
Referat Arbejdsmarkedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  5. februar 2007

Tid  13:00

Sted  Colosseum, Parallelvej 27, 1. sal ved kantinen

NB. 

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)
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1. Samarbejde med "Andre aktører"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 562947 
Sbh: Johnnie M. Knudsen 
  
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. 
  

 
 
 
 

Bilag udleveret på mødet: 
Samarbejde mellem (gl.) Frederikshavn kommune og AS3 Employment 5. 
februar 2007. 
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 8. januar 2007 
Orienteringen blev drøftet. 
På næste møde fremlægges status pr. 1. januar 2007 i forhold til budget 
- samt handleplan for målopfyldelse. 
  
  
Supplerende sagsfremstilling 
Forvaltningens ledelse har udarbejdet et notat af 31. januar 2007. 
Notatet er en beskrivelse af Jobcenter Frederikshavn hovedopgaver – 
område for område – herunder en status over antal pr. december 2006 
på følgende 4 områder: 
 
- Kontanthjælp 
- Sygedagpenge 
- Ledighedsydelse og fleksjob 
- Integration af flygtninge 
 
Forvaltningen fremfører forslag til, hvorledes Andre Aktører kan anvendes 
til, dels at optimere indsatsen, og dels at skabe økonomiske muligheder 
for yderligere indsats i forhold til andre flere indenfor målgruppen eller for 
andre målgrupper. 
Endvidere holdes de faktiske tal for målgrupperne pr. 31. december 2006 
op imod budgettet for 2007. 
Forvaltningens anbefalinger, som afslutter hvert afsnit i notatet, har fokus 

Bilag   Fordeling 
1. ”Målopfyldelse af AS3 Employments forsøgsprojekt 

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

AMU 
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på at leve op til de politiske bestemte målsætninger og indsatsområder 
for de enkelte målgrupper. 
  
Internt notat til møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 5. februar 2007 – 
er udsendt sammen med dagsorden til mødet. 
  
  
Indstilling 
Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller notatet til behandling og indstiller 
endvidere, at der træffes beslutninger i forhold til de i notatet fremførte 
anbefalinger. 
  
  
 
           
           
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Samarbejde med AS3 og gl.Frederikshavn kommune - 05.02.2007.pdf 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. februar 2007 
Udvalget besluttede omkring kontanthjælp og aktivering:  
- at kapaciteten i egne aktiveringssteder og ved igangværende AA forløb, til 
enhver tid udnyttes  
fuldt ud 
- at aftalen om rådgivningsforløb ved AS 3 for ca. 200 ledige i match 3-5, 
forlænges til at vare år 
2007 ud 
- at antallet af ledige i matchgrupperne 1 og 2 forsøges nedbragt ved hjælp af 
intensiv vejledning, 
hjælp til jobsøgning samt målrettet og hurtig aktivering  
- at der laves straksaktivering for alle med henblik på at lave tilbud så tidligt som 
muligt: 
 
a) alle pladserved egne projekter fyldes 
b) andre aktører inddrages 
c) indgang etableres via projekt A-Z 
 
- at andre aktører involveres i tilbud i forhold til match gruppe 5  
- at der via Virksomhedsservice gøres en indsats for at skaffe så mange private 
aktiveringspladser som muligt  
- at der til næste møde udarbejdes en analyse og indstilling vedrørende fremtidig 
brug af egne 
aktiveringsværksteder 
- at der på hvert møde præsenteres fraværsstatistik for de intrne aktiveringssteder 
 
Udvalget besluttede omkring sygedagpenge: 
- at Kommune Revision A/S bestilles til at gennemgå sager med henblik på 
eventuel bevilling af 
pension m.v. 
- at 2 andre aktører rekvireres til en intensiv indsats på 2 sideløbende hold - (16 på 
hvert hold)  
- at forvaltningen evaluerer indsatserne holdvis, med henblik på udarbejdelse af 
oplæg for fremtidigt forløb til udvalget - senest primo oktober 2007 
- at der indkaldes til ekstraordinært møde i udvalget, inden indsatsen med andre 
aktører sættes i gang 
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Udvalget besluttede omkring ledighedsydelse og fleksjob: 
- at andre aktører skal bruges til at intensivere indsatsen 
- at virksomhedskonsulenterne iværksætter kampagner og lignende 
 
Udvalget besluttede omkring integration af flygtninge: 
- at der først og fremmest satses på aktivering i private virksomheder, kombineret 
med sprogundervisnig, og gerne som virksomhedsforlagt undervisning, hvor der er 
basis for det 
- at der af de nævnte årsager, samt det lave antal i målgruppen, ikke umiddelbart 
skønnes at  
være basis for at købe andre aktører til denne målgruppe  
- at skulle der senere, med udgangspunkt i en konkret gruppe af flygtninge, opstå 
et sådant behov, vil alene det forventede begrænsede antal nødvendiggøre, et 
samarbejde med en eller flere andre kommuner 
 
Fraværende:  
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2. Startrapport for Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567135 
Sbh: Flemming Søborg 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
  
Jobcentret har fået tilsendt startrapport for Frederikshavn. Startrapporten 
er udarbejdet af Beskæftigelsesregionen, altså Det Regionale 
Beskæftigelsesråds sekretariat, der i fællesskab har til opgave at 
overvåge den statslige og kommunale beskæftigelsesindsats i 
Jobcentrene. 
  
I det nyetablerede beskæftigelsessystem er det resultaterne der tæller, 
det vil sige, om Jobcentrene er i stand til at skabe progression i forhold til 
de udmeldte målsætninger for indsatsen.  
  
Startrapporten er tænkt som en kortfattet statistisk beskrivelse af, hvor 
Jobcentret står lige nu i forhold til de af Beskæftigelsesministeren 
udmeldte målsætninger for indsatsen i 2007, jævnfør notat af 31. januar 
2007. (Bilag 1). 
  
Startrapporten er tænkt som en invitation til, at Beskæftigelsesregionen 
og Jobcentret i fællesskab drøfter udgangspunktet for den kommende 
indsats, herunder om der er yderligere behov for statistik eller viden om 
det lokale arbejdsmarked. 
  
Fremadrettet vil Beskæftigelsesregionen kvartalsvist udarbejde en 
skriftlig opfølgning for det enkelte Jobcenter i forhold til de udmeldte mål 
–og resultatkrav. Ved eventuelle resultatproblemer i Jobcentret vil 
Beskæftigelsesregionen benytte sig af de virkemidler 
Beskæftigelsesregionen har i henhold til Styringsbekendtgørelsen.   
  
Det kan oplyses, at Jobcentret har aftalt med Beskæftigelsesregionen, at 
Startrapporten først offentliggøres på Beskæftigelsesregionens 
hjemmeside efter drøftelser i AMU og LBR. Der er altså mulighed for at 
gøre indsigelser i forhold til talmaterialet.  
  
Frederikshavn er placeret i klynge, der er kendetegnet ved, hvad der 
karakteriseres som ugunstige rammevilkår, hvilket betyder, at med den 
befolkningssammensætning og de arbejdsmarkedsforhold disse 
kommuner har, vil borgerne forventeligt modtage overførselsindkomst i 
flere dage end i kommuner med mere gunstige rammevilkår, jævnfør 
bilag 1. 
  
  
Indstilling 
Det indstilles, at Startrapporten kortfattet gennemgås med henblik på 
drøftelse af, om der skal gives klarmelding til Beskæftigelsesregionen i 
forhold til offentliggørelse at Startrapporten, og at der følges op 
kvartalsvis i forbindelse med drøftelse af Beskæftigelsesregionens 
kvartalsanalyser. 
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

Bilag   Fordeling 
1 Notat om startrapport af 31. januar 2007 AMU 
2 Startrapport Jobcenter Frederikshavn AMU 
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 Notat om startrapport af 31. januar 2007.pdf 
 Startrapport Jobcenter Frederikshavn.pdf 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. februar 2007 
Startrapporten taget til efterretning. 

Fraværende:  
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3. Udmelding af flaskehalsbevilling 2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567288 
Sbh: Flemming Søborg 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Jobcentret har fra Beskæftigelsesregionen fået udmeldt acontobeløb og 
dispositionsret til den særlige bevilling til forebyggelse og afhjælpning af 
arbejdskraft i 2007, den såkaldte flaskehalsbevilling. 
  
Regionens samlede bevilling er kr. 23.301.000. Beskæftigelsesrådet har 
reserveret 5 %, svarende til kr. 1.265.000 til akut opståede 
flaskehalsproblemer og til informationsaktiviteter. 
  
Det resterende beløb er fordelt mellem Jobcentrene på grundlag af 
arbejdsløsheden. Jobcentrenes andel er opdelt på henholdsvis en statslige 
del til de forsikrede målgrupper og en kommunal del til de ikke forsikrede 
målgrupper. 
  
Jobcenter Frederikshavn har fået en bevilling til de statslige målgrupper 
på kr. 1.976.979 
og til de kommunale målgrupper på kr. 705.525. 
  
For de statslige målgrupper kan bevillingen kun anvendes til tilbud i form 
af vejledning og opkvalificering. For de kommunale målgrupper kan 
bevillingen anvendes til uddannelse, vejledning og opkvalificering, men 
også til ansættelser med løntilskud m.v. Der er altså en bredere 
anvendelsesmulighed for de ikke-forsikrede end for de forsikrede. 
  
Det Regionale Beskæftigelsesråd har besluttet inden for hvilke 
fagområder, der i 2007 kan gives tilskud fra bevillingen til Jobcentrenes 
beskæftigelsesindsats, jævnfør bilag 1. 
  
På baggrund heraf har Beskæftigelsesregionen udarbejdet en oversigt 
over de uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud, særligt 
tilrettelagte forløb med videre inden for ovennævnte fagområder, hvor 
der kan ydes tilskud fra bevillingen, jævnfør bilag 2 samt notat – 
udmelding af flaskehalsbevilling 2007 af 31. januar 2007. 
  

Indstilling 
  
Det indstilles at bevillingsudmeldingen og flaskehalsområderne kortfattet 
gennemgås, og at de af Jobcentrets initiativer med henblik på 
bevillingsudmelding og indsatsstyring tages til efterretning. 
Det indstilles endvidere, at der kvartalsvis følges op på indsatsen i 
forbindelse med Beskæftigelsesregionens opgørelse over Jobcentrenes 
aktivitetsniveau på flaskehalsområderne. 
  
  
  

  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

Bilag   Fordeling 
1 Udmelding af bevilling til jobcentrene januar 2007 AMU 
2 RBR tilskudsliste AMU 
3 Notat af 31. januar 2007: Udmelding af 

flaskehalsbevilling 
AMU 

4 Aktivitetsliste AMU 
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 Udmelding af bevilling til jobcentrene januar 2007.pdf 
 RBR tilskudsliste.pdf 
 Notat - udmelding af flaskehalsbevilling 2007 - af 31. januar 2007.pdf 
 aktivitetsliste.pdf 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. februar 2007 
Udmelding af flaskehalsbevilling 2007 taget til efterretning. 

Fraværende:  

        

4. Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte om råder 
- Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567370 
  
Besl.komp: AMU Sagsfremstilling 

Der præsenteres aktuelle statistikker på mødet. 
  
Indstilling 
Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen.pdf 
 KMD nøgletal feb2007.pdf 
 Kontanthjælp - søjler.pdf 
 Grafer 2007 - 2009.pdf 
 nøgletall for Arbejdsmarkedsforvaltningen -160107.pdf 
 Til og afgang kontanthjælpsmodtagere 2005.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen AMU 
2 KMD nøgletal februar 2007 AMU 
3 Kontanthjælp – søjler  AMU 
4 Grafer 2007 - 2009 AMU 
5 Nøgletal for Arbejdsmarkedsforvaltningen  AMU 
6 Til og afgang kontanthjælpsmodtagere 2005 AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. februar 2007 
Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende:  

        

5. Eventuelt - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 502551 
  
Besl.komp: AMU 

6a.)  
På sit seneste møde drøftede Arbejdsmarkedsudvalget området regres.  
Arbejdsmarkedsforvaltningen vil med baggrund i denne drøftelse 
orientere om den fremtidige organisering af området. 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. februar 2007 
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Taget til efterretning. 
6b.) Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 5. marts 2007 indledes med besøg på Nr. 
Vesterskov, Damsigvej 8, Brønden, Dybvad - kl. 14.00. 

Fraværende:  
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6. Præsentation af ledere i 
Arbejdsmarkedsforvaltningen- Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 567688 
Sbh: Johnnie M. Knudsen 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sidste møde, at invitere 
afdelingsledere i Arbejdsmarkedsforvaltningen til mødet kl. 17.30. 
  
Præsentation af afdelingsledere: 

-          Jytte Mortensen 
-          Bent Andersen 
-          Jens Bomholt 
-          Ole Schwartz 
-          Pia Hesselvig 
-          Gerda Møller 
-          Kim Larsen (afbud) 

  
  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. februar 2007 
Afdelingslederne blev præsenteret. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:10 

 
Til stede:  
{fravær} 

  

 
Underskrifter:  
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