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1. Arbejdsmarkedsforvaltningens organisering - status  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575104 
Sbh: Jan Nielsen 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

Konstituerede Arbejdsmarkedsdirektør vil give en mundtlig orientering 
omkring Arbejdsmarkedsforvaltningens og specielt Jobcentrets 
driftmæssige situation herunder hvilke midlertidige tiltag, der forventes 
eller allerede er taget. 
  
Indstilling 

Til orientering.  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2 007 
Orienteringen taget til efterretning. 

Fraværende:  

        

2. Samarbejde med "Andre Aktører"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575118 
Sbh: Bjarne L. Thorsen 
  
Besl.komp:  

Sagsfremstilling 

På sit seneste møde besluttede Arbejdsmarkedsudvalget, at man 
ønskede, at Andre Aktører-indsatsen på sygedagpengeområdet, 
drøftedes inden denne blev igangsat. 
  
Til drøftelse på Arbejdsmarkedsudvalgets møde vedlægges 
”Rammebeskrivelse for gennemførelse af afklaringsforløb på 
sygedagpengeområdet”. Forvaltningen har udvalgt Integro og AS/3 
Employment som Andre Aktører på området. Projektoplæggene fra disse 
to aktører vedlægges ligeledes til orientering. Kontrakterne med Integro 
og AS/3 Employment indgås med udgangspunkt i rammebeskrivelsen 
samt oplæggene. 
  
Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget godkender nævnte rammebeskrivelse 
vil forvaltningen hurtigst muligt udfærdige endelige kontrakter og 
igangsætte indsatsen. 
  
Indsatsen vil blive fulgt nøje og der vil hver tredje måned blive 
udarbejdet en status på projektet. 
  
For så vidt angår brug af AS/3 Employment på kontanthjælpsområdet 
købes der 200 pladser resten af året, dog således, at opstarten på den 
nye kontrakt vil være på et mindre antal deltager. Efterfølgende 
optrappes indsatsen til 200 pladser med løbende optag. 
  
Omkring ledighedsydelse forventer forvaltningen at kunne indgå 
kontrakt inden 31. marts med igangsætning i april måned 2007.  
Forvaltningen forventer at entrere med tre aktører, der hver får visiteret 
ca. 20 pladser med løbende optag. 
  
Indstilling 
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Konstituerede Arbejdsmarkedsdirektør indstiller: 
  
- at udvalget godkender rammebeskrivelsen omkring andre aktører til 
sygedagpenge. 
- at udvalget tager orienteringen omkring brugen af andre aktører på 
områderne kontanthjælp og ledighedsydelse til efterretning 
  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2 007 
Godkendt som indstillet, dog således at Integro, AS 3 og CSL godkendes som 
Andre Aktører på sygedagpengeområdet med hver 20 pladser og løbende optag. 
Forvaltningen har kompetence til at indgå kontrakt med de 3 Andre Aktører, der 
tager hensyn til eventuel justering af målgruppen. 
Der tages af forvaltningen kontakt til lokal aktør i Sæby. 

Fraværende:  

        

3. Haveservice til pensionister  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 574962 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 

Gl. Frederikshavn Kommune havde et tilbud til pensionister, hvor man 
tilbød haveservice i sommersæsonen for et beskedent beløb.  
  
Et sådan tilbud er ikke vedtaget i Frederikshavn Kommune gældende for 
2007. 
  
Tilbudet kan opbygges, således at man for at modtage et tilbud om 
haveservice skal visiteres til ordningen. Denne visitation bør sker i 
Borgerservice, hvorunder folkepensionsområdet hidrører. Prisen for en 
sæson fastsættes ved etableringen af ordningen. 
  
Ved at tilbyde haveservice til pensionisterne får Frederikshavn Kommune 
mulighed for at etablere et antal offentlige jobtræningspladser til 
formålet. Alt afhængig af tilbudets omfang kan antallet af offentlige 
jobtræningspladser justeres til behovet. 
  
Selve havepasningen vil blive udført af personer i jobtræning i 
Projektafdelingen. Denne afdeling ansætter en formand til at styre det 
praktiske i projektet.  
  
I vedlagte notat redegøres for retsstillingen omkring etableringen af et 
sådan tilbud.  
  
  
Indstilling 

Konstituerede Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at 
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter etableringen af et tilbud om haveservice 
i 2007 i Frederikshavn by. 
  

  

Bilag   Fordeling 
1 Notat om haveservice i Frederikshavn kommune af 

5. marts 2007 
AMU 

2 Vejledning om afsætning af servicearbejde fra 
særligt tilrettelagte projekter til private borgere  

AMU 

Page 4 of 10

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_12-03-2007...



 

 
 
Elektroniske bilag: 

 Notat om haveservice i Frederikshavn kommune af 5. marts 2007.pdf 
 Vejledning om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte 

projekter til private borgere.pdf 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2 007 
Der skal etableres en forsøgsordning om tilbud om haveservice i de store 
byområde. (Frederikshavn, Sæby og Skagen). Omfanget er maximeret til ca. 100 
haver. 
Brian Pedersen ønskede, at ordningen omfattede hele kommunen. 

Fraværende:  

        

4. Starthjælp til flygtninge/indvandrere og kommunens 
mulighed for at kompensere herfor  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563925 
  
Besl.komp: BR/AMUA Sagsfremstilling  

SF ved Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen har bedt om at få 
følgende optaget på byrådets dagsorden: 
  
”Siden 1. juli 2002 er nytilkomne flygtninge blevet forsørget af henholdsvis 
starthjælp og introduktionsydelse. Introduktionsydelsen udbetales de første 
3 år, hvorefter flygtninge og familiesammenførte overgår til starthjælp. 
Beløbssatserne for introduktionsydelse og starthjælp er identiske. 
  
Starthjælpen er, afhængig af familiesammensætningen, mindst 35 % lavere 
end kontanthjælpen, som indtil den borgerlige regerings magtovertagelse da 
var den laveste forsørgelsesydelse. Starthjælpen er for en enlig 5.638 kr. 
om måneden (brutto), mens en enlig kontanthjælpsmodtager til 
sammenligning modtager 8.749 kr. (2006-tal). 
Et par med 3 børn på starthjælp modtager 11.698 kr. om måneden, medens 
en tilsvarende familie på kontanthjælp modtager 23.250 kr. 
  
Når boligudgiften er betalt har en flygtning uden børn i gennemsnit 2.382 kr. 
til rådighed om måneden. Et par med to børn har 8.561 kr., når man 
medregner børnefamilieydelsen. 
  
Hvis man sammenligner det beløb, som flygtninge/indvandrere har til 
rådighed efter boligudgiften er betalt, med Forbrugerstyrelsens 
standardbudget, som udtrykker ”et rimeligt, almindeligt forbrug”, kommer 
man frem til, at rådighedsbeløbet på starthjælp udgør 32 % af 
standardbudgettet, som er på 7.262 kr. for enlige, og 41 % af 
standardbudgettet for par med to børn, som er på 20.899 kr.   
  
Familier på starthjælp lider afsavn både materielt og socialt. For nogle er 
der tale om at undvære sund og nærende mad, for andre om ikke at have 
råd til tøj og sko. Som altid er børnene de største tabere, fordi de ikke har 
råd til de materielle goder, som deres jævnaldrende har: mobiltelefon, cykel, 
klubmedlemskab, afholde børnefødselsdag m.m. Derved hæmmes 
børnenes integration selvsagt. 
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For at føje spot til skade har regeringen og Dansk Folkeparti i 2006 indgået 
et nyt flygtninge/indvan-drerfjendsk forlig, som indebærer, at ”Nytilkomne 
indvandreres og flygtninges adgang til kontanthjælp frem for starthjælp 
fremover også kræver ordinær beskæftigelse i 2 ½ år – ud over de 
nuværende krav om ophold de sidste 7 ud af 8 år”. 
  
Det skal ingen hemmelighed være, at vi i SF finder denne behandling af 
etniske minoriteter brutal, umenneskelig, usmagelig og dybt usympatisk. 
  
Kommunerne har imidlertid mulighed for at kompensere de lave startydelser 
for flygtninge/indvandrere ved at dække udgifter til enkeltydelser. Det kan 
være: transport (togkort/buskort), medicin, psykolog, briller, tandbehandling, 
fysioterapi, etablering, børnepakke/babypakke. 
  
I den gamle Frederikshavn Kommunes Integrationsråd lagde vi ofte ører til, 
hvor svært det var for flygtninge/indvandrerne at få suppleret den lave 
starthjælp på grund af en ganske restriktiv fortolkning af loven fra 
sagsbehandlernes side, og det har ført til anker til Det Sociale Nævn. 
  
Vi vil gerne bede om en redegørelse for 
  

•       hvor mange anmodninger om enkeltydelser der har været i de tre 
gamle kommuner i 2005 og 2006 

•       hvor mange afslag der har været 
•       hvilke begrundelser der har været på afslagene 
•       hvor mange afslag der er blevet anket 
•       hvor mange sager Det Sociale Nævn har hjemvist til ny behandling i 

de tre gamle kommuner” 
  
Ændringsforslag fra SF ved Søren Visti Jensen og Paul Rode Andersen: 
”Byrådet opfordrer Arbejdsmarkedsudvalget til at tage spørgsmålet om 
enkeltydelser som kompensation for den lave startydelse op til behandling”. 
  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 24. januar 2007 
Formandens redegørelse blev taget til efterretning. 
  
Byrådet opfordrer Arbejdsmarkedsudvalget til at tage spørgsmålet om 
enkeltydelser som kompensation for den lave startydelse op til behandling. 
  
Supplerende sagsfremstilling 

  
Det er ikke muligt for Arbejdsmarkedsforvaltningen at gennemgå 
sagsstammen således, at Arbejdsmarkedsudvalget kan behandle Byrådets 
opfordring på mødet den 5. februar.  
  
Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender derfor til mødet den 5. marts et 
oplæg til drøftelse omkring enkeltydelser for Starthjælpsmodtagere - 
herunder en opgørelse af allerede afgjorte sager. Opgørelsen vil 
indeholde såvel sager, hvor forvaltningen har bevilget det ansøgte, som 
sager hvor der er givet afslag samt begrundelser for disse afslag. 
Opgørelsen omfatter sager fra Skagen, Sæby og Frederikshavn. 
  
På mødet den 5. marts gennemgås opgørelsen med henblik på vurdering 
af forvaltningens håndtering og skøn jfr. Integrationslovens §§ 35 og 36 
samt Aktivlovens §§ 81 – 83. 
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Indstilling 

Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at en opgørelse fremsendes til 
Arbejdsmarkedsudvalgets behandling den 5. marts 2007.  
  
Supplerende sagsfremstilling 

Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en opgørelse over antallet af 
sager jf. Integrationslovens §§ 35 og 36 samt Aktivlovens §§ 81, 82 og 
83.  
  
Det fremgår af opgørelsen, at Skagen, Sæby og Frederikshavn 
Kommuner i 2006 havde 97 ansøgninger efter de nævnte paragrafer. Af 
disse blev 79 imødekommet som ansøgt. I 1 sag blev det ansøgte delvist 
bevilget og i 17 sager blev der givet afslag på den fulde ansøgning. 
  
Ud af de 18 sager, hvor der blev givet helt eller delvis afslag, er to sager 
blevet anket til det sociale nævn. I begge sager var afgørelsen, at 
kommunen havde foretaget en korrekt sagsbehandling og kommunens 
afgørelse blev stadfæstet. 
  
Forvaltningen har som bilag udarbejdet et notat, der belyser lovgivningen 
omkring enkeltydelser jf. Integrationsloven og Aktivloven. 
  
Indstilling 

Konstituerede Arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  
  

  
  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Notat om enkeltydelser jf. Aktiv- og integrationsloven.pdf 
 Belysning af enkeltydelser.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Notat om enkeltydelser jf. Aktiv- og 

Integrationsloven 
AMU 

2 Belysning af enkeltydelser AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2 007 
Udvalget tager orienteringen til efterretning. 
Det henstilles til relevante sagsbehandler team, at man gennem vejledning oplyser 
den enkelte ydelsesmodtager om mulighederne for bevilling af enkeltydelser, så 
lovgivningens intentioner herom anvendes. 
Oversendes til Byrådet til orientering. 

Fraværende:  

        

5. Ungdomsuddannelse til alle  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 575027 
Sbh: Bjarne L. Thorsen 
  
Besl.komp:  

Sagsfremstilling 

Kommunernes Landsforening (KL) og Undervisningsministeriet er gået 
sammen om et projekt, der skal vise vejen til uddannelse for alle i en 
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ungdomsårgang. 
  
Projektet henvender sig til 10-15 kommuner og lægger op til et tæt 
samarbejde både kommunerne imellem og med de lokale 
uddannelsesinstitutioner. I projektet deltager 10-15 kommuner, der vil 
gøre en ekstra indsats på området de næste 3 år. 
  
Hvordan er umiddelbart op til kommunerne selv og afhængig af lokale 
forhold som, hvilke mål man har på området, hvilke barrierer der 
eksisterer for samarbejdet etc.  
  
De kommuner, som bliver udvalgt til at deltage i projektet, skal være 
parate til at udvikle og forbedre den eksisterende opgaveløsning. De skal 
blandt andet vedtage en politisk handlingsplan for, hvordan man vil 
arbejde for at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det 
er en kongstanke i projektet, at kommunerne bør organisere opgaven på 
tværs af de opgaveområder, som typisk er i kontakt med gruppen af 
unge uden uddannelse – for eksempel ungdommens 
uddannelsesvejledning (UU), jobcentret, integrations-, social- og 
familieforvaltningen og de lokale folkeskoler. Den politiske handlingsplan 
skal også omfatte samarbejdet med andre lokale aktører, det lokale 
erhvervsliv og ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder især de 
institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser 
  
Projektet går på to ben. På den ene side skal hver kommune lave et 
lokalt projekt med relevante samarbejdspartnere og udvikle den 
eksisterende lokale opgaveløsning.  På den anden side vil der blive skabt 
et fællesskab blandt deltagerne gennem fysiske netværk med jævnlige 
møder.  
De deltagende kommuner skal være klar til at indgå i netværk med de 
andre projektkommuner, hvor erfaringer kan deles og problemstillinger 
drøftes. Det gælder både et netværk på det administrative niveau og et 
netværk med repræsentanter for de deltagende kommunalbestyrelser. 
Netværksarbejdet skal omfatte repræsentanter for andre aktører, 
herunder institutioner for ungdomsuddannelser. Kommunerne skal selv 
være med til at fastlægge temaer, mødekadencer mv. for disse netværk. 
Kommunerne i projektet er hovedaktørerne sammen med de lokale 
ungdomsuddannelser.  
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 1. marts 2007, 
at Frederikshavn Kommune søger deltagelse i projektet. Samme udvalg 
afholder udgiften på kr. 50.000 for deltagelse i projektet.  
Der er endvidere givet tilsagn om deltagelse i et samarbejde fra 
Ungdomsuddannelserne, Produktionsskolen og Ungdommens 
Uddannelses Vejledning. Den 1. marts 2007 godkendte udvalgsformand 
Jørn Larsen, at Arbejdsmarkedsudvalget sagde ja til at deltage i projekt 
”Ungdomsuddannelse for alle”. 
  
Indstilling 

Konstituerede Arbejdsmarkedsdirektør indstiller,  at 
Arbejdsmarkedsforvaltningen deltager i projektet. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Projektbeskrivelse fra KL om ungdomsuddannelse til alle.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Projektbeskrivelse fra KL om ungdomsuddannelse til 

alle 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2 007 
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Indstillingen godkendes. 

Fraværende:  

        

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

  Åben sag  
  
Sagsnr: 563099 
  
Besl.komp: AMU 

  

Bilag   Fordeling 
1 Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen februar 2007 AMU 
2 Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen uge 41 og 44 AMU 
3 Aktuel statistik på sygedagpengeområdet dateret 

27. februar 2007 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2 007 
Taget til efterretning. 

Fraværende:  

        

7. Eventuelt - Efterretningssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp: AMU 

  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2 007 
Udvalget planlægger, at mødet i april starter på Vesterskov kl. 15.00. Der tages 
kontakt til Vesterskov for nærmere aftale. Efterfølgende møde på Sæby Rådhus. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 15:15 

 
Til stede:  
{fravær} 

  

 
Underskrifter:  
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