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1.   Beskæftigelsesplan 2009 

 

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 2008. 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 7. april 2008 

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:  

  

  

 

Indstilling 

  

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

visionsseminaret drøftes med henblik på en vurdering af om et lignende 

arrangement skal gennemføres næste år. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Til Visionsseminaret den 21. maj 2008 mødtes Arbejdsmarkedsudvalget med LBR 

samt repræsentanter for Handicaprådet og Integrationsrådet. På 

Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 2. juni vil visionsseminaret blive evalueret 

med henblik på at vurdere om et lignende arrangement skal afholdes næste år. 

  

Jobcenteret er nu i gang med at sammenskrive konklusionerne fra 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1363 

 Forvaltning:  

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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visionsseminaret, så disse kan indskrives i Beskæftigelsesplan 2009. Der 

afholdes som tidligere aftalt et ekstraordinært Arbejdsmarkedsudvalgsmøde 

den 25. juni kl. 8-9, hvor den endelige beskæftigelsesplan godkendes. 

Derefter fremsendes beskæftigelsesplanen til LBR til høring. 

  

  

  

  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2008 

Status taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen 
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2.   Lovpligtig danskundervisning for voksne udlændinge 

 

Sagsfremstilling 

Under henvisning til udbudsrunden år 2005, hvor Frederikshavn kommune indgik 

kontrakt med AOF Nord, som var eneste tilbudsgiver, skal der ifølge kontraktens 

løbetid, indgås ny kontrakt gældende fra 1. januar 2009 til 31. december 2012.  

Pr. 1. juli 2007 er der sket en ændring som gør, at kommunerne på en række 

ydelser ikke har udbudspligt men annonceringspligt på konsulentydelser, hvor 

udgiften overskrider 500.000,00 kr.  

  

Forvaltningens mål med danskundervisningen er, ud over at den skal leve op til lov 

375 af 28. maj 2003 og bekendtgørelse nr. 1014 af 10. december 2003, at skabe 

en fleksibel og udviklende model for danskuddannelse til voksne udlændinge, som 

på samme tid sikrer høj kvalitet i opgaveløsningen og en resultatorienteret indsats.  

Det er et krav, at udbyder kan tilbyde kvalificeret undervisning på modul 1 og modul 

2, med tilhørende interne modultests og afsluttende prøver. Udbyder skal tillige 

kunne tilbyde kvalificeret undervisning i kultur- og samfundsforhold.  

Forvaltningen har udfærdiget rammebeskrivelse og annoncetekst. 

  

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at annonceringen 

gennemføres og at Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 11. august 2008 får en 

gennemgang af de indkomne tilbud med forvaltningens indstilling til valg af 

udbyder.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2008 

Godkendt som indstillet. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen 

 

Bilag 

 

Annoncetekst (dok.nr.517540/08) 

Rammebeskrivelse 2008 (dok.nr.517546/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4713 

 Forvaltning:  

 Sbh: suan 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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3.   Virksomheden Skagen - lejemål 

 

Sagsfremstilling 

Der er indgået lejeaftale med Troels Vejby om leje af lokalerne på Kattegatsvej 13, 

9990 Skagen.  

  

Lokalerne er oprindeligt indrettet og lejet til daværende Skagen Kommune og er 

beregnet til administrative medarbejdere samt aktiveringsværksted for aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere. Bygningerne indeholder velfærdsfaciliteter samt 

kantine/frokoststue til formålet. Den årlige leje udgør p.t. 1.323.190,00 kr. for 

ca.1070 m2. 

  

I forbindelse med kommunesammenlægningen er der flyttet rundt på 

medarbejderne og bygningerne huser p.t. i alt 14 medarbejdere, organiseret i 

Socialafdelingen og Jobcenteret. Værkstedet anvendes p.t. af i alt 2 medarbejdere 

og varierende (relativt få) aktiverede. I bygningen forefindes ligeledes en 

genbrugsbutik, oprindeligt startet som aktiveringsprojekt og stadig drevet af 

aktiverede. Butikken er dog under afvikling, primært på baggrund af lokal aftale 

med de andre genbrugsbutikker i byen. Kantinen/frokoststuen anvendes ikke mere, 

idet personalet er ophørt. Der bliver kun gjort nødtørftigt rent. 

  

Der er – grundet ringe vedligeholdelse – en del arbejdsmiljøproblemer i huset, idet 

de tilbageværende medarbejdere generelt klager over støvgener, statisk elektricitet 

og fugtproblemer. Visuel kontrol afslører således også direkte utætheder i taget 

idet der ses tydelige spor efter nedsivning af regnvand fra taget. 2 medarbejdere 

kan angiveligt henføre deres luftvejsgener direkte til arbejdspladsen. Det er 

naturligvis forsøgt at afhjælpe disse gener, indtil nu uden held. 

  

Der er flere løsningsmodeller: 

  

1. Renovering af lokalerne  
2. Indskrænkning af lejemålet  
3. Opsigelse af lejemål og flytning af medarbejderne.  

  

Ad. 1: 

I henhold til nugældende kontrakt har udlejer ansvaret for den udvendige 

vedligeholdelse af lejemålet medens den indvendige vedligeholdelse, herunder 

rengøring påhviler lejer. 

En renovering vil dels bestå i udvendig reparation så indtrængning af vand undgås, 

samt indvendig renovering, som formentligt vil bestå af udbygning af 

luftudskiftningssystemet, delvis renovering af lofter og vægge samt udskiftning af 

de gamle gulvtæpper. 

  

En renovering vil dog ikke ændre ved det faktum, at der er ca. 1070 m2 til rådighed 

for kun 14 medarbejdere. 

  

Ad. 2.: 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4857 

 Forvaltning:  

 Sbh: suan 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Det er på flere måder ikke hensigtsmæssigt, at de nuværende lokaler indrettet til 

flere end 30 medarbejdere kun anvendes af 14 medarbejdere. Det er derfor 

undersøgt, om der er mulighed for indskrænkning af lejemålet sammenholdt med 

den nødvendige reparation som nævnt under pkt. 1. 

Dette er p.t. ikke realistisk, idet der ikke umiddelbart findes mulighed for at opdele 

de eksisterende lokaler i selvstændige lejemål ligesom det heller ikke umiddelbart 

er muligt at pege på relevante medlejere fra det kommunale system 

  

Ad. 3: 

Af hensyn til medarbejderne arbejdsmiljø samt af hensyn til afdelingens økonomi, 

kan det være hensigtsmæssigt at opsige det nuværende lejemål og flytte 

medarbejderne.  

  

Af hensyn til borgerbetjeningen samt varetagelsen af deres arbejdsmæssige 

funktioner skal de forblive i lokalområdet. 

  

Såfremt model 3 vælges vil placeringen af medarbejderne på ny adresse være 

Økonomiudvalgets ansvar. Dog således, at Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning 

om lokal betjening i Skagen by respekteres. 

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller på det foreliggende 

grundlag, at der gives tilladelse til at afsøge alternative placeringer i lokalområdet 

samt til at opsige den nugældende lejekontrakt, der kan opsiges med 1 års varsel 

til ophør den 1. i en måned. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2008 

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at lejemålet opsiges nu, og at der i 

opsigelsesperioden findes egnede lokaler på eller i umiddelbar nærhed af Skagen 

rådhus. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen 
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4.   Statistik over klager på Arbejdsmarkedsudvalgets område 

 

Sagsfremstilling 

På sit seneste møde besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at forvaltningen 

halvårligt skal udarbejde en intern statistik for anker til Beskæftigelsesankenævnet 

og Det sociale Nævn. 

  

Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget ønsket, at der opbygges en egentlig 

statistik over eventuelle klager til Arbejdsmarkedscentret. I forbindelse med 

implementeringen af det nye ESDH-system Acadre er det blevet muligt at foretage 

en sådan registrering af eventuelle klager, så disse kan fremfindes igen efter 

forespørgsel. 

  

Arbejdsmarkedscenteret har derfor netop indført en kontinuerlig registrering af de 

klager forvaltningen måtte modtage.  

  

Eventuelle klager vil blive rubriceret i 3 kategorier: 

  

1. Klager over sagsafgørelser – typisk klager, der videresendes til 
Beskæftigelsesankenævnet  

2. Klager over medarbejdere – typisk ønsker om at skifte sagsbehandler  
3. Klager af generel karaktér – kunne være klager over metoder, lokaler o.l. 
  

Arbejdsmarkedsudvalget vil kvartalsvis blive forelagt statistikken til orientering. 

  

  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen om den 

fremtidige forretningsgang omkring registrering af klager over forvaltningen og 

dennes afgørelser tages til efterretning.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2008 

Taget til efterretning. 

På novembermødet præsenteres statistikken første gang. Der tages på dette møde 

stilling til fremtidig interval. 

Brian Pedersen ønsker taget til referat, at han ønsker statistikken udleveret 

kvartårligt. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4953 

 Forvaltning:  

 Sbh: suan 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 

 



 
 

 

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden - 02. juni 2008 Side 12 af 15 

 

 

5.   Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder 

 

Indstilling 

Social-, sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at statistikkerne tages til 

efterretning. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2008 

Taget til efterretning 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen 

 

Bilag 

 

Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen uge 21 (dok.nr.517442/08) 

Prognose for udviklingen i sagsantallet for arbejdsmarkedsrelaterede 

forsørgelsesydelser.xls (dok.nr.517445/08) 

Resultatoversigt - Frederikshavn - Maj 2008.pdf (dok.nr.517443/08) 

Statistik for sygedagpenge  (dok.nr.517440/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6088 

 Forvaltning:  

 Sbh: jete 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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6.   Spørgsmål fra Brian Pedersen og Søren Visti Jensen 

 

Sagsfremstilling 

Søren Visti Jensen og Brian Pedersen F ønsker følgende behandlet. 

1. Vi ønsker det præciseret hvor man indkalder borgerne i forbindelse med 

samtaler/møder som er jobcentres ansvar. Hvem skal behandles centralt og hvem 

skal behandles decentralt. 

2. Beslutningen på byrådsmødet den 26. marts 2008 pkt. 2 bliver den overholdt. En 

af beslutningerne var at sygdagpengemodtagerne behandles decentralt. 

3. Hvad siger samarbejdsaftalen med den statlige del af jobcenter omkring 

central/decentral behandling af de forsikrede ledige. 

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at spørgsmålene 

drøftes. 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2008 

ad .1 og 2: 

Forvaltningen præciserede på mødet, at administrationen fortsat behandler borgere 

på ydelser som besluttet i byråd og Arbejdsmarkedsudvalget. 

ad. 3: 

Der findes ikke en dicideret samarbejdsaftale, men derimod en etableringsaftale 

omkring etablering af Jobcenter Frederikshavn. 

Arbejdsmarkedsudvalget foreslår Det Lokale Beskæftigelsesråd, at behandle den 

statslige bemanding i Sæby og Skagen. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4837 

 Forvaltning:  

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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7.   Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-06-2008 

Intet til dette punkt. 

 

Fraværende: 

Søren Visti Jensen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6687 

 Forvaltning:  

 Sbh: bjth 

 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 
   

 

 
 


