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1. Evaluering af decentral struktur  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625448 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 22. marts 2006, at 
Jobcenter Frederikshavn geografisk skal etableres med en central afdeling 
i Frederikshavn, hvor hovedparten af medarbejderne skal være placeret. 
Dertil kommer 2 decentrale afdelinger i Skagen og Sæby, hvor der skal 
være tilstrækkelige ressourcer til at give den fornødne service. Samtidig 
besluttede Sammenlægningsudvalget, at staten skulle placere 2 
medarbejdere i henholdsvis Skagen og Sæby. Sluttelig besluttede 
Sammenlægnings-udvalget, at organisationsmodellen skal evalueres i 
2007. 
  
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte evalueringsnotat. Konklusionen i 
notatet er, at der fortsat er de tilstrækkelige ressourcer til at yde den 
fornødne service i både Skagen og Sæby.  
  
Samtidig er det forvaltningens vurdering, at der kan opnås besparelser 
såfremt medarbejderne, der i dag er placeret på Kattegatvej flyttes til 
rådhuset i Skagen, samtidig med, at der findes alternative placeringer af 
den nødvendige aktiveringsindsats i Skagen. 
  
Gæst til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december 2007. 
Beskæftigelseschef Jens Bech Andersen, Driftsregion Nordjylland. 
Jobcenterchef (Stat) Flemming Søborg 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
evalueringen tages til efterretning og at forvaltningen bemyndiges til at 
igangsætte rationaliseringer omkring placeringen i Skagen. 
  

  
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 3. december 2007 
Den statslige evaluering taget til efterretning.  
Sagen genoptages på næste møde. 
  
Fraværende:  
 
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 7. januar 2008. 
Punktet er en fortsættelse af drøftelsen fra seneste møde i 
Arbejdsmarkedsudvalget den 5. december 2007.  
Bemærk venligst, at bilaget svarer til det på seneste møde udleverede 
bilag. 
  
Der gøres samtidig opmærksom på, at SF på seneste møde ikke kunne 
tilslutte sig principperne for indkaldelse af ledige til samtale. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
evalueringen drøftes. 
 

Bilag   Fordeling 
1 Evaluering af den geografiske struktur i Jobcenter 

Frederikshavn og Socialafdelingen 
AMU 

Bilag   Fordeling 
1 Endelig version af Evaluering af den geografiske 

struktur i Jobcenter Frederikshavn og 
AMU 
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Elektroniske bilag: 

 Endelig version af Evaluering af den geografiske struktur i Jobcenter 
Frederikshavn og Socialafdelingen.pdf 

Socialafdelingen 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. januar 2 008 
Evalueringen blev drøftet. Forvaltningen udarbejder et notat omkring antal ledige 
geografisk fordelt samt samtaleafholdelser. 
Forvaltningen bemyndiges til at igangsætte en undersøgelse om flytning af 
medarbejdere i Skagen by. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud 
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2. Aktiveringsstrategi i 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 632526 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Aktiveringen i 2008 bør i endnu højere grad end tidligere individualiseres. 
Med undtagelse af enkelte grupper af sygemeldte har de borgere, der er 
ledige (kontanthjælp/ledighedsydelse) eller er på sygedagpenge vidt 
forskellige udgangspunkter for at vende tilbage til eller finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet. 
  
Arbejdsmarkedscenteret har i samarbejde med interne og eksterne 
aktører drøftet, hvorledes aktiveringen kan sættes sammen på den mest 
hensigtsmæssige måde. Dette har resulteret i vedhæftede udkast til 
strategien for aktiveringsindsatsen i 2008. Såfremt 
Arbejdsmarkedsudvalget kan godkende strategien forventes det, at der 
efterfølgende i samarbejde med interne og eksterne aktører udvikles 
konkrete modeller for aktiveringsindsatsen. Modellerne skal have 
udgangspunkt i individualitet, effekt og økonomi.  
  
Med udgangspunkt i de udviklede modeller udarbejdes en rammeaftale 
for interne og eksterne aktører gældende i 12 måneder. Denne 
rammeaftale forventes fremlagt til godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget 
den 4. februar 2008. Efterfølgende gennemføres den lovpligtige 
annoncering således at tilbud fra eksterne aktører kan behandles på 
mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. marts 2008 med igangsættelse 
hurtigst derefter. 
  
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at udkastet til 
aktiveringsstrategien for 2008 og tidsplanen for indgåelse af kontrakter 
godkendes. 
 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Aktiveringsstrategi i 2008 - Bilag.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Aktiveringsstrategi i 2008 - bilag AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. januar 2 008 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud 

        

3. Fælleskommunalt KIA -projekt om rehabilitering af visse 
sygedagpengemodtagere  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 613905 
Sbh: JN 
  
Besl.komp: AMU 

Resumé 
Det foreslås, at kommunen deltager i et treårigt – alternativt 1½-årigt – 
projekt om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere, afhængigt af 
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om den ansøgte støtte ved Forebyggelsesfonden imødekommes. Uanset 
forudsættes tilsvarende beslutninger i Brønderslev og Frederikshavn 
kommuner, og at det kan sandsynliggøres, at der vil være en samlet 
målgruppe på 200 personer. Projektets indholdsmæssige del er funderet i 
den videnskabeligt dokumenterede KIA-metode. 
  
Sagsfremstilling 
Den efterfølgende sagsfremstilling er enslydende i Brønderslev, Hjørring 
og Frederikshavn Kommuner. Sagsfremstillingen er efter aftale 
udarbejdet af Hjørring Kommunes arbejdsmarkedssekretariat. 
Sagens baggrund: 
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 7. august 2007, at der skulle 
indsendes en ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd med henblik på 
finansiering af forberedelse af et fælleskommunalt KIA-projekt inden der 
kunne tages stilling til iværksættelse af indkøringsfase og den egentlige 
driftsfase i projektet.  
De lokale beskæftigelsesråd i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring 
kommuner har alle i august imødekommet de respektive ansøgninger.  
  
Finansieringen fra de lokale beskæftigelsesråd dækker dels en analyse af 
sygedagpengemodtageres profil, hvor der bl.a. søges svar på hvem 
sygedagpengemodtagerne er og hvor mange sygedagpengemodtagere, 
der vil være i målgruppen for projektet.  
  
Analysearbejdet er påbegyndt primo september 2007 og afsluttes i 
november 2007.  
  
Finansieringen dækker endvidere en procesgennemgang af 
sygedagpengevisitation, der skal sikre, at de rette personer modtager det 
rette tilbud på det rette tidspunkt, ud fra den forudgående analysedel.  
  
I denne fase bliver der endvidere etableret et normtal for målgruppen før 
afviklingen af KIA-projektet. Det er i forhold til dette normtal for 
sygefravær og beskæftigelsessituationen efter 12 måneder, at indsatsen 
efterfølgende kan evalueres.  
  
Procesgennemgang m.v. forventes afviklet i perioden november – marts 
2008.  
  
Endelig dækker finansieringen fra de lokale beskæftigelsesråd opstart og 
etablering af database.  
  
Da en eventuel iværksættelse af KIA-projektet mest hensigtsmæssigt 
foregår umiddelbart efter afvikling af analyse og procesgennemgang er 
der af hensyn til KIApros muligheder for at rekruttere kvalificeret 
personale i relevant omfang, behov for at udvalget tager stilling til om – 
og i hvilket omfang – KIA-projektet skal iværksættes, inden 
analyseresultaterne foreligger.  
  
Sagens indhold:  
Antallet af personer der modtager sygedagpenge i Brønderslev, 
Frederikshavn og Hjørring kommuner har været stigende det seneste år, 
og de seneste offentliggjorte tal viser, at der på landsplan har været en 
stigning 13.000 personer, svarende til en stigning på ca. 17%. 
  
De kommunale Jobcenterchefer for de tre kommuner har ved en række 
lejligheder drøftet mulighederne for et fælleskommunalt samarbejde på 
sygedagpengeområdet, senest på et møde hvor også direktøren for 
KIApro deltog. 
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Med henblik på at forankre det videre arbejde, blev det besluttet, at de 
kommunale jobcenterchefer og direktøren for KIApro udgør styregruppen 
for det videre arbejde. 
  
KIApro er en forskningsbaseret virksomhed, der arbejder med at udvikle 
og implementere systematiske programmer for arbejdsrettet 
rehabilitering til danske kommuner. Etableringen af virksomheden tager 
afsæt i afviklingen af et KIA projekt i 2003, der var et samarbejdsprojekt 
imellem Vejle Amt, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(tidligere AMI), Syddansk Universitet og fire kommuner i Vejle Amt. 
  
En kortfattet redegørelse for KIA-metoden, og processerne er vedlagt i 
bilag. 
  
KIA-metoden (Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse) 
KIA-metoden bygger på dokumenterede resultater fra et forsøgsprojekt i 
Vejle Amt. Der er tale om en videnskabeligt afprøvet metode, rettet mod 
den betydelige del af de sygemeldte, der er fraværende på grund af 
sygdom i bevægeapparatet, f.eks. rygproblemer. 
  
Det lykkedes i forsøgsprojektet effektivt at forkorte sygemeldingsperioden 
for gruppen. 
  
Metoden er en rehabiliteringsindsats, der bygger på en tidlig (efter 4-12 
ugers sygefravær) systematisk identifikation af barrierer for 
tilbagevenden til arbejde, og en efterfølgende målrettet og 
handlingsorienteret rehabiliteringsplan, som bl.a. også indeholder en 
indsats på den sygemeldtes arbejdsplads. 
  
Klienterne visiteres til et tværfagligt team, baseret på en særligt udviklet 
screeningstest. Udredning og handleplan udføres af det tværfaglige team 
til den sygemeldte er tilbage i arbejde. Teamet består normalt af en 
speciallæge i arbejdsmedicin, en kiropraktor, en BST-fysioterapeut, en 
psykolog og en socialrådgiver. Sidstnævnte fungerer primært som 
forløbskoordinator. 
  
Det tværfaglige team udfører undersøgelser, vejleder den sygemeldte 
samt koordinerer rehabiliteringsplanen, men egentlig behandling udføres 
ikke af teamet. 
  
Projektet vil blive afviklet i Hjørring. 
  
Hvert forløb efter KIA-metoden varer i 12 uger og betalingen herfor udgør 
22.500 kr. inkl. driftsudgifter til monitorering og kvalitetssikring. 
Prisfastsættelsen forudsætter 200 årlige forløb i driftsfasen. Styregruppen 
foreslår i den forbindelse, at søge Forebyggelsesfonden om økonomisk 
støtte til det samlede projekt. 
  
Der er i denne omgang, frist for ansøgninger 22. oktober 2007. 
  
Den ovenfor beskrevne koordinerede indsats udgør hovedtrækkene af det 
tredje ud af fire delelementer i forslaget til afvikling af en tværfaglig 
indsats med henblik på arbejdsfastholdelse af sygemeldte. 
  
Delelement 1: udgøres af en analyse af sygedagpengemodtageres profil 
og sagsflowet i kommunerne. Analysen udføres af KIApro, Muusmann 
Research & Consulting og COWI. 
I analysefasen søges bl.a. svar på hvem sygedagpengemodtagerne er, 
hvem der har de langvarige forløb, og hvor mange 
sygedagpengemodtagere vil være i målgruppen for en tværfaglig indsats. 
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Analysearbejdet afvikles i perioden 1. september – 30. november 2007. 
  
Delelement 2: udgøres af en Procesgennemgang af 
sygedagpengevisitation og opfølgning, planlægning af delelement tre og 
delelement fire samt projektledelse. 
  
Formålet med procesgennemgangen er at sikre at de rette personer 
modtager det rette tilbud på det rette tidspunkt, ud fra den forudgående 
analysedel. 
  
I denne fase bliver der endvidere etableret et normtal for målgruppen før 
KIA-indsatsen. Det er i forhold til dette normtal for sygefravær og 
beskæftigelsessituationen efter 12 måneder, at indsatsen efterfølgende 
kan evalueres. 
  
Tiltrædes indstillingerne afvikles dette delelement i perioden 1. december 
2007 – 29. februar 2008. 
  
Delelement 3: udgøres af implementering af en arbejdsrettet 
rehabiliteringsindsats for sygemeldte med særlig risiko for langvarigt 
fravær efter KIA-metoden, jf. ovenfor. 
  
En indkøringsfase afvikles i perioden 1. marts – 30. juni 2008, og den 
egentlige drift i 
perioden 1. august 2008 – 28. februar 2011 med årligt 200 forløb. 
  
Delelement 4: udgøres af monitorering og kvalitetssikring. En detailplan 
for monitoreringen vil blive udarbejdet i forbindelse med den øvrige 
planlægning i forbindelse med delelement 2. 
  
Efter forslaget iværksættes monitorering og kvalitetssikring samtidigt 
med iværksættelsen af pilotfasen, 1. marts  2008, og fortsætter til den 
egentlige drifts afslutning pr. 28. februar 2011. 
  
Forebyggelsesfonden 
Under Forebyggelsesfondens hovedformål 2, kan der ydes støtte til 
projekter, der forbedrer rehabilitering herunder genoptræning. Heraf er 
der i 2007 afsat 20 mill. kr. til udvikling af nye tilbud med henblik på 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller fastholdelse af personer med 
risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
  
Kommuner kan søge om støtte til et projekt eventuelt i samarbejde med 
relevante aktører f.eks. patient- og brancheforeninger, sygehuse, læger, 
private træningscentre, handicaporganisationer eller virksomheder. 
  
Fondens aktiviteter udgør en ekstraordinær indsats, og ligger ud over det, 
som kommunen i forvejen skal gøre for de ansatte ved overholdelse af 
lovgivningens minimumskrav, og der gives ikke støtte til at opfylde 
myndighedskrav. For at opnå støtte skal et projekt sætte noget nyt i 
værk i forhold til kommunernes generelle rehabiliteringsindsats over for 
personer på sygedagpenge. 
  
Der kan søges til projektperioder på op til tre år, men der er ikke en øvre 
økonomisk grænse for Forebyggelsesfondens støtte. Det vurderes dog 
ikke at være realistisk at fonden vil bevilge 100 % af udgifterne til et 
støtteberettiget projekt. Derfor foreslår styregruppen, at der søges om 
100 % støtte i 2008, 75% i 2009, 50% i 2010 og 25% i 2011. 
  
Aftrapningsmodellen foreslås idet det vurderes at der vil være en risiko 
for, at kommunerne allerede med den eksisterende aktivitet vil ramme 
loftet for rådighedsbeløbet til aktivering mv. i 2008. Af aftale om 
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kommunernes økonomi for 2008 fremgår, at ”der er enighed om, at 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg med 
udgangspunkt i fordelingen af den samlede kompensation til 
beskæftigelsesindsatsen vurderer størrelsen af rådighedsbeløbet med 
henblik på mulige justeringer”. 
  
KL oplyser, at processen der kan lede frem til en justering er ved at blive 
løbet i gang, men at det ikke er muligt at forudsige hvornår, der kan 
foreligge et resultat eller hvad resultatet måtte blive. 
  
Med en bevilling fra Forebyggelsesfonden til projektet, anbefaler 
styregruppen, at der træffes beslutning om iværksættelse af 
indkøringsfasen i perioden marts – juni 2008 samt en driftsfase i perioden 
fra august 2008 til februar 2011. Der henvises til finansieringsmodel I i 
økonomiafsnittet. 
  
Hvis Forebyggelsesfonden ikke bevilger støtte til projektet, anbefaler 
styregruppen, at der træffes beslutning om iværksættelse af 
indkøringsfasen i perioden marts – juni 2008 samt fuld driftsfase på 1 år i 
perioden fra august 2008 til august 2009. Der henvises til 
finansieringsmodel II i økonomiafsnittet. 
  
Bilag 
Tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte: Beskrivelse af et 
systematisk program for arbejdsrettet rehabilitering af sygemeldte i 
danske kommuner 
  
Økonomi 
Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at kommunernes udgifter 
fra 2009 – efter støtte fra Forebyggelsesfonden – ikke vil overskride 
rådighedsbeløbet. Kommunernes Revision har oplyst, at kommunernes 
udgifter – efter støtte fra Forebyggelsesfonden – kan anmeldes i forhold 
til hjemtagelse af statsrefusion. 
  
Der er i beregningerne ikke indregnet reducerede udgifter til 
sygedagpengeområdet som en konsekvens af kortere varighed for 
borgere der deltager i projektet. 
  
Finansieringsmodel I 
Finansieringsmodel I: Aftrappet støtte fra Forebyggelsesfonden 
Kommunal  
netto-netto Brønderslev          Frederikshavn      Hjørring       I alt 
2007  0        0        0        0 
2008  0        0        0        0 
2009  118.125 kr. 216.563 kr. 227.813 kr. 562.500 kr. 
2010  236.250 kr. 433.125 kr. 455.625 kr. 1.125.000 kr. 
2011  59.063 kr.   109.688 kr. 118.125 kr. 286.875 kr. 
I alt   413.438 kr. 759.375 kr. 801.563 kr. 1.974.375 kr. 
  
De samlede bruttoudgifter for Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring 
kommuner til indkøringsfase og den egentlige driftsfase udgør i perioden 
marts 2008 til februar 2011 ca. 12,22 mill. kr., hvoraf 
Forebyggelsesfonden ansøges om 8,27 mill. kr. 
  
Samlet set kan kommunerne herefter anmelde knap 4 mill. kr. i 
refusionsregnskabet. 
  
Udgifterne i 2007 finansieres af de respektive lokale beskæftigelsesråd. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2008 taget udgangspunkt i, 
at Forebyggelsesfonden imødekommer en ansøgning på 100% af de 
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kommunale udgifter til en aftale med KIApro. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2009 taget udgangspunkt i, 
at Forebyggelsesfonden imødekommer en ansøgning på 75% af de 
kommunale udgifter til en aftale med KIApro, og at 50% af de resterende 
udgifter finansieres ved statsrefusionen. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2010 taget udgangspunkt i, 
at Forebyggelsesfonden imødekommer en ansøgning på 50% af de 
kommunale udgifter til en aftale med KIApro, og at 50% af de resterende 
udgifter finansieres ved statsrefusionen. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2011 taget udgangspunkt i, 
at Forebyggelsesfonden imødekommer en ansøgning på 25% af de 
kommunale udgifter til en aftale med KIApro, og at 50% af de resterende 
udgifter finansieres ved statsrefusionen. 
  
Omkring 543 borgere forventes at deltage i et KIA-forløb i den treårige 
periode. Hvis borgerne i projektet fordeler sig som befolkningstallene i 
kommunerne, forventes at disse udgøres af 114 fra Brønderslev 
Kommune, 209 fra Frederikshavn Kommune og 220 fra Hjørring 
Kommune. 
  
Finansieringsmodel II 
 Finansieringsmodel II: Ingen støtte fra Forebyggelsesfonden 
Kommunal  
netto-netto Brønderslev          Frederikshavn      Hjørring       I alt 
2007  0        0        0        0 
2008  258.750 kr. 472.500 kr. 495.000 kr. 1.226.250 kr.  
2009  315.000 kr. 573.750 kr. 607.500 kr.           1.496.250 kr. 
I alt   573.750 kr. 1.046.250 kr.        1.102.500 kr.        2.722.500 kr. 
De samlede bruttoudgifter for Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring 
kommuner til indkøringsfase og den egentlige driftsfase i perioden marts 
2008 til august 2009 udgør 5,45 mill. kr. 
  
Kommunerne kan samlet set anmelde samme beløb i 
refusionsregnskabet. Som tidligere nævnt vurderer Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg størrelsen af rådighedsbeløbet 
med henblik på mulige justeringer. 
  
Overstiger udgifterne i 2008 for Hjørring Kommune 0,50 mio. kr. vil 
finansieringen heraf i givet fald blive prioriteret inden for den samlede 
budgetramme i perioden 2008 – 2009. 
  
Udgifterne i 2007 finansieres af de respektive lokale beskæftigelsesråd. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2008 og 2009 taget 
udgangspunkt i, at statsrefusionen finansierer 50% af udgifterne. 
  
Omkring 242 borgere forventes at deltage i et KIA-forløb i den 1½-årige 
periode. Hvis borgerne i projektet fordeler sig som befolkningstallene i 
kommunerne, forventes at disse udgøres af 51 fra Brønderslev 
Kommune, 93 fra Frederikshavn Kommune og 98 fra Hjørring Kommune. 
  
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) 

konsekvenser 
Ingen bemærkninger 
  
Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger 
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Beslutning - Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. august 
2007 
h) Ansøgningen imødekommet. Der bevilges kr. 167.784,- til 
analysefasen. Evaluering inden eventuel igangsættelse af pilotprojekt. 
  
Indstilling 
Social-, Sundhed og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at:  
•        at Frederikshavn Kommune – under forudsætning af at (a) 
Forebyggelsesfonden støtter projektet som angivet i finansieringsmodel I, 
(b) analysedelen senest december 2007 sandsynliggør, at der årligt vil 
være minimum 200 personer i målgruppen, og (c) der træffes lignende 
beslutninger i Brønderslev og Hjørring kommuner – indgår en treårig 
aftale med KIApro om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere,  
•        at Frederikshavn Kommune indgår en 1½-årig fælleskommunal 
aftale med KIApro om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere, 
hvis Forebyggelsesfonden ikke støtter projektet som angivet i 
finansieringsmodel I, 
•        at udgifterne i 2009 – 2011 prioriteres i forbindelse med 
budgetlægningen 2009 – 2012, 
at endelig aftale med KIApro forelægges udvalget til orientering 
 
 

  
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 1. oktober 2007 
Godkendt dog således, at der ikke hermed er taget stilling til konkret 
aktør. 
  
Fraværende:  
 
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 5. november 
2007: 
Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner har ansøgt 
Forebyggelsesfonden om støtte til projektet. Der er ansøgt om 
projektstøtte på i alt 8,2 millioner kroner. Beløbet er ansøgt som 
aftrappet projektstøtte, hvor der er ansøgt om 100 % i 2008 – 
nedtrappet til 25 % i sidste projektår.  
Der sker således en optrapning af kommunernes udgifter henover 
projektperioden, såfremt det ansøgte bevilges. 
 

Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
orienteringen tages til efterretning. 
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 5. november 2007 
Orienteringen taget til efterretning. 
  
Fraværende:  
  
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 7. januar 2008: 
Forebyggelsesfonden har meddelt, at man vil støtte projektet over 3 år. 
Samtidig har Forebyggelsesfonden ønsket, at dette og 4 andre lignende 
projekter indgår et samarbejde omkring evaluering. 
Telefonisk er det efterfølgende blevet oplyst, at projektet tildeles i alt kr. 
4,8 millioner fordelt således: 
 

Bilag   Fordeling 
1 Tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte AMU 
2 Finansieringsmodeller AMU 

Page 12 of 19

01-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_07-01-2008...



 
 

- Hjørring              2,1 millioner 
- Frederikshavn    1,7 millioner 
- Brønderslev        1,0 millioner 
 

Frederikshavn Kommune skal hvert år i projektperioden visitere ca. 80 
deltagere til en samlet årlig pris af kr. 1,8 millioner. I alt i projektperioden 
beløber udgifterne sig således til 5,4 millioner før støtte fra 
Forebyggelsesfonden. Det vil sige, at kommunens udgifter vil være på kr. 
3,7 millioner, når støtten fra Forebyggelsesfonden medregnes. Det giver 
en pris på ca. kr. 15.400,00 pr, deltager i forløbet. 
Overstiger kommunens samlede aktiveringsudgifter ikke 
rådighedsbeløbet, vil den reelle pris efter statsrefusion udgøre ca. kr. 
7.700,00 pr. deltager. 
  
Arbejdsmarkedscenteret har på kommunens hjemmeside annonceret, at 
Frederikshavn Kommune i samarbejde med Brønderslev Kommune og 
Hjørring kommune ønsker at gennemføre projektet. 
Annonceringen følger vedhæftede bilag, således at 
Arbejdsmarkedsudvalget på næste møde kan tage stilling til valg af aktør. 
 
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
orienteringen tages til efterretning, og at endelig tidsplan for annoncering 
og indgåelse af kontrakt godkendes. 
 
 

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Kvitteringsbrev om tilsagn fra Forebyggelsesfonden af 12.12.2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Kvitteringsbrev om tilsagn fra Forebyggelsesfonden 

af 12.12.2007 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. januar 2 008 
Orienteringen taget til efterretning. 
Tidsplan for annoncering og indgåelse af kontrakt blev godkendt. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud 
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4. Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 632609 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet 
tidsplan for regnskabsafslutningen 2007. 
På baggrund af de i tidsplanen nævnte tidsfrister samt arbejdsopgaver i 
øvrigt vil regnskabsresultatet, i henhold til reglerne for økonomisk 
decentralisering, kunne foreligge primo April. 
Kommunens samlede regnskab skal forelægges Økonomiudvalget d. 16/4 
2008. 
Af hensyn til ovennævnte, foreslår forvaltningen at 
Arbejdsmarkedsudvalget behandler regnskabsresultatet på sit ordinære 
møde den 7. april 2008. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
regnskabsresultatet forelægges til udvalgsbehandling den 7. april 2008. 
  

  
  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Arbejdsmarkedsudvalgets tidsplan for regnskabsaflæggelse 2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Arbejdsmarkedsudvalgets tidsplan for 

regnskabsaflæggelse 2007 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. januar 2 008 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud 
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5. Statistik  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591537 
Sbh: JETE 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder. 
 
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
statistikkerne tages til efterretning. 
 
 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Sygedagpengestatikstik pr. 30.12.2007 - fordelt efter sagslængde.pdf 
 Prognose 2007 med grafer - udvikling i sagsantal på 

forsørgelsesområder.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Sygedagpengestatistik pr. 30.12.2007 – fordelt efter 

sagslængde 
AMU 

2 Prognose 2007 med grafer – udvikling i sagsantal på 
forsørgelsesområder 

AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. januar 2 008 
Bilag om prognose 2007 med grafer - udvikling i sagsantal på 
forsørgelsesområder - blev uddelt på mødet. 
Statistikkerne taget til efterretning.  

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud 
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6. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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7. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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8. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 603989 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. januar 2 008 
Intet til dette punkt. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud 

Page 18 of 19

01-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_07-01-2008...



Mødet hævet, oplæst kl. 16:30 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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