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1.   Status på sygedagpengeprojekt 

 

Sagsfremstilling 

I samarbejde med kommunernes revision (Ernst & Young) gennemførte 

Arbejdsmarkedscentret i 2007 en omlægning af indsatsen i 

sygedagpengeafdelingen. Omlægningen var endelig implementeret inden 

sommerferien 2008. 

  

På mødet vil Mai Hein fra Ernst & Young i samarbejde med afdelingsleder Jytte 

Heisel give en status på implementeringen samt en vurdering af de fremtidige 

perspektiver ved at have gennemført omlægningen. 

  

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. december 2008: 

- Mai Hein, Ernst & Young 

- Jytte Heisel, afdelingsleder  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at status tages til 

efterretning. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

  

  

  

  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Status taget til efterretning. 

Forvaltningen udarbejder til næste møde et oplæg om, hvordan der kan reduceres 

yderligere i antallet af sager over 52 uger. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15265 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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2.   Mini forvaltningsrevison - Projektafdelingen 

 

Sagsfremstilling 

Revisionsfirmaet Ernst & Young har på ønske fra Arbejdsmarkedscentret 

gennemgået organiseringen omkring Projektafdelingen, der er den ene af to 

afdelinger i Arbejdsmarkedscentret. På mødet vil Mai Hein gennemgå rapporten. I 

vedhæftede notat ses en kortere oplistning af de områder, hvor rapporten anbefaler 

ændringer i forhold til indsatsen i dag. 

  

Særligt på fire områder peger rapporten på forbedringspotentialer og kommer med 

anbefalinger til fremtidig struktur. 

  

1. Indførslen af en BUM-model i forhold til Projektafdelingen  
2. Gennemgang af behov for tilbud i Skagen  
3. Reorganisering for at få en hurtigere afklaring  
4. Brugen af eksterne aktører 

  

Ad 1. 

Revisionen anbefaler, at der indføres en BUM-model til regulering af forholdet 

mellem Jobcenter og Projektafdeling. Arbejdsmarkedscentret er enige i rapportens 

anbefalinger og foreslår, at der i foråret 2009 udarbejdes et endeligt 

beslutningsoplæg, således at modellen kan være implementeret fra 1. januar 2010. 

  

Ad 2. 

Arbejdsmarkedscentret anbefaler, at der fortsat er aktiveringsmulighed i Skagen og 

at arbejdet med at finde egnede erstatningslokaler for de nuværende speedes op. 

Samtidig bør der politisk tages stilling til en fortsat drift af den kommunale 

genbrugsbutik. 

  

Ad 3. 

Revisionen anbefaler i deres rapport, at organiseringen retænkes, således at den 

første afklaring af borgerne kan ske væsentligt hurtigere end i dag. 

Arbejdsmarkedscentret er enig i denne vurdering. Derfor anbefaler 

Arbejdsmarkedscentret, at gennemføre reorganiseringen og samtænke denne med 

den reorganisering, der bliver nødvendig i forbindelse med kommunens 

overtagelse af den statslige indsats i jobcentrene.  

  

Ad 4. 

Med baggrund i deres undersøgelser anbefaler revisionen, at der sker en 

strammere styring af brugen af andre aktører og at den indsats, der placeres hos 

aktørerne har en anden vinkel end i dag. Arbejdsmarkedscentret anbefaler, at der 

sker en opstramning af styringen af andre aktører. Da staten p.t. har nogle rigtig 

gode styringssystemer i forhold til andre aktører anbefaler Arbejdsmarkedscentret, 

at styringen etableres i samarbejde med den statslige del af jobcentret. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15277 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. december 2008: 

- Mai Hein, Ernst & Young 

  

 

Indstilling 

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

efterretning. Samtidig indstilles det: 

  

 at der igangsættes et arbejde med at etablere en BUM-model, der kan 
være implementeret til 1. januar 2010 

 at aktivering i Skagen bibeholdes  

 at der inden udgangen af 1. kvartal 2009 sker en politisk drøftelse af fortsat 
drift af genbrugsbutikken i Skagen 

 at organiseringen omkring Projektafdelingen gennemføres som forslået af 
revisionen 

 at der sker en strammere styring af andre aktører og at dette etableres i 
samarbejde med den statslige del af jobcentret.  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede: 

- at implementeringen af BUM-modellen skal være klar til 1. august 2009 

- at aktiveringen i Skagen bibeholdes, men at der findes egnede nye lokaler i 

Skagen 

- at drøftelse af Genbrugsbutikken sættes på dagsordenen på næste møde 

- at organiseringen omkring Projektafdelingen principielt gennemføres som 

foreslået af revision 

- at andre aktører styres som nævnt i indstillingen 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen 

 

Bilag 

Gennemgang af Projektafdelingen.doc (dok.nr.574517/08) 

Inspirationskatalog - tilrettet.pdf (dok.nr.577413/08) 
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3.   Status på særlig sygedagpengeindsats 

 

Sagsfremstilling 

På sit seneste møde den 3. november 2008 fik Arbejdsmarkedsudvalget en status 

på den særlige sygedagpengeindsats. Statusnotatet er opdateret pr. 27. november 

2008. 

  

Forventningen ved indsatsens påbegyndelse var, at følgende resultater kunne nås: 

  

1. Ca. 10 % vil fortsat være sygemeldt, da der kan være tale om borgere i 
terminalstadet og 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 

Som det fremgår af notatet, må det forventes, at kun 20 % kan raskmeldes. Til 

gengæld forventes næsten 40 % at finde fleksjob eller komme i revalidering. 

  

Der vil på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2009 kunne fremlægges en 

endelig evaluering. 

Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 8. december 2008: 

- Jytte Heisel, afdelingsleder. 

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at status på særlig 

sygedagpengeindsats tages til efterretning. 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen. 

 

Bilag 

Revideriet Status på sygedagpengesager med mere end 52 ugers varighed.doc (dok.nr.573785/08) 

Oversigt over 136 endnu ikke lukkede sager (dok.nr.577416/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15179 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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4.   Fremtidig brug af lægekonsulent/læger/psykologer 

 

Sagsfremstilling 

Socialmedicinsk Enhed (SME) under Aalborg Sygehus har meddelt, at de ønsker at 

opsige kontrakten med Frederikshavn Kommune. Der pågår p.t. forhandlinger om, 

hvornår opsigelsen skal være gældende fra. 

Arbejdsmarkedscentret har med baggrund i den påtænkte opsigelse udarbejdet et 

kort notat, der beskriver, hvilke muligheder dette giver for at omprioritere indsatsen 

og udvikle nye modeller for løsningen af opgaven. 

I notatet er beskrevet det fordelagtige i, at Arbejdsmarkedscentret selv kan 

opbygge et stærkt team omkring lægefaglige vurderinger, udredninger og hurtigere 

afklaring i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Som det fremgår af notatet 

vil en sådan løsning kunne implementeres med opstart senest 1. januar 2010. 

Økonomien til at gennemføre omprioriteringen findes via tidligere kontraktpris for 

SME-aftalen, markant mindre brug af Medicinsk Testcenter Care og ved afkortning 

af sygeperioderne for borgerne. For nuværende kan der ikke sættes et eksakt 

beløb på, idet det videre arbejde må afdække dette. Det er dog 

Arbejdsmarkedscentrets vurdering, at der vil kunne skabes økonomisk råderum 

til omprioriteringen. 

Det er afdelingens vurdering, at det i perioden fra kontraktophør med SME og frem 

til implementering af ny model vil være muligt at tilkøbe de mest basale ydelser på 

timebasis. 

 

Indstilling 

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

efterretning og at Arbejdsmarkedscentret pålægges at udarbejde endeligt 

beslutningsoplæg til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget i maj måned 2009 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at forvaltningen bemyndiges til at 

genforhandle kontrakten med SME. Samtidig bemyndiges forvaltningen til at 

ansætte psykolog i Arbejdsmarkedscentret. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen  

 

Bilag 

Oplæg omkring koordineret indsats for sygemeldte (dok.nr.574332/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15178 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: bjth 

 Besl. komp: AMU 
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5.   Kommunernes overtagelse af den statslige del af 

jobcentrene 

 

Sagsfremstilling 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har som led i finansloven 

besluttet, at kommunerne fra 1. august 2009 overtager de statslige dele af 

jobcentrene. 

  

Beskæftigelsesminister Claus Hjorth Frederiksen skriver i sin henvendelse til 

borgmester Erik Sørensen blandt andet, at målet er at sikre den bedste og mest 

effektive hjælp til ledige ved at integrere de eksisterende parallelle systemer, så der 

sikres den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. 

  

Som en del af aftalen overtager kommunerne finansieringen af dagpenge og de 

statslige midler til en aktiv beskæftigelsespolitik. 

  

Beskæftigelsesregionen har efter aftalens indgåelse besøgt Jobcenter 

Frederikshavn for at orientere medarbejderne om aftalen og de konsekvenser der 

på nuværende tidspunkt kendes. Det er Beskæftigelsesregionens opfattelse, at de 

organisatoriske elementer i aftalen kan gennemføres uden lovændringer, hvorimod 

ændringerne i pengestrømmen mellem systemerne og brugen af anden aktør skal 

lovreguleres. 

  

Jobcenter Aalborg har udarbejdet et foreløbigt notat, der forsøger at belyse 

konsekvenserne af aftalen med den viden, der p.t. er tilgængelig.  

 

Indstilling 

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

til efterretning. 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen. 

 

Bilag 

Beslutning fra Beskæftigelsesministeriet om kommunernes overtagelse af de statslige dele af 

jobcentrene pr. 1/8-09 (dok.nr.568548/08) 

Aftaletekst vedr. kommunalisering af jobcentrene (dok.nr.568605/08) 

Foreløbigt notat fra Jobcenter Aalborg .pdf (dok.nr.573806/08) 

Oversigtsnotat fra KL - enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem (dok.nr.573825/08) 

Enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem - fra KL (dok.nr.577394/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14929 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: AMU 
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6.   Revideret prognose for 2009 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsudvalget bad på sit seneste møde Arbejdsmarkedscentret 

revurdere prognosen for 2009 med henblik på at vurdere, hvorvidt den aktuelle 

økonomiske krise medfører et øget budgetpres i 2009. 

  

Der er stærkere og stærkere signaler, der tyder på en stigende ledighed i 2009. Det 

er dog fortsat uvist i hvilket omfang ledigheden i givet fald stiger. Nogle eksperter 

peger på helt op til 30 % flere ledige end for et år siden. Selvom dette ikke betyder 

en høj ledighed vil en stigning i det niveau under alle omstændigheder presse 

budgettet i Frederikshavn Kommune. Der må dog også påregnes kompensationer 

via efterfølgende reguleringer fra statens side. Samtidig er det dog værd at 

bemærke, at der historisk har været en tendens i retning af, at øget beskæftigelse 

medfører øgede udgifter til sygedagpenge og at et fald i beskæftigelse modsat 

medfører færre udgifter til sygedagpenge.  

  

Konsekvenserne ved ændrede konjunkturer er typisk, at ledigheden stiger for både 

kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere samtidig med at antallet af 

sygedagpengemodtagere stabiliseres eller sågar falder. 

  

Arbejdsmarkedscentret forventer således, at der vil opstå et budgetpres omkring 

kontanthjælp og ledighedsydelse. På kontanthjælpsområdet forventer 

Arbejdsmarkedscentret således en stigning i antallet af helårspersoner på i alt 200 

personer i forhold til da budgettet blev lagt. Samlet set vurderes ændringerne på 

sygedagpengeområdet at være neutrale, da Arbejdsmarkedscentret nu forventer et 

fald på 34 helårspersoner under 52 uger og en stigning på 17 helårspersoner over 

52 uger. Omkring ledighedsydelse forventes det, at der vil være 24 helårspersoner 

flere på ledighedsydelsesmodtagere end ved budgettets indgåelse. 

  

Der er ikke forventninger til, at antallet af helårspersoner på revalidering og på 

førtidspension ændrer sig væsentligt i forhold til tidligere forventninger.  

  

For at modstå dette pres anbefaler Arbejdsmarkedscentret, at entreres med 

revisionen med henblik på en mulig optimering af arbejdsgange m.m. i 

Beskæftigelsesafdelingen. Dertil kommer, at Arbejdsmarkedscentret har igangsat 

en informationskampagne omkring etablering af fleksjob. Endvidere anbefales det 

at der ansættes 2-3 medarbejdere yderligere i Projektafdelingen til etablering af 

virksomhedsrevalidering 

  

 

Indstilling 

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

efterretning, og at Arbejdsmarkedscentrets anbefalinger gennemføres. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15276 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at 

gennemføre Arbejdsmarkedsudvalgets anbefalinger. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen. 

 

Bilag 

Notat om budgetpres 2009 (dok.nr.574513/08) 

Foreløbig status på resultatkrav 2008.doc (dok.nr.574516/08) 

Sygedagpenge kontanthjælp og fleksjob - Udviklingen på landsplan og i 

Frederikshavn.doc (dok.nr.574514/08) 

Revideret prognose 2009 5. december 2008.xls -  (dok.nr.577400/08) 

Revideret prognose for sager over 52 uger  (dok.nr.577403/08) 
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7.   Status på Kia-pro projekt 

 

Sagsfremstilling 

Kia-pro projektet har været i ordinær drift i en periode. 

  

Opstarten har som ventet betydet justeringer i indsatsen. Oprindeligt var tanken, at 

målgrupperne for indsatsen skulle være identisk for de tre deltagende kommuner 

(Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring). Det har vist sig at være 

uhensigtsmæssigt, hvorfor der nu er aftalt en mere differentieret tilgang til projektet. 

  

For Frederikshavn kommune betyder det, at målgruppen for projekter nu også 

omfatter sygedagpengemodtager, der tidligere var på dagpenge som forsikrede 

ledige. Dette er valgt ud fra det antal af syge, vi har i denne gruppe. 

  

Målet for Frederikshavn kommune er, at 77 personer årligt i projektets 3-årige 

forløb deltager i udredning hos Kia-pro. Der er ikke ændret i disse indsatsmål. 

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsirektøren indstiller, at status tages til 

efterretning. 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Status taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15275 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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8.   Virksomhedsplan 2009 

 

Sagsfremstilling 

Det Lokale Beskæftigelsesråd skal en gang årligt udarbejde en plan for, hvilke 

initiativer, der planlægges gennemført for at styrke den virksomhedsrettede 

indsats. LBR´s virksomhedsplan skal ligge inden for de overordnede rammer af 

Beskæftigelsesplan 2009, og være med til at realisere målsætninger heri.   

Efter LBR´s godkendelse behandles virksomhedsplanen i 

Arbejdsmarkedsudvalget, hvorefter virksomhedsplanen offentliggøres.  

 

Indstilling 

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Virksomhedsplan 

2009 godkendes, hvorefter planen kan offentliggøres. 

 

Beslutning - Det Lokale Beskæftigelsesråd den 26. november 2008 

Virksomhedsplan 2009 blev godkendt og videresendes til behandling i 

Arbejdsmarkedsudvalget.  

Efter behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, kan virksomhedsplanen offentliggøres. 

  

Fraværende: Søren Selsmark-Larsen, Jytte Møller Pedersen, Morten Broberg, 

Mona Pedersen - i stedet mødte Søren Larsen, Viggo Jensen, Ivan B. Leth  

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Godkendt som indstillet. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen. 

 

Bilag 

Virksomhedsplan 2009 - LBR Frederikshavn og Læsø.doc (dok.nr.570214/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14706 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: jete 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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9.   Statistik 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder. 

 

Indstilling 

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

efterretning. 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Brian Pedersen. 

 

Bilag 

Resultatoversigt - Frederikshavn Kommune pr. 30.10.2008 (dok.nr.572989/08) 

Statistik for sygedagpenge - november 2008.pdf (dok.nr.572986/08) 

Revideret prognose 12. november 2008.xls (dok.nr.574257/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6088 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. komp: AMU 
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10.   Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren orienterer 

 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 07/6085 

 Forvaltning: SSA 

 Sbh: sucr 

 Besl. 

komp: Arbejdsmarkedsudvalget 
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11.   Eventuelt 

 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2008 

Rapport fra Beskæftigelsesregionen blev udleveret. 

  

Fraværende Jens Ole Jensen og Brian Pedersen 

 

 

 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 
   

 

 
 


