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Fraværende Bruno Müller  
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Jens Ole Jensen (V)  
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1. Etablering af tilbud efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats (LAB) på virksomheder 

 

Sagsfremstilling 

Der er anmodet om en orientering om praksis i forhold til etablering af tilbud efter 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) på virksomheder.  

  

Tilbud til vores forsikrede- og ikke forsikrede ledige er primært af 2 typer:  

  

- virksomhedspraktikforløb (LAB kapitel 11)  

- ansættelse med løntilskud (LAB) kapitel 12)  

Der benyttes faste blanketskabeloner, når aftaler om virksomhedspraktikker og 

ansættelse med løntilskud indgås. Relevant lovgrundlag er påtrykt på blanketterne.  

  

Når der indgås aftaler om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, giver 

arbejdsgiveren virksomhedskonsulenten relevante oplysninger om virksomhedens 

forhold, hvorefter arbejdsgiver og Jobcenter -  på standardblanket - skriver under 

på, at virksomheden overholder reglerne efter LAB § 48-49 om et rimeligt forhold 

mellem antallet af ansatte på ordinære vilkår, og antallet af personer i 

virksomhedspraktik/ansættelse med løntilskud, og at etablering af 

virksomhedspraktik/ansættelse med løntilskud ikke er konkurrenceforvridende. 

  

Når der indgås aftaler om ansættelse med løntilskud, skriver arbejdsgiver og en 

repræsentant for virksomhedens ansatte - på særskilt standardblanket i tillæg - 

under på, at der er tale om merbeskæftigelse og en nettoudvidelse af antallet af 

ansatte i virksomheden, og at aftalen således opfylder reglerne i LAB § 60-62 

(blanket AB-F 201).  

  

Det er videreformidlet til Jobcentrets virksomhedskonsulenter, at de skal sikre, at 

parterne ikke alene skriver under på, at reglerne overholdes, men at parterne også 

har gjort sig bekendte med, hvad der skrives under på.  

  

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til udvalget, at 

orienteringen tages til efterretning. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2009  

Taget til efterretning. 

Fraværende: Bruno Müller 

 

Bilag 

Blanket AB-F 201 - arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud (dok.nr.107023/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17463 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: tome 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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2. Status på særlig sygedagpengeindsats - evaluering af + 52 

ugers forløb 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsudvalget entrerede med anden aktør omkring afklaring af 140 

sygedagpengesager over 52 uger i perioden 15.02.2009 - 15.08.2009. Forløbet var 

karakteriseret ved, at alle sager blev overdraget pr. 15.02.2009. 

Målgruppen for forløbet var borgere, som havde været sygemeldt i over 52 uger på 

tidspunktet for kontraktens ikrafttræden, og som blev vurderet til at have behov for 

en afklaring/yderligere afklaring til revalidering, fleksjob, førtidspension, ordinært 

arbejde eller overgang til anden ydelse som f.eks. kontanthjælp eller raskmelding til 

A-kasse. 

  

Anden aktør forpligtede sig til inden for kontraktens løbetid, at minimum 90 % af 

målgruppen blev afklaret (svarende til 126 borgere) 

  

Pris: "No Cure, No Pay" - ingen afklaring, ingen betaling.  

  

  

Pris pr. afklaret sygedagpengemodtager Kr. 12.500,00 ekskl. moms 

Pris pr. etableret og afsluttet praktik Kr.   5.000,00 ekskl. moms 

  

Status pr. 15.08.2009: 

  

  

Overdraget  140 sager 

Raskmeldte   25 sager 

Virksomhedsrevalidering  21 sager 

Revalidering    1 sag 

Fleksjob  12 sager 

Ledighedsydelse  27 sager 

Førtidspension  29 sager 

Kontanthjælp  10 sager 

Død    1 sag 

Tilbagekaldt til kommunen     2 sager 

I alt afklaret  128 sager lig med 91,43 %  

  

Pris: 

  

128 sager á kr. 12.500,00  Kr. 1.600.000,00 ekskl. moms 

 66 virksomhedspraktikker á kr. 5.000,00 Kr.    330.000,00 ekskl. moms 

I alt pris for forløbet  Kr. 1.930.000,00 ekskl. moms 

  

De 12 tilbageleverede sager kan ikke lukkes pt. på grund af: 

1. Delvis arbejde og plan mod fuld raskmelding 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17424 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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2. I planlagt behandling som har sigte mod fuld arbejdsdygtighed  

3. En i afklaring med aktiv arbejdsskadesag.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til udvalget, at 

evalueringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2009  

Taget til efterretning. 

Fraværende: Bruno Müller 
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3. Konkretisering af udvalgets beslutning vedrørende PMU 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedscentret gennemgik i foråret 2009 aktiviteter på anden aktør 

området med henblik på at undersøge forholdet mellem pris og kval itet. 

Gennemgangen gav anledning til at analysere anvendelsen af tilbud ved PMU 

Sindal nærmere, idet der syntes at være en umiddelbar økonomisk gevinst ved at 

omlægge aktiviteterne på afklaringstilbuddene fra PMU til kommunens egen 

Projektafdeling, hvor aktiviteterne vil kunne gennemføres med samme høje 

kvalitetsmæssige indhold, og på kortere tid.   

Arbejdsmarkedscentret nedsatte i samarbejde med Socialafdelingen i juni 2009 en 

arbejdsgruppe der gik ind i en nærmere analyse af målgruppen, eksisterende 

aftaler, indhold i både botilbud og det erhvervsafklarende tilbud samt konkrete 

muligheder for etablering af alternative tilbud.  

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 10. august 2009, at der skulle 

arbejdes videre på en udmøntningsplan, som foreligges udvalget igen forinden 

effektuering. Udmøntningsplanen skal blandt andet indeholde plan for inddragelse 

af målgruppen, løbende afvikling af igangværende forløb, beskrivelse af alternative 

bostøttemuligheder for målgruppen og beskrivelse af alternative 

erhvervsafklarende tilbud til målgruppen.  

Den 31. august 2009 blev sagen igen behandlet i både Arbejdsmarkedsudvalget og 

Socialudvalget, hvor det blev besluttet, at Arbejdsmarkedscentret og 

Socialafdelingen snarest muligt skulle i dialog med både PMU og de berørte unge 

og deres pårørende. Dette resulterede i møde med PMU den 7. september 2009, 

hvor det aftaltes at forlænge samtlige aktuelle sager året ud, for at sikre bedst 

mulig fremadrettet planlægning af tilbuddene til de unge. Desuden afholdtes den 

15. september 2009 et informationsmøde for de unge og deres pårørende, hvor 

forløbet blev gennemgået, og hvor det blev understreget, at de unge og deres 

pårørende ville blive inddraget tæt i den videre proces.  

De individuelle samtaler med de unge og deres pårørende er nu påbegyndt. 

Samtalerne afvikles inden udgangen af oktober 2009. I samtalerne deltager 

afdelingsleder/faglig koordinator og sagsbehandler fra henholdsvis 

Socialafdelingen og Jobcentret. Herudover deltager PMU i disse samtaler. Der 

tages udgangspunkt i modellen for almindelige opfølgningssamtaler. Formålet med 

samtalerne er at drøfte og præsentere det videre forløb i forhold til den enkelte 

unge. Der udarbejdes på mødet en handlingsplan, som underskrives af såvel den 

unge og dennes pårørende, samt forvaltningens medarbejdere.  

I samtalerne er der tre centrale temaer:  

·       For det første drøftes den unges overvejelser om fremtidig bolig. 

socialafdelingen har undersøgt forskellige muligheder, som præsenteres 

som inspiration for den unge og dennes pårørende 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13892 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 05. oktober 2009 Side 9 af 17 

 

·       For det andet drøftes den enkelte unges fremtidig behov for individuel 

bostøtte 

·       For det tredje drøftes den enkelte unges fremtidige beskæftigelse. I forhold 

til dem, der er afklaret og har fået tilkendt en førtidspension kan der blive 

tale om at videreføre eksisterende beskyttede jobs eller etablere nye jobs, 

der hvor det er hensigtsmæssigt. Projektafdelingens tilbud om beskyttet 

beskæftigelse kan også komme på tale. I forhold til de unge, der endnu 

ikke er afklaret i forhold til arbejdsmarkedet, etableres der et tilbud i 

Projektafdelingen. Projektafdelingen inviterer de unge og deres pårørende 

til forbesøg så snart de er færdige med at forberede og planlægge det nye 

tilbud. Forbesøgene finder sted inden udgangen af 2009.  

Socialafdelingen vurderer, at det samlede behov for bostøtte til de unge vil 

afhænge af i hvilken udstrækning de unge vælger at bosætte sig samlet eller 

spredt i kommunen.  

  

I forhold til det beskæftigelsesmæssige tilbud er det forvaltningens aktuelle 

vurdering, at ca. 12 – 16 af de unge har behov for et erhvervsafklarende tilbud 

mens 6 – 10 har behov for beskyttet beskæftigelse eller skånejob  

Det skal understreges, at det fremadrettede valg af bolig foretages af den unge og 

dennes pårørende. Ligeledes skal de fremadrettede udgifter til bolig afholdes af 

den enkelte unge efter helt almindelige huslejeregler.  

De økonomiske konsekvenser af de fremadrettede tilbud anført i bilag. Der er taget 

udgangspunkt i, at omkostningerne til bostøtte vil være forskellig alt efter hvordan 

de unge vælger at bosætte sig. 

Besparelsen mellem det nuværende tilbud i PMU og det fremadrettede tilbud i 

Frederikshavn Kommune er på kr. 4.274.156,00 - kr. 4.532.684,00. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den foreslåede 

konkretisering godkendes.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2009  

Godkendt som indstillet. 

Notat fra PMU udleveret på mødet.  

Fraværende: Bruno Müller 
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Bilag 

Kronologisk hændelsesforløb (dok.nr.99878/09) 

Bolig/bostøtte til PMU-gruppen (dok.nr.107820/09) 

Beskæftigelsestilbud til unge fra PMU (dok.nr.107824/09) 

Beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister tilknyttet PMU (dok.nr.107831/09) 

Fremtidigt samarbejde mellem Socialafdelingen, Familieafdelingen og Jobcentret (dok.nr.107835/09) 

Etablering af kommunalt tilbud - økonomiske konsekvenser (dok.nr.109192/09) 

PMU-elevers egenbetaling (dok.nr.109194/09) 

Reaktion fra PMU på bilagsmaterialet til AMU (dok.nr.111121/09) 
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4. Ændring af målgruppe på anden aktør kontrakt 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/6684 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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5. Anvendelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen 

2009 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/17622 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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6. Forslag om fælles nordjysk TTA forsøg (tilbage til 

arbejdsmarkedet) 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/13372 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: jymo 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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7. Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder.  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikkerne tages 

til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2009 

Taget til efterretning. 

Fraværende: Bruno Müller 

 

Bilag 

Prognose over sagsantal for 2009 og 2010 .XLS (dok.nr.105261/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2517 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: roni 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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8. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer  

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/6085 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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9. Eventuelt 

 

Sagsfremstilling 

1) Etablering af 300 aktiveringstilbud 

2) Arbejdsmiljø/trivsel i Jobcentret  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2009  

1. Til næste møde udarbejdes notat vedrørende etablering af 300 

aktiveringstilbud, herunder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser 
ved forskellige modeller 

2. På baggrund af spørgsmål fra Brian Pedersen - orienterede forvaltningen 
om arbejdsmiljø/trvisel i Jobcentret 

 

Fraværende: Bruno Müller 

  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6687 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 18.45  

 

Underskrifter: 

 

      

Jørn Larsen 
   

      

John Christensen 
   

      

Søren Visti Jensen 
   

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Bruno Müller 
   

 

      

Brian Pedersen 
   

      

Jytte Schaltz 
   

 

 
 


