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1. Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af budgetforslag for 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har - inden for de økonomiske 

rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt oplæg til budet 2010. Dette 

oplæg udgør, sammen med de øvrige forvaltningeres bidrag, Direktionens 

budget forslag, som udsendes til alle medlemmer af Byrådet.  

  

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu 

det administrativt udarbejdede budgetforslag. Arbejdsmarkedsudvalgets 

budgetdrøftelser gennemføres den 10. august 2009. 

  

De samlede nettoudgifter, på Arbejdsmarkedsudvalgets område, beløber sig til 

634,2 mio. kr. Budgettet beskrives i vedlagte bilag, bestående af diverse 

specifikationer mv., en tekstmæssig beskrivelse af de enkelte indsatsområder 

(budgetoplæg/-bemærkninger), samt beskrivelse af problemområder.  

  

Materialet vil danne grundlag for forvaltningens præsentation af 

budget forslaget.Ved gennemgangen vil budget- og regnskabsmedarbejdere 

deltage 

  

Punktet afsluttets med, at Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om 

formulering af eventuelle ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle 

øvrige indstillinger til Økonomiudvalget. 

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg/budgetbemærkninger udsendes til 

udvalgets medlemmer.  

  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. september 2009: 

- John Kristensen 

  

  

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til udvalget, at budgetforslaget fremlægges til drøftelse, idet 

Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at tage stilling til det administrativt 

udarbejdede budget, samt de beskrevne problemområder.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009  

Drøftet - forvaltningen udarbejder forslag til reduktioner, der afbalancerer 

problemblokken vedrørende førtidspension. 

 

Sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 26. august 2009 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14360 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Punktet genoptages i henhold til beslutning på mødet den 10. august 2009.  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. august 2009:  

- John Kristensen  

 

Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 26. august 2009  

Direktøren indstiller til udvalget, at punktet drøftes. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2009  

Forslagene fremsendes til Byrådets beslutning.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen.  

 

Bilag 

Reduktion - AMU - Jobtræning (dok.nr.88112/09) 

Reduktion - AMU - f inansiering af FØ (dok.nr.88120/09) 
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2. Arbejdsfordelings- og varslingssager ved Jobcenter 

Frederikshavn 

 

Sagsfremstilling 

Den økonomiske krise har det sidste år tvunget en del virksomheder ud i etablering 

af arbejdsfordelinger i kortere eller længere perioder. Virksomhederne har etableret 

arbejdsfordelingeordninger for at holde på de kvalificerede medarbejdere, ud fra 

det håb, at krisen var kortvarig og at konjunkturerne ville vende, således at 

virksomhederne efterfølgende kunne fortsætte med samme styrke i både 

produktion og medarbejderantal som før krisen. 

Arbejdsfordelingerne har typisk en varighed af 13 uger, men enkelte virksomheder 

har i første omgang forbrugt et mindre antal uger, og sidenhen ansøgt om de 

resterende uger.  Desuden har enkelte virksomheder fået bevilget yderligere 13 

ugers arbejds fordeling af Beskæftigelsesregionen.  

Jobcenter Frederikshavn har registreret 35 ansøgninger om arbejdsfordeling i 

perioden oktober 2008 – juli 2009, heraf 5 ansøgninger om genoptagelse af afbrudt 

arbejdsfordeling samt 4 ansøgninger om forlængelse af arbejdsfordeling ud over de 

første 13 uger. Antallet af berørte personer på supplerende dagpenge i forbindelse 

med arbejdsfordeling i perioden er ca. 700, og alene i maj 2009 var ca. 500 

personer samtidigt berørt af arbejdsfordeling.  

Primo september 2009 har Jobcenter Frederikshavn 3 igangværende 

arbejdsfordelinger omfattende i alt 8 personer, og der forventes igangsat yderligere 

en arbejdsfordeling indenfor kort tid. 

Krisen har desværre vist sig at være langvarig, og arbejds fordelingerne er udløbet 

uden positive udsigter for de implicerede. Nogle virksomheder har således måttet 

se sig nødsaget til at afskedige medarbejdere – enkelte endda i så stort omfang at 

der er tale om varslingssager.  

Jobcentret havde i februar 2009 en større indberettet varslingssag omfattende 121 

personer, og forventer at modtage 2 nye varslingssager omfattende tilsammen 650 

medarbejdere i løbet af september 2009.  

Ved begge forventede varslingssager er Beskæftigelsesregionen ansøgt om midler 

fra varslingspuljen til kompetenceudvikling af medarbejderne i op til 8 uger i 

opsigelsesperioden.  

Jobcenter Frederikshavn deltager aktivt i processen om varslingerne, og medvirker 

således i informationsmøder og etablerer jobbutikker i samarbejde med relevante 

uddannelsesinstitutioner på de berørte virksomheder.  

Der vil under punktet blive orieteret om situationen på MAN og Martin.  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 7. september 2009: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/16003 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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- afdelingsleder Flemming Søborg 

  

 

Indstilling 

Direktøren  indstiller til udvalget, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2009  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen.  
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3. Eventuel afvikling af Jobmesse 2010  

 

Sagsfremstilling 

Jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev afviklede den 9. oktober 

2008 jobmessen "Jobvendsyssel" i Idrætscenter Vendsyssel. 

Den samlede vurdering af jobmessen var, at det var en stor succes, der indfriede 

forventningerne. De deltagende parter - både virksomheder, jobsøgere og 

Jobcentre har tilkendegivet, at Jobmessen levede op til forventningern, og at der 

var en positiv indstilling i forhold til at afvikle en jobmesse i fællesskab igen i 2010.  

Den statslige del af jobcentret skulle bidrage med 50% af udgiften. Denne 

udgift blev finansieret via en bevilling fra LBR.  

 

Jobmesse 2010 er planlagt afholdt den 18. marts 2010. 

Styre- og arbejdsgruppen er i fuld gang med planlægningen. Hjallerup Idrætscenter 

er reserveret, breve til virksomhederne er næsten klar til udsendelse, foldere er klar 

til trykning og hjemmesiden er tilgængelig.  

 

På grund af beskæftigelsessituationen er der kommet anmodning fra Brønderslev 

kommune om, at De Lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget bør 

drøfte, om Jobmessen skal gennemføres i 2010.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiler til udvalget, at punktet drøftes. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2009  

Overskriften for jobmessen skal tilpasses den aktuelle beskæftigelsessituation.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/15782 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 

 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 07. september 2009 Side 9 af 17 

 

 

4. Eventuel etablering af alternativt tilbud i Frederikshavn til 

målgruppen for PMU 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har analyseret situationen omkring udsatte unge i Frederikshavn 

Kommune, som er indskrevet på PMU (Praktisk Medhjælper Udvikling). 

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Arbejdsmarkeds- og Socialafdelingen 

har haft til opgave, at etablere et overblik over, hvad tilbuddet rummer i relation til 

udgifterne til den erhvervsafklarende del og bo-delen, samt afsøge mulighederne for 

eventuelle alternativer til tilbuddet. Hovedparten af de eksisterende kontrakter 

vedrørende erhvervsafklaring og bo-del er enten udløbet eller udløber snart. For 

enkelte unge er aftalerne forlænget frem til 1. september, hvor der skal foreligge en 

afklaring af deres fremtidige tilbud.  

Arbejdsgruppen har undersøgt det eksisterende tilbud sammenholdt med mulige 

alternativer, og konklusionen er, at Frederikshavn Kommune selv kan 

sammensætte et tilbud bestående af botilbud og erhvervsafklaring, der er lige så 

kvalificeret som det aktuelle tilbud og væsentligt billigere.  

Tilbuddene i PMU regi hænger sammen, således at tilbuddet til den unge typisk er 

en samlet løsning bestående af  botilbud og erhvervsafklaring. Alt afhængig af 

hvilket tilbud, der findes mest hensigtsmæssigt, varierer månedsprisen pr. person 

mellem kr. 35.000,00, - og kr. 42.000,00.  

Til sammenligning, er arbejdsgruppen kommet frem til, at det er muligt for 

Frederikshavn Kommune, at sammensætte et tilbud bestående af bo-støtte og 

erhvervsafklaring for under kr. 14.000,00 pr. person pr. måned. Dette tilbud kan 

deles op således, at bo-støtte og erhvervsafklaring kan tilkøbes uafhængigt af 

hinanden til en månedspris pr. borger på hhv. kr. 8.467,00 for bo -delen, og kr. 

5.105,00 for erhvervsafklaringen. Udover erhvervsafklaring, kan der i 

Arbejdsmarkedsafdelingens Projektafdeling oprettes 8 pladser til beskyttet 

beskæftigelse til de unge, der er tilkendt førtidspension. Månedsprisen pr. borger for 

dette tilbud andrager kr. 4.896,00. 

Desuden forventes det, at den gennemsnitlige længde af 

erhvervsafklaringsforløbene mindskes væsentligt i forhold til det nuværende tilbud, 

hvor der er flere eksempler på unge, som er tilknyttet PMU gennem flere år. Den 

mindskede varighed af tilbuddene skyldes, at Projekta fdelingen har gedigen erfaring 

med netop målrettet erhvervsafklaring – oftest med en længde af forløbene, der 

tælles i måneder. 

Arbejdsgruppen indstiller, at Frederikshavn Kommune etablerer alternativt tilbud 

i Frederikshavn til målgruppen for PMU og at der sker en løbende udslusning af de 

unge fra PMU med henblik på tilbud i Frederikshavn. Denne overførsel sker 

således, at den unge ikke oplever en egentlig afbrydelse i tilbuddet. Botilbudet 

etableres i Frederikshavn og flere muligheder kan komme på tale enten i egne 

bygninger (Birketoften), eksisterende kollegier med plads, eller lignende bygninger 

med egnede værelser og fællesrum. De berørte unge og deres forældre vil blive 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13892 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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inviteret til et informationsmøde, hvor der vil blive orienteret om baggrund og forslag 

til lokalt tilbud i Frederikshavn.  

  

  

  

  

 

Økonomiske konsekvenser  

Opsummering af forskellen på PMU’s tilbud og egne tilbud  

Bo-tilbud: 

  

PMU’s bo-tilbud pr. person pr. måned 

gennemsnitlig:                       

kr. 10.700,00    

  

  

Eget bo-tilbud pr. person pr. 

måned:                                                    

kr.   8.467,00 

  

  

Besparelse pr. person pr. 

måned:                                                       

kr.   2.133,00     kr. 2.133,00 

  

Erhvervsafklaring:     

PMU’s erhvervsafklaringstilbud pr. person pr. 

måned:                      

kr. 29.000,00 

  

  

Eget erhvervsafklaringstilbud pr. person pr. 

måned:                          

kr.  5.105,00 

  

  

Besparelse pr. person pr. 

måned:                                                       

kr. 23.895,00     kr. 23.895,00    

  

Besparelse pr. person pr. måned i 

alt:                                                                     

       

  kr. 26.028,00    

  

Dette svarer til en årlig besparelse pr. person 

på:                                                        

  kr. 312.336,00 
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Indstilling 

Direktøren indstiller til udvalgets godkendelse  

    at der igangsættes forhandlinger med PMU med henblik på løbende 

afvikling af de enkelte igangværende forløb, og at der i stedet tilbydes 

bostøtte og erhvervsafklaring i kommunens eget regi  

    at der etableres et antal botilbud i Frederikshavn 

    at der etableres særlige tilrettelagte erhvervsafklaringsforløb for målgruppen 

i Projektafdelingen. 

    at der tilknyttes støtte/kontaktperson til botilbudet på baggrund af den 

enkelte unges behov herfor.   

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009 

Konkret beregning udleveret på mødet. 

Godkendt som indstillet idet forslag til konkret udmøntningsplan forelægges 

udvalget forinden effektuering. 

Botilbud i Frederikshavn - rettes til botilbud i Frederikshavn kommune.  

 

Beslutning Socialudvalget den 12. august 2009 

Der omdeles en konkret beregning på hvad tilbudet koster pr. år pr. person.  

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Ingen.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 31. august 2009  

At sagen genoptages.  

 

Indstilling - Socialudvalget den 31. august 2009 

Forvaltningen indstiller til videre drøftelse.  

 

Beslutning Socialudvalget den 31. august 2009  

Forvaltningen indleder straks dialog med de unge mennesker og deres pårørende 

om det fremtidige tilbud. 

  

Fraværende: Ingen.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 

2009 

Direktøren vil på mødet give en status. 

 

Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2009  

Direktøren indstiller til udvalget, at status tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2009  

Taget til efterretning. 
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Fraværende: Jens Ole Jensen.  
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5. Redegørelse til Beskæftigelsesregionen om tidligere 

amtskommunale revalideringstilbud 2009 

 

Sagsfremstilling 

Beskæftigelsesregionen anmoder om en redegørelse vedrørende de revalideringstilbud som 

amtskommunerne har drevet indtil 1. januar 2007.  

Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæft igelsesregionen kan tilse, om der er de 

fornødne tilbud til revalidender.  

Redegørelse i 2009 skal omfatte følgende: 

 Kommunens benyttelse af tilbud i 2008  

 Kommunens benyttelse af tilbud fra 1. januar 2009 t il datoen for udarbejdelsen af 

redegørelsen  

 Kommunens benyttelse af tilbud i perioden  fra udarbejdelsen af redegørelsen til 

31. december 2009  

 Kommunens benyttelse af tilbud i 2010  

 Samarbejdet med andre sektorer  

Der er ikke noget indholdsmæssigt krav om, hvilken type revalideringstilbud, der skal 

redegøres for. Det afgørende er, hvorvidt kommunen har benyttet et revalideringstilbud, 

som hidtil har været d revet i amtsligt regi.  

Redegørelsen forelægges Det Lokale Beskæftigelsesråd til udtalelse på møde den 10. 

september 2009. 

 

Indstilling 

Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller t il Byrådet, at redegørelsen godkendes. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2009  

Anbefales godkendt.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen.  

 

Bilag 

Tidligere amtskommunale revalideringstilbud - Frederikshavn kommune (dok.nr.92275/09) 

Tidligere amtskommunale revalideringstilbud - Læsø kommune (dok.nr.92273/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6003 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: jete_old 

 Besl. komp: Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 
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6. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til udvalget, at statistikkerne tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2009  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen.  

 

Bilag 

Opfølgningsrapport 2.kv. 2009 - Frederikshavn (dok.nr.92078/09) 

Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr. 28.08.09 (dok.nr.92088/09) 

Statistik for sygedagpenge (dok.nr.92944/09) 

Prognose over sagsantal for 2009 og 2010.XLS (dok.nr.87318/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2517 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: roni 

 Besl. komp: AMU 
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7. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/6085 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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8. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2009  

- Næste møde 5.10.2009 starter kl. 16.00 på Volstup skole. 

  

- Samarbejdet med de faglige organisationer omkring jobtræning m.v. drøftes på 

kommende møde.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen.  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6687 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Jørn Larsen 
   

      

John Christensen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Brian Pedersen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

 
 


