
Referat Arbejdsmarkedsudvalget 

Ordinært møde 

Dato  3. december 2007

Tid  15:00

Sted  Colosseum, Parallelve 27, 1. sal ved Kantinen

NB. Eventuelt afbud sendes denne gang til Susanne Andersen, enten på mail: 
suan@frederikshavn.dk eller telefon 9845 5660

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. Evaluering af decentral struktur  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625448 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 22. marts 2006, at 
Jobcenter Frederikshavn geografisk skal etableres med en central afdeling 
i Frederikshavn, hvor hovedparten af medarbejderne skal være placeret. 
Dertil kommer 2 decentrale afdelinger i Skagen og Sæby, hvor der skal 
være tilstrækkelige ressourcer til at give den fornødne service. Samtidig 
besluttede Sammenlægningsudvalget, at staten skulle placere 2 
medarbejdere i henholdsvis Skagen og Sæby. Sluttelig besluttede 
Sammenlægnings-udvalget, at organisationsmodellen skal evalueres i 
2007. 
  
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte evalueringsnotat. Konklusionen i 
notatet er, at der fortsat er de tilstrækkelige ressourcer til at yde den 
fornødne service i både Skagen og Sæby.  
  
Samtidig er det forvaltningens vurdering, at der kan opnås besparelser 
såfremt medarbejderne, der i dag er placeret på Kattegatvej flyttes til 
rådhuset i Skagen, samtidig med, at der findes alternative placeringer af 
den nødvendige aktiveringsindsats i Skagen. 
  
Gæst til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december 2007. 
Beskæftigelseschef Jens Bech Andersen, Driftsregion Nordjylland. 
Jobcenterchef (Stat) Flemming Søborg 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
evalueringen tages til efterretning og at forvaltningen bemyndiges til at 
igangsætte rationaliseringer omkring placeringen i Skagen. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Evaluering af den geografiske struktur i Jobcenter Frederikshavn og 
Socialafdelingen.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Evaluering af den geografiske struktur i Jobcenter 

Frederikshavn og Socialafdelingen 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Den statslige evaluering taget til efterretning.  
Sagen genoptages på næste møde. 

Fraværende:  
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2. Retningslinjer for indkaldelse af ledige i forbinde lse med 
afholdelse af samtaler  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625452 
Sbh: BLT / JT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en redegørelse fra Jobcenter 
Frederikshavn omkring procedurerne for indkaldelse til samtaler i 
jobcenteret. 
  
Jobcenter Frederikshavn indkalder de ledige til samtaler jf. forskellige 
love og bekendtgørelser. På sygedagpengeområdet afholdes de fleste 
personlige samtaler i Sæby, Skagen og Frederikshavn. Det samme 
gælder for borgere i matchkategori 1-3. For borgere på ledighedsydelse, 
revalideringsydelse eller kontanthjælp match 4 og 5 afholdes samtalerne i 
Frederikshavn. 
  
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte redegørelse om samtalerne 
inklusiv de relevante lovtekster. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
redegørelsen tages til efterretning og at udvalget godkender de 
principper, hvorefter indkaldelserne sker. 
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Redegørelse om afholdelse af samtaler i Jobcenter Frederikshavn 
Kommunal.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Redegørelse om afholdelse af samtaler i Jobcenter 

Frederikshavn Kommunal 
AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Indstillingen taget til efterretning. 
Søren Visti Jensen og Brian Pedersen kan ikke godkende principperne. 

Fraværende:  
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3. Rapport om praksisundersøgelse på bevilling af 
ledighedsydelse - orienteringssag  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 613729 
Sbh: SUAN 
  
Besl.komp:  

Sagsfremstilling 
I følge § 76 og § 78 skal Ankestyrelsen og Beskæftigelsesankenævnet 
samarbejde og koordinere deres opgaveansvar. Til brug for dette kan de 
foretage Praksisundersøgelser, og i denne Praksisundersøgelse har 
Jobcenter Frederikshavn indsendt 13 sager omhandlende bevilling af 
ledighedsydelse. Statsforvaltningen Nordjylland – 
Beskæftigelsesankenævnet har september 2007 fremsendt et udkast til 
Rapport, af hvilken det fremgår, at de 13 sager fra Frederikshavn stort 
set er blevet sagsbehandlet efter reglerne.  
Enkelte sager har fået en bemærkning om, at der mangler enkelte mindre 
væsentlige oplysninger, og en del har fået bemærkningen om, at 
spørgsmålet ikke har haft relevans for den pågældende sag. Det fremgår 
tillige, at skriftlighedsprincippet i forbindelse med afgørelser er overholdt, 
enten i form af en skriftlig afgørelse eller i form af et skriftligt notat i 
journalen.  
I forhold til løbende ajourføring af ressourceprofilen har der været enkelte 
mangler, hvorfor det anbefales, at der indføres rutiner i forbindelse med 
ajourføring. Samtidig anbefales det, at der udfærdiges og implementeres 
et standardbreve, af hvilket retsregelparagraf(fer) fremgår. Jobcenter 
Frederikshavn har, før denne rapport blev fremsendt, iværksat rutiner 
som sikrer ajourføring af ressourceprofilen.  
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
orienteringen tages til efterretning 
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 1. oktober 2007 
Taget til efterretning. 
  
Fraværende:  
  
Supplerende sagsfremstilling til mødet den 3. december 
2007 
Arbejdsmarkedscentret har nu modtaget den endelige rapport på den 
omtalte Praksisundersøgelse. Rapporten giver ikke anledning til øvrige 
bemærkninger, idet der ikke er sket ændringer i kommentarerne til 
metoder og data omhandlende Jobcenter Frederikshavn. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at 
orienteringen tages til efterretning og indstiller samtidig, at sagen 
tilsendes Byrådet til orientering. 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 PRESSEMEDDELELSE Ledighedsydelse - 30 10 07.pdf 
 Raport ledighedsydelse.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 Pressemeddelelse Ledighedsydelse – 30.10.2007 AMU 
2 Rapport Ledighedsydelse AMU 
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Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Godkendt som indstillet. 

Fraværende:  
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4. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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5. Gennemgang af enkeltområder inden for 
arbejdsmarkedsområdet: Sygedagpenge  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 613498 
Sbh: Jytte Mortensen 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Sygedagpengeområdet har på et tidligere Arbejdsmarkedsudvalgsmøde 
været gennemgået som et tema. I forbindelse med implementeringen af 
ny metode i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet vil 
forvaltningen gennemgå området igen. 
  
Først vil chefkonsulent Mai Hein fra Ernst & Young og afdelingsleder 
Jytte Mortensen gennemgå metoden og de forventede konsekvenser på 
sigt ved implementering af den ny metode. 
  
Efterfølgende vil Charlotte Ernst fra Medicinsk Testcenter Care orientere 
om metoder m.m. i arbejdet med en hurtigere afklaring af de lægelige 
aspekter ved sygemeldingen. Medicinsk Testcenter Care og 
Frederikshavn Kommune samarbejder på enkeltpladsbasis i sager, hvor 
der er en forholdsvis lang ventetid på undersøgelser o.l. 
  
Sluttelig vil Kim Overgaard fra Integro orientere om metoder m.m. 
Integro er én af de tre aktører Frederikshavn Kommune indgik aftale 
med tidligere på året omkring afholdelse af vejlednings- og 
afklaringsforløb. 
 
Gæster til Arbejdsmarkedsudvalgets møde: 
15.00 – 15.30 Chefkonsulent Mai Hein, Ernst & Young 
15.30 – 16.00 Konsulent Charlotte Ernst, Medicinsk Testcenter Care 
16.00 – 16.30 Leder Kim Overgaard, Integro 
15.00 – 16.30 Afdelingsleder Jytte Mortensen, Frederikshavn Kommune  
 
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
gennemgangen tages til efterretning. 
 
 
  
Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 1. oktober 2007 
Gennemgangen blev taget til efterretning. 
  
Fraværende:  
  
Supplerende sagsfremstilling på mødet den 3. december 

2007 
Som fortsættelse på den tidligere behandling af sagen gives der en 
status på implementeringen af de omtalte nye metoder på 
sygedagpengeområdet, herunder gennemgang af statistik på området. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
gennemgangen tages til efterretning 
  
  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Taget til efterretning. 
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Fraværende:  
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6. Status på aktiveringsindsatsen  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625470 
Sbh: BLT og BMC 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
I bestræbelse på at ajourføre udvalgets viden om aktiveringsindsatsen, 
gives der en status på indsatsen, herunder information om målgruppe, 
metodevalg og kapacitet. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at status 
tages til efterretning 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Gæster:  
Hanne Neergaard, KR 
Ann Frederiksen, KR 
Birgitte Maliki Christensen 
 
Taget til efterretning.  

Fraværende:  
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7. Indsatsmål 2008 fra Jobcentrets afdelinger  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625489 
Sbh: BLT / JM / BMC 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 3. september 2007 udkast til 
resultatkrav 2008 for Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn. 
Arbejdsmarkedscentrets ledelse har som opfølgning herpå udarbejdet 
indsatsmål for Arbejdsmarkedscentrets resultatkrav i 2008.  
  
Indsatsmålene har til formål, at sikre en målrettet indsats i forhold til 
Arbejdsmarkedscentrets resultatkrav. Indsatsmålene skal derudover 
sammen med resultatkravene bidrage til opfyldelsen af visionerne for 
arbejdsmarkedscenteret om, at borgeren hurtigst muligt bliver 
selvforsørgende ved at udnytte egne ressourcer og tage ansvar for egen 
situation og at virksomhederne så hurtigt som muligt og i videst mulig 
omfang får den arbejdskraft, de efterspørger. 
  
Ledelsen har påbegyndt udarbejdelsen af indsatsmålene ved at inddrage 
personalet, med fokus på udfordringer og løsninger i forhold til de 
enkelte afdelingers indsatsområde. Med inddragelsen af personalet skal 
indsatsmålene være med til at sikre et fælles fokus på udfordringer og 
løsninger for Arbejdsmarkedscentrets indsats i 2008.  
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 
afdelingslederne orienterer om status på processen.  
  
  

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Orienteringen taget til efterretning. 
Genoptages på næste møde. 

Fraværende:  
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8. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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9. AOF Projekt "Tilbage til Fremtiden"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625491 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
AOF Nord har fremsendt tilbud på endnu et projektforløb ”Tilbage Til 
Fremtiden”. Projektet, som tager udgangspunkt i et helhedsorienteret 
forløb, hvor der i høj grad tages individuelle hensyn, retter sig mod unge 
kontanthjælpsmodtagere på mellem 18 og 25 år. Formålet er at 
deltagerne bliver afklaret i forhold til uddannelse, alternativt ustøttet 
arbejde. Ud over udredning og udbygning af det faglige niveau, er kost & 
motion, opbygning af sociale kompetencer og opbygning af netværk 
vigtige ingredienser i forløbet. Projektets succesrate er, at 65% af 
deltagerne bliver selvforsørgende. 
Deltagerprisen, som er kr. 2.680/uge dækker undervisning med 
dobbeltlærer, individuel vejledning, forplejning 2 gange dagligt, 
materialer, ekskursioner samt individuel vejledning efter slutdato. 
  
AOF Nord har afviklet projekt ”Tilbage til Fremtiden” for 
kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 25 år bosiddende i Hobro, 
Aalborg, Brønderslev og Frederikshavn. Projektet, som har været støttet 
med midler fra Socialforsknings Instituttet, startede 1. december 2005 og 
afsluttes ultimo december 2007. Frederikshavn Kommunes andel af 
udgiften har været neutral, idet der alene har været tale om udgiften til 
kontanthjælp. Der har været afviklet 2 forløb med i alt 22 tilmeldte 
deltagere fra Frederikshavn. Ikke alle påbegyndte, enkelte fraflyttede 
kommunen og enkelte faldt fra af andre årsager. Som det fremgår af 
evalueringerne, som er foretaget af NIRAS Konsulenterne, har 
deltagertilfredsheden været overvejende positive. 
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 
projektforslaget til drøftelse. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 AOF Tilbage Til Fremtiden -2008.pdf 
 AOF Tilbage Til Fremtiden 1 statusnotat-dec 2006.pdf 
 AOF Tilbage Til Fremtiden 2 statusnotat-maj 2007.pdf 
 AOF Tilbage Til Fremtiden.pdf 

Bilag   Fordeling 
1 AOF Tilbage Til Fremtiden - 2008 AMU 
2 AOF Tilbage Til Fremtiden 1. statusnotat - dec. 

2006 
AMU 

3 AOF Tilbage Til Fremtiden 2. statusnotat – maj 
2007 

AMU 

4 AOF Tilbage Til Fremtiden  AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Drøftet. 
Jobcentret kan købe enkeltpladser efter behov. 

Fraværende:  
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10. Projekt "Fra Forhindring til Forandring"  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625490 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Sagsfremstilling 
I et samarbejde mellem Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, 
Frederikshavn Kommune, Specialskolen for Voksne (Vendsyssel), DSI og 
EUC Nord søges Vækstforum om støtte til et projekt for handicappede 
samt socialt udsatte i matchkategori 4 og 5.  
Det overordnede mål er dels at udvide virksomhedernes muligheder for at 
aktivere den arbejdskraftreserve, der findes blandt de handicappede, og 
dels at samle og udnytte handicapområdets interessenter, aktører og 
vidensbærere med henblik på at højne handicappedes chancer for at få et 
job. 
Målet er en synergieffekt mellem ekspertise på både det handicapfaglige, 
lov-, erhvervs- og uddannelsesmæssige område, så der kan ske en 
samlet og koordineret indsats for at få flere handicappede i arbejde. 
Denne synergi skal synliggøres i konkrete, målrettede uddannelsesforløb 
og kompetenceafklaring. Forløbene skal tilpasses de behov og muligheder 
erhvervslivet har. 
Aktiviteterne i projektet har følgende fokuspunkter: 
•        At give handicappede et bedre liv (identitet gennem tilknytning til 
arbejdsmarkedet). 
•        At inddrage og aktivere virksomheder i forhold til at få øje på 
handicappede som en 

ressource og derved medvirke til at skabe nye organisations- og 
ansættelsesformer. 
•        At opbygge et netværkslokomotiv med deltagelse af virksomheder, 

organisationer og kommunale forvaltninger, hvor udvikling af nye 
modeller til afklaring/udsøgning af relevante personer samt 
udvikling af nye metoder og samarbejdsformer på baggrund af en 
helhedsorienteret tænkning kan finde sted. 

•        At udvikle ”metoden” til at være anvendelig i hele 
regionen/regionerne. 
•        At skaffe kvalificeret og passende arbejdskraft til virksomhederne.  
Projektet løber over 3 år. Matchgruppe 4 og 5 vil have opstart i marts 
2009. De øvrige målgrupper for projektet vil have opstart i februar og 
september 2008.  
  
Indstilling 
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at projektet 
drøftes med henblik på at godkende Frederikshavn Kommunes deltagelse 
i projektet. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Notat- Fra Forhindring til Forandring.pdf 

Bilag   Fordeling 
  Notat – Fra Forhindring Til Forandring AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Godkendt under forudsætning af midler fra Socialfonden. 

Fraværende:  
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11. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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12. Lukket sag  
  
  

  Lukket sag  
  
Sagsnr:  
  
Besl.komp:  
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13. Eventuelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 625841 
Sbh: BLT 
  
Besl.komp: AMU 

Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget den 3. december  2007 
Intet. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 18.30 

 
Til stede:  
{fravær} 

  

 
Underskrifter:  
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