
Referat Arbejdsmarkedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  7. april 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 

Medlemmer   Jørn Larsen (A) 
John Christensen (V) 
Jens Ole Jensen (V) 
Søren Visti Jensen (F) 
Brian Pedersen (SF) 
Bruno Müller (A) 
Jytte Schaltz (A)

  

Page 1 of 24

01-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_07-04-2008...



Indholdsfortegnelse 

 

1. Regnskab 2007 Åben sag 
2. Resultatrevision 2007 Åben sag 
3. Beskæftigelsesplan 2009 Åben sag 
4. Kommunale redegørelser 2009 Åben sag 
5. Jobmesse 2008 Åben sag 
6. Fokus på EGU i Frederikshavn Kommune Åben sag 
7. Undersøgelse af normering i Jobcenter Frederikshavn Åben sag 
8. Handlingsplan for særlig indsats på sygedagpengeområdet Åben sag 
9. Brug og styring af Andre Aktører Åben sag 
10. Statistik Åben sag 
11. Lukket sag Lukket sag 
12. Lukket sag Lukket sag 
13. Eventuelt Åben sag 

Page 2 of 24

01-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_07-04-2008...



 
 

Page 3 of 24

01-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_07-04-2008...



        

1. Regnskab 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/1460 
Sbh: JN 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Forvaltningen fremsender Arbejdsmarkedsdirektørens årsberetning vedr. 
regnskabet for 2007. 
  
Det korrigerede budget for Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde i 
2007 udgør kr. 426,5 mio. netto og det faktiske forbrug kr. 425,2 mio.  
Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling er fordelt på henholdsvis 
Arbejdsmarkedscentret og Socialafdelingen. 
  
Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk 
decentralisering, og fordeler sig således: 

  
•      På områder ikke omfattet af overførselsudgifter, og deraf ikke 

omfattet af de generelle budgetbemærkninger, er der et 
nettooverskud på kr. 2,9 mio.     

  

•      På overførselsudgiftsområdet er der et nettounderskud på kr. 1,6 mio.  

  
Nettoresultatet udviser dermed et mindreforbrug på kr. 1,3 mio., hvilket 
svarer til en afvigelse på 0,3 %. Samlet set er Arbejdsmarkedsudvalgets 
bevilling for 2007 således overholdt. 
Indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling er der udarbejdet opgørelser 
af over- og underskud for 10 omkostningssteder.  
  
I betragtning af de store budgetsummer, og de forskelligartede 
indsatsområder, som hver af de afdelingsvise sammenfatninger 
repræsenterer, findes det ikke formålstjenligt at udarbejde yderligere 
overordnet sammenfatning af det tekstmæssige indhold. Som noget nyt 
er dette tekstmateriale udvidet med direktørens vurdering af regnskabet. 
  
Beløbsmæssigt  kan årets resultat sammenfattes således: 
  

  
Jf. de generelle budgetbemærkninger er overførselsudgifter (herunder 
budgetgaranterede), ikke omfattet af overførselsadgangen, og kan ikke 
uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller 
overføres til efterfølgende regnskabsår. Som anført, er der på dette 
område, et samlet merforbrug kr. 1,6 mio.  

De budgetmæssige konsekvenser i indeværende år: 

Tillægsbevilling til drift/refusion. Kr. 2.929.596,- finansieret af 

Materialets hovedtal : 
(“-“ = overskud, “+” = underskud) 

  Resultat 
i alt 

Heraf 
omfattet af 
overførselsudgifter 

Heraf 
udenfor 

overførselsudgifter 
Arbejdsmarkedscenter 965.730 3.647.150 -2.681.420 

Socialafdelingen -2.236.587 -1.988.411 -248.176 

Samlet resultat -

1.270.857 
1.658.739 -2.929.596 

Heraf overføres 

  
-

2.929.596 
0 -2.929.596 

Page 4 of 24

01-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_07-04-2008...



 
 

Kommunens likvide midler - jfr. reglerne om økonomisk decentralisering. 

  

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 

a) At årsberetninger og opgørelser af over- og underskud tages til 
efterretning, og overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt. 

b) At over- og underskud på områder ikke omfattet af 
overførselsudgifter, og ikke omfattet af de generelle 
budgetbemærkninger for 2007, overføres som anført. 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Bilag regnskab 2007.pdf 
 AMU ØKD 2007 - samlede rapport.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Bilag regnskab 2007 AMU 
2 AMU ØKD 2007 – samlede rapport (Er sendt til 

udvalget) 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Anbefalet godkendt som indstillet. 

Fraværende:  
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2. Resultatrevision 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2562 
Sbh: JN 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
I bekendtgørelse nr. 1157 af 04. oktober 2007 om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats står der i § 25 og § 30 om 
resultatrevisionen: 
  

§ 25. De ansvarlige for 
beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret 
udarbejder hvert år en resultatrevision, der 
viser resultater og effekter af den samlede 
beskæftigelsesindsats i jobcenteret og 
indsatsen fordelt på stat og kommune. 

  
Stk. 2. For de kommuner, der indgår i et 

forpligtende kommunalt samarbejde, jf. lov 
om forpligtende kommunale samarbejder, 
udarbejder de ansvarlige for 
beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret en 
resultatrevision, der viser den samlede 
indsats i jobcenteret og indsatsen fordelt på 
staten og kommunen, herunder for hver 
enkel af de kommuner, der indgår i 
samarbejdet. 
  
§ 30. De ansvarlige for 

beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret 
anmoder senest den 1. maj det lokale 
beskæftigelsesråd om bemærkninger til 
resultatrevisionen. Det lokale 
beskæftigelsesråds bemærkninger skal være 
de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i 
hænde senest den 21. maj. 
  

Resultatrevisionen for 2007 er under endelig udarbejdelse og 
sammenskrivning. De afsnit i resultatrevisionen, der alene vedrører den 
kommunale indsats er afsluttede. Udkastet til resultatrevisionen for 2007 
vedlægges derfor som bilag, med henblik på Arbejdsmarkedsudvalgets 
drøftelse og godkendelse af de afsnit, der alene vedrører den kommunale 
indsats, således at resultatrevisionen kan sendes til høring i LBR. 
Efterfølgende skal Arbejdsmarkedsudvalget på et senere møde godkende 
den endelige version af resultatrevisionen for Jobcenter Frederikshavn. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
resultatrevisionen for 2007 drøftes og godkendes med henblik på at blive 
sendt til høring i LBR  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Resultatrevision 2007 - Frederikshavn Kommune.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Resultatrevision 2007 – Frederikshavn 

Kommune 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
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Resultatrevisionen blev drøftet og godkendt. Fremsendes til Det Lokale 
Beskæftigelsesråd til høring. 

Fraværende:  
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3. Beskæftigelsesplan 2009  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/1363 
Sbh: JN 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på sit seneste møde, at der i 
samarbejde med LBR skal afholdes et visionsseminar om de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2009. Seminaret er nu 
planlagt til den 21. maj 2009. Der vil senere tilgå særskilt invitation 
til mødet. 
  
I bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats er det angivet, at LBR skal have 
beskæftigelsesplanen til høring inden 1. juli. For at forvaltningen 
kan nå at medtage inputtene fra visionsseminaret i 
beskæftigelsesplanen foreslås det, at der afholdes et ekstraordinært 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøde ultimo juni måned 2008, hvor 
beskæftigelsesplanen kan endelig godkendes. 
  
  
Indstilling  

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der 
planlægges et ekstraordinært møde i Arbejdsmarkedsudvalget 
ultimo juni måned 2008. 
  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Mødet den 21. maj 2008 afholdes fra kl. 12.00 til 16.00. 
Der afholdes ekstraordinært Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 25. juni 2008 fra kl. 
08.00 til 09.00. 

Fraværende:  
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4. Kommunale redegørelser 2009  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/5571 
Sbh: JN 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Hvert år indgås rammeaftaler mellem region og kommuner, som 
regulerer etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale 
område og specialundervisningsområdet.  
  
Rammeaftalen på det sociale område omfatter de tilbud, som før 2007 
var amtslige, og som efter 2007 drives af enten Region Nordjylland eller 
den beliggenhedskommune, som har overtaget institutionen.  
  
Rammeaftalerne indgås hvert år senest d. 15. oktober, og som led i 
forberedelsen af rammeaftalerne indsender kommunerne en redegørelse 
for hvert område om forventninger til forbrug og udvikling af institutioner 
og tilbud i det kommende og de følgende 3 år. Redegørelsen for det 
sociale område vedrører opgaver, som i Frederikshavn Kommune sorterer 
under fire underudvalg: Børne- og Ungdomsudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Sundhedsudvalget samt Socialudvalget. 
  
På baggrund af de kommunale redegørelser udarbejder Regionen udkast 
til rammeaftalen, som vil blive behandlet i Kommunekontaktråd og Byråd. 
  
Handicaprådet har haft de kommunale redegørelser til høring d. 27. 
marts 2007.  
  
De kommunale redegørelser er udtryk for en ikke bindende 
hensigtserklæring om forventet anvendelse af tilbud i 2009 og årene 
frem. 
Generelt kan det bemærkes, at der ikke forventes væsentlige ændringer i 
forhold til den hidtidige benyttelse af institutionerne.  
  
Bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement 

på udvalgte regionale tilbud  
I forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalerne for 09, er 
kommunerne desuden blevet bedt om at afgive bindende tilmelding til 
ydelser med trækningsret og abonnement på udvalgte regionale tilbud. 
Listen omfatter ydelser på Misbrugscentret, Hjælpemiddelcentret, 
Høreinstituttet, Institut for Syn og Teknologi samt Taleinstituttet (inkl. 
Hjerneskadecentret). 
  
I 2008 er alle kommuner i Region Nordjylland tilmeldt de nævnte ydelser, 
dog gælder der særlige forhold vedr. Thisted og Morsø Kommuner og 
vedr. Aalborg Kommune i fht. Misbrugscentret.  
  
Tilmeldingen omfatter ydelser på begge rammeaftalers område, dvs. 
både det sociale område og specialundervisningsområdet. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at 

•          Den kommunale redegørelse for socialområdet indstilles til 
Byrådets godkendelse  

  
•          Vedlagte bindende tilmelding til ydelser med trækningsret og 

abonnement på udvalgte regionale tilbud indstilles til Byrådets 
godkendelse 

  
Bilag   Fordeling 
1 Den kommunale redegørelse for det sociale AMU 
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Elektroniske bilag: 

 Den kommunale redegørelse vedr socialområdet 09 Frederikshavn 
Kommune.pdf 

 Frederikshavn Kommunes tilmelding til ydelser med trækningsret og 
abonnement på udvalgte regionale tilbud i år 2009.pdf 

område, Frederikshavn  
Kommune, 2009 

2 Høringssvar fra Handicaprådet – udleveres på 
mødet 

AMU 

3 Frederikshavn Kommunes tilmelding til ydelser 
med trækningsret og abonnement på udvalgte 
regionale tilbud i år 2009  

AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Anbefales godkendt over for Byrådet. 

Fraværende:  
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5. Jobmesse 2008  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2563 
Sbh: JN 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Jobcentrene i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn ønsker i lighed med 
2007 at gennemføre en jobmesse i 2008. Jobmessen ønskes afholdt i 
Hjørring i oktober måned 2008.  
  
Evalueringen af jobmessen i 2007 viste, at der på flere områder med 
fordel kan ændres i planlægningen af messen i 2008. Det drejer sig 
blandt andet om antallet af deltagende virksomheder samt 
virksomhedernes økonomiske udgifter ved at deltage i messen.  
  
Der er, på tværs af de tre jobcentre, nedsat en arbejdsgruppe, der 
målrettet arbejder med planlægningen af messen i 2008. Arbejdsgruppen 
har blandt andet fokus på, at forbedre mulighederne for succes ved at 
sikre et større antal virksomheder på messen. Dette skal ske ved, at 
jobcentrene selv eller i samarbejde med ekstern leverandør finder de 
nødvendige virksomheder. Samtidig vil det være afgørende, at 
virksomhederne ikke skal betale for deltagelse i messen. 
  
Det er vurderingen, at messen kun bør gennemføres, såfremt der kan 
laves aftaler med mindst 40 virksomheder. Samtidig bør fristen for 
virksomhedernes tilmelding til messen tidligst være 4-5 uger før messen. 
Såfremt messen må aflyses vil der fortsat være forskellige udgifter 
forbundet med messen. Det drejer sig blandt andet om udgifter til 
opstilling, lokaleleje, annoncemateriale m.m. 
  
De forventede samlede udgifter beløber sig til kr. 225.139 jf. vedhæftede 
budget. Fordelingen mellem de tre kommuner er som følger: Brønderslev 
kr. 45.027 (20 %), Hjørring kr. 90.056 (40 %) og Frederikshavn kr. 
90.056 (40 %). En stor del af disse udgifter vil være uafhængig af 
messens gennemførelse, da disse aftaler skal indgås i foråret 2008 
såfremt messen skal gennemføres. Fordelingen mellem statslige og 
kommunale udgifter er ikke opgjort, men en 50/50 model vil med fordel 
kunne anvendes. Såfremt den statslige del af Jobcenter Frederikshavn 
ikke kan finde finansiering til deltagelse i messen, er det forvaltningens 
indstilling, at Frederikshavn Kommune afholder hele den forholdsmæssige 
del af udgifterne for Frederikshavn jf. ovennævnte fordelingsmodel. 
  
Indstilling 
  
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at der 
gennemføres en jobmesse i oktober 2008 med en kommunal udgift for 
Frederikshavn Kommune på maksimalt kr. 90.056.  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Budget Jobmesse 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Budget Jobmesse 2008 AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at messen gennemføres. Dog skal der være 
minimum 40 deltagende virksomheder. Det forudsættes ligeledes at den statslige 
del af Jobcentret bidrager med 50% af udgiften. 
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Fraværende:  

Page 12 of 24

01-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_07-04-2008...



 
 

        

6. Fokus på EGU i Frederikshavn Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/2236 
Sbh: BKF/bran / BLT 
  
Besl.komp: BUU/AMU 

Sagsfremstilling 
EGU er en individuelt tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, 
som ikke er gået i gang med en ungdomsuddannelse eller som ikke har 
fået fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Folketinget har vedtaget en række ændringer af lov om EGU, som blandt 
andet betyder en skærpelse af kommunernes pligt til at udbyde EGU. 
Undervisningsministeriet og KL har i fællesskab iværksat projekt ”Sæt 
skub i EGU” – et projekt, der har til formål at øge kvaliteten og 
udbredelsen af EGU i forbindelse med den seneste lovændring. Projektet 
løber frem til udgangen af 2009, og indeholder muligheder for kommuner 
at søge støtte til lokale EGU-fremmende projekter.  Ansøgningsfristen til 
puljen er 14. april 2008. 
Ansøgerprojekterne forventes at indeholde oplysninger om bl.a. 
arbejdsdelingen mellem kommunen og lokale aktører samt refleksion 
over på hvilken måde projektet bringer pædagogiske, økonomiske og 
organisatoriske redskaber i spil. 
Der kan ansøges om bevillinger på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og 
en ansøgning skal budgettere med minimum 20% kommunal 
medfinansiering. 
I Frederikshavn Kommune er en arbejdsgruppe i gang med at udarbejde 
ansøgning til projektet. Ansøgningen i sin endelige ordlyd forventes at 
være klar til fremlæggelse for Børne- og Ungdomsudvalget i mødet den 
10. april, således den endelige ansøgning kan underskrives og afsendes 
den 13. april 2008.   
Orientering om projektansøgning og beskrivelse af procedure er 
vedhæftet sagsfremstillingen. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
Arbejdsmarkedsudvalget over for Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler, 
at der søges midler til forsøgsprojekt omkring Erhvervsfaglig 
grunduddannelse 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 357320-08_v1_Oplæg projekt EGU i Frederikshavn Kommune.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Oplæg projekt EGU i Frederikshavn Kommune (dok. 

357320-08) 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler ansøgningen overfor Børne- og 
Ungdomsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker en kopi af ansøgningen 
eftersendt. 

Fraværende:  
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7. Undersøgelse af normering i Jobcenter Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/1727 
Sbh: JN/BJT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

BDO Kommunernes Revision har gennemført en undersøgelse og 
vurdering af normeringen i de sagsbehandlende funktioner i den 
kommunale del Jobcenter Frederikshavn.  
  
Resultatet viser, at der p.t. er 53,6 fuldtidsnormering til 
sagsbehandling i Jobcenteret, men at det reelle behov kan opgøres 
til 55,1 fuldtidsnormeringer. BDO Kommunernes Revision 
konstaterer ligeledes, at det reelle behov er opgjort ud fra den 
forudsætning, at alle sagsbehandlerposter er bemandet med 
personer, der er fuldt oplært. Dette er ikke tilfældet i Frederikshavn 
Kommune endnu. Derfor er det BDO Kommunernes anbefaling, at 
der p.t. bør være en højere fuldtidsnormering end 55,1 
sagsbehandlere.  
  
Omkring etablering og opstart af Jobcenter Frederikshavn blev der 
ansat flere sagsbehandlere end der var afsat budgetmidler til. I 
forbindelse med nedlæggelsen af Arbejdsmarkedsforvaltningen blev 
det aftalt, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fra 
2008 skulle tilpasse antallet af medarbejdere, så dette svarede til de 
afsatte budgetmidler.  
  
Antallet af meransættelser udgør ca. 10 personer svarende til en 
udgift på ca. 3,5 mio./kr. Dertil kommer en anbefaling fra BDO 
Kommunernes Revision om, at ansætte yderligere 1,5 medarbejder, 
hvilket vil betyde en udgift på ca. 0,5 mio. kr., således at den 
samlede difference mellem behov og bevilling udgør 4 mio. kr. 
  
Det betyder, at der reelt kun er budgetmidler til 43 – 44 
fuldtidsnormeringer til sagsbehandling. Det har været forvaltningens 
mål i 2008 at nedbringe antallet af sagsbehandlere til dette niveau. 
Med BDO Kommunernes Revisions undersøgelse vurderes det, at 
det vil få alvorlige konsekvenser for indsatsen i Jobcenter 
Frederikshavn, hvis antallet reduceres til 43-44 fuldtidsnormeringer. 
  
Hvis sådanne konsekvenser indtræder, vil det medføre kraftigt 
stigende udgifter til overførselsydelser, hvilket vil være en alvorlig og 
varig trussel mod Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde. 
  
Forvaltningen anbefaler derfor, at der overføres kr. 4,0 mio.kr. fra 
Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling (hovedkonto 5) til 
Økonomiudvalgets bevilling (hovedkonto 6), således, at indsatsen i 
Jobcenter Frederikshavn kan bibeholdes på det nødvendige niveau. 
De allerede aftalte effektiviseringskrav vedtaget i forbindelse med 
budgetlægningen for 2008 – 2011, svarende til ca. 6, indregnes i 
budgettet for Arbejdsmarkedscenteret med fuld virkning fra 2009. 
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Såfremt konjunkturerne fortsætter den gunstige udvikling, forventes 
det, at der i budgetperioden inkl. overslagsår vil være en reduktion i 
antallet sager, der i 2010 og 2011 vil kunne medføre en reduktion i 
de administrative udgifter. 
  
Indstilling  

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det 
overfor Økonomiudvalget anbefales, at der overføres 4 mio. kr. fra 
Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling vedr. overførselsydelser, til 
Økonomiudvalgets bevilling 
  
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Normering notat.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Normering notat AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget, idet udvalget i 2008 stiller 2 mio. kr. 
til rådighed for medfinansiering fra overskud i 2007.  

Fraværende:  
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8. Handlingsplan for særlig indsats på 
sygedagpengeområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 639051 
Sbh: BJTH 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling på møde den 3. marts 2008 
Siden januar 2007 har antallet af sager over 52 uger været stigende, 
dette på trods af en tidlig indsats, hvor alle forretningsgange er blevet 
omlagt med hjælp fra kommunens revision. Området er ligeledes 
kendetegnet ved, at det har været vanskeligt at rekruttere rutinerede 
dagpengemedarbejdere, en situation som samtlige kommuner står i. 
Yderligere er der ved fastlæggelsen af personalenormeringen til området 
taget udgangspunkt i ca. 300 sager færre end der aktuelt er. Hver 
medarbejder har således ca. 20 sager mere, end da normeringen blev 
fastlagt. Alle disse forhold har stor betydning for udviklingen i antallet af 
sager både under og over 52 uger.  
  
For at nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler og for at få 
færdigbehandlet sagerne over 52 uger foreslår forvaltningen, at der 
entreres med en anden aktør, der skal håndtere samtlige sager over 52 
uger i samarbejde med udvalgte medarbejdere fra Jobcenteret. 
  
Aktøren skal besidde kvalifikationer inden for det sundhedsfaglige område 
herunder lægefaglig ekspertise. Dertil skal aktøren besidde socialfaglig 
viden og viden om behandlingssystemet, således, at borgere, der måtte 
mangle udredning kan få gennemført udredningen hurtigst muligt. 
  
Som et supplement til aktøren foreslås det, at der indgås en selvstændig 
aftale med en aktør omkring etablering af fleksjob til de borgere, der 
måtte have dette behov.  
  
Det er forvaltningens forsigtige vurdering, at de ca. 300 sager, der pt. har 
været sygemeldt mere end 52 uger, kan deles i 4 grupperinger, hvis der 
iværksættes et sådan tilbud.  
  
1.       ca. 10 % vil fortsat være sygemeldt. Der kan blandt andet være 
tale om borgere, der afventer operation eller er under genoptræning efter 
operation.  
2.       ca. 30 % vil kunne raskmeldes i processen. 
3.       ca. 30 % vil kunne visiteres til fleksjob eller revalidering 
4.       ca. 30 % vil kunne overgå til førtidspension 
  
Ved at flytte de 300 sager til anden aktør vil medarbejderne nå ned på et 
sagsantal, der bør kunne medføre, at der sker en hurtigere og smidigere 
sagsbehandling i Jobcenteret. Samtidig får de 300 borgere, der har været 
sygemeldt i mere end 52 uger en tilsvarende hurtigere og smidigere 
sagsbehandling. 
  
Idet medarbejderne i sygedagpengeafdelingen når ned på et acceptabelt 
antal sager pr. medarbejder samtidig med de nye metoder i forbindelse 
med sygemelding bør dette medføre, at der fra 2009 vil være et færre 
antal borgere på sygedagpenge i mere end 52 uger end forudsat i 
budgetlægningen for 2008.  
  
Samtidig med nævnte forslag kan der etableres et forsøg, hvor der 
sammenlignes mellem anden aktørs indsats og jobcenterets egen indsats. 
Ud over de nævnte 300 sager over 52 kunne samme aktør overtage 
ansvaret for 40 borgere, der har været sygemeldt mellem 40 og 52 uger. 
Disse sager kunne sammenlignes med 40 udvalgte sager, der 
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sagsbehandles i jobcenteret efter normale procedurer. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
Arbejdsmarkedscenteret bemyndiges til at indgå kontrakt med anden 
aktør om overtagelse af 300 sager over 52 uger samt 40 sager imellem 
40 og 52 uger, og at Arbejdsmarkedscenteret bemyndiges til at indgå 
kontrakt med anden aktør om etablering af fleksjob til ca. 100 borgere 
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 3. marts 2008 
Punktet genoptages på næste møde, idet forvaltningen undersøger 
mulighederne for at inddrage medarbejderne i forbindelse med 
nedbringelse af puklen af sager. Endvidere fremlægger forvaltningen 2 
forskellige forslag til at inddrage andre aktører på henholdsvis 300 sager i 
hele spektret af syge og henholdsvis alle sager over 52 uger. Forslaget 
skal indeholde økonomiske beregninger. 
Forvaltningen udarbejder oversigt over brug af andre aktører.   
  
Fraværende:  
  
Supplerende sagsfremstilling på møde den 7. april 2008 
På sit seneste møde pålagde Arbejdsmarkedsudvalget forvaltningen at 
udarbejde tre forskellige løsningsmodeller i forhold til en særlig indsats på 
sygedagpengeområdet. I vedlagte notat kan ses en gennemgang af de 
tre modeller. 
  
Som det ses i notatet, er det forvaltningens vurdering, at en sådan særlig 
indsats på sygedagpengeområdet vanskeligt kan gennemføres alene ved 
hjælp af overarbejde blandt nuværende medarbejdere. Hvis 
rekrutteringsmulighederne tilsagde det, kunne man forsøge at udvide 
medarbejderstaben med 5-6 medarbejdere ansat på 2 års-kontrakter. 
Omkostningen til dette vil udgøre minimum 3,5 mio./kr. Forudsætningen 
for at løsningen vil kunne fungere er, at der kan ansættes erfaren og 
velkvalificeret arbejdskraft. Det er forvaltningens vurdering, at dette ikke 
er muligt. 
  
Det ses i notatet, at der er en betydelig merbesparelse det første år, hvis 
alle sager over 52 uger overdrages til andre aktører frem for 350 sager 
jævnt fordelt. 
  
Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget vælger at overdrage opgaven til andre 
aktører, vil der skulle iværksættes annoncering jf. gældende regler. 
  
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at notatet 
drøftes og indsatsen besluttes. Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget 
beslutter at overdrage opgaven til andre aktører indstiller Social-, 
Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren, at forvaltningen bemyndiges til 
at igangsætte annoncering jf. gældende regler 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Konsekvensberegning og forudsætninger ved ekstraordinær indsats.pdf 
 Notat Handlingsplan for særlig indsats på sygedagpengeområdet.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Konsekvensberegning og forudsætninger ved 

ekstraordinær indsats 
AMU 

2 Notat handlingsplan for særlig indsats på 
sygedagpengeområdet 

AMU 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at der entreres med Anden Aktør i forhold til 
sager over 52 uger. 

Fraværende:  
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9. Brug og styring af Andre Aktører  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 08/1725 
Sbh: JN/JM/BMC 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

På sit seneste møde pålagde Arbejdsmarkedsudvalget forvaltningen 
at gennemgå brugen af og styringen af andre aktører. 
  
I vedlagte bilag er opgjort de kommunale udgifter til køb af intern og 
ekstern aktivering via større kontrakter. Der købes også aktivering 
som enkeltpladser hos eksempelvis uddannelsesinstitutioner, 
opholdssteder m.fl. 
  
Arbejdsmarkedscenteret er p.t. i gang med at færdigudvikle en 
resultatopfølgningsmodel, der skal afløse evalueringen af de enkelte 
forløb. Målet er at udvikle et styringsredskab, der måned for måned, 
via en række nøgletal, kan skabe et grundlag for at sammenligne 
indsatsen hos såvel interne som eksterne aktører. 
  
Vedlagte bilag er et første udkast til den tekstmæssige del af 
resultatopfølgningen. Arbejdsmarkedsudvalget vil senere blive 
præsenteret for den endelige model. 
  
Indstilling  

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter brugen af og styringen af andre 
aktører 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Aktiveringsbudget med konsekvensberegninger.pdf 
 Evalueringsmodel 31 03 08.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Aktiveringsbudget med konsekvensberegninger AMU 
2 Evalueringsmodel 31.03.08 AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Punktet blev drøftet. 

Fraværende:  
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10. Statistik  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/6088 
Sbh: JN/BLT 
  
Besl.komp: AMU 

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

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Prognose 2007 - 2009 samt diverse grafer.pdf 
 Opfølgningsrapport.pdf 
 Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen uge 13_v1.pdf 
 Resultatoversigt - Frederikshavn - Marts 2008.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Prognose 2007 – 2009 samt diverse grafer AMU 
2 Opfølgningsrapport AMU 
3 Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen uge 13 AMU 
4 Resultatoversigt – Frederikshavn – Marts 2008 AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Taget til efterretning. 

Fraværende:  
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11. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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12. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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13. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 07/6687 
Sbh: JN 
  
Besl.komp: AMU 

  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 20 08 
Arbejdsmarkedsudvalget ønsker et notat vedrørende behandling af klager i forhold 
til Jobcentret. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 

 
Til stede: Gæster sag 1: John Kristensen og Børge Hansen, ØKP  
{fravær} 

  

 
Underskrifter:  
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