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1. Budgetrevision pr. 30.09.2007  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 615853 
Sbh: jok 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Forvaltningen gennemfører budgetrevision pr. 30. september. 
I denne forbindelse gennemgås budget og hidtidigt forbrug, ligesom der 
ses på afdelingens prognose for udviklingen i aktivitetsniveauet på de 
respektive områder i 2007. 
Der udarbejdes oversigter og redegørelser for de væsentligste afvigelser, 
og oplysningerne samles i et materiale, der indgår som bilag til 
dagsordenen. 
Af tidsmæssige årsager vil bilaget ikke kunne udsendes sammen med 
dagsordenen, men vil blive fordelt til Arbejdsmarkedsudvalgets 
medlemmer den 02.11 
  
Supplerende oplysninger fra forvaltningen 
Budgetrevisionen pr. 30.09 er baseret på forbruget for de første 3 
kvartaler, og afdelingens prognose for udviklingen i aktivitetsniveauet på 
de respektive områder i 2007. Arbejdsmarkedsudvalgets kor-rigerede 
nettobevilling for 2007 udgør 408,3 mio. kr. Forbruget udgør netto 285,5 
mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 70, inden periodisering af 
hovedsagelig statsrefusion. 
  
Budgetrevisionen redegør for de forventede afvigelser på delområderne, 
og heraf fremgår det, at der samlet set vil kunne forventes et merforbrug 
på Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde på kr. 30,2 mio. kr., hvoraf 
28,4 mio. kr. vedrører overførselsudgifter (hovedsageligt 
sygedagpengeområdet). 
  
Hertil kommer en række supplerende oplysninger, som kan 
sammenfattes i følgende overskrifter: 
  
Budgetrevision 30.09  
– skøn baseret på bl.a. prognosen                              + 30,2 mio. kr. 
Mulighed for reduktion i udgiftsskøn  
(fastholde aktuelt niveau)                                           -    5,2 mio. kr. 
Konsulentbistand afholdes på HK 6  
– budget skal overføres fra HK 5                                 +   2,0 mio. kr. 
Kommende budgetforøgelse som følge af  
”Lov & Cirk. program”                                                  -    1,2 mio. kr. 
Revideret skøn                                                           +25,8 mio. kr. 
  
Det seneste skøn, fra budgetrevisionen pr. 30.06, viste et forventet 
merforbrug på 30,0 mio. kr. Imidlertid har forvaltningen siden 30.06 
konstateret, at Arbejdsmarkedsudvalgets budget skal afgive 4,7 mio. til 
Økonomiudvalget, idet administrative lønudgifter i strid med 
konteringsreglerne er budgetlagt på beskæftigelsesområdet – medens 
udgiften dog korrekt konteres under Økonomiudvalget. Dette forhold er 
der taget højde for i skønnet pr. 30.09, hvorfor det aktuelle skøn på 25,8 
mio. kr. bør sammenlignes med et seneste skøn på (30,0 + 4,7) 34,7 
mio. kr. 
  
Mer- og mindreforbrug på overførselsområderne er undtaget fra reglerne 
om overførsel af over og underskud til næste år. Men af hensyn til 
overholdelse af bevillingsreglerne, skal Arbejdsmarkeds-udvalget sikre 
sig at der er overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug. 
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Af hensyn til overholdelse af Indenrigsministeriets konteringsregler, er 
der desuden behov for at anmode Økonomiudvalget om tilladelse til at 
foretage en række budgettekniske bevillingsoverførsler, som alle 
reducerer Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling, og øger Økonomiudvalgets 
bevilling: 
a. Administrative lønudgifter  
– eksisterende normering (varig)                                   4,7 mio. kr. 
b. Huslejeudgift,  
kommunal andel vedr. Jobcenter (varig)                         2,0 mio. kr. 
c. Konsulentydelser vedr. Jobcenter mv.  
(kun 2007)                                                                   2,0 mio. kr. 
  
Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 5. november 

2007: 
- John Kristensen 
- Børge Hansen 
  
  
Indstilling 
At der af budgettekniske årsager søges om tilladelse til at overføre i alt 
kr. 8,7 mio. kr. fra Arbejds-markedsudvalgets bevilling, til 
Økonomiudvalgets bevilling (heraf 6,7 også for efterfølgende år) 
At der vælges et udgiftsskøn baseret på fastholdelse af aktuelt antal 
helårsmodtagere, og ikke den tidligere prognose. 
At der således søges om en tillægsbevilling på kr. 25,8 mio. kr. for 2007  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Budgetrevision pr. 30.09.2007 AMU.pdf 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november  2007 
Indstilles godkendt som indstillet. 
Det meddeles den statslige del af Jobcentret, at der henstår mange ubesatte 
jobtræningspladser i Frederikshavn kommune. 

Fraværende:  
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2. Forventningsafklaring til Jobcenter Frederikshavn  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619110 
Sbh: JETE 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Jobcentret er i gang med at skabe et vision, ide- og værdigrundlag, og 
den forbindelse inddrages Jobcentrets interessenter. 
  
Som led i inddragelsen ønsker styregruppen på projektet at stille 
følgende spørgsmål til Arbejdsmarkedsudvalget: ”Hvad er de 3-5 
vigtigste forventninger til Jobcentret?”. 
 
Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde: 
Chefkonsulent Tom Christensen – EKL Consult 
Jens Teisen 
 

Indstilling 
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
Arbejdsmarkedsudvalget indgår positivt i dialogen. 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november  2007 
Forslag til værdier blev drøftet. 

Fraværende:  

        

3. Fælleskommunalt KIA -projekt om rehabilitering af visse 
sygedagpengemodtagere  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 613905 
Sbh: JN 
  
Besl.komp: AMU 

Resumé 
Det foreslås, at kommunen deltager i et treårigt – alternativt 1½-årigt – 
projekt om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere, afhængigt af 
om den ansøgte støtte ved Forebyggelsesfonden imødekommes. Uanset 
forudsættes tilsvarende beslutninger i Brønderslev og Frederikshavn 
kommuner, og at det kan sandsynliggøres, at der vil være en samlet 
målgruppe på 200 personer. Projektets indholdsmæssige del er funderet i 
den videnskabeligt dokumenterede KIA-metode. 
  
Sagsfremstilling 
Den efterfølgende sagsfremstilling er enslydende i Brønderslev, Hjørring 
og Frederikshavn Kommuner. Sagsfremstillingen er efter aftale 
udarbejdet af Hjørring Kommunes arbejdsmarkedssekretariat. 
Sagens baggrund: 
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 7. august 2007, at der skulle 
indsendes en ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd med henblik på 
finansiering af forberedelse af et fælleskommunalt KIA-projekt inden der 
kunne tages stilling til iværksættelse af indkøringsfase og den egentlige 
driftsfase i projektet.  
De lokale beskæftigelsesråd i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring 
kommuner har alle i august imødekommet de respektive ansøgninger.  
  
Finansieringen fra de lokale beskæftigelsesråd dækker dels en analyse af 
sygedagpengemodtageres profil, hvor der bl.a. søges svar på hvem 
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sygedagpengemodtagerne er og hvor mange sygedagpengemodtagere, 
der vil være i målgruppen for projektet.  
  
Analysearbejdet er påbegyndt primo september 2007 og afsluttes i 
november 2007.  
  
Finansieringen dækker endvidere en procesgennemgang af 
sygedagpengevisitation, der skal sikre, at de rette personer modtager det 
rette tilbud på det rette tidspunkt, ud fra den forudgående analysedel.  
  
I denne fase bliver der endvidere etableret et normtal for målgruppen før 
afviklingen af KIA-projektet. Det er i forhold til dette normtal for 
sygefravær og beskæftigelsessituationen efter 12 måneder, at indsatsen 
efterfølgende kan evalueres.  
  
Procesgennemgang m.v. forventes afviklet i perioden november – marts 
2008.  
  
Endelig dækker finansieringen fra de lokale beskæftigelsesråd opstart og 
etablering af database.  
  
Da en eventuel iværksættelse af KIA-projektet mest hensigtsmæssigt 
foregår umiddelbart efter afvikling af analyse og procesgennemgang er 
der af hensyn til KIApros muligheder for at rekruttere kvalificeret 
personale i relevant omfang, behov for at udvalget tager stilling til om – 
og i hvilket omfang – KIA-projektet skal iværksættes, inden 
analyseresultaterne foreligger.  
  
Sagens indhold:  
Antallet af personer der modtager sygedagpenge i Brønderslev, 
Frederikshavn og Hjørring kommuner har været stigende det seneste år, 
og de seneste offentliggjorte tal viser, at der på landsplan har været en 
stigning 13.000 personer, svarende til en stigning på ca. 17%. 
  
De kommunale Jobcenterchefer for de tre kommuner har ved en række 
lejligheder drøftet mulighederne for et fælleskommunalt samarbejde på 
sygedagpengeområdet, senest på et møde hvor også direktøren for 
KIApro deltog. 
  
Med henblik på at forankre det videre arbejde, blev det besluttet, at de 
kommunale jobcenterchefer og direktøren for KIApro udgør styregruppen 
for det videre arbejde. 
  
KIApro er en forskningsbaseret virksomhed, der arbejder med at udvikle 
og implementere systematiske programmer for arbejdsrettet 
rehabilitering til danske kommuner. Etableringen af virksomheden tager 
afsæt i afviklingen af et KIA projekt i 2003, der var et samarbejdsprojekt 
imellem Vejle Amt, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
(tidligere AMI), Syddansk Universitet og fire kommuner i Vejle Amt. 
  
En kortfattet redegørelse for KIA-metoden, og processerne er vedlagt i 
bilag. 
  
KIA-metoden (Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse) 
KIA-metoden bygger på dokumenterede resultater fra et forsøgsprojekt i 
Vejle Amt. Der er tale om en videnskabeligt afprøvet metode, rettet mod 
den betydelige del af de sygemeldte, der er fraværende på grund af 
sygdom i bevægeapparatet, f.eks. rygproblemer. 
  
Det lykkedes i forsøgsprojektet effektivt at forkorte sygemeldingsperioden 
for gruppen. 
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Metoden er en rehabiliteringsindsats, der bygger på en tidlig (efter 4-12 
ugers sygefravær) systematisk identifikation af barrierer for 
tilbagevenden til arbejde, og en efterfølgende målrettet og 
handlingsorienteret rehabiliteringsplan, som bl.a. også indeholder en 
indsats på den sygemeldtes arbejdsplads. 
  
Klienterne visiteres til et tværfagligt team, baseret på en særligt udviklet 
screeningstest. Udredning og handleplan udføres af det tværfaglige team 
til den sygemeldte er tilbage i arbejde. Teamet består normalt af en 
speciallæge i arbejdsmedicin, en kiropraktor, en BST-fysioterapeut, en 
psykolog og en socialrådgiver. Sidstnævnte fungerer primært som 
forløbskoordinator. 
  
Det tværfaglige team udfører undersøgelser, vejleder den sygemeldte 
samt koordinerer rehabiliteringsplanen, men egentlig behandling udføres 
ikke af teamet. 
  
Projektet vil blive afviklet i Hjørring. 
  
Hvert forløb efter KIA-metoden varer i 12 uger og betalingen herfor udgør 
22.500 kr. inkl. driftsudgifter til monitorering og kvalitetssikring. 
Prisfastsættelsen forudsætter 200 årlige forløb i driftsfasen. Styregruppen 
foreslår i den forbindelse, at søge Forebyggelsesfonden om økonomisk 
støtte til det samlede projekt. 
  
Der er i denne omgang, frist for ansøgninger 22. oktober 2007. 
  
Den ovenfor beskrevne koordinerede indsats udgør hovedtrækkene af det 
tredje ud af fire delelementer i forslaget til afvikling af en tværfaglig 
indsats med henblik på arbejdsfastholdelse af sygemeldte. 
  
Delelement 1: udgøres af en analyse af sygedagpengemodtageres profil 
og sagsflowet i kommunerne. Analysen udføres af KIApro, Muusmann 
Research & Consulting og COWI. 
I analysefasen søges bl.a. svar på hvem sygedagpengemodtagerne er, 
hvem der har de langvarige forløb, og hvor mange 
sygedagpengemodtagere vil være i målgruppen for en tværfaglig indsats. 
  
Analysearbejdet afvikles i perioden 1. september – 30. november 2007. 
  
Delelement 2: udgøres af en Procesgennemgang af 
sygedagpengevisitation og opfølgning, planlægning af delelement tre og 
delelement fire samt projektledelse. 
  
Formålet med procesgennemgangen er at sikre at de rette personer 
modtager det rette tilbud på det rette tidspunkt, ud fra den forudgående 
analysedel. 
  
I denne fase bliver der endvidere etableret et normtal for målgruppen før 
KIA-indsatsen. Det er i forhold til dette normtal for sygefravær og 
beskæftigelsessituationen efter 12 måneder, at indsatsen efterfølgende 
kan evalueres. 
  
Tiltrædes indstillingerne afvikles dette delelement i perioden 1. december 
2007 – 29. februar 2008. 
  
Delelement 3: udgøres af implementering af en arbejdsrettet 
rehabiliteringsindsats for sygemeldte med særlig risiko for langvarigt 
fravær efter KIA-metoden, jf. ovenfor. 
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En indkøringsfase afvikles i perioden 1. marts – 30. juni 2008, og den 
egentlige drift i 
perioden 1. august 2008 – 28. februar 2011 med årligt 200 forløb. 
  
Delelement 4: udgøres af monitorering og kvalitetssikring. En detailplan 
for monitoreringen vil blive udarbejdet i forbindelse med den øvrige 
planlægning i forbindelse med delelement 2. 
  
Efter forslaget iværksættes monitorering og kvalitetssikring samtidigt 
med iværksættelsen af pilotfasen, 1. marts  2008, og fortsætter til den 
egentlige drifts afslutning pr. 28. februar 2011. 
  
Forebyggelsesfonden 
Under Forebyggelsesfondens hovedformål 2, kan der ydes støtte til 
projekter, der forbedrer rehabilitering herunder genoptræning. Heraf er 
der i 2007 afsat 20 mill. kr. til udvikling af nye tilbud med henblik på 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller fastholdelse af personer med 
risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
  
Kommuner kan søge om støtte til et projekt eventuelt i samarbejde med 
relevante aktører f.eks. patient- og brancheforeninger, sygehuse, læger, 
private træningscentre, handicaporganisationer eller virksomheder. 
  
Fondens aktiviteter udgør en ekstraordinær indsats, og ligger ud over det, 
som kommunen i forvejen skal gøre for de ansatte ved overholdelse af 
lovgivningens minimumskrav, og der gives ikke støtte til at opfylde 
myndighedskrav. For at opnå støtte skal et projekt sætte noget nyt i 
værk i forhold til kommunernes generelle rehabiliteringsindsats over for 
personer på sygedagpenge. 
  
Der kan søges til projektperioder på op til tre år, men der er ikke en øvre 
økonomisk grænse for Forebyggelsesfondens støtte. Det vurderes dog 
ikke at være realistisk at fonden vil bevilge 100 % af udgifterne til et 
støtteberettiget projekt. Derfor foreslår styregruppen, at der søges om 
100 % støtte i 2008, 75% i 2009, 50% i 2010 og 25% i 2011. 
  
Aftrapningsmodellen foreslås idet det vurderes at der vil være en risiko 
for, at kommunerne allerede med den eksisterende aktivitet vil ramme 
loftet for rådighedsbeløbet til aktivering mv. i 2008. Af aftale om 
kommunernes økonomi for 2008 fremgår, at ”der er enighed om, at 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg med 
udgangspunkt i fordelingen af den samlede kompensation til 
beskæftigelsesindsatsen vurderer størrelsen af rådighedsbeløbet med 
henblik på mulige justeringer”. 
  
KL oplyser, at processen der kan lede frem til en justering er ved at blive 
løbet i gang, men at det ikke er muligt at forudsige hvornår, der kan 
foreligge et resultat eller hvad resultatet måtte blive. 
  
Med en bevilling fra Forebyggelsesfonden til projektet, anbefaler 
styregruppen, at der træffes beslutning om iværksættelse af 
indkøringsfasen i perioden marts – juni 2008 samt en driftsfase i perioden 
fra august 2008 til februar 2011. Der henvises til finansieringsmodel I i 
økonomiafsnittet. 
  
Hvis Forebyggelsesfonden ikke bevilger støtte til projektet, anbefaler 
styregruppen, at der træffes beslutning om iværksættelse af 
indkøringsfasen i perioden marts – juni 2008 samt fuld driftsfase på 1 år i 
perioden fra august 2008 til august 2009. Der henvises til 
finansieringsmodel II i økonomiafsnittet. 
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Bilag 
Tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte: Beskrivelse af et 
systematisk program for arbejdsrettet rehabilitering af sygemeldte i 
danske kommuner 
  
Økonomi 
Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at kommunernes udgifter 
fra 2009 – efter støtte fra Forebyggelsesfonden – ikke vil overskride 
rådighedsbeløbet. Kommunernes Revision har oplyst, at kommunernes 
udgifter – efter støtte fra Forebyggelsesfonden – kan anmeldes i forhold 
til hjemtagelse af statsrefusion. 
  
Der er i beregningerne ikke indregnet reducerede udgifter til 
sygedagpengeområdet som en konsekvens af kortere varighed for 
borgere der deltager i projektet. 
  
Finansieringsmodel I 
Finansieringsmodel I: Aftrappet støtte fra Forebyggelsesfonden 
Kommunal  
netto-netto Brønderslev          Frederikshavn      Hjørring       I alt 
2007  0        0        0        0 
2008  0        0        0        0 
2009  118.125 kr. 216.563 kr. 227.813 kr. 562.500 kr. 
2010  236.250 kr. 433.125 kr. 455.625 kr. 1.125.000 kr. 
2011  59.063 kr.   109.688 kr. 118.125 kr. 286.875 kr. 
I alt   413.438 kr. 759.375 kr. 801.563 kr. 1.974.375 kr. 
  
De samlede bruttoudgifter for Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring 
kommuner til indkøringsfase og den egentlige driftsfase udgør i perioden 
marts 2008 til februar 2011 ca. 12,22 mill. kr., hvoraf 
Forebyggelsesfonden ansøges om 8,27 mill. kr. 
  
Samlet set kan kommunerne herefter anmelde knap 4 mill. kr. i 
refusionsregnskabet. 
  
Udgifterne i 2007 finansieres af de respektive lokale beskæftigelsesråd. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2008 taget udgangspunkt i, 
at Forebyggelsesfonden imødekommer en ansøgning på 100% af de 
kommunale udgifter til en aftale med KIApro. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2009 taget udgangspunkt i, 
at Forebyggelsesfonden imødekommer en ansøgning på 75% af de 
kommunale udgifter til en aftale med KIApro, og at 50% af de resterende 
udgifter finansieres ved statsrefusionen. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2010 taget udgangspunkt i, 
at Forebyggelsesfonden imødekommer en ansøgning på 50% af de 
kommunale udgifter til en aftale med KIApro, og at 50% af de resterende 
udgifter finansieres ved statsrefusionen. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2011 taget udgangspunkt i, 
at Forebyggelsesfonden imødekommer en ansøgning på 25% af de 
kommunale udgifter til en aftale med KIApro, og at 50% af de resterende 
udgifter finansieres ved statsrefusionen. 
  
Omkring 543 borgere forventes at deltage i et KIA-forløb i den treårige 
periode. Hvis borgerne i projektet fordeler sig som befolkningstallene i 
kommunerne, forventes at disse udgøres af 114 fra Brønderslev 
Kommune, 209 fra Frederikshavn Kommune og 220 fra Hjørring 
Kommune. 
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Finansieringsmodel II 
 Finansieringsmodel II: Ingen støtte fra Forebyggelsesfonden 
Kommunal  
netto-netto Brønderslev          Frederikshavn      Hjørring       I alt 
2007  0        0        0        0 
2008  258.750 kr. 472.500 kr. 495.000 kr. 1.226.250 kr.  
2009  315.000 kr. 573.750 kr. 607.500 kr.           1.496.250 kr. 
I alt   573.750 kr. 1.046.250 kr.        1.102.500 kr.        2.722.500 kr. 
De samlede bruttoudgifter for Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring 
kommuner til indkøringsfase og den egentlige driftsfase i perioden marts 
2008 til august 2009 udgør 5,45 mill. kr. 
  
Kommunerne kan samlet set anmelde samme beløb i 
refusionsregnskabet. Som tidligere nævnt vurderer Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg størrelsen af rådighedsbeløbet 
med henblik på mulige justeringer. 
  
Overstiger udgifterne i 2008 for Hjørring Kommune 0,50 mio. kr. vil 
finansieringen heraf i givet fald blive prioriteret inden for den samlede 
budgetramme i perioden 2008 – 2009. 
  
Udgifterne i 2007 finansieres af de respektive lokale beskæftigelsesråd. 
  
Der er i opstillingen vedrørende udgifterne i 2008 og 2009 taget 
udgangspunkt i, at statsrefusionen finansierer 50% af udgifterne. 
  
Omkring 242 borgere forventes at deltage i et KIA-forløb i den 1½-årige 
periode. Hvis borgerne i projektet fordeler sig som befolkningstallene i 
kommunerne, forventes at disse udgøres af 51 fra Brønderslev 
Kommune, 93 fra Frederikshavn Kommune og 98 fra Hjørring Kommune. 
  
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) 
konsekvenser 
Ingen bemærkninger 
  
Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser 
Ingen bemærkninger 
  
Beslutning - Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. august 
2007 
h) Ansøgningen imødekommet. Der bevilges kr. 167.784,- til 
analysefasen. Evaluering inden eventuel igangsættelse af pilotprojekt. 
  
Indstilling 
Social-, Sundhed og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at:  
•        at Frederikshavn Kommune – under forudsætning af at (a) 
Forebyggelsesfonden støtter projektet som angivet i finansieringsmodel I, 
(b) analysedelen senest december 2007 sandsynliggør, at der årligt vil 
være minimum 200 personer i målgruppen, og (c) der træffes lignende 
beslutninger i Brønderslev og Hjørring kommuner – indgår en treårig 
aftale med KIApro om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere,  
•        at Frederikshavn Kommune indgår en 1½-årig fælleskommunal 
aftale med KIApro om rehabilitering af visse sygedagpengemodtagere, 
hvis Forebyggelsesfonden ikke støtter projektet som angivet i 
finansieringsmodel I, 
•        at udgifterne i 2009 – 2011 prioriteres i forbindelse med 
budgetlægningen 2009 – 2012, 
at endelig aftale med KIApro forelægges udvalget til orientering 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 1. oktober 2007 
Godkendt dog således, at der ikke hermed er taget stilling til konkret 
aktør. 
  
Fraværende:  
 
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 5. november 

2007: 
Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner har ansøgt 
Forebyggelsesfonden om støtte til projektet. Der er ansøgt om 
projektstøtte på i alt 8,2 millioner kroner. Beløbet er ansøgt som 
aftrappet projektstøtte, hvor der er ansøgt om 100 % i 2008 – 
nedtrappet til 25 % i sidste projektår.  
Der sker således en optrapning af kommunernes udgifter henover 
projektperioden, såfremt det ansøgte bevilges. 
 
Indstilling 
Social,- sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
orienteringen tages til efterretning. 

Bilag   Fordeling 
1 Tidlig og målrettet indsats over for sygemeldte AMU 
2 Finansieringsmodeller AMU 

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

Fraværende:  
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4. Statistik  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591537 
Sbh: JETE 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Orientering om aktuelle statistikker på udvalgte områder. 
 

Indstilling 
Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
statistikkerne tages til efterretning. 
 
 

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Prognose 2007 - 2009 for udviklingen i sagsantallet på 
arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelsesområder.pdf 

 Prognose med grafer - antal kontanthjælpsmodtagere og revalidenter i 
alt.pdf 

 Prognose med grafer - ikke aktiverede.pdf 
 Prognose med grafer - revalidering incl. forrevalidering.pdf 
 Prognose med grafer - aktiverede kontanthjælpsmodtagere.pdf 
 Prognose med grafer sygedagpenge 0-52 uger.pdf 
 Prognose med grafer - sygedagpenge + 52 uger.pdf 
 Prognose med grafer - ledighedsydelse.pdf 
 Prognose med grafer - førtidspension.pdf 
 Statistik for sygedagpenge - fordelt efter varighedsintervaller 2007.pdf 
 Statistik for sygedagpenge - dataark.pdf 
 Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen 2007 uge 42.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Prognose 2007 – 2009 for udviklingen i sagsantallet 

på arbejdsmarkedsrelaterede forsørgelsesområder 
AMU 

2 Prognose med grafer – antal 
kontanthjælpsmodtagere og revalidender i alt 

AMU 

3 Prognose med grafer – ikke aktiverede AMU 
4 Prognose med grafer – revalidering inkl. 

forrevalidering 
AMU 

5 Prognose med grafer – aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere 

AMU 

6 Prognose med grafer – sygedagpenge 0-52 uger AMU 
7 Prognose med grafer – sygedagpenge + 52 uger AMU 
8 Prognose med grafer - ledighedsydelse AMU 
9 Prognose med grafer – førtidspension AMU 
10 Statistik for sygedagpenge – fordelt efter 

varighedsintervaller 2007 
AMU 

11 Statistik for sygedagpenge – dataark AMU 
12 Opgørelse fra Arbejdsmarkedsportalen 2007 AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november  2007 
Taget til efterretning. 
Der udarbejdes supplerende statistik til: 
- antal lukkede sager over + 52 siden sommerferien 
- 5-52: længde af arbejdsperiode før sygdommen 
- Hvor kommer de syge fra 
- Hvad fejler de syge 

Fraværende:  
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5. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  

Page 13 of 15

11-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Arbejdsmarkedsudvalget_672_05-11-2007...



 
 

        

6. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 603989 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november  2007 
Intet. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 17:30 

 
Til stede:  
{fravær} 

  

 
Underskrifter:  
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