
Referat Arbejdsmarkedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  8. januar 2007

Tid  15:00

Sted  Colosseum, Parallel 27, 1. sal ved kantinen

NB. Eventuelle afbud skal ske til Susan Christensen, 9845 5659

Fraværende Brian Pedersen med afbud

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. Orientering om regres i sygedagpengesager - 
Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562741 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

På mødet vil Bent Andersen, leder i Sygedagpengeafdelingen i 
Ydelsesafdelingen orientere om emnet regres. Som oplæg til 
orienteringen er udarbejdet vedlagte notat: Sygedagpengeregres i 
Frederikshavn Kommune fra 1. januar 2007. 
  
I forbindelse med etableringen af Frederikshavn Kommune bør det sikres, 
at kommunen i videst muligt omfang gør regres i de sygedagpengesager, 
hvor loven åbner mulighed for det. For at sikre dette foreslås det, at 
Frederikshavn Kommune benytter advokatbistand som understøtning for 
sagsbehandlingen.  
  
For at understøtte dette valg placeres ansvaret for opgaven i 
Sygedagpengeafdelingen i Ydelsesafdelingen, hvor de nødvendige 
medarbejderressourcer vil være placeret.  
 

Indstilling 

Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at notatet drøftes og tages til 
efterretning. 
 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070108 pkt 1 B1 Notat om sygedagpenge Regres, dateret 1. januar 
2007.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Notat om sygedagpenge Regres, dateret 1. januar 

2007 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. januar 2 007 
Notatet blev taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen med afbud 
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2. Praksisundersøgelse 2006 om standsning af 
sygedagpenge  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
Sbh: JH 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

Det Sociale Nævn for Nordjyllands Amt fremsender praksisundersøgelse 
om standsning af sygedagpenge. Undersøgelsen er en opfølgning på 
Ankestyrelsens analyse af nævnenes omgørelsesprocenter i 
sygedagpengesager, som blev offentliggjort i april 2006. Undersøgelsen 
afdækkede store forskelle i nævnenes omgørelsesprocenter, men kun i 
begrænset omfang årsagerne hertil. 
  
Det Sociale Nævn for Nordjyllands Amts undersøgelse af 56 sager fra 6 
kommuner i Nordjyllands Amt og 2 fra kommuner i den del af det 
nuværende Viborg Amt, som fra 1. januar 2007 bliver en del af Region 
Nordjylland viser, at 64 % af sagerne samlet set findes at være rigtige. 
Nævnet finder i undersøgelsen, at 8 ud af 10 sager, dvs. 80 %, fra 
Skagen Kommune er rigtige, jf. rapporten, som er vedlagt sagen. 
  
Undersøgelsens formål er blandt andet at undersøge, om den høje 
omgørelsesprocent alene skyldes fejl og mangler ved de påklagede sager, 
eller om fejlene og manglerne også findes i de afgørelser, der ikke bliver 
påklaget. Formålet er desuden at afdække og beskrive hvilke typer af fejl 
og mangler, der er tale om og i hvilket omfang. Det er målsætningen, at 
en beskrivelse af fejlene og manglerne (såvel i rapporten som ved 
kommende informationsmøde med kommunerne i foråret 2007) vil kunne 
medvirke til at nedbringe omgørelsesprocenten. 
  
Skagen Byråd oversender den 4. december 2006 sagen til 
Arbejdsmarkedsforvaltningen i (Ny) Frederikshavn Kommune til videre 
foranstaltning. 
  
Supplerende sagsfremstilling 
Forvaltningen sender sagen til Arbejdsmarkedsudvalget, jf bilag. På 
mødet vil undersøgelsen blive gennemgået af forvaltningen. 
  
Indstilling 

Forvaltningen indstiller, at undersøgelsen tages til efterretning. 
 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070108 pkt 2 B1 Pressemeddelelse.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Pressemeddelelse (2 sider). Rapporten kan rekvireres 

hos Susan Christensen, tlf. 9845 5659 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. januar 2 007 
Undersøgelsen taget til efterretning. 

Fraværende: Brian Pedersen med afbud 
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3. Den ugentlige åbnings - og telefontid i jobcentret  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562517 
Sbh: AMF/jmk 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

I brev af 8. december 2006, beskriver Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), 
ved direktør Marie Hansen, om styrelsens forventninger til åbnings- og 
telefontider i landets jobcentre. 
  
I brevet henstiller AMS til, at jobcentrene får en ugentlig åbningstid på 
mindst 30 timer og en telefontid på 37 timer, for at sikre et fornuftigt 
serviceniveau for borgere og virksomheder. 
  
I Jobcenter Frederikshavn er det besluttet at åbningstiden er som følger, 
idet det skal nævnes at de nævnte tider er behandlet og godkendt i MTSU 
Jobcenter (samarbejdsudvalg): 
  

  
hvilket giver en ugentlig åbningstid på 27 timer. Telefonerne er åbne i 
hele arbejdstiden, svarende til 37 timer ugentlig. Jobcenter Frederikshavn 
har således en åbningstid der er 3 timer mindre om ugen, i forhold til den 
af AMS ønskede minimums åbningstid. 
  
Den væsentligste årsag til den besluttede mindre åbningstid er, at det, 
med baggrund i den decentrale jobcenterstruktur, er nødvendigt at der 
først åbnes kl. 12.00 om torsdagen. Disse formiddage vil blive anvendt til 
afholdelse af nødvendige møder, hvor personalet fra Skagen, Sæby om 
Læsø kan deltage. Der bliver, specielt i den første tid, ofte behov for at 
samle hele personalet, afdelinger og faglige teams, for at sikre en 
ensartet service, praksis, udvikling og kultur i alle jobcentrets afdelinger. 
 
Indstilling 

Jobcentercheferne indstiller henvendelsen fra AMS og de vedtagne 
åbnings- og telefontider i Jobcenter Frederikshavn til orientering. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 bilag - brev åbningstider.pdf 

Mandag, tirsdag og onsdag           kl. 09.00 – 15.00 
Torsdag kl. 12.00 – 17.00 
Fredag         kl. 09.00 – 13.00 

Bilag   Fordeling 
1. Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen af den 8. december 

2006 vedrørende den ugentlige åbnings- og telefontid i 
jobcentret 

AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. januar 2 007 
Orienteringen taget til efterretning. 
Der skal foretages en evaluering på åbningstider til sommer. 

Fraværende: Brian Pedersen med afbud 
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4. Samarbejde med "Andre aktører"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562947 
Sbh: JH 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

Forvaltningens ledelse giver en orientering med mulighed for en 
indledende drøftelse om anvendelsen af andre aktører. Orienteringen 
gives med udgangspunkt i følgende disposition: 

a)      Gennemgang af relevant lovgivning: Hvor er det muligt og 
hensigtsmæssigt at anvende andre aktører? 

b)      Principperne for anvendelsen, herunder fordele og ulemper ved 
andre aktører 

c)       Eksempel: Evaluering af AS3-rapporten, jf. bilag 
d)      Målgrupper og antal personer, overfor hvilke andre aktører kan 

anvendes 
e)      Sammenligning af økonomi ved brug af andre aktører og egen 

aktivering, herunder egen kapacitetsudnyttelse 
f)        Processen ved rekvirering af andre aktører, når de er bedst og 

billigst, herunder udbudsforretninger evt. i fælleskommunalt og 
regionalt regi 

g)      Eventuelt 
 

Indstilling 

Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen drøftes. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070108 pkt 3 B1 Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, dateret 8. december 
2006.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. ”Målopfyldelse af AS3 Employments forsøgsprojekt for 

kontanthjælpsmodtagere i (gl.) Frederikshavn 
Kommune”, december 2006. 

AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. januar 2 007 
Orienteringen blev drøftet. 
På næste møde fremlægges status pr. 1. januar 2007 i forhold til budget - samt 
handleplan for målopfyldelse. 

Fraværende: Brian Pedersen med afbud 
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5. Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte 
områder - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563099 
  
Besl.komp: AMU Sagsfremstilling 

Efter ønske præsenteres aktuelle statistikker på kontanthjælp og 
sygedagpengeområdet. Dertil præsenteres nøgletal fra 
Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring matchgruppefordeling og 
overholdelse af sagsbehandlingsfrister. 
  
Indstilling 

Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. januar 2 007 
Orienteringen taget til efterretning. 
Forslag til fremtidige statistikker fremlægges på næste møde.  

Fraværende: Brian Pedersen med afbud 
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6. Eventuelt - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

a)      Brev af 11. december 2006 fra Kommunernes Landsforening: 
”Politisk fokus på beskæftigelsen”. 

  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 070108 pkt 6 B1 Politisk fokus på beskæftigelsesindsatsen, dateret 11. 
december 2006.pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Brev af 11. december 2006 fra KL: ”Politisk fokus på 

beskæftigelsen”. 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 8. januar 2 007 
Taget til efterretning. 
Det aftaltes, at næste møde starter kl. 13.00. 
Efter mødet inviteres ledere, chefer og Arbejdsmarkedsudvalg ud at spise. 

Fraværende: Brian Pedersen med afbud 
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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