
Referat Arbejdsmarkedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  4. februar 2008

Tid  15:00

Sted  Colosseum, Parallelvej 27, 1. sal ved kantinen

NB. Eventuelle afbud skal ske til Susan Christensen, tlf. 9845 5659 eller mail: 
sucr@frederikshavn.dk

Fraværende Jens Ole Jensen med afbud. 
John Christensen og Brian Pedersen deltog kun i behandlingen af punkt 1.

Medlemmer   Jørn Larsen (A) 
John Christensen (V) 
Jens Ole Jensen (V) 
Søren Visti Jensen (F) 
Brian Pedersen (SF) 
Bruno Müller (A) 
Jytte Schaltz (A)
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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 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 7. januar 2008 
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 
 
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 4. februar 2008 
Arbejdsmarkedscenteret har til videre behandling af evalueringen af den 
geografiske struktur udarbejdet vedhæftede notat omkring samtaler og 
geografisk fordeling af sagsmængder. 
  
Det fremgår af notatet, at der på alle områder – bortset fra 
sygedagpenge i Sæby – som minimum er de tilstrækkelige ressourcer til 
stede på kontorerne i Sæby og Skagen. I dag gennemføres 
sygedagpengesagsbehandlingen decentralt, hvilket ikke var en del af de 
politiske aftaler ved etableringen af Frederikshavn Kommune. Der er 
således tale om en større decentralisering end aftalt.  
  
Revisionen har gennemført undersøgelser af sagsbehandlingen, der viser, 
at man med fordel vil kunne flytte medarbejderne fra Sæby til 
Frederikshavn. Det vil formindske sårbarheden i forhold til sagsantallet. 
Samtidig vil Jobcenteret fortsat kunne afholde spotmøder og 
opfølgningssamtaler på rådhuset i Sæby for borgere bosat i gl. Sæby 
Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at dette kan gennemføres 
med et begrænset øget ressourceforbrug. 
  
Som det fremgår af notatet afholdes jobsamtaler med borgerne i Skagen 
flere forskellige steder afhængig af borgerens situation. Der afholdes 
således jobsamtaler i eget hjem, i Jobcenteret i Skagen og Frederikshavn, 
på aktiveringssteder eller i botilbud. De borgere, der skal til 
Frederikshavn til samtale får udleveret et klippekort til offentlig transport. 
Typisk skal en borger til samtale 4 gange årligt. Det vil være muligt for 
Jobcenteret at gennemføre decentrale samtaler for alle borgere i match 
4-5, hvis Jobcenteret tilføres tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaven. 
  
Notatet viser også, at der specielt i Sæby og Skagen er et begrænset 
antal henvendelser fra borgere, der ikke er på ydelse. Således var der i 
november måned kun 13 af disse henvendelser i Sæby. Beredskabet i 
Skagen og Sæby i forhold til disse henvendelser skal samtidig betjene 
borgere, der allerede er på ydelse og eksempelvis skal have jobsamtaler 
og jobhenvisninger. Med de nuværende ressourcer er det ganske 
vanskeligt at betjene så få borgere, idet medarbejderne ikke kan holde 
samtaler og møder samtidig med, at de skal ”passe” butikken. 
Forvaltningen vil derfor foreslå, at åbningstiden for sådanne 
selvhenvendere reduceres til ugentligt 15 timer mod de nuværende 27 
timer. Det vil sige en daglig åbningstid på 3 timer. Borgere, der skal til 
samtale kan stadig blive indkaldt – fordelt på hele dagen. Der vil således 
alene være tale om at reducere åbningstiden selvhenvendere.  
  
For så vidt angår de eksisterende lejemål, er det forvaltningens 
opfattelse, at den administrative del af lejemålet på Kattegatvej 13 i 
Skagen med fordel kan opsiges. De samlede huslejeudgifter på adressen 
beløber sig til ca. 1,2 millioner kroner, hvoraf det administrative lejemål 

Bilag   Fordeling 
1 Endelig version af Evaluering af den geografiske 

struktur i Jobcenter Frederikshavn og 
Socialafdelingen 

AMU 
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udgør ca. 50 %.   
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller: 
- at evalueringen tages til efterretning 
- at sygedagpengesagsbehandlerne i Sæby flyttes til Frederikshavn 
- at spotmøder og samtaler fortsat afholdes i Sæby 
- at åbningstiden i jobbutikkerne i Skagen og Sæby reduceres til 15 timer 
ugentlig 
- at der indledes forhandlinger med udlejer omkring ophør af lejemål på 
Kattegatvej 13 i Skagen 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Notat om samtaler og geografisk fordeling af ledige i Frederikshavn 
kommune.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Notat om samtaler og geografisk fordeling af ledige 

i Frederikshavn kommune 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2008 
Tiltrædes idet beslutningen vedrørede sygedagpengesagerne betyder, at 
borgerkontakten fortsat sker på Sæby Rådhus. Forvaltningen foretager en 
ressource- undersøgelse på decentral betjening af match kategori 4-5 i Sæby, 
Frederikshavn og Skagen. 
Åbningstiden i Sæby er uændret 27 timer. SF tager forbehold. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud. 
John Christensen og Brian Pedersen deltog kun i behandlingen af punkt 1. 

        

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 
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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. 
 

  
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 7. januar 2008 
Godkendt som indstillet. 
  
Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud 
  
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 4. februar 2008 
Planen for indgåelse af nye kontrakter omkring aktivering revideres, da 
en nyudkommet vejledning omkring reglerne for brug af andre aktører 
har præciseret nogle nye muligheder for samarbejdet med andre aktører.  
  
Det er således muligt at udlægge myndighedsopgaver til andre aktører i 
forbindelse med indgåelse af kontrakter. Det betyder, at 
Arbejdsmarkedsudvalget kan vælge at lade andre aktører overtage hele 
myndighedsopgaven eller dele af denne. I forbindelse med indgåelse af 
nye kontrakter vil det derfor være hensigtsmæssigt om 
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter, hvorledes Frederikshavn Kommune skal 
benytte disse muligheder. 
  
På mødet vil Arbejdsmarkedschefen gennemgå de nye regler med henblik 
på en drøftelse. 
  
Ovennævnte betyder således, at planen for indgåelse af kontrakter med 
andre aktører må revideres 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller: 
  
- at de nye regler om udlæggelse af myndighedsopgaver drøftes med 
afklaring af i hvilket omfang disse regler skal indarbejdes i de nye 
kontrakter. 
- at Arbejdsmarkedsudvalget vedtager en ny tidsplan for indgåelse af 
kontrakter 
- at Arbejdsmarkedsudvalget godkender en forlængelse af de 
eksisterende kontrakter med udgangspunkt i den reviderede tidsplan. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ny vejledning til bekendtgørelse januar 2008 - om andre aktører m.fl..pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Aktiveringsstrategi i 2008 - bilag AMU 

Bilag   Fordeling 
1 Ny vejledning til bekendtgørelse januar 2008 – om 

andre aktører m.fl. 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2008 
Tiltrådt som indstillet, således at andre aktører kan færdiggøre ressourceprofiler 
som den eneste myndighedsopgave. 
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Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud. 
John Christensen og Brian Pedersen deltog kun i behandlingen af punkt 1. 
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3. Tvillingehjælp  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 635516 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Idet en borger har henvendt sig om mulighederne for at ansætte en 
kontanthjælpsmodtager som tvillingehjælper, har 
Arbejdsmarkedscenteret undersøgt, hvorvidt en sådan ordning er 
vedtaget i forbindelse med etableringen af ny Frederikshavn Kommune. 
Dette er ikke tilfældet. 
  
I  gl. Frederikshavn var det muligt for nybagte forældre til flerlinger at 
ansøge kommunen om ansættelse af en kontanthjælpsmodtager som 
støtte. I gl. Skagen kommune var dette ikke muligt efter indførelse af 
straksaktivering. Det har ikke været muligt at finde oplysninger omkring 
Sæby. 
 
Arbejdsmarkedscenteret skal derfor anmode Arbejdsmarkedsudvalget 
om at tage stilling til, om en sådan støtte kan bevilges. Såfremt 
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler en sådan ordning, vil 
Arbejdsmarkedscenteret udarbejde egentlige retningslinjer, der kan 
behandles politisk. 
  
Der gøres opmærksom på, at det er Arbejdsmarkedscenterets 
vurdering, at en sådan stilling som flerlingehjælper ikke bidrager til 
borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter etableringen af en 
flerlingestøtteordning. 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2008 
Udvalget besluttede, at der ikke kan etableres en sådan ordning i 
Arbejdsmarkedscentret. 
Sagen videresendes til Børne- og Ungdomsudvalget. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud. 
John Christensen og Brian Pedersen deltog kun i behandlingen af punkt 1. 
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4. Beskæftigelsesplan 2009  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 635600 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Arbejdet med Beskæftigelsesplanen for 2009 skal igangsættes i 
februar/marts måned. Som forberedelse af planarbejdet ville det være 
relevant at afholde en temadag for Arbejdsmarkedsudvalget. Til 
temadagen bør det Lokale Beskæftigelsesråd inviteres. Det kan ligeledes 
overvejes om Integrationsrådet og Handicaprådet skal inviteres til 
temadagen. 
  
Dagsordenen for temadagen kunne være: Udfordringer og muligheder for 
de kommende års beskæftigelsesindsats i Frederikshavn Kommune.  
  
Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en sådan temadag vil det være 
relevant at alliere sig med en konsulent, der kan gennemføre temadagen 
for kommunen.  
  
Arbejdsmarkedsudvalget bør endvidere overveje om, der skal afsættes 
midler til en brugerundersøgelse i forhold til virksomheders og borgeres 
ønsker og behov, der skal være med til at spotte de mest relevante 
områder i forhold til beskæftigelsesplanen. 
  
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller: 
  
- at Arbejdsmarkedsudvalget afholder en temadag om beskæftigelsesplan 
2009, hvor LBR, Integrationsrådet og Handicaprådet inviteres 
- at der entreres med en ekstern konsulent til at afholde temadagen 
- at der entreres med en ekstern konsulent til at gennemføre 
brugerundersøgelse i forhold til virksomheder og borgeres ønsker og 
behov 
 
 

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Tilbud om konsulentbistand til Jobcenter Frederikshavn.pdf 
 Temadrøftelse om den politiske rolle på beskæftigelsesområdet fra 

KL.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Tilbud om konsulentbistand til Jobcenter 

Frederikshavn 
AMU 

2 Temadrøftelse om den politiske rolle på 
beskæftigelsesområdet fra KL 

AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2008 
Tiltrådt som indstillet, dog således at der entreres med KL til at afholde 
temadagen, og at Det Lokale Beskæftigelsesråd opfordres til at gennemføre en 
brugerundersøgelse. Der inviteres repræsentanter fra Integrationsrådet og 
Handicaprådet. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud. 
John Christensen og Brian Pedersen deltog kun i behandlingen af punkt 1. 
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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: 

 Resultatoversigt for Jobcenter Frederikshavn.pdf 
 Udviklingen for sygedagpengesager fordelt efter varighedsintervaller 

2007.pdf 
 Prognose med grafer.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Resultatoversigt for Jobcenter Frederikshavn AMU 
2 Udviklingen for sygedagpengesager fordelt efter 

varighedsintervaller 2007 
AMU 

3 Prognose med grafer AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 4. februar 2008 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud. 
John Christensen og Brian Pedersen deltog kun i behandlingen af punkt 1. 

        

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 4. februar 2008 
Intet til dette punkt 

Fraværende: Jens Ole Jensen med afbud. 
John Christensen og Brian Pedersen deltog kun i behandlingen af punkt 1. 
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:35 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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