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1. Budgetrevision pr. 30.09.09 

 

Sagsfremstilling 

Forvaltningen har gennemført budgetrevision pr. 30.09.09, resultatet heraf vil blive 

fremlagt på mødet. 

  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 2. november 2009:  

- John Kristensen 

- Børge Hansen 

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetrevisionen 

drøftes  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009  

Taget til efterretning. 

Fremsendes til Byrådet.  

 

Bilag 

AMU - Budgetrevision pr. 30/9 2009 - PDF (dok.nr.120340/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14364 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: tofi 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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2. Etablering af 300 pladser ved Projektafdelingen 

 

 
 Lukket sag 

 Sagsnr: 09/18716 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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3. Situationen for afskedigede medarbejdere ved MAN Diesel 

og Martin Professional A/S 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune er hårdt ramt af den finansielle krise 

med massive afskedigelser til følge. Det har ligeledes ført til større afskedigelser på 

blandt andet MAN Diesel og Martin Professional A/S. 

  

MAN Diesel i Frederikshavn afskedigede i foråret 2009 119 medarbejdere og 

yderligere 400 medarbejdere blev i august 2009 varslet afskediget. Lysfabrikken 

Martin Professional A/S afskedigede i perioden maj 2008 – juni 2009 174 

medarbejdere, og yderligere 130 medarbejdere blev – efter 26 ugers 

arbejdsfordeling - varslet afskediget i august 2009. Senest har virksomheden i 

oktober orienteret om, at yderligere 100 medarbejdere afskediges.  

  

I bestræbelserne på at yde den bedste støtte til de afskedigede medarbejdere, er 

det blevet synligt, at den gældende lovgivning gør det svært at iværksætte konkrete 

omskolings- og opkvalificeringsinitiativer og at finde nye beskæftigelsesmuligheder 

for de afskedigede. 

   

Konkret drejer det sig om følgende: 

  

 Satsberegning på statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) 

Efter det nuværende regelsæt beregnes SVU-satsen efter det antal 
arbejdstimer som arbejdstiden bliver nedsat som følge af uddannelsen. 

Arbejdstiden kan i den sammenhæng kun nedsættes med det antal 
arbejdstimer personen har haft i gennemsnit de seneste 10 uger. Da en 
stor del af de afskedigede medarbejdere fra Martin Professional har 

deltaget i arbejdsfordeling de seneste 26 uger før afskedigelsen, vil disse 
få beregnet SVU-støtte ud fra arbejdstidsnedsættelse i forhold til 
forudgående deltidsbeskæftigelse.  

En mulig løsning på problemet kan være at sidestille personer der har 
været omfattet af arbejdsfordeling med personer omfattet af syge - og 
barselsregler i beregningsmæssig henseende, således at de får beregnet 

SVU-støtte ud fra tidligere fuldtidsbeskæftigelse. 

 Retten til vejledning og opkvalificering ud over 6 uger 
(Forsøgsbekendtgørelse – BEK nr. 728 af 03/07/2009).  

Med forsøgsbekendtgørelsen er det blevet muligt at bevilge vejledning og 
opkvalificering til ledige ud over 6 uger i første ledighedsperiode, såfremt 
personerne ikke har en uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse 

eller højere, eller såfremt personerne har en forældet uddannelse. 
Desuden skal personerne ikke umiddelbart kunne henvises til arbejde 
indenfor sit faglige område, og den bevilgede opkvalificering skal være 

indenfor områder med gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.  
Specielt de mange afskedigede faglige maskinarbejdere på MAN Diesel 
bliver ramt af reglen om uddannelsesniveauet. Disse personer er i en 

situation, hvor der ikke er andre lignende beskæftigelsesmuligheder i 
kommunen eller nærkommunerne, og hvor det derfor vil give mening, at 
omskole til andre områder, således at personerne får de kvalifikationer der 

faktisk efterspørges på arbejdsmarkedet.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18439 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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En mulig løsning kan være en regelændring, hvor det overlades til 

jobcentrene – ud fra en behovsvurdering – at afgøre, om også faglærte 
med flere kan få tilbud om opkvalificering ud over 6 uger i første 
ledighedsperiode. Dette vil medføre et mere smidigt regelsæt der giver 

mulighed for at tilpasse beskæftigelsespolitikken til en periode med 
lavkonjunktur. 

 30 ugers reglen for supplerende dagpenge (aftale indgået den 28. februar 

2008) 
Med indgåelsen af aftalen om30 ugers reglen for supplerende dagpenge, 
er det nu kun muligt at modtage supplerende dagpenge i 30 uger indenfor 

104 uger. 
De mange personer der på Martin Professional A/S har været omfattet af 
26 ugers arbejdsfordeling før afskedigelsen, vil have opbrugt det meste af 

retten til supplerende dagpenge inden de bliver ledige. Regelsættet på 
området fastsætter, at alle uger i arbejdsfordelingen tæller med ved 
beregningen af supplerende dagpenge, og de berørte medarbejdere på 

f.eks. Martin Professional A/S vil således kun have ret til yderligere 4 uger 
med supplerende dagpenge.  
En mulig løsning kan være en lempelse af aftalen, således at personer der 

omfattes af arbejdsfordeling og som i umiddelbar forlængelse heraf 
afskediges, ikke bliver trukket i rettet til de 30 uger på baggrund af de 
perioder i arbejds fordelingen, hvor der er udbetalt supplerende dagpenge.    

 

 Støtte til iværksættere 
Det har siden januar 1997 ikke været muligt at få økonomisk hjælp til start 

af egen virksomhed. Før 1997 var det muligt i en periode, at modtage 
ydelse svarende til halv understøttelse, mens det i dag udelukkende er 
muligt at få op til 4 timers råd og vejledning i Væksthusene, hvis man 

ønsker at starte virksomhed på fuld tid.  
Dette regelsæt var hensigtsmæssigt i en periode med højkonjunktur, men 
med lavkonjunktur skal der være en højere grad af sikkerhed for 

forsørgelse, før der er incitament til at personer forsøger sig som 
iværksættere.  
En mulig løsning kan være genindførelse af muligheden for at bevilge 
støtte i form at iværksætterydelse via det beskæftigelsespolitiske system.  

  

  

 

Indstilling 

Sagen har været drøftet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5.10.09, hvor 

udvalget besluttede, at sagen skulle rejses i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 

21.10.09.  

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Byrådet anmodes 

om at rette henvendelse til Beskæftigelsesministeren, Økonomi- og 

Erhvervsministeren og Kommunernes Landsforening med en opfordring til, at 

lovgivningen tilpasses de aktuelle konjunkturelle forhold jf. forvaltningens 

skitserede regelændringer.  

 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 21. oktober 2009  

Indstillingen godkendt.  

  

Fraværende: Viggo Jensen. Cai Møller deltog i behandlingen af punkterne 1, 2 og 

3. 
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Supplerende sagsfremstilling - Det Lokale Beskæftigelsesråd den 21. oktober 

2009 

  

 

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 

2009 

Det Lokale Beskæftigelsesråd har drøftet sagen den 21.10.09 og anbefaler, at 

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet retter henvendelse til 

Beskæftigelsesministeren, Økonomi- og Erhvervsministeren og Kommunernes 

Landsforening. 

 

Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det indstilles til 

Byrådet, at Byrådet retter henvendelse til Beskæftigelsesministeren, Økonomi- og 

Erhvervsministeren og Kommunernes Landsforening med en opfordring til, at 

lovgivningen tilpasses de aktuelle konjunkturelle forhold jf. forvaltningens 

skitserede regelændringer.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009  

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Byrådet retter 

henvendelse til Beskæftigelsesministeren, Økonomi- og Erhvervsministeren og 

Kommunernes Landsforening med en opfordring til, at lovgivningen tilpasses de 

aktuelle konjunkturelle forhold jf. forvaltningens skitserede regelændringer.  
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4. Eventuel etablering af partnerskabsaftale med LO 

 

Sagsfremstilling 

LO Frederikshavn har rettet henvendelse til Frederikshavn Kommune  med henblik 

på drøftelser om etablering af en partnerskabsaftale. Partnerskabsaftale har til 

formål at styrke den samlede beskæftigelsesindsats over for de forsikrede ledige, 

som er medlemmer af en LO a-kasse.  

Indholdet i partnerskabsaftalen er foreslået som værende formidlingsarbejde, 

herunder gennemførelse af det samlede kontaktforløb ved hjælp af 5 oplistede 

basisydelser, som fremgår af bilag X (Partnerskabsaftale om aktiv 

beskæftigelsesindsats mellem Frederikshavn Kommune og LO Frederikshavn´s 

fagforeninger og a-kasser.) 

Efter drøftelse med LO’s repræsentanter; Søren Larsen fra Dansk Metal, Jørgen 

Helledige fra 3F og Steen Christensen fra LO og jobcenterchef Flemming Søborg 

samt arbejdsmarkedschef Mai Hein vurderes det hensigtsmæssigt at udvide en 

eventuel samarbejdsaftale med følgende særlige fokusområder:  

    Unge under 30 år 

    Sygemeldte forsikrede ledige. Se bilag X ( Oplæg ved aftaler om 

partnerskab, punkt 3) 

    Flaskehalsledige som ikke længere kan påregne at finde arbejde på 

udvalgte områder som eksempelvis produktion af sikkerhedssko (tidl. 

Sæby) mv 

    Sikring af et læringsrum for medarbejdere i de berørte a-kasser, faglige 

organisationer og arbejdsmarkedscentret, hvor også erfaringsudveksling 

kan finde sted løbende 

    Kombination af partnerskabsaftalens 5 oplistede basisydelser med aktive 

tilbud efter beskæftigelseslovens kapital 10, 11 og 12 med det formål at 

sikre 75 %´s refusion. 

  

  

 

Indstilling 

Direktøren indstiller til udvalget: 

       at der indledes forhandlinger med LO Frederikshavn med henblik på 

etablering af partnerskabsaftaler indenfor rammerne af de forhold, som er 

beskrevet i bilag X ( Oplæg ved aftaler om partnerskab)  

    at det drøftes om, hvorvidt der ønskes indgået aftale om brug af LO som 

anden aktør i relation til udarbejdelse af jobplaner mv 

    at det  drøftes  om, hvorvidt  aftalen skal  indgås med samtlige 

organisationer under LO Frederikshavn her og nu, eller om der i første 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/14065 

 Forvaltning: SSAF 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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omgang skal indgås en pilot-aftale med et enkelt forbund  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009  

Søren Visti Jensen erklæret inhabil.  

Forvaltningen forhandler en aftale for hele LO-området i dagpengeperioden indtil 

aktiveringsperiodens start. 

Brian Pedersen er af den opfattelse, at A-kasserne principielt skal have betaling for 

udførelse af kommunale opgaver.  

 

Supplerende sagsfremstilling - Det Lokale Beskæftigelsesråd den 10. 

september 2009 

Orientering om beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2009.  

 

Indstilling - Det Lokale Beskæftigelsesråd den 10. september 2009  

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 10. september 2009  

Orienteringen taget til efterretning. 

Ovenstående beslutning er under forudsætning af, at de ikke tilstedeværende kan 

godkende. 

Udvalget var ikke beslutningsdygtigt.  

Ingen af de ikke tilstedeværende medlemmer har haft indvendinger til referatet, 

som således er godkendt.  

  

Fraværende: Cai Møller, Ivan B. Leth, Søren Selsmark-Larsen, Jytte Møller 

Pedersen, Morten Broberg, Lingathasan Ramalingam Sornaligam, Viggo Jensen 

og Inger Jensen 

 

Sagsfremstilling - Det Lokale Beskæftigelsesråd den 21. oktober 2009  

Som tidligere orienteret er Arbejdsmarkedscentret i gang med at indgå 

partnerskabsaftale med LO A-kasserne omkring kontakten med forsikrede ledige i 

første ledighedsperiode (5 basisydelser). Arbejdsmarkedscentret har i den 

forbindelse aftalt med LO´s repræsentanter, at der fremsendes nyt kontraktudkast 

med de aftalte ændringer.   

Indstilling 

Arbejdsmarkedschefen indstiller at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 21. oktober 2009  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Viggo Jensen. Cai Møller deltog i behandlingen af punkterne 1, 2 og 

3. 

 

Supplerende sagsfremstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 

2009 

Ved Frederikshavn Kommunes budgetforlig for året 2010 og overslagsårene 2011, 

2012 og 2013 er indskrevet følgende budgetbemærkning:  
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” KL og LO indgik den 11. Juni en hensigtserklæring om det fremtidige samspil 

mellem jobcentrene i kommunerne, LO A-kasserne og de faglige organisationer. 

Hensigtserklæringen er udarbejdet på baggrund af Folketingets beslutning om at 

etablere det enstrengede beskæftigelsessystem forankret i kommunerne med 

virkning fra den 1. august 2009. Det fremgår af erklæringen, at det er vigtigt at 

inddrage A-kassernes branchekendskab mv. og tilrettelægge dette samspil efter de 

lokale forhold. På den baggrund vil Frederikshavn Kommune indgå en 

partnerskabsaftale med LO-Frederikshavns fagforeninger og A-kasser for at styrke 

den samlede beskæftigelsesindsats over for de forsikrede ledige, 

partnerskabsaftalen skal sikre 

  En forbedring af de lediges muligheder for hurtigst muligt at vende tilbage 

til ordinær beskæftigelse  

  At snitfladerne mellem Jobcenter Frederikshavn og LO A-kasserne 
forenkles.  

  Et tæt samarbejde mellem parterne om at skaffe forsikrede ledige i 
beskæftigelse på ordinære vilkår, baseret på LO A-kassernes faglige viden 
og branchekendskab.”  

  

Forvaltningen har modtaget udkast til Partnerskabsaftale fra LO Frederikshavn, og 

har i forlængelse heraf udarbejdet tillæg til Partnerskabsaftalen. Forvaltningen og 

LO Frederikshavn er enige om indholdet i tillægskontrakten, der dels sikrer 

Jobcentrets mulighed for afgivelse af rettidigt aktiveringstilbud, dels at 

medarbejdere fra jobcentret og LO A-kasserne involveres i den videre 

planlægningsproces, og endelig at der foretages hensigtsmæssig evaluering af 

aftalen med henblik på eventuel videreførelse.  

  

  

  

  

  

  

 

Indstilling - Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Byrådet, at udkast til 

partnerskabsaftale med tillæg godkendes.   

  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009  

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at udkast til partnerskabsaftale med 

tillæg godkendes.  

Søren Visti Jensen erklæret inhabil.  

 

Bilag 

Partnerskabsaftale mellem Frederikshavn Kommune og LO (dok.nr.79629/09) 
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Tillægsaftale til Partnerskabsaftale (dok.nr.119663/09) 
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5. Etablering af virksomhedscentre 

 

Sagsfremstilling 

I august 2009 gav Arbejdsmarkedsstyrelsen startskuddet til en kampagne for 

udbredelse af model med virksomhedscentre til hele landet. Erfaringerne med 

virksomhedscentre viser, at det er muligt at give et aktivt tilbud på en rigtig 

arbejdsplads til personer, der er langt fra arbejdsmarkedet, og at flere kommer i job 

sammenlignet med anden aktivering for målgruppen. 

Kampagnen løber til juni 2011 og målene for kampagnen er:  

  

1) At der på landsplan på månedsbasis er 9.000 kontant- og starthjælpsmodtagere 

i matchgruppe 4 i virksomhedspraktik eller løntilskud, svarende til at 16 procent af 

kontant- og starthjælpsmodtagerne er i virksomhedsaktivering.  

  

2) At 20 procent af de kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 der har 

deltaget i virksomhedsaktivering er selvforsørgende 4 uger efter afsluttet forløb i 

virksomhedsaktivering.  

  

Som led i kampagnen har jobcentrene mulighed for at søge støtte til ansættelse af 

en koordinator til implementering af virksomhedscentermodellen som en del af 

jobcentrets almindelige drift. Midlerne kan anvendes til hel eller delvis frikøb af 

allerede ansatte medarbejdere eller til ansættelse af nye. Jobcenter Frederikshavn 

har mulighed for at søge et tilskud på 243.600 kr. Tilskuddet beregnes ud fra målet 

for antallet af personer i virksomhedsaktivering i juni 2011 i forhold til antallet der 

var i virksomhedsaktivering i juni 2009 (en forøgelse på 60 personer). 

  

Arbejdsmarkedscentret ønsker at etablere modellen i Frederikshavn Kommune og 

planlægger at forankre indsatsen i Projektafdelingen, hvor 120 borgere i 

målgruppen "kontant- og starthjælpsmodtagere match 4" indtil nu har væ ret 

omfattet af projektet "NY Chance". Dette projekt lukker pr. 31. december 2009, og 

kampagnen om etablering af virksomhedscentre kommer således på et godt 

tidspunkt, og vil være en naturlig afløser herfor.  

Ved at organisere indsatsen omkring Projektafdelingen vil der være mulighed for at 

visitere borgere direkte fra forløbet "Vejledningsforløb for match 4-5" og for at 

etablere et tæt samarbejde med medarbejdere i  "Job-Diamanten", som har stor 

erfaring med virksomhedskontant og udplacering. Målet er at der inden juni 2011 er 

indgået aftaler med 12 virksomheder om pladser til 60 borgere i matchgruppe 4, og 

at der til hver af de 12 virksomheder tilknyttes en mentor.  

  

Arbejdsmarkedscentret ønsker at søge Arbejdsmarkedsstyrelsen om midler til 

ansættelse af koordinator i perioden 01.01.10 - 31.05.2011. Midlerne vil dække en 

ansættelse svarende til 14 timer pr. uge i perioden. Der vil være mulighed for at 

søge Det Lokale Beskæftigelsesråd om midler til resterende timer op til en 

fuldtidsstilling.   

   

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/18753 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: mean 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller  

- At ansøgning til Arbejdsmarkedsstyrelsen om støtte til koordinator i forbindelse 

med etablering af virksomhedscentre godkendes  

- At Arbejdsmarkedsudvalget godkender at resterende midler til aflønning af 

koordinator søges i Det Lokale Beskæftigelsesråd.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009  

Godkendt som indstillet. 

 

Bilag 

Ansøgning om koordinator - Virksomhedscenterkampagnen (dok.nr.116522/09) 

Budget - Koordinator til etablering af virksomhedscentre (dok.nr.116529/09) 

Brev fra AMS: Kampagne om udbredelse af virksomhedscentre  (dok.nr.116544/09) 

AMS Tilskud: Kampagne om udbredelse af virksomhedscentre -  (dok.nr.116545/09) 
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6. Etablering af virksomhedspraktik og job med løntilskud for 

forsikrede ledige 

 

Sagsfremstilling 

Der er anmodet om en orientering om praksis i forhold til etableringen af 

virksomhedspraktik og ansættelse i job med løntilskud (LAB kapitel 11 og 12) for 

forsikrede ledige.  

  

De forsikrede ledige kan deltage i følgende virksomhedsrettede tilbud:  

- virksomhedspraktik af 4 ugers varighed 

- offentlig job med løntilskud  

- privat job med løntilskud 

  

For at sikre, at 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, samt at etablering af virksomhedspraktik/ansættelse med løntilskud 

ikke er konkurrenceforvridende, er der udarbejdet sagsskemaer (se bilag) for 

etableringen af henholdsvis virksomhedspraktik og job med løntilskud. Når en 

virksomhedspraktik eller job med løntilskud etableres følger sagsskemaet sagen fra 

start til slut, for at sikre at alle formalier overholdes.  

  

Ved etableringen af en virksomhedspraktik sikrer virksomhedskonsulenterne at 

følgende punkter er opfyldt: 

- at rimelighedskravet er opfyldt (LAB §48) 

- at perioden er angivet til max 4 uger (LAB §44)  

- at praktikopholder, herunder indhold, varighed og omfang er beskrevet  

- at det nærmere formål med praktikopholdet er aftalt  

- at medarbejderrepræsentanten har skrevet under  

- at virksomheden har skrevet under 

  

Ved etableringen af et job med løntilskud sikrer virksomhedskonsulenterne at 

følgende punkter er opfyldt: 

- at rimelighedskravet er opfyldt (LAB §48) 

- at merbeskæftigelseskravet er opfyldt (LAB §§60, 61 og 62)  

- at tillidsrepræsentant/faglig organisation skrevet under  

- at virksomheden har skrevet under 

  

 

Indstilling 

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

til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009  

Taget til efterretning. 

I forhold til løntilskud - erstattes ordet medarbejderrepræsentant med ordet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17463 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: tome 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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tillidsrepræsentant/faglig organisation.  

 

Bilag 

Sagsskema ved administration af job med løntilskud (dok.nr.116193/09) 

Sagsskema ved administration af virksomhedspraktik (dok.nr.116187/09) 
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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 2. november 2009 

Udvalget udtrykte stor ros til medarbejdernes indsats og de opnåede resultater.  

 

Bilag 

Prognose 2009 og 2010 (dok.nr.116220/09) 

Statistik for sygedagpenge (dok.nr.116568/09) 

Resultatoversigt Frederikshavn Kommune pr. 01.10.09 (dok.nr.116567/09) 

 
 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 

a) der afholdes ekstraordinæt udvalgsmøde den 16.11.09 kl. 16.00. Mødet starter 

med besigtigelse.  

b) orientering vedrørende jobcentrets decentrale struktur på baggrund af SF´s 

spørgsmål på sidste byrådsmøde.  

Forvaltningens notat fremsendes til Byrådets orientering.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 2. november 2009  

a) taget til efterretning 

b) taget til efteretning 

 

Bilag 

Redegørelse vedrørende Jobcenter Frederikshavns decentrale struktur - Vedrørende Jobcenter 

Frederikshavns decentrale struktur.doc (dok.nr.123999/09) 

 
 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 
   

 

 
 


