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1. Status på Norgesprojekt

Sagsfremstilling
I efteråret 2012 bevilligede Det Lokale Beskæftigelsesråd i Frederikshavn og Læsø 
Kommuner i alt 674.800 kr. til Projekt Norgeskonsulent. Projektet er et samarbejde 
mellem de 3 Lokale Beskæftigelsesråd i Vendsyssel og løber frem til efteråret 
2014.
 
I forbindelse med ”Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse” og forlængelse af 
den særlige uddannelsesordning, er det aftalt med regeringen og Enhedslisten, at 
aftalen finansieres ved omprioriteringer af de beskæftigelsesrettede puljer. Det 
medfører, at bevillingen til De Lokale Beskæftigelses Råd (LBR) ekstraordinært 
falder bort i 2014. LBR for Frederikshavn og Læsø kommuner har i 2014 
budgetteret med udgifter til projekt ”Norgeskonsulent” for i alt 270.000 kr. 
 
LBR for Frederikshavn og Læsø Kommuner har i 2014 derfor ikke økonomi til 
projektet og har ansøgt Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune om 
fuld medfinansiering til projekt ”Norgeskonsulent” i 2014. Dette blev bevilget.    
 
Projekt ”Norgeskonsulent” er et samarbejde mellem de 3 kommuner i Vendsyssel, 
og har til opgave at få ledige i beskæftigelse på det norske arbejdsmarked og at 
tiltrække investeringer til det private arbejdsmarked i Vendsyssel. Projektet startede 
i 2012 og afsluttes ultimo 2014. Indtil videre har projektet været en stor succes, 
hvor over 100 ledige i Vendsyssel har fået arbejde i Norge.
 
Projektet har til formål at få langtidsledige i Vendsyssel i job, og Norgeskonsulenten 
har igennem projektperioden til opgave at udfylde den koordinerende rolle i forhold 
til samarbejdspartnere i både Norge og Danmark. Samarbejdspartnere er bl.a.;

 NAV – Den norske pendant til de danske Jobcentre
 Store Norske virksomheder
 De medvirkende danske Jobcentre
 Uddannelsesinstitutioner
 Evt. rekrutteringsfirmaer i både Danmark og Norge

Norgeskonsulenten har endvidere til opgave at undersøge muligheden for at få 
Norske virksomhederne til at placere arbejdsopgaver i Vendsyssel. 
 
Succeskriteriet for projektet er, at i alt 950 personer fordelt på alle 3 kommuner, 
aktivers til deltagelse i infomøder om mulighederne for at påtage sig arbejde i 
Norge. Heraf at 20 % vil kunne få og påtage sig job i Norge – i alt ca. 200 personer 
i løbet af projektperioden.

Norgeskonsulenten vil på mødet præsentere erfaringer og resultater fra projektet. 
 
Gæster til mødet den 12. marts 2014:

 Åben sag

 Sagsnr: 13/2003
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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Norgeskonsulent Stein-Erik Linna.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Norgeskonsulenten orienterede om projektet samt projektets udfordringer og 
udviklingspotentialer jf. bilag.

Rådet pointerede, at der ved den endelige evaluering ønskes indsigt i, hvor store 
effekterne har været over for gruppen af udfaldstruede ledige. 
 
Orienteringen taget til efterretning. 
 
 

Bilag
Power point præsentation møde LBR 12. marts 2014 (dok.nr.47277/14)
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2. Medlemmer til Sundhedspanel

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes Byråd godkendte d. 18. september 2013 
Sundhedsudvalgets beslutning om at omdanne det tidligere Sundhedsråd til et 
Sundhedspanel. Hermed blev Sundhedsrådet de facto nedlagt, og dets arbejde vil 
fortsætte i det nyetablerede Sundhedspanel. Sundhedspanelet vil mødes med 
Sundhedsudvalget til emnebaserede dialogmøder 1-2 gange om året.
 
For at sikre, at alle af panelets medlemmer fremadrettet får de samme 
informationer fremsender administrationen hermed en opfordring, til de 
interessenter der tidligere var en del af Sundhedsrådet og fremover udgør 
Sundhedspanelet, om at udpege en repræsentant.  
 
Derfor bedes parterne om, at melde tilbage hvem fra deres regi fremover vil 
varetage deres interesser i Sundhedspanelet.
 
 
 

Indstilling
Det indstilles, at der udpeges en repræsentant til Sundhedspanelet. 
 
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Formand John Karlsson blev udpeget som repræsentant til Sundhedspanelet.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/6410
 Forvaltning: CSÆ
 Sbh: hato
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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3. Partnerskabsaftalen med LEV om løntilskudsjobs 
(skånejobs) til førtidspensionister

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har de seneste 2 ½ år gjort en indsats for 
førtidspensionister, der ønsker tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er fortsat 
stigende interesse fra førtidspensionister, der ønsker at komme i job – primært job 
med lønstilskud til førtidspensionister (også kaldet skånejob). Indsatsen har 
involveret mange samarbejdspartnere, herunder Landsforeningen LEV, som 
gennem projektet Kreativ langsigtet arbejdsplanlægning (KLAP) nu ønsker et mere 
formaliseret samarbejde. I den forbindelse har der været afholdt møde mellem 
følgende:
 

 Konsulenter fra Landsforeningen LEV 
 Repræsentant fra Center for Handicap og Psykiatri 
 Handicappolitisk konsulent
 Repræsentanter fra Center for Arbejdsmarked. 

 
På mødet er forhold omkring etablering af løntilskudsjob til førtidspensionister i 
Frederikshavn Kommune drøftet og der er opnået enighed om indholdet i et udkast 
til en partnerskabsaftale.
 
Partnerskabsaftalen skal medvirke til, at skabe flere praktikpladser og skånejobs til 
førtidspensionister på private og offentlige arbejdspladser i Frederikshavn 
Kommune. Ambitionen er, at skabe ansættelse for 20 førtidspensionister. 
Udgangspunktet er et fælles ønske om, at flere førtidspensionister opnår en reel 
mulighed for et aktivt arbejdsliv samt at vælge karriere på lige fod med øvrige 
arbejdstagere. Samtidig får Frederikshavn Kommune udplaceret og inkluderet 
førtidspensionister, som erfaringsmæssigt kan bidrage til et godt arbejdsklima i de 
virksomheder og afdelinger, som de får ansættelse hos.
 
Arbejdet omkring såvel praktik- og jobåbninger som borgerkontakt, skal ske i tæt 
samarbejde med Frederikshavn Kommunes virksomhedskonsulent på 
førtidspensionsområdet. Samarbejdet er bygget op efter 50/50 modellen, hvor 
kommunens private arbejdspladser skal skabe halvdelen af arbejdspladserne og 
den øvrige halvdel skal skabes internt i kommunens egen organisation. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Det Lokal Beskæftigelsesråd drøfter 
partnerskabsaftalen med henblik på godkendelse.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Indstillingen godkendes.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2030
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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Bilag
Partnerskabsaftale - Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, KLAP og Frederikshavn 
kommune.doc (dok.nr.41602/14)
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4. Orientering vedrørende Ekspertgruppen om udredning af 
den aktive beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling
Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (jf. Carsten 
Koch udvalget) blev nedsat ved et bredt forlig i Folketinget i forbindelse med, at 
dagpengeperioden blev forkortet til 2 år. Ekspertgruppen har til opgave at komme 
med anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen, som kan være med til at løfte 
beskæftigelsen i Danmark med udgangspunkt i den eksisterende økonomiske 
ramme.  
 
Ekspertgruppen vurderer, at redskaberne i beskæftigelsesindsatsen i dag, ikke i 
tilstrækkeligt omfang er målrettet den enkeltes behov og virksomhedernes 
efterspørgsel på arbejdskraft. Det skyldes primært den nuværende lovgivning, som 
danner afsæt for en standardiseret indsats, hvor kommunerne bruger mange 
ressourcer på at administrere indsatsen.
Derudover argumenterer ekspertudvalget for, at det i forbindelse med afkortning af 
dagpengeperioden til 2 år, er vigtigt at sætte ind med en tidlig og intensiv indsats. 
 
Konsekvenser for kommunerne
Beskæftigelsesindsatsen skal ifølge Ekspertgruppen fortsat være en kommunal 
opgave, hvor dagpengemodtagere skal have den 1. samtale i Jobcentret. Efter den 
1. samtale åbnes der op for frit valgs muligheder mellem Jobcentret og A-kasserne. 
Ledige, der vurderes at have gode muligheder for hurtigt at komme tilbage i job, 
skal kunne vælge at få jobsøgningshjælp fra A-kassen i stedet for Jobcentret i 
starten af ledighedsperioden. Ledige, der vurderes at have sværere ved at finde et 
job, skal hurtigt have jobsøgningsstøtte i Jobcentret. Dermed får Jobcentret et 
særligt ansvar for ledige, der har brug for en mere håndholdt indsats for at komme 
tilbage til et job. 
I forbindelse med denne anbefaling skal det bemærkes, at Frederikshavn 
Kommune i perioden 2009 til og med 2013 har haft en partnerskabsaftale med LO 
A-kasserne, som har betydet, at A-kasserne har haft ansvaret for 
dagpengemodtagere i det 1. halve år af ledighedsforløbet. Det vurderes, at 
Frederikshavn Kommune dermed står godt rustet, såfremt forslaget vedtages.
 
Ekspertgruppen forslår at udvide samarbejdet på tværs af kommunegrænser med 

fokus på tværgående problemstillinger. Ekspertgruppen anbefaler derfor, at Det 

Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges, og at der i stedet etableres Tværgående 

Arbejdsmarkedsråd (TAR), der dækker hver sit arbejdskraftsopland. Hvis en 

kommune forsat ønsker at få rådgivning og input fra interessenter på lokalt niveau, 

kan kommunen f.eks. oprette et advisory board. De nye TAR skal være med til at 

sikre koordination og sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og 

erhvervsområdet. Derudover skal de sikre et bedre samarbejde hen over 

kommunegrænserne. Dermed stilles der krav til et bredere samarbejde mellem 

jobcentrene og inddragelse af erhvervs- og uddannelsespolitik i 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1221
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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beskæftigelsesindsatsen. 

 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2014
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Indstillingen godkendes. 
 

Bilag
Carsten Koch udvalget (dok.nr.15531/14)
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5. Følgegruppe til implementering af nytteindsats

Sagsfremstilling
I henhold til strategien omkring nytteindsats i Frederikshavn Kommune, som blev 
vedtaget af Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget 
(AMU), blev det aftalt, at nedsætte en følgegruppe i implementeringsfasen.  
 
Følgegruppen refererer til LBR og AMU og har til opgave at rådgive Center for 
Arbejdsmarked omkring implementeringen af nytteindsats. Det betyder, at nye 
projekter og evalueringen skal drøftes i følgegruppen, inden de indstilles til 
drøftelse i LBR og AMU. Følgegruppen har dermed mulighed for at afgive 
kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenspunkter til LBR og 
AMU. 
 
Følgegruppen forslås repræsenteret med følgende organisationer og personer:

 Søren Larsen (Dansk Metal)
 René Johansen (FOA)
 Cai Møller (LO Vendsyssel)
 Svend Asbjørn Sørensen (Dansk Arbejdsgiverforening)
 Anders Ferløv Andersen (Leder af Projekt Afdelingen og ansvarlig for 

nytteindsatsområdet i Frederikshavn Kommune)
 Flemming Søborg (Centerchef og referent for følgegruppen)
 Mette Krog (jobcenterchef)
 Claus Henrik Nedermark (HK)
 Peter Thyregod (Teknisk Landsforbund)
 Anna-Birthe Lang Andersen (Socialpædagogernes Landsforening) 
 Jørgen Helledie (3F)

Følgegruppen afholder møder hvert kvartal. Næste møde er fastsat til den 3. april 
kl. 13 - 14.30. På Rådhuset – lokale 0:27.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Indstillingen godkendes.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20544
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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Til næste møde gives et overblik over nyttejobindsatsen. 
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6. Evaluering af "Kvalificering til nye job"

Sagsfremstilling
”Kvalificering til nye job” er et socialfondsprojekt, der er forankret under AMU 
Nordjylland med regionens 10 jobcentre som partnere. 13 uddannelsesinstitutioner 
i VEU-Center Aalborg/Himmerland samt VEU-Center Nord er tilknyttet projektet 
som aktører/leverandører. Projektet gennemføres med udgangspunkt i 4 fysiske 
enheder: Vendsyssel, Aalborg, Thy/Mors og Himmerland. Projektperioden løber fra 
juni 2012 til september 2013. 
 
Projektet er nedsat med en national følgegruppe, en regional styregruppe og 4 
lokale projektgrupper, som alle har til formål at følge indsatsen og arbejde 
fremadrettet for en forankring af modellen for projektet. Der er stort landsdækkende 
fokus på projektet, herunder:
 

 Lokale og regionale oplæg
 Workshop på LO konference
 Input til Carsten Koch udvalget mm.
 FoU konference
 Artikler og omtale i diverse medier

 
Projektets målsætning
Projektets overordnede målsætning er, at 80-90 % af i alt 240 langtidsledige 
dagpenge – eller kontanthjælpsmodtagere gennemfører et individuelt tilrettelagt 
kompetenceudviklingsforløb, som vil resultere i et af følgende succeskriterier:
 

 68 i ordinær beskæftigelse på vækstområder
 44 vikarer i forbindelse med jobrotation
 44 er påbegyndt som voksenlærling
 36 gennemfører en GVU-plan (grundlæggende voksenuddannelse)
 22 opnår et faglært niveau (erhvervsuddannelse)

 
Her ud over skal projektet understøtte at ledige fra yderområderne får en større 
palet af uddannelses- og jobmuligheder. Der skal sikres fokus på job indenfor 
vækstområder og en udvidelse af arbejdsstyrken. Deltagerne skal have 
kvalifikationer, der modsvarer regionens behov/vækstplaner.
 
Foreløbige resultater
Den 5. december 2013 er status på projektet, at 313 deltagere er visiteret ind i 
projektet, i alt 12 hold er afsluttet. Projektets økonomi blev opgjort den 31. oktober 
2013 og der har været et mindre-forbrug på kontoen for køb af uddannelsesforløb. 
Derfor fortsatte projektet med 4 nye hold af 20 deltagere. Projektet forventes 
endeligt afsluttet til september 2014, med sidste indrapportering ultimo august. 
 
Ud af de 313 deltagere er 246 personer udsluset igen. 33 % af de udslusede er i 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2003
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/LBR
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tilknytning til en arbejdsplads og 34 % af de udslusede er enten i eller på vej i et 
uddannelsesforløb. I alt 76 deltagere er udsluset fra Vendsyssel. 
Vendsysselenheden skiller sig især ud ved, at udslusning til ordinær beskæftigelse 
ligger meget højt sammenlignet med de øvrige enheder i projektet. 
 
Evalueringsrapport
Ultimo marts 2014 vil den eksterne evalueringsrapport være færdig. Den eksterne 
evaluering af projektet vil bl.a. blive målrettet udarbejdelsen af en national indsats 
samt danne grundlag for et formidlingshæfte, der indeholder en samlet metode- og 
casebeskrivelse. 
 
Projektet afsluttes med en formidlingskonference, som på baggrund af projektets 
forskellige effektmål har både et regionalt og nationalt sigte. Konferencen 
tilrettelægges i et samarbejde mellem projektledelsen, repræsentanter fra 
Ministeriet for Børn og Undervisning og arbejdsmarkeds parter, der har deltaget i 
udviklingsgruppen vedrørende den nationale model. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning og at den 
endelige evaluering imødeses efter projektets afslutning september 2014.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. marts 2014
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Indstillingen godkendes. 
 



Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat - 12. marts 2014 Side 15 af 25

7. Evaluering af "Unge i vækst"

Sagsfremstilling
Projekt ”Unge i vækst” (UIV) er et forsøgsprojekt. UIV har til formål at finde nye 
metoder og gennemføre en ny form for udviklingsforløb, som kan motivere og 
opkvalificere unge ledige til at deltage i ordinær uddannelse eller job med 
uddannelsesperspektiv. Projektet er blevet muligt ved hjælp af midler fra Den 
Europæiske Socialfond og Vækstforum Nordjylland. UIV er et 
partnerskabssamarbejde mellem Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev 
Kommune, EUC Nord, SOSU Nord, VUC, Frederikshavn Handelsskole, Hjørring 
Produktionsskole, Frederikshavn Produktionsskole, Hjørring Erhvervscenter, 
Frederikshavns Erhvervsråd, Brønderslev Erhverv og turisme, LO Hjørring og UU 
Vendsyssel.
 
Projektets formål falder i tre dele:

 Udvikling og etablering af lokalt samarbejde og partnerskab i Vendsyssel 
om den opgave, det er at sikre uddannet arbejdskraft samt 
helhedsorienteret visitering, vejledning og indsats overfor unge udenfor 
uddannelse og erhverv. Vægtet med 20 %.

 Fælles kompetenceudvikling og udvikling af viden og erfaringer ift. 
pædagogik, vejledning, helhedsorienteret indsats overfor unge, der står 
udenfor arbejdsmarked og uddannelse – altså en lokal fælles udvikling af 
begrebet ”uddannelsesparathed” samt pædagogik og samarbejde i forhold 
til dette. Vægtet med 20 %.

 Beskæftigelsesrette tilbud til ledige 18-29 årige dagpengemodtagere og 
kontanthjælpsmodtagere. Målet er, at mindst 70 % af de deltagende unge 
senest 3 måneder efter forløbet skal være i gang med en aktivitet. 
Indsatsen skal mindst omfatte 210 unge. Vægtet med 60 %.

Der er etableret to typer forløb: 

 Forløb 1: For unge, der kun skal have en kort vejledningsindsats, hvor de 
får intensiv vejledning individuelt og i grupper samt får mulighed for 
uddannelses- og erhvervsintroduktion på de nordjyske skoler. 

 Forløb 2: For unge, der har brug for længere vejlednings- og 
opkvalificeringsindsats inden de er klar til at gå i uddannelse. Forløbet 
indbefatter individuel og gruppebaseret vejledning, motion, flere praktikker 
på uddannelser eller i erhverv, opkvalificering indenfor de almene fag og i 
det hele taget hjælp og støtte til at få et dagligliv til at fungere mens man 
går i uddannelse. 

Projektperiode    
Projektet startede i januar 2011 og sluttede ultimo 2012. Projektledelsen blev ved 
projektets afslutning opfordret til at søge forlængelse, hvilket blev bevilget. 
Perioden for forlængelse er 2 år, dvs. fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. UIV 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2248
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/LBR
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fortsætter under samme vilkår, målgrupperne er de samme og indsatsen vil 
ligeledes omfatte 210 unge i løbet af de 2 år.    
  
Foreløbige resultater
Evalueringen viser, at der i den brede kreds af partnere er overvejende tilfredshed 
med projektets bidrag til udvikling af partnerskaber. Parterne har igangsat 
drøftelser om den fremadrettede implementering af samarbejdet efter projektets 
afslutning. 
 
Udviklingen og gennemførsel af forløbene under UIV bidrager til det mål for 
projektet, som handler om at lave lokalt defineret og udviklet viden om pædagogik 
og vejledning i forhold til at sikre unges uddannelsesparathed. Det generelle princip 
bag forløbenes aktiviteter er, at tage afsæt i kursisternes ressourcer, personlige 
behov og ønsker, og søge at matche aktiviteterne hertil. Den praksis er løbende 
blevet udviklet på baggrund af respons fra kursister samt refleksion og diskussion 
blandt koordinatorer og undervisere. 
 
Der var for projektet opstillet det kvantitative mål, at mindst 70 % af de deltagende 
unge senest 3 måneder efter forløbet skulle være i gang med en aktivitet samt 
omfatte mindst 210 unge.. Oplysninger om de unges overgang til uddannelse 
og/eller arbejder efter UIV-forløbene viser, at disse mål er opfyldt.  
 
Evaluering
Projektets første 2 år blev eksternt evalueret af Center for Uddannelses- og 
Evalueringsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 
Rapportens resultater fremlægges med henblik på virkningsevaluering, således at 
projektets resultater kan bidrage til at kvalificere arbejdet med unge ledige. 
Projektets sidste 2 år evalueres via en database udarbejdet af projektledelsen. 
Formålet er, at generere statistisk materiale samt følge de unge over en længere 
periode end de nuværende 3 måneder. Videndeling vedrørende projektets 
resultater med projektets parter samt andre relevante parter bidrager til viden om 
den fremadrettede implementering af projektet. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at efterretningen tages til orientering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. marts 2014
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Indstillingen godkendes.
 
 

Bilag
VS: Unge i vækst - Evaluering af UIV endelig rapport AAU.pdf (dok.nr.39860/14)
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8. Slutevaluering jobrotationsprojekt

Sagsfremstilling
Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) bevilgede i efteråret 2011 midler til et toårigt 
jobrotationsprojekt ”Fra hylde til virkelighed”. Formålet var, at etablere 
jobrotationsprojekter indenfor det private arbejdsmarked. Projektet blev afsluttet 
ultimo 2013. Projektet skal i henhold til bevillingen slutevalueres efter endt 
projektperiode.
 
Formålet med projektet er, at udbrede kendskabet til jobrotation, så flere 
arbejdsgivere bliver interesseret i og indgår aftaler om jobrotationsprojekter, 
herunder især private virksomheder. 
 
Projektet målsætning er, at der skal oprettes 10 jobrotationsprojekter hos primært 
private arbejdsgivere, og at 130 ansatte deltager i uddannelse, mens 80 ledige 
bliver ansat som vikarer. Af projektbeskrivelsen fremgår det, at halvdelen af 
projekterne skal være påbegyndt eller afsluttet pr. 31. august 2012. Derudover har 
projektet som delmål, at samtlige virksomheder i Frederikshavn Kommune skal 
have modtaget materiale/information om mulighederne for jobrotation – deraf skal 
mindst 400 virksomheder besøges. Mindst 200 virksomheder, med det største 
potentiale ift. jobrotation, skal have deltaget i temamøder.
 
Slutevalueringens resultater på jobrotationsprojektet er, at

 der er lavet aftaler med 44 virksomheder, nogle virksomheder har lavet 
flere aftaler

 der er igangsat 104 jobrotationsprojekter, herunder aflyste eller lukkede i 
alt 25

 70 ledige har fået ansættelse som vikar, over 160 personer forventes at 
være ansat inden udløbet af 2016

 500 beskæftigede har været i kortere eller længere uddannelsesforløb. 
Flere beskæftigede har været på kursus flere gange, hvorfor antallet af 
kursusaktiviteter når op på 1300

 projektet har desuden medvirket til ansættelse af 31 højtuddannede 
gennem yderlig vækst og videnspilot ordninger. 

Kendskabet til jobrotationsordninger er primært markedsført via 1 til 1 møder med 
virksomhederne. Herudover afholdelse af møder med forskellige grupper af 
virksomheder samt deltagelse i relevante netværksmøder. I december 2013 
afholdte Erhvervshus Nord desuden en konference med fokus på 
jobrotationsprojektet. Erhvervshus Nord har i projektperioden bidraget med PR af 
jobrotation via cases, som er publiceret i flere Nordjyske Medier samt via det 
sociale medie LinkedIn – gruppen ”Jobrotation”. Beskæftigelsesregionen har 
ligeledes medvirket til at udbrede kendskabet til jobrotation ved at lave 
informationsmateriale, cases til nyhedsblade/hjemmesider, afholdt arrangementer 
og netværksmøder med alle jobcentrene i forhold til videndeling og markedsføring 

 Åben sag

 Sagsnr: 11/6983
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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af jobrotation. 
 
Status på projektet er derfor, at projektet til fulde har opfyldt målsætningen i forhold 
til antallet af igangsatte jobrotationsprojekter. Faktisk er det gået så godt, at 
Frederikshavn Kommune er den kommune i landet, som i perioden har igangsat 
flest projekter. Dog er der fortsat en udfordring i, at få budskabet ud til de private 
virksomheder samt at få de beskæftigede til at uddanne sig over en længere 
periode. De korte uddannelsesaktiviteter gør, at der skal igangsættes mange 
uddannelsesaktiviteter for, at frigøre et årsværk, som en jobrotationsvikar kan 
ansættes i.       
 
Projektets succes skyldes primært det gode tværfaglige samarbejde mellem Center 
for Arbejdsmarked og Erhvervshus Nord samt kendskabet og relationerne til 
virksomhederne i Frederikshavn Kommune. Projektet overgår til ordinær drift i 
jobcenteret, hvor der er stort fokus på, at fremtidige projekter indenfor 
beskæftigelses- og erhvervsområderne ikke kan stå alene.  
 
 
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at slutevalueringen af jobrotationsprojektet ”Fra 
hylde til virkelighed” tages til efterretning. 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Indstillingen godkendes. 
 
De tilføjede midler til projektet har medvirket til en positiv effekt for privat 
jobrotationsprojekter. 
 
 

Bilag
Jobrotation - evaluering - Fra hylde til virkelighed 2013 (2).doc (dok.nr.23078/14)
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9. Evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU) 
indsatsen i 2013

Sagsfremstilling
I 2013 blev Frederikshavn Kommune tildelt en bevilling på 540.000. kr. til 
forberedende voksenundervisning (FVU) forløb for ledige med læse-, stave og 
regne udfordringer. Puljen er etableret for at give jobcentrene et ekstra incitament 
til at tilbyde FVU-forløb til ledige uden ungdomsuddannelse.
 
Formålet med FVU er at give ledige mulighed for at forbedre og supplere deres 
grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, skriftlig fremstilling og regning. 
Dette sker med henblik på videreuddannelse samt for at styrke deres 
forudsætninger for aktiv medvirken i alle dele af samfundslivet, herunder på 
arbejdsmarkedet.
 
I alt har 41 personer deltaget i et FVU forløb, og Center for Arbejdsmarked (CAM) 
kan oplyse, at alle midlerne er blevet anvendt i 2013. Ud af de 41 personer var 26 
personer over 30 år, mens de resterende 15 var under 30 år. CAM vil fortsætte 
indsatsen i 2014, så flere ledige får mulighed for at deltage i et forløb. 
Kontanthjælpsreformen har givet bedre muligheder for at anvende FVU som 
aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere. Hvad angår de forsikrede ledige, har 
CAM et godt samarbejde med LO a-kasserne med henblik på at få ledige i 
målgruppen til at påbegynde et forløb.   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. februar 2014
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Indstillingen godkendes.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/2836
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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10. Kvartalsoversigt for løntilskud og virksomhedspraktik

Sagsfremstilling
I 2013 er Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) løbende blevet orienteret om 
igangværende og afsluttede løntilskuds- og virksomhedspraktikforløb. På bagrund 
af aktiviteterne i 2013 præsenteres LBR her et samlet overblik over aktiviteterne i 
2013. Opgørelsen indeholder oplysninger omkring alle de virksomheder i 
Frederikshavn Kommune, som har haft en person eller flere i virksomhedspraktik 
eller løntilskud. 
 
På løntilskudsområdet, er der følgende fordeling:

1.     Offentligt løntilskud:
1.     Caspershus: 32
2.     Ældre Bangsbo aktivitetscenter: 17
3.     Koktvedparken: 15
4.     Park og vej: 14
5.     Frederikshavn Kommune: 13

2.     Privat: 
1.     Amanda Sea Foods: 5
2.     Norisol: 5
3.     MG Hjemmepleje: 4
4.     Blue Workforce: 3
5.     Arena Nord: 3

 
På virksomhedspraktik området, er der følgende fordeling:

1.     Offentlig:
Park og Vej: 44 (det skal bemærkes, at Park og Vej rummer et 

virksomhedscenter)
2.     Beredskabsafdelingen: 36 (det skal bemærkes, at Beredskabsafdelingen 

rummer et virksomhedscenter)
3.     Ældre Bangsbo aktivitetscenter: 36 (det skal bemærkes, at 

aktivitetscentret rummer et virksomhedscenter). 
4.     Caspershus: 26 
5.     Frederikshavn Kommune: 20

1.     Privat:
1.     Føtex: 49 (det skal bemærkes, at Føtex rummer et 

virksomhedscenter)
2.     Knivholt Hovedgård: 30 (det skal bemærkes, at Knivholt Hovedgård 

rummer et virksomhedscenter)
3.     Super Best Sæby: 28 (det skal bemærkes, at Super Best rummer et 

virksomhedscenter)
4.     Super Best H.C. Ørstedsvej: 17
5.     SILVAN: 15 (det skal bemærkes, at SILVAN rummer et 

virksomhedscenter).

 Åben sag

 Sagsnr: 13/11694
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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På løntilskuds området skal det bemærkes, at de offentlige løntilskuds stillinger er 
genstand for kvoter, hvormed antallet af ansatte i løntilskud vil have et højt niveau. 
I forhold til virksomhedspraktikker er der størst aktivitet i de virksomheder, som 
rummer et virksomhedscenter. Virksomhedscentrene er specielle, da de rummer de 
personer, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Ofte er der tale om person, som er 
i praktik i ganske få timer om ugen og ofte med mentor støtte. Virksomhederne 
varetager dermed en vigtig opgave på det rummelige arbejdsmarked. 
 
 
 
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Indstillingen godkendes.
 

Bilag
Overblik over igangsatte aktiviteter på løntilskud- og virksomehdspraktik området i 
2013.pdf (dok.nr.35431/14)
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11. Statistik

Sagsfremstilling
Der var på opdateringstidspunktet ingen nye data tilgængelig for resultatoversigten 
og scorebord. Derfor er data specificeret direkte på ministermålene, hvilket betyder, 
at sammenligning med klyngekommuner udelades. Det skal dog bemærkes, at der 
ikke var nye opdateringer på ministermål 1 (uddannelsesgrad). Opfølgningen udgør 
dermed. 
 
Ministermål 2: Tilgang til førtidspension
Tilgangen til førtidspension var i perioden februar 2013 til og med januar 2014 på 
84 personer. Sammenlignes tilgangen med de forrige perioder, viser opgørelsen en 
klar tendens til, at tilgangen til førtidspension er stærkt begrænset. 
 
Ministermål 3: Langtidsledighed
Antallet af langtidsledige var i december måned på 365 personer, hvilket svarer til 
et fald på 6 personer i forhold til måneden før og et fald på ca. 200 personer i 
forhold til samme måned året før. Langtidsledigheden har stort set haft en faldende 
tendens siden sommeren 2011. En person defineres som langtidsledig, når denne 
har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 % af tiden inden for de seneste 52 
uger. Bruttoledigheden var i december måned på 1.712 personer, hvilket betyder, 
at andelen af langtidsledige var på 21 %. 
 
Ministermål 4: Samarbejdet med virksomhederne
Ministermål 4 er et nyt ministermål, som kommunerne skal forholde sig til. 
Styrelsen for fastholdelse og rekruttering har haft implementeringsvanskeligheder 
med ministermålet vedrørende validering af data. Derfor kan der fremkomme 
forholdsvis store forskelle mellem de fastsatte kommunale mål og de løbende 
afrapporteringen fra styrelsen. Målet for Frederikshavn Kommune er, at 
samarbejdsgraden med virksomhederne ved udgangen af 2014 skal være på 34 % 
svarende til en stigning på 2 procentpoint i forhold til 2012, hvor samarbejdsgraden 
var på 32 procentpoint. Af jobindsats.dk fremgår det, at samarbejdsgraden i 2012 
var på 43,5 procentpoint. Dette betyder, at målsætningen i Beskæftigelsesplan 
2014 ikke længere er aktuel, hvilket skyldes senere opdateringer af datasættet fra 
styrelsen. Samarbejdsgraden var i januar måned på 41,2 %. Det skal dog 
bemærkes, at opdateringen er baseret på en måned og det er forventningen, at 
samarbejdet med virksomhederne vil øges i løbet af 2014. 
 
Virksomhedsrettede aktiviteter 
Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter var i januar 2014 på 820, svarende til et 
fald på 38 aktiviteter i forhold til måneden før.  Antallet af aktiviteter for løntilskud 
var i januar på 308, svarende til et fald på 9 i forhold til måneden før. De seneste 12 
måneder har antallet af løntilskudsaktiviteter ligget stabilt på omkring 300. Antallet 
af virksomhedspraktikker var i januar måned på 445, svarende til et fald på 27 i 
forhold til måneden før. De seneste 12 måneder har antallet af 
virksomhedspraktikker ligget på et niveau mellem 386 og 519. 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11504
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/LBR
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Jobrotation
Antallet af personer i jobrotation har i de seneste 6 måneder været på over 200. I 
januar 2014 var antallet af personer i jobrotation på 226, hvilket er det højeste 
antal, der er blevet målt. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. marts 2014
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014
Taget til efterretning. 
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12. Eventuelt

Sagsfremstilling
På næste ordinære møde den 14. maj 2014 drøftes:
 

1. Status på førtidspensionsreformen, herunder metodeudviklingsprojektet til 
udarbejdelse af ressourceforløb 

2. Arbejdsmarkedsydelse

 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/1028
 Forvaltning: CAM
 Sbh: flso
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd



Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat - 12. marts 2014 Side 25 af 25

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Cai Møller

  

    

Else Aaris Hansen

  

    

Søren Larsen

  

    

Svend Asbjørn Sørensen

  

    

Lone Christiansen

  

    

Jytte Møller Pedersen

  

    

Lingathasan Ramalingam 
Sornalingam

  

    

Jacob Randrup

  

    

Lars Hostrup

  

    

Birgit Stenbak Hansen

  

    

Kurt Nielsen

  

    

Jørgen Helledie

  

    

René Johansen

  

    

David Nordstrøm

  

    

John Karlsson

  



Bilag: 1.1. Power point præsentation møde LBR 12. marts 2014

Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Mødedato: 12. marts 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 47277/14



Arbejdsmarkedssamarbejde
– Sydnorge og Vendsyssel

”Udvikling af samarbejde, kompetencer
og nye arbejdspladser - på begge sider

af Skagerrak”



Vendsyssels Norges-strategi:

Spor 1:
• Målrettet indsats for at få ledige i landsdelen i
beskæftigelse i Norge
• ”Træk og skub”-effekt ved at højtkvalificerede
lønmodtagere søger til Norge og skaber jobåbninger til
ledige hjemme i Vendsyssel.

Spor 2:
• Tiltrække norske virksomheder til Vendsyssel
• Opbygge nordjyske underleverandører til norsk industri
• Opbygge et logistik samarbejde i ft. Europa



Succeskriterier for Norges-
strategien (på kort sigt)
Perioden fra 1. november 2012 – 31. oktober 2014 (2 år):

• 25 % af de ledige – 950 personer – skal deltage i informationsmøder
på jobcentrene om jobmuligheder i Norge

• Min. 200 personer skal få og varetage job i Norge i projektperioden

• Oplevelse af win-win for alle involverede parter



Hvordan går det så?



Resultater ”Spor 1” – efter 16
måneder:

Antal i job i projektperioden:
• Mål: 200 personer
• Resultat pt. minimum: 215 personer
• Og noget ”spændende” - i 56 forskellige

faggrupper

Antal deltagere i informationsmøder:
• Mål: 950 personer
• Resultat: 1329 personer
• NB: I 59 informationsmøder - både generelle og

specielle



Flere delresultater – ”spor 1”
• Etableret et regionalt samarbejde sammen med BR

Nordjylland og med kontaktpersoner på alle de 10
Jobcentre i regionen

• Et tæt samarbejde med A-kasser og
uddannelsesinstitutioner – også om specielle
arrangementer

• Etableret samarbejdsaftaler i Norge, som med JYSK,
Sandnes Kommune, Stavanger Kommune m.fl.

• Fået EURES status for projektet
• Informationsportalen www.jobsinorge.dk
• Skaffet stor mediebevågenhed om projektet

http://www.jobsinorge.dk/


Vi er med til at sætte Vendsyssel på landkortet:
”Fra udkantskommuner til centrum i ny region”



Nogle resultater i ”Spor 2”:
• Gennemført 6 informationsmøder for 161

virksomheder i samarbejde med
”erhvervsfremmesystemet”

• Individuel rådgivning af 35 virksomheder, heraf
nogle i samarbejde med Eksportrådet

• Deltagelse i div. erhvervsfremstød i Norge,
herunder afholdt en erhvervskonference i
Kristiansand i februar

• Fået en central placering på regionalt niveau vis-
a-vis Norge – som ”partner” ved etableringen af
”BusinessBroen – Norge-Norddanmark”



Det kommende halvår:
• Udvikle et endnu tættere samarbejde med

uddannelsesinstitutionerne, bl.a. om
praktikpladser i Norge, kompetenceudvikling
m.v.

• Flere events, f.eks. i form af en decideret
Jobmesse og flere specielle
rekrutteringsarrangementer

• Videreudvikle samarbejdet på erhvervsområdet i
sammen med bl.a. Væksthus Nordjylland og
andre projekter i BusinessBroen

• Gøre Norgesindsatsen klar til at indgå i ordinær
drift



Så jo – vi er kommet langt 

- og det kommende halvår
bliver heller ikke kedeligt…..

J



Bilag: 3.1. Partnerskabsaftale - Partnerskabsaftale Landsforeningen LEV, KLAP
og Frederikshavn kommune.doc

Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Mødedato: 12. marts 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 41602/14



Partnerskabsaftale

                                                                                                                                      
       

               Marts 2014

Frederikshavn Kommune og KLAP (Kreativ langsigtet arbejdsplanlægning) under  Landsforeningen LEV har 
indledt et samarbejde, som skal gøre det muligt at skabe flere praktikpladser og skånejobs til 
førtidspensionister på private og offentlige arbejdspladser i Frederikshavn Kommune. 

Udgangspunktet er et fælles ønske om, at flere førtidspensionsiter opnår en reel mulighed for at vælge 
karriere på lige fod med øvrige arbejdstagere. 

At have en medarbejder i skånejob betyder, at den enkelte virksomhed, arbejdsplads eller afdeling har sagt 
ja til en medarbejder, der ikke har helt det samme funktionsniveau som andre ansatte. Der vil derfor blive 
tale om at oprette praktikpladser og ansættelser, som indeholder et særligt fokus på træning af sociale, 
personlige og ikke mindst falige kompetencer, som er nødvendige for at kunne fungere på en arbejdsplads.

Det overordnede formål  i samarbejdet mellem Frederikshavn Kommune og KLAP er at skabe lige 
muligheder for alle, så førtidspensionister får mulighed for at have et aktivt arejdsliv. Samtidig får 
Frederikhavn Kommune udplaceret og inkluderet førtidspensionister, som erfaringsmæssigt kan bidrage til 
et godt arbejdsklima i de virksomheder og afdelinger, de får ansættelse hos. 

Arbejdet omkring såvel praktik- og jobåbninger som borgerkontakt, skal ske i tæt samarbejde med 
Frederikshavn Kommunes virksomhedskonsulent på førtidspensionsområdet.   

Samarbejdet er bygget op efter 50/50 modellen, hvor kommunens private arbejdspladser skal skabe 
halvdelen af arbejdspladserne og den øvrige halvdel skal skabes internt i kommunens egen organisation. 

Ambitionen er at skabe ansættelse for 20 førtidspensionister. 

Aftalen forudsætter overholdelse af gælende aftaler og regler på området. 

KLAP/Landsforeningen LEV  Frederikshavn Kommune

______________________ _________________________ 
Claus Bergmann Hansen Birgit Hansen
KLAP Beskæftigelsesleder & Virksomhedskonsulent Borgmester

______________________ ___________________________
Sanne Due Mikael Jentsch 
KLAP jobkonsulent Kommunaldirektør
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Ekspertgruppen blev nedsat ved et bredt forlig i Folketinget i forbindelse med at 

dagpengeperioden blev forkortet til to år.  Arbejdet er delt op i to faser. Første fase 

afsluttes med denne rapport som omhandler beskæftigelsesindsatsen for 

dagpengemodtagere. I anden fase ses på beskæftigelsesindsatsen for sygedagpenge, 

kontanthjælp osv. Det skal bemærkes at indeværende notat er baseret på den rapport 

som er sendt til kommentering i partsgruppen dvs. arbejdsmarkedsparter. Den endelig 

rapport forventes offentliggjort i uge 9.  

Ekspertgruppen har til opgave at komme med anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen, 

som kan være med til at løfte beskæftigelsen i Danmark med udgangspunkt i den 

eksisterende økonomiske ramme.  Tre spørgsmål besvares i denne rapport:

1. Hvordan sikres en indsats som hjælper ledige hurtigst muligt tilbage i 

beskæftigelse?

2. Hvordan sikres en indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov, 

samtidig med at den ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet?

3. Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes, så der 

sikres et godt match mellem den ledige og virksomheden?

Konklusion 
Ekspertgruppen vurderer, at redskaberne i beskæftigelsesindsatsen i dag, ikke i 

tilstrækkeligt omfang er målrettet den enkeltes behov og virksomhedernes 

efterspørgsel på arbejdskraft. Det skyldes primært den nuværende lovgivning som 

danner afsæt for en standardiseret indsats hvor kommunerne bruger mange ressourcer 

på at administrer indsatsen. Ressourcerne kan anvendes bedre end i dag, hvis 

kommunerne får større frirum i tilrettelæggelsen af indsatsen og klarere økonomiske 

incitamenter til at investere i de rigtige løsninger.

Derudover argumenterer ekspertudvalget for, at det forbindelse med afkortning af 

dagpengeperioden til to år, er vigtigt at sætte ind med en tidlig og intensiv indsats. 

Ekspertgruppen forslår fem indsatsområder, som tilsammen skal være med til at øge 

beskæftigelsen og forbedre den offentlige saldo. Fuldt indfaset forventes 

anbefalingerne på lagt sigt at øge beskæftigelsen med 3.500 personer og forbedre 

saldoen med 950. mio. kr. Anbefalingerne i rapporten vurderes at kunne igangsættes 

inden for den eksisterende økonomiske ramme ved på den ene side at nedprioritere 

administrationen af indsatsen f.eks. i forbindelse med kontrol af rådighedsvurderinger 

og i stigende omfang lægge større vægt på digitale selvbetjeningsløsninger. På 

tilbudssiden nedprioriteres opkvalificerings- og vejledningskurser og herunder 

jobsøgningskurser, offentligt løntilskud mens jobrotation begrænses til seks måneder 
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og målrettes langtidsledige. Disse besparelser giver mulighed for at styrke den 

virksomhedsrettede indsats, hvor der bliver mulighed for at forlænge 

virksomhedspraktikker, bedre mulighed for uddannelsestilbud som f.eks. AMU forløb. 

Argumentet bag forslagene er baseret på antagelsen om, at den enkelte ledige i højere 

grad skal tage ekerskab af ledighedsforløbet. Ejerskabet skabes ved i højere grad at 

tilbyde attraktive aktiveringstilbud igennem frit valgs ordninger hvor den ledige får større 

mulighed for at tilrettelægge indsatsen på vej tilbage i beskæftigelse. Forslagene 

rummer dog også elementer af sanktioner. Hvis ledige ikke er bevidste om deres eget 

ansvar og misbruger den større valgfrihed i indsatsen, bliver de forpligtede til f.eks. at 

deltage i flere samtaler eller tage imod nyttejob.

     

Konsekvenser for kommunerne
Beskæftigelsesindsatsen skal, ifølge ekspertgruppen, fortsat være en 

kommunalopgave, hvor dagpengemodtagere skal have den første samtale i jobcentret. 

Efter den første samtale åbnes der op for frit valgs muligheder mellem jobcentret og A-

kasserne. Ledige, der vurderes at have gode muligheder for hurtigt at komme tilbage i 

job, skal kunne vælge at få jobsøgningshjælp fra a-kassen i stedet for jobcentret i 

starten af ledighedsperioden, hvorimod ledige, der vurderes at have sværere ved at 

finde et job hurtigt skal have jobsøgningsstøtte i jobcentret. Dermed får jobcentret et 

særligt ansvar for ledige, der har brug for en mere håndholdt indsats for at komme 

tilbage til et job. 

I forbindelse med denne anbefaling skal det bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 

perioden 2009 til og med 2013 har haft en partnerskabsaftale med LO a-kasserne, som 

har betydet, at a-kasserne har haft ansvaret for dagpengemodtagere i det første halve 

år af ledighedsforløbet. Det vurderes at Frederikshavn Kommune dermed står godt 

rustet såfremt forslaget vedtaget.  

Arbejdsmarkedets parter og andre interessenter inddrages i dag i 

beskæftigelsesindsatsen i kommunerne igennem De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). 

Ekspertgruppen forslår at udvide samarbejdet på tværs af kommunegrænser med 

fokus på tværgående problemstillinger. Ekspertgruppen anbefaler derfor at LBR 

nedlægges, og at der i stedet etableres Tværgående Arbejdsmarkedsråd (TAR), der 

dækker hver sit arbejdskraftsopland. Hvis en kommune forsat ønsker, at få rådgivning 

og input fra interessenter på lokalt niveau kan kommunen fx oprette et advisory board. 

De nye TAR skal være med til at sikre koordination og sammenhæng mellem 

beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. Derudover skal de sikre et bedre 

samarbejde hen over kommunegrænserne. Dermed stilles der krav til et bredere 

samarbejde mellem jobcentrene og inddragelse af erhvervs- og uddannelsespolitik i 

beskæftigelsesindsatsen. 
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Ekspertgruppens konkrete anbefalinger
Ekspertgruppen lægger op til fem søjler i en ny arbejdsmarkedsindsats for forsikrede 

ledige, som anbefalingerne er struktureret efter:

A. Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte

B. Målrettet uddannelse og opkvalificering for ledige i beskæftigelsessystemet

C. Styrket fokus på virksomhedernes behov

D. Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre 

bureaukrati og proceskrav

E. Ny tværgående organisering og interessentinddragelse

A. Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte
Omdrejningspunktet for anbefalingen er en tidlig intensiv indsats kombineret med frit 

valgs ordninger for den ledige. Udvalget understregner dog, at valgfrihed skal

følges op med klare krav om intensiv jobsøgning og aktivt medspil, deltagelse i

Jobsøgningsstøtteaktiviteter samt en tættere opfølgning på rådighed. Konsekvenserne 

skal være, at hvis ledige ikke er bevidste om deres eget ansvar og misbruger den 

større valgfrihed i indsatsen, bliver de forpligtede til fx at deltage i flere samtaler med 

beskæftigelsessystemet eller tage imod nyttejob.

Argumentet bag forslaget er baseret på antagelsen om, at den enkelte ledige i højere 

grad skal tage ekerskab af kontaktforløbet. Ejerskabet skabes ved i højere grad at 

tilbyde attraktive aktiveringstilbud f.eks. korte uddannelsestilbud mens udvalget kraftig 

anbefaler en begrænsning af f.eks. vejledning- og afklaring forløb.  

Ekspertgruppen anbefaler: At fremtidens arbejdsmarkedsindsats skal tilrettelægges 

omkring en tidlig intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til 

jobsøgning. Samtidig skal ledige i større omfang selv kunne styre indsatsen – lige fra 

selv at booke samtaler og aktiviteter i et jobsøgningsforløb til selv at kunne vælge 

jobkonsulent. 

Ekspertgruppen anbefaler: At kontakten mellem jobcenter/a-kasse og ledige fremover 

skal være mere koordineret og sammenhængende. Ledige, der under profilafklaringen 

vurderes at have gode muligheder for hurtigt at komme tilbage i job, skal kunne vælge 

at få jobsøgningshjælp fra a-kassen i stedet for jobcentret i starten af 

ledighedsperioden, hvorimod ledige, der vurderes at have sværere ved at finde et job 

hurtigt skal have jobsøgningsstøtte i jobcentret. Dermed får jobcentret et særligt ansvar 

for ledige, der har brug for en mere håndholdt indsats for at komme tilbage til et job.
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Ekspertgruppen anbefaler: At opfølgningen på rådigheden skal systematiseres og 

moderniseres, og at nye digitale værktøjer skal understøtte det. På den måde sikres 

det, at jobkonsulenterne får bedre overblik over den enkeltes jobsøgning og deltagelse i 

aktiviteter, og at de skal bruge mindre tid på at følge op på rådigheden

Følgende opmærksomhedspunkter skal bemærkes:

 Alle, der er blevet afskediget, får ret til vejledning allerede i 

opsigelsesperioden, fx hjælp til at udarbejde et udkast til CV.

 Arbejdsmarkedets parter opfordres til at give personer i opsigelsesfasen 

adgang til kompetencefonde med henblik på at gennemføre uddannelsesforløb 

og realkompetenceafklaring i opsigelsesfasen.

 Hurtigst muligt, og inden for to uger, skal ledige booke og deltage i en samtale 

i jobcentret. Ved ledighedens start og inden samtalen skal den enkelte give

jobcentret relevante oplysninger til brug for profilafklaring og et udkast til CV, 

som så kan danne grundlag for samtalen. Profilafklaringen gennemføres med 

et statistisk værktøj, der viser sandsynligheden for, at persontyper med de 

givne forudsætninger finder beskæftigelse inden for det første halve år.. 

Værktøjet anvendes samtidig til at udveksle oplysninger mellem jobcenter og 

a-kasse.

 For at understøtte fleksibilitet og reel opkvalificering i den virksomhedsrettede 

indsats skal jobcentrene efter en konkret vurdering have mulighed for at udvide 

varigheden af virksomhedspraktik fra fire uger op til otte uger.

 Den maksimale varighed af et jobrotationsvikariat sættes ned fra 12 til seks 

måneder. Tilskuddet til jobrotationsydelsen sænkes.

 Det er fortsat a-kassen, der skal have ansvaret for at rådighedsvurdere ledige. 

For at styrke rådighedsopfølgningen foreslås det, at kommunerne for en større 

rolle og bedre indblik i a-kassernes afgørelser, herunder mulighed for at klage 

over a-kassernes rådighedsvurderinger (til TAR).

 Ledige under 30 år har pligt til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud efter tre 

måneders ledighed. De skal derfor deltage i jobcentret, da a-kassen ellers vil 

have dårlig mulighed for at tilrettelægge et meningsfuldt forløb med mindre end 

tre måneders varighed. 
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B. Målrettet uddannelse og opkvalificering for ledige i beskæftigelsessystemet
I den fremtidige arbejdsmarkedsindsats skal mulighederne for at aftale tilbud om 

vejledning og opkvalificering mellem den ledige og jobcentret være mere fleksible, og 

ledige skal ikke længere være forpligtede til at tage imod vejledning og 

opkvalificeringskurser. Ved konkret tvivl om rådighed, fx med udgangspunkt i 

jobloggen, kan der imidlertid gives rådighedsafklarende tilbud indenfor rammerne af 

vejledning og opkvalificering.

De begrænsede effekter af den nuværende brug af vejledning og opkvalificering vidner 

om et behov for i stedet at prioritere og målrette de ordinære uddannelsestilbud, så de 

har fokus på konkrete job og gives til ledige med størst behov. Det drejer sig om ledige, 

der fortsat står uden job efter seks måneders ledighed, med særligt fokus på ufaglærte 

og personer med forældede kompetencer. Det betyde, at de ressourcer, der i dag 

bruges på seks-ugers selvvalgt uddannelse, skal omlægges. Ledige skal fortsat have 

ret til et uddannelsestilbud, men tilbuddet skal have et konkret jobsigte for den enkelte 

samtidig med, at det først kan gives efter en vis ledighedsperiode for at sikre et entydigt 

fokus på jobsøgning i den første del af ledighedsperioden og for at understøtte, at 

uddannelsesmidlerne målrettes og går til ledige med størst behov for opkvalificering.

Ekspertgruppen anbefaler: At ledige i den fremtidige arbejdsmarkedsindsats selv skal 

være med til at ”betale” en mindre del af et erhvervsuddannelsesforløb ved at 

acceptere en lavere ydelse end den fulde dagpengesats. En villighed hertil og dermed 

medfinansiering indikerer, at den ledige betragter uddannelsen som en god investering 

i sin fremtid og reelt ønsker forløbet frem for noget andet.

Ekspertgruppen anbefaler: At ufaglærte ledige, der deltager i et rettighedsbaseret 

erhvervsuddannelsestilbud, skal fritages for rådighedspligten under tilbuddene. De skal 

i stedet bruge kræfterne på at gennemføre et uddannelsesløft, så de kan stå stærkere, 

når de kommer tilbage i beskæftigelse.

Følgende opmærksomhedspunkter skal bemærkes:

 ”Opkvalificeringsjob, hvor virksomheden får finansieret et konkret 

uddannelsesforløb efter, at de har ansat en medarbejder, der kommer fra et 

længere ledighedsforløb. 

 Kortere uddannelsestilbud på op til tre måneder, herunder AMU-kurser, hvis 

den ledige har en skriftlig tilkendegivelse fra en arbejdsgiver om, at den 

pågældende kan blive ansat, forudsat at et specifikt kursus bliver gennemført.

 Ufaglærte ledige over 30 år får fra første ledighedsdag ret til at deltage i en 

erhvervsuddannelse. Retten forudsætter, at (1) Forløbet kan gennemføres 

inden for den resterende del af dagpengeperioden (2) erhvervsuddannelsen 
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kan gennemføres uden et praktikforløb (3) ledige får reduceret 

dagpengeydelse under uddannelsesløftet, men med mulighed for at låne op til 

den hidtidige dagpengesats for at understøtte fx familiens udgifter.

 Ufaglærte ledige over 30 år får ret til at få foretaget en 

realkompetencevurdering. Realkompetencevurderingen bliver foretaget af en 

uddannelsesinstitution og er en vurdering af de kompetencer, som en person 

har fået, udenfor det etablerede uddannelsessystem

C. Styrket fokus på virksomhedernes behov
Jobcentrene skal fremover tilbyde virksomhederne systematisk hjælp til rekruttering af 

arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i 

forbindelse med længerevarende sygemelding. Et styrket fokus på virksomhedernes 

behov og et forbedret servicekoncept kræver, at medarbejderne i jobcentrene har den 

rette viden samt kendskab til arbejdsmarkedet og virksomhedernes behov. Derfor skal 

kendskabet til virksomhederne og deres måde at rekruttere medarbejdere på styrkes.

Ekspertgruppen anbefaler: At der bliver etableret en fælles ramme for, hvilken service 

beskæftigelsessystemet skal levere til virksomhederne, og at jobcentrene fremadrettet 

får pligt til at hjælpe virksomhederne inden for tre servicespor: Rekrutteringsservice, 

uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af medarbejdere.

Følgende opmærksomhedspunkter skal bemærkes:

 Virksomhederne skal tilbydes adgang til hurtig og ubureaukratisk jobformidling 

på tværs af jobcentre. Der skal etableres et digitalt system, hvor virksomheden 

kan afgive en bestilling, hvorefter der leveres en hurtig og håndholdt 

jobformidling fra et eller flere jobcentre. 

 Større virksomheder får mulighed for at drøfte de overordnede rammer for 

samarbejdet om rekruttering med et nationalt kontaktpunkt i 

beskæftigelsessystemet med henblik på at forbedre det lokale samarbejde om 

konkrete rekrutteringsopgaver.

 Der oprettes et landsdækkende efteruddannelsesmodul, som opkvalificerer 

medarbejderne i arbejdsmarkeds- og brancheforhold.

D. Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre 
bureaukrati og proceskrav
Det nuværende refusionssystem tilskynder samtidig ikke i tilstrækkelig grad 

kommunerne til at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til ordinær beskæftigelse og 

investere i de nødvendige tiltag. Der er brug for et enklere system, hvor kommunerne i 

større omfang fokuserer på de langsigtede økonomiske gevinster ved en jobrettet 

indsats i stedet for proceskrav i lovgivningen.
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Udgifterne til den nye indsats vurderes stort set at svare til den eksisterende indsats. 

Den nye indsats skønnes overordnet at indebære merudgifter til et styrket kontaktforløb 

og til den ordinære uddannelsesindsats. Disse merudgifter finansieres gennem en 

billigere redskabsvifte i den virksomhedsrettede indsats (forskydning fra løntilskud på 

offentlige arbejdspladser til private arbejdspladser og til virksomhedspraktik), en 

reduktion i udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering samt en reduktion i 

udgifterne til jobrotation. Disse tiltag vurderes forsigtigt at kunne øge den strukturelle 

beskæftigelse med op til 3.500 personer, når de er fuldt indfasede, svarende til, at den 

offentlige saldo på langt sigt styrkes med omkring 950 mio. kr.

Ekspertgruppen anbefaler: At det særlige beskæftigelsestilskud afskaffes til fordel for 

kompensation via det generelle bloktilskud. Det vil sikre større gennemsigtighed i 

forhold til den kommunale budgetlægning samtidig med, at det vil skabe et øget 

incitament til samarbejdet på tværs af kommunerne.

Ekspertgruppen anbefaler: At alle proceskrav rettet mod a-kasser og jobcentres pligt til 

løbende at indkalde til samtaler afskaffes. Ledige får selv ansvaret for at booke sine 

egne samtaler. Dog skal jobcentret sikre, at den ledige kommer til den første samtale i 

jobcentret.

E. Ny tværgående organisering og interessentinddragelse
Arbejdsmarkedets parter og andre interessenter inddrages i dag i 

beskæftigelsesindsatsen på både lokalt, regionalt og nationalt niveau. På lokalt niveau i 

kommunerne har parterne i dag en rådgivende funktion igennem Det Lokale 

Beskæftigelsesråd (LBR) i forhold til kommunen. Ekspertgruppen forslår at udvide 

samarbejdet på tværs af kommunegrænser med fokus på tværgående 

problemstillinger. Ekspertgruppen anbefaler derfor, at de nuværende 94 LBR og 4 RBR 

(Regionale Beskæftigelsesråd) nedlægges, og at der i stedet etableres 8-12 nye 

Tværgående Arbejdsmarkedsråd (TAR), der dækker hver sit arbejdskraftsopland.

Hvis en kommune forsat ønsker, at få rådgivning og input fra interessenter på lokalt 

niveau kan kommunen fx oprette et advisory board med arbejdsmarkedets parter, 

erhvervsorganisationer og andre lokale organisationer etc.

De nye Tværgående Arbejdsmarkedsråd skal understøtte og rådgive 

kommunalbestyrelserne i forbindelse med:

 Udvikling af arbejdsmarkedsindsatsen i det enkelte jobcenter og den enkelte a-

kasse, blandt andet gennem drøftelse af de kommunale beskæftigelsesplaner 

og med mulighed for at henstille til kommunerne om at foretage ændringer i 

disse.
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 Understøtte jobcentrene med udviklingsinitiativer og sikre en effektiv og 

sammenhængende arbejdsmarkedsindsats på tværs af kommunegrænser og 

fagområder og a-kasser

 Prioritere og udmønte midlerne fra en samlet regional pulje til opkvalificering (I 

den nye regionale pulje indgår midler fra den nuværende LBR-pulje)

 Sikre koordination og sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og 

erhvervsområdet

 De Tværgående Arbejdsmarkedsråd udarbejder en strategi og udviklingsplan 

for, hvordan rådet vil understøtte arbejdsmarkedsindsatsen i deres område

 Behandle klager fra jobcentret over kvaliteten af a-kassernes vejledning og 

anden jobsøgningsstøtte til de ledige, som modtager bistand fra a-kassen i de 

første seks måneder af ledighedsperioden og henstille til a-kassen at foretage 

fornødne ændringer i sin praksis.
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Indledning 

 

Projekt ”Unge i vækst” (som også er blevet kaldt ”Samarbejde i Vendsyssel”) har haft til formål at 

gennemføre en ny form for udviklingsforløb, som kan motivere og opkvalificere unge ledige til at 

deltage i ordinær uddannelse eller job med uddannelsesperspektiv. Med henblik på dette har projek-

tet arbejdet på at udvikle partnerskaber og samarbejdsrelationer mellem systemer og institutioner i 

Vendsyssel. Projektet har også været rettet mod at opkvalificere disses systemers og institutioners 

medarbejdere til at understøtte de ledige unges bevægelse mod uddannelse og job samt i et bredere 

perspektiv at sikre uddannet arbejdskraft i fremtiden. 

 

Projektet startede i januar 2011 og slutter med udgangen af 2012. Det er gennemført i samarbejde 

mellem en række uddannelsesinstitutioner, kommunale arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforvalt-

ninger, erhvervsorganisationer og vejledningscentre. Projektet har været støttet af midler fra Den 

Europæiske Socialfond. 

 

Projekt ”Unge i vækst” har omfattet tre dele. Den centrale del har været udvikling og gennemførelse 

af kursusforløb for to målgrupper af unge, nemlig (1) nyledige unge over 18 år, som ikke har en 

kompetencegivende uddannelse, og (2) ledige over 18 år, som er uddannelsesfjerne og mangler lyst 

til uddannelse. Forløbene er foregået dels i Hjørring, dels i Frederikshavn. Denne del af projektet 

har været vægtet med 60 pct. Projektets anden del har været udvikling af lokalt samarbejde og part-

nerskab i Vendsyssel mellem uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsescentre, UU, erhvervsråd og 

arbejdsmarkedets parter omkring den fælles indsats for de unge. Denne del af projektet har været 

vægtet med 20 pct. Tredje del har været gennemførelse af fælles kompetenceudvikling (inden for 

pædagogik, vejledning mm.) for de medarbejdere ved institutioner, forvaltninger og organisationer i 

Vendsyssel, som arbejder med de unge, der står uden for arbejdsmarked og uddannelse. Vægtnin-

gen af denne del har udgjort de resterende 20 pct. 

 

Denne rapport fremlægger resultater af en evaluering af projektet, udført af Center for Uddannelses- 

og Evalueringsforskning, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Evalueringen dækker 

de to første dele af projektet, forløbene for de unge, og udviklingen af samarbejde og partnerskab. 

Det gælder for evalueringen ligesom for selve projektet, at hovedvægten ligger på de unge og de 

kompetencer, de opnår igennem projektet. Sådanne kompetencer er svære at måle, og dataindsam-

lingen har derfor først og fremmest omfattet korte semistrukturerede interviews med de unge. Der-

udover er der indsamlet data via interviews med projektets leder og koordinatorer og andre aktører i 

projektet samt via dokumentstudier, åbne spørgeskemaer og deltagelse i udvalgte aktiviteter. Data 

om de unges planer og forløb er modtaget fra projektledelsen. Dataindsamlingen er afsluttet i august 

2012. Nærmere oplysninger om data findes i rapportens enkelte afsnit. 

 

Evalueringens design, med dens kombination af metoder og datakilder, knytter an til den tradition, 

der bredt kan betegnes som virkningsevaluering. Det er en pragmatisk tilgang, som ikke hævder at 

producere alment gældende viden, men derimod vurderer aktiviteter og deres virkninger i den be-

stemte sammenhæng – lokalt, kulturelt, historisk osv. Evalueringen sigter mod at bidrage fremadret-
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tet til at kvalificere arbejdet med de unge, som har svært ved at opnå uddannelse og arbejde, og til at 

udvikle samarbejdet blandt mange parter i Vendsyssel omkring denne opgave.  

 

Evalueringen er udført af adjunkt Karen E. Andreasen og adjunkt Christian Ydesen samt professor 

Palle Rasmussen, som har været projektleder. Derudover har ph.d.-stipendiat Lisa Kristensen og 

sociologistuderende Louise Bank bidraget til undersøgelsesarbejdet.  

 

Denne evalueringsrapport vil også blive udsendt i skriftserien ”Forskningsrapporter fra Institut for 

Læring og Filosofi”.  
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1. Den pædagogiske praksis og kursernes design  

 

Afsnittets afgrænsning og datakilder 

Denne del af evalueringen knytter sig hovedsageligt til projektets Del 1, der omhandler etableringen 

af forløb for unge ledige i Vendsyssel. Det formuleres i den forbindelse, at ”Den tilknyttede evalue-

ring har som formål at der indsamles viden omkring den pædagogiske tilrettelæggelse med henblik 

på udvikling af senere forløb” (Projektbeskrivelse 2010 s. 21). Forløbenes tilrettelæggelse og pæda-

gogik er også relevant for målet om at have lokalt defineret og udviklet viden om pædagogik og 

vejledning i forhold til at sikre unge uddannelsesparathed, som blev knyttet til den fælles kompe-

tenceudvikling for undervisere, jobcentermedarbejdere og vejledere i første del af projektet. Som 

nævnt i indledningen omfatter evalueringen ikke denne kompetenceudvikling.  

 

Til grund for beskrivelserne i dette afsnit ligger kvalitative data fra forskellige kilder. Det drejer sig 

om de interviews, der er gennemført med de involverede i projektet - koordinatorer/undervisere -, 

forskellige typer af dokumenter så som projektansøgningen og generelle beskrivelser af projektets 

pædagogik, indhold og design, samt enkelte fotografier taget af medarbejdere på projektet i tilknyt-

ning til undervisningens aktiviteter. 

 

Kursernes overordnede målsætninger 

I relation til evalueringen af kursernes design og den pædagogiske praksis er projektets målsætnin-

ger, hvad angår kursisternes personlige udvikling og kompetencer relevante. Disse er beskrevet me-

re uddybende andetsteds i rapporten, men er overordnet rettet mod at kursisterne opnår ”motivation 

og parathed ift. deltagelse i uddannelse – konkret uddannelsesmotivation, valgkompetence og viden 

om egne ressourcer og ideer om uddannelse” (Projektbeskrivelse 2010, s. 21ff.).  Dette er udspecifi-

ceret i målsætninger for deltagernes personlige udvikling, der i ansøgningen formuleres således 

• Valgkompetence og uddannelsesfantasi 

• Uddannelsesparathed og uddannelsesmotivation, og tro på at egne evner rækker i et 

uddannelsesforløb 

• Kendskab til og overblik over egne ressourcer 

• At alle unge efter deltagelse i forløbet har en realistisk og personligt motiveret 

uddannelsesplan eller jobønske.  

 

Det pædagogiske grundlag 

I en opsamlende beskrivelse af pædagogikken og erfaringerne fra kurserne (Beskrivelse af erfarin-

ger i projektarbejdet med udvikling af uddannelsesparathed, 2012), redegøres for de tanker, der 

lægges til grund for det pædagogiske arbejde. Disse omfatter: 

 systemisk tilgang, ”Der tager udgangspunkt i, at problemer og måder at forstå tingene på ik-

ke kun handler om det enkelte individ, men opstår og vedligeholdes i det sociale samspil. 

Man må derfor inddrage flere "systemer" i forståelsen og i løsningen af et givent problem”  

 anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, således at man ”ser på, hvad der tidligere har 

virket for personen, hvad der virker nu, og hvad der mon vil kunne virke fremover” 
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 udfordringer tilpasset nærmeste udviklingszone, med udgangspunkt i, at ”den unges grunder-

faring bliver, at de først løser problemer eller opgaver sammen med andre, senere gør det 

selv uafhængigt af andre” 

 Læring i praksisfællesskaber, ”hvor læring bl.a. handler om, hvordan ’den nye’ tilegner sig 

identitet gennem legitim perifer deltagelse i et socialt praksisfællesskab”, og hvor betydnin-

gen af adgang til læring ved at blive ”inkluderet i et socialt fællesskab” betones. 

 Desuden nævnes også Blooms taksonomi til at indfange progressionen i læreprocesser. 

 

Man sigter i den pædagogiske praksis mod at tage afsæt i kursisternes behov og ønsker, sådan som 

det fremgår i nedenstående citat, hvor der skrives om kursusforløbene, at de ”vil have varieret 

længde ift. den enkeltes behov, og vil blive sammensat efter den enkeltes ønsker om at afprøve ud-

dannelser i området, samt praktikforløb hvor der knyttes kontakter og afprøves ideer omkring ud-

dannelse og erhverv.” (Projektbeskrivelse 2010, s. 21) 

 

Sådanne pædagogiske ideer og intentionen om at matche undervisning og indhold til kursisters be-

hov og ønsker afspejler sig mange steder, og gør det også i designet af de to forskellige kursustyper. 

De to forløbstyper, henholdsvis de korte og de lange, er netop tilpassede behov og forudsætninger 

mv. blandt deltagere med forskellige baggrunde og omstændigheder.  

 

I det følgende redegøres for designet og den pædagogiske praksis for kurserne sammen med koor-

dinatorernes og undervisernes refleksioner og erfaringer i den forbindelse. 

 

Kursernes tilrettelæggelse og indhold 

 

De korte kurser  

Overordnet er formålet for de korte kurser, at der ”igangsættes en tidlig og kort indsats med henblik 

på at give den unge tilpas afklaring, motivation og viden om egne ønsker og ressourcer, så de unge 

så at sige ”vendes i døren”, og snarest muligt overgår til de ordinære uddannelser” (Notat om mål-

grupper og skitser af forløb, 2010). De elementer der fastlægger kursernes indhold er: Introduktion 

til forløbet, praktik, erhvervsintroduktion i de værksteder der er ønskede for den enkelte (15 timers 

undervisning om ugen i valgte værksteder, 5 timers selvstændigt arbejde), erhvervspraktik i virk-

somheder som vil være relevante for den enkelte, motion og sundhed 2 timer om ugen, vejledning 

ift. egne ressourcer, motivation og realistiske ønsker, og herunder udarbejdelse af realistisk og mo-

tiveret uddannelsesplan (Projektbeskrivelse 2010). 

 

Forløbet indledes med en vejlednings- og visitationssamtale, denne følges af en introduktion af en 

uges varighed, en fælles eller individuel del på 2 – 6 uger og en afslutning og udslusning. Lidt mere 

detaljeret fremgår det i beskrivelserne fra 2010, at de indledende samtaler har deltagelse af vejlede-

re fra jobcentre og UU samt koordinator for forløbet.  Der laves her en kontrakt omkring forløbet og 

aftale om de særlige områder, deltageren gerne vil arbejde med. Dernæst følger en uges introdukti-

on til forløbet med fokus på at lære deltagere og lærere at kende, kende egne ressourcer, tænke 

kreativt, at være sammen på et hold. Den følgende del på 2-6 uger rummer såvel fælles dele - vej-
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ledning, opsamling på individuelle aktiviteter, motion, sundhed - som individuelle dele i form af 

erhvervspraktik og erhvervsintroduktion til værksteder og skole, valg imellem metalområdet, trans-

portområdet, bygge og anlæg, mad, sundhed og mennesker samt event, kontor og IT, samt individu-

el vejledning ift. ressourcer. Forløbet rundes af med afslutningen og udslusningen, der indeholder 

en afsluttende samtale med vejleder fra jobcenter og UU med henblik på udarbejdelse af personlig 

uddannelsesplan og derefter overgang til enten ordinær uddannelse eller erhvervspraktik i en vente-

periode inden uddannelse. Der er her fokus på at deltagerne skal ”bibeholde aktivitet” (Notat om 

målgrupper og skitser af forløb, 2010). Med denne formulering henvises til, at man sigter mod at de 

fortsat er i enten uddannelse eller arbejde efter forløbets afslutning. 

 

Denne struktur er gennem perioden grundlæggende fulgt som beskrevet, men også ændret på visse 

punkter. Dette fremgår af skemaer fra 2012, hvor introduktionsperioden er udvidet lidt, fra 1 uge til 

nu 14 dage. Det skrives her, at de korte kurser bliver indledt med 14 dages intro/klasseundervisning 

med fokus på kommunikation/præsentation (udarbejdelse af relevant CV), afdækning af egne res-

sourcer og udfordringer. De følgende fem uger rummer uddannelsespraktik/erhvervstilknytning. 

Der er individuelle samtaler gennem hele forløbet. 

 

De lange forløb – indhold og design 

Deltagerne på de lange kurser er karakteriseret ved at kunne have mange typer sociale og personlige 

problemer, så som (fra notat om målgrupper og skitser af forløb, 2010): 

 Adfærdsrelaterede problemstillinger 

 Problemer med at skabe og fastholde sociale relationer, svagt socialt netværk 

 Problemer med praktiske gøremål i hverdagen og hverdagsmestring 

 Koncentrationsproblemer 

 Flere afbrudte uddannelsesforløb 

 Problemer med at fastholde et job 

 Uafklaret fremtidsperspektiv 

 

Sammenlignet med de korte kurser rummer forløbene for disse unge ”mere vejledning, mere prak-

tik, idræt og almen opkvalificering, og der vil være mulighed for mere tæt personlig vejledning og 

støtte til disse deltagere. Der arbejdes målrettet med etablering af netværk og sammenhold blandt 

deltagerne. Her arbejdes også med deltagerens fantasi, motivation og lyst til at deltage i uddannel-

se. Erhvervsintroduktion vil også være en del af disse forløb” (Notat om målgrupper og skitser af 

forløb, 2010). 

 

Indhold og forløb beskrives overordnet således: Introduktion til forløbet, mulighed for test af basale 

færdigheder i dansk og matematik, erhvervs- og uddannelsesintroduktion (15 timers undervisning i 

valgt værksted om ugen, 5 timers selvstændigt arbejde), motion og fælles aktiviteter 2 timer om 

ugen, almen opkvalificering i dansk og matematik og evt. IT på FVU eller AVU niveau (6 timer om 

ugen), virksomhedspraktik ift. virksomheder efter egne ideer, vejledning – fælles og individuelt, 

kreativitet fantasi og innovation i eget liv, livsmestring og (livs)vejledning, uddannelsesfantasi og 

udarbejdelse af realistisk og motiveret uddannelsesplan 
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Forløbsskitsen fra 2010 for de lange forløb beskriver hvordan disse – som de korte forløb - består i 

en indledende vejlednings- og visitationssamtale, med deltagelse af vejledere fra jobcentre og UU 

samt koordinator for forløbet. Her laves en kontrakt omkring forløbet og aftale om de særlige områ-

der deltageren gerne vil arbejde med. Derefter følger en introduktion på 2-3 uger: Indføring i forlø-

bet, lære deltagere og lærere at kende, kende egne ressourcer, tænke kreativt, at være sammen på et 

hold. Den sidste del på 10 – 18 uger, alt efter den enkeltes behov, omfatter såvel fælles som indivi-

duelle dele. De fælles elementer er motion, fælles vejledning og fokus på kreativitet samt opsamling 

på de individuelle aktiviteter, studieture og ekskursioner. De individuelle aktiviteter omfatter er-

hvervspraktik, erhvervsintroduktion til værksteder og skole, valg imellem metalområdet, transport-

området, bygge og anlæg, mad, sundhed og mennesker samt event, kontor og IT, almen opkvalifice-

ring og individuel vejledning ift. ressourcer. Som afslutning på forløbet indgår udslusning med af-

sluttende samtale med vejleder fra jobcenter med henblik på udarbejdelse af personlig uddannelses-

plan med overgang til enten ordinær uddannelse eller erhvervspraktik i en venteperiode inden ud-

dannelse. Fokus er på, at deltagerne skal bibeholde aktivitet. 

 

De lange kurser har gennem perioden været underlagt visse ændringer. Det beskrives i opsamlingen 

fra 2012. Dette er sket på baggrund af de erfaringer, der er udviklet, således at kurserne ”tilgodeser 

både interesser og behov hos de unge set i forhold til, hvad der har været muligt i uddannelsessy-

stemet”. 

 

Undervisernes ugeskemaer fra efteråret 2011 til foråret 2012 rummer mere detaljerede beskrivelser 

af, hvordan disse tanker og erfaringer i den periode konkret er ført ud i praksis. Eksempelvis aktivi-

teter der sigter mod personlig udvikling fremgår af følgende beskrivelser fra skemaer fra 2012. I 

netop denne sammenhæng arbejdes med ”Selverkendelse/selvaccept”, og beskrivelserne giver ud 

over det indholdsmæssige samtidig en fornemmelse af dagenes strukturering: 

 

PLAN FOR UGE 1: SELVERKENDELSE/SELVACCEPT  
 
MANDAG 
Gæste undervisning 
Jeg afholder individuelle samtaler. 
  
1. Værdier og motivation 
Oplæg og dialog i forhold til emnet.  
 
Stikord: Hvordan ser mit liv ud lige nu – hvilke ting er jeg utilfreds med/hvilke ting bekymrer mig - 
hvad vil jeg gerne have mindre af.  
Hvad er jeg tilfreds med/vil jeg gerne beholde – ha´ mere af.  
Hvorfor sku´ jeg egentlig ønske at forandre noget – hvad er der i det for mig…? 
 
2. Selvværd/Selvfølelse/selvtillid 
Oplæg og dialog i forhold til emnet.  
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Stikord: Hvad er forskellen – erkende og acceptere ”forbudte/skjulte” sider af sig selv – øge bevidst-
hed på, hvad vi oplever i stedet for hvad vi kan/ikke kan. Blive bevidst om personlige egenska-
ber/ressourcer. Hvordan vores ”indre selvsnak” påvirker os…! 
 
3. Intro til opgaver – hvad er formålet, hvad kan man lære/blive mere bevidst om 
 
TIRSDAG (Stort set som mandag, Red.) 
 
ONSDAG 
Opgaveløsning  
Løsning af de opgaver der er stillet 
Der kan arbejdes selvstændigt eller i grupper.  
Der arbejdes med liv hjulet samt der udarbejdes stikordliste for en selv  
Jeg afholder forsat individuelle samtaler med den enkelte 
 
TORSDAG 
Opgaveløsning. 
Forsat arbejde med livshjulet.  
Forsat afholdelse af individuelle samtaler.  
Over middag fremlæggelse af Livhjulet.  
Herunder åben diskussion omkring valg af indsatsområder i eget liv, set ud fra livhjulet 
 
FREDAG 
Opsamling på ugen.  

Hvad gik godt 
Hvad gik skidt 
Hvad har jeg fået af ny viden.  

 
Intro til de kommende to ugers arbejde med målsætning 
Hvordan sætter jeg mig et mål og når det. 

Kilde: Skema for en undervisningsuge 2012 

 

Den udviklede pædagogiske praksis 

Sammenfattende kan den pædagogiske praksis, man har udviklet, beskrives ved nedenstående te-

maer vedrørende indhold, aktiviteter og pædagogik. De indgår i et indbyrdes samspil og spiller hver 

deres vigtige rolle i det samlede forløb: 

 

Fagligt indhold 

 Personlig udvikling (identitetsarbejde, udvikling af selvtillid, skabe en hverdag mv.) 

 Erfaringsudvikling i forhold til egne ressourcer, job, uddannelse mv. 

 

Aktiviteter 

 Vejledningsindsats 

 Værkstedsbaserede aktiviteter placeret i lokale kontekster og gennemført i lokalt samarbejde 

som ramme for erfaring med forskellige typer job og uddannelse og udvikling af uddannel-

sesmæssig fantasi, afklaring af ressourcer og interesser mv. 
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 Social støtte med blandt andet brug af mentor 

 

Sociale betingelser 

 Fællesskab 

 Mulighed for erfaringsdannelse i samspil og dialog med andre unge og med underviserne 

 

Pædagogisk grundlag 

 Tilpasning af udfordringer til ”nærmeste udviklingszone”, afsæt i de unges behov og ønsker, 

systemisk tilgang, anerkendelse, løsningfokusering 

 

I de lange forløb udgør punkterne personlig udvikling og social støtte en større del af aktiviteterne, 

end det er tilfældet i de korte forløb. 

 

Det generelle princip bag alle typer aktiviteter er, med afsæt i kursisternes ressourcer, personlige 

behov og ønsker at søge at matche aktiviteterne hertil. Dette formuleres af koordinatorerne med 

brug af udtryk som at ”møde kursisterne hvor de er”, ”have en anerkendende tilgang” etc. Grund-

problemet eller udfordringen i udviklingen af en ny pædagogisk praksis, som den der er tale om i 

projektet, har i særlig grad knyttet sig til spørgsmålet om, hvordan man på et konkret plan har kun-

net omsætte de pædagogiske grundtanker i aktiviteter for netop de unge, projektet retter sig mod. 

 

 Beskrivelserne af projektet i interviews og akti-

vitetsplaner mv., afspejler, at koordinatorerne i 

høj grad har forholdt sig til dette. På den ene side 

ved at definere en række aktiviteter, der er iværk-

sat under punkterne omhandlende personlig ud-

vikling og værkstedsbaserede aktiviteter, som har 

udgjort det tilbud Unge I Vækst har beskrevet og 

rammesat til de unge. På den anden side ved, at 

både rammer og indhold i særdeles udstrakt grad 

er søgt tilpasset de unge og netop deres behov. 

Undervisningen er konstant blevet overvejet og 

underlagt ændringer på baggrund af respons fra 

kursister og vurderinger af, hvordan kursisterne 

har oplevet kurset generelt. De ændringer der er 

sket har haft deres baggrund i de erfaringer koordinatorer og undervisere har gjort sig med de for-

skellige aktiviteter, deres form, indhold, sammensætning, rækkefølge, omfang mv., og i intentio-

nerne om at kurserne har skullet tilpasses de forskellige kursisters ønsker og behov. Feedback fra 

kursisterne har her spillet en vigtig rolle. En underviser beskriver således, at ”hver fredag evaluerer 

vi [kursister og undervisere, red.] på hvordan det er gået. Og så kommer de gerne med nogle nye 

ting, hvor de siger, dem vil vi gerne have noget mere af”.  Evalueringerne er i mange tilfælde blevet 

fotograferet, og de indsatte fotografier viser netop udsnit af evalueringen lavet på tavle eller flip-

over fra tilfældige uger. 
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På baggrund af sådanne evalueringer, hvor kursister har ønsket lidt mere individuelt indhold, be-

skriver underviserne, at de har valgt, ”om formiddagen eller op til middag, der er der et eller andet 

[fælles] vi kører, det kan fx være noget med førstehåndsindtrykket eller hvad indeholder det gode liv 

for dig? Men så over middag, så bliver det individuelt […]. Det er jo sådan noget, der hele tiden 

ændrer sig i forhold til, hvad det er de beder om [….].  Så det er en måde vi ændrer vores skema på 

hele tiden” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012).  

 

Fotografiet til højre viser notaterne fra en evaluering 

på et af holdene. Underviseren beskriver, hvordan 

indholdet af denne – hvor der her vises et mindre 

udsnit – kom ”frem på baggrund af en kreativ pro-

ces, hvor målet var at vække nogle anderledes tanker 

i dem. Først fik de nogle rekvisitter (fx bold, spejl og 

målebånd), som de skulle associere i forhold til at 

komme i uddannelse eller arbejde. Derefter skulle de 

sammenkæde deres associationer til en konkret ting, 

de gerne vil have mere af, eller fokus på. Fx Bold-

spil, virksomhedsbesøg, stresshåndtering mv.” (In-

terview med undervisere/koordinatorer, august 

2012). 

 

Der kan således tales om, at man har udviklet en pædagogisk praksis, men en praksis der konstant 

er og har været under udvikling, som en følge af, at den må tilpasse sig de kursister der deltager. En 

koordinator fortæller eksempelvis om kurserne, at ”de har ændret sig rigtig meget, fra at vi havde 

dage med temaer, til at vi nu […] er struktureret i timer”. Denne ændring var en følge af, at kursi-

sterne efterspurgte en mere overskuelig struktur på dagene og deres indhold”.   

 

Uddybende og fremadrettede refleksioner 

De afsluttende interviews afspejler undervisernes erfaringsudvikling og refleksioner i relation til 

kursernes indhold og design. Ud over således at afspejle erfaringsopsamlingen og erfaringsudvik-

lingen afspejler de også, hvordan dette har sat sig igennem i den pædagogiske praksis, og med hvil-

ke bevæggrunde forandringer er sket i relation til de ovenfor nævnte temaer. 

 

Fællesskabet med andre kursister giver deltagerne mulighed for at opnå erfaringer, de ellers ikke vil 

kunne opnå. Samtidig er det vigtigt at fællesskabet fungerer som en tryg ramme, for eksempel når 

man skal vise sider af sig selv, man ikke er vant til at vise frem. Som en af underviserne udtrykker 

det: ”det der med godt at turde komme op foran og så øve sig. Klassen kan sidde og komme med 

tilbagemeldinger, det giver en hel masse”.  

 

Vejledningssamtalerne giver god mulighed at tage afsæt i kursisternes behov og ønsker og beskri-

ves af underviserne som et omdrejningspunkt for forløbenes succes. Dette fremgår eksempelvis, 
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som når en af underviserne i interviewet formulerer, at ”det der med, at hvis man bliver mødt med, 

at man rent faktisk bliver anerkendt, som den person man nu er, og det er faktisk er det, der tager 

afsæt for det samarbejde, man har med dem, det er, vi forsøger at se dem. Jeg tror også, det er det, 

der gør at de synes de individuelle samtaler, det er faktisk meget godt, for det er her, de hver især 

bliver lyttet til. […] jeg tror, det er ved de der individuelle samtaler, at vi kan få skabt den der rela-

tion og forståelse og anerkendelse” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012). 

 

Men at realisere dette i praksis rummer også vanskeligheder. Personlig udvikling er ikke noget der 

nødvendigvis opleves som uden problemer af deltagerne. Eksempelvis beskriver en af koordinato-

rerne, hvordan netop det at skulle arbejde med sig selv for nogle kursister kan være en vanskelig 

proces, og hvordan problemer med aktiv deltagelse derfor har kunnet handle om”at det blev svært, 

det givne emne. Det var uanset hvilket emne vi så fandt i stedet for, så var det stadigvæk svært, for 

det handlede selvfølgelig om det. Det var jo det der med at skulle kigge på sig selv, og hvordan age-

rer jeg, måske bare med et andet udgangspunkt” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 

2012). 

 

Yderligere har det kunnet være vanskeligt at skulle skemalægge vejledningssamtalerne som følge af 

den type vanskeligheder nogle af kursisterne har haft. En underviser fortæller om samtalerne, at de 

har ”været forsøgt at være skemalagt i den forstand, at en gang om ugen hvor vi så har trukket dem 

ud. Men mine unge, er af sådan en kaliber og har nogle problemstillinger, så der er nogle ting, dem 

er vi nødt til at handle på nu. Og så bliver det nu, at vi har de individuelle samtaler, […] fordi hvis 

vi ikke handler på det nu, så kommer de ikke i morgen (Interview med undervisere/koordinatorer, 

august 2012). 

 

Tilsvarende har det været nødvendigt at overveje, på hvilke måder man har ført indledende samtaler 

med kursisterne. En underviser fortæller, at”nu [har jeg] forsamtaler med alle, dvs. før du starter 

så har du sådan en visitationssamtale. Vi har forsøgt lidt forskelligt, først var det sådan en fælles 

gruppe, hvor de fik information om opstart, det virkede ikke. Det var for kaotisk. Så nu er det så 

sådan at jeg har en halv time til at snakke med dem før de starter” (Interview med undervise-

re/koordinatorer, august 2012).   

 

Kursisternes selvaktivitet - og dermed deres personlige motivation - betones som afgørende. En af 

underviserne beskriver, hvordan undervisningen derfor bør skabe rum således, at hvis ”man prøver 

at tage noget ansvar i undervisningen og deltager og siger sin mening og følger med i de ting, der 

er, så får man også noget igen. Man bliver mødt og hørt på det”.  Men kursisternes selvforståelser 

kan i visse tilfælde stille sig i vejen for deres lyst til aktiv deltagelse. En underviser fortæller ek-

sempelvis, ”Vi har også haft nogle stykker, som helt klart har syntes, at de har været alt for gode, 

og har valgt en strategi ligesom på gymnasiet, hvor man må have 10 pct. fravær. Så det må man 

nok også have her. Og så vælger at blive væk, og ikke synes de har behov for noget som helst. […] 

Der har vi også afbrudt samarbejdet. Så må du ud på et aktiveringsforløb i stedet for. For så kom-

mer vi ikke nogen vegne. Det er den der motivation og eget engagement, som har været fraværen-

de” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012). 
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De værkstedsbaserede aktiviteter bidrager til at kursisterne kan reflektere over egne ressourcer og 

interesser og i hvilke sammenhænge disse kan komme til at udfolde sig. Koordinatorerne beskriver 

dette som vigtigt, og noget der spiller en udviklingsmæssig rolle ”typisk at få lov at komme ud og få 

prøvet noget af. Hvis nu man dybest set er noget usikker på, hvad man gerne vil. Men man ved, at 

man gerne vil noget. Jamen så kunne det da være godt at komme ud i praktik, og prøve at se, kunne 

det her så være noget jeg kunne tænke mig, hvordan er det egentlig at komme ud til en arbejdsgiver. 

Måske også få lidt ros og lidt anerkendelse og blive stivet lidt af, så man får lidt tro, på at det kan 

lade sig gøre” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012). 

 

Mentorordningen, der viste sig som et behov, kan støtte kursisterne på måder, der rækker ud over 

undervisningen. Den bidrager med at kunne få hverdagen til at fungere for kursisterne. En af under-

viserne fortæller under interviewet, hvordan ”Behovet for mentorordning opstod, det blev vi også 

imødekommet med, der blev skabt en rigtig god løsning. Vi har skullet bruge lidt tid på at skulle 

finde vores ben også i den måde at arbejde på. […] nu hvor [mentoren] er væk, så kan vi rigtig 

mærke, hvor meget vi mangler hende” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012).  

 

I forhold til den citerede udtalelse må bemærkes, at projektet skiftede mentor, ikke at mentorfunkti-

onen som sådan bortfaldt. Generelt beskrives behovet for mentor for en del kursisters vedkommen-

de at række ud over de 7 uger, der tilbydes på de korte kurser. De oplevelser og problemer kursi-

sterne starter på kurset med, får stor betydning for deres deltagelse og dermed udbytte, ”hvis det er 

nogle alvorlige ting, […] så sidder de over for én og skal være målrettede i syv uger, så skal de 

være klar, og så viser det sig, at der er masser af problemer, når man åbner op for skuffen” (Inter-

view med undervisere/koordinatorer, august 2012) 

 

Der gives på den baggrund udtryk for at ”indsatsen kræver ret meget mere end det, som vi kan til-

byde på de der syv uger”. Desuden giver koordinatorerne udtryk for, at der er ”brug for en form for 

efterværn”. Et tilbud der rækker ud over selve kursusforløbet, og henviser til, at det er ”rigtig vigtigt 

at man får det kørt i stilling, hvis man ved, at det er rigtig betydningsfuldt” . 

 

 

Opsummering vedrørende den pædagogiske praksis 

Den pædagogiske praksis, der er udviklet på kursusforløbene inden for Unge i Vækst, omfatter for-

skellige elementer, som indgår i indbyrdes samspil. Det faglige indhold fokuserer på personlig ud-

vikling og erfaringsudvikling i forhold til job og uddannelse. Aktiviteterne omfatter vejledning, 

værkstedsbaserede aktiviteter i lokale sammenhænge (som ramme for erfaring med forskellige typer 

job og uddannelse og afklaring af ressourcer og interesser) samt social støtte med brug af blandt 

andet mentor. Som del af den pædagogiske praksis indgår det som et vigtigt element at udvikle so-

cialt fællesskab på holdene. Det danner grundlag for samspil og dialog med andre unge og med un-

derviserne i forløbene og bidrager til, at de unge får mulighed for at udvikle deres sociale netværk. I 

de lange forløb udgør punkterne personlig udvikling og social støtte en større del af aktiviteterne 

end det er tilfældet i de korte forløb. 
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Det generelle princip bag forløbenes aktiviteter er at tage afsæt i kursisternes ressourcer, personlige 

behov og ønsker, og søge at matche aktiviteterne hertil. Dette formuleres af koordinatorerne med 

brug af udtryk som at ”møde kursisterne hvor de er”, ”have en anerkendende tilgang” etc.  

 

Inden for rammerne af ”Unge i vækst” er der således udviklet en pædagogisk praksis; men denne 

praksis er ikke noget fast etableret. Undervisningen må tilpasse sig de unge, som deltager, og den er 

løbende blevet udviklet på baggrund af respons fra kursister og refleksion og diskussion blandt ko-

ordinatorer og undervisere. 
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2. De unges kompetencer og udbytte af forløbene 

Projekt ”Unge i Vækst” (UIV) har som nævnt haft til formål at gennemføre udviklingsforløb, som 

motiverer og opkvalificerer unge ledige til at deltage i ordinær uddannelse eller job med uddannel-

sesperspektiv, således at de kan komme ud af ledighed og ind i uddannelse og job.  

 

I projektperioden fra februar 2011 til og med juni 2012 er der gennemført 12 UIV-forløb, nemlig 3 

forløb for målgruppe 1 i både Hjørring og Frederikshavn samt 3 forløb for målgruppe 2 i både Hjør-

ring og Frederikshavn. Forløbene for målgruppe 1 har haft en varighed af 7 uger, mens forløbene 

for målgruppe 2 har varet 20 uger. Derud over har der i særlige tilfælde været mulighed for at delta-

gere kan forlænges og dermed gennemgå op til to forløb. 

 

Projektbeskrivelsen formulerer tre mål for arbejdet med de unge: 

1. Deltagerne i forløbene opnår valgkompetence og uddannelsesfantasi, uddannelsesparat-

hed og uddannelsesmotivation samt kendskab til og overblik over egne ressourcer. 

2. 70 pct. af de deltagende unge er senest 3 måneder efter forløbet i gang med den planlag-

te aktivitet.  

3. Frafaldsprocenten på det efterfølgende uddannelsesforløb for disse unge er 1 pct. lavere 

end den frafaldsprocent, der ellers gælder på den pågældende uddannelse.  

 

I denne del af evalueringsrapporten vil fokus være på opfyldelsen af første mål baseret på kvalitativt 

interviewmateriale. 

 

Det empiriske grundlag  

Det empiriske grundlag for evalueringen af denne del består af semi-strukturerede interviews med i 

alt 59 unge (13 fra målgruppe 1 og 46 fra målgruppe 2). Derudover trækkes på gruppeinterviewet 

med koordinatorer og en fast timelærer gennemført i august 2012 med særlig henblik på erfarings-

opsamling. 

 

I forhold til det empiriske grundlag er det væsentligt at være opmærksom på, at den undervisnings-

mæssige og forløbsmæssige praksis igennem projekt UIV ikke har været statisk. Der er således fo-

retaget en generel udvikling af både de didaktiske, faglige og forløbsmæssige elementer med hen-

blik på en konstant optimering af projektet. Det betyder dog rent metodisk, at det ikke er muligt at 

sammenligne interviews fra forskellige forløb i forhold til bestemte elementer i projektet. Sådanne 

sammenligninger kan kun ske i forhold til koordinatorernes rolle, som har været gennemgående i 

projektet opbygning; men dette endda kun på et overordnet niveau, da koordinatorernes praksis og-

så har ændret sig på tværs af forløbene i takt med den indsamlede erfaring. 

 

Evalueringen af projektets første mål skal derfor ses i et helikopterperspektiv, der afspejler forskel-

lige elementer på tværs af forløbene. Det betyder på den ene side, at der åbnes mulighed for en bre-

dere funderet evaluering i forhold til det meget brede område, som projektet har beskæftiget sig 
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med, men på den anden side er der en risiko for at dybden i den indhøstede erfaring med konkrete 

elementer kan lade noget tilbage at ønske. 

 

De unges baggrund 

Gennem arbejdet med interviewresultaterne står det klart, at de unges baggrund kan tilskrives endog 

meget stor betydning for kursisternes opfattelse af og tilgang til projekt UIV og dermed også for 

deres udbytte af forløbene. En vis viden om de unges baggrund er således væsentlig som bag-

grundsvariabel i forhold til at forstå de unges udtalelser i almindelighed og dermed selve evaluerin-

gen af det første delmål i særdeleshed. 

 

Generelt tegner der sig et billede af, at mange af de unge i projektet har store personlige og sociale 

problemer. Disse problemer bevirker ifølge projektlederen, at den lyst og vilje som de unge måske 

har, drukner i andre ting, som hele tiden kommer ind og kræver prioritet. Hun fremhæver eksem-

pelvis, at flere af de unge har en stor gæld og udtaler i den forbindelse: ”(…) en 23-årig med en 

gæld på 150.000 synes det er vigtigere at få sikret, at alle kreditorerne holder mund og ikke sender 

regninger og ringer hele tiden, end at tænke på, om man skal være tømrer eller snedker” (Interview 

med projektleder, oktober 2011). Andre unge har ifølge projektlederen problemer med usikkerhed 

og dårligt selvværd. De er således grundlæggende urolige for, om de overhovedet kan magte at væ-

re i en uddannelse eller i et job. Endelig fremhæver projektlederen, at der også er flere, der har op-

mærksomhedsforstyrrelser, og at de i deres skoletid ofte har haft mange dårlige oplevelser. 

 

I forhold til målgruppe 1, så beskrives denne gruppe af en koordinator som bestående af ca. 50 pct., 

der efter et sabbatår i eller efter gymnasiet ikke har kunnet finde arbejde. Denne del af målgruppe 1 

beskrives samtidig som manglende de nødvendige redskaber og ”erfaring i hvordan man gør”. Det 

vil ifølge koordinatoren nærmere sige, at de unge i denne halvdel af målgruppe 1 mangler kompe-

tencer i at være opsøgende og tage stilling i virkelighedens verden. Den anden halvdel er ifølge 

samme koordinator karakteriseret ved at være ”(…) i risiko for at blive marginaliseret meget, fordi 

at de, hvis ikke de får nogle værktøjer, så har de nogle problemer måske på den sociale side, der 

gør at de har svært ved at håndtere det (…) de har måske oplevet massiv mobning og har altid følt 

sig forkert, har måske haft en familie som ikke har kunnte bakke op om dem. Men de har de her 

ressourcer som gør, at de i princippet godt kan klare at komme videre” (Interview med undervise-

re/koordinatorer, august 2012). 

 

I de gennemførte interviews med de unge kan dette betydelige spænd i baggrund i målgruppe 1 illu-

streres ved et par eksempler. En af de unge fra målgruppe 1 kommer fra en kernefamilie og har en 

HF eksamen. Hun beskriver sine problemer med at finde et job som værende forårsaget af finans-

krisen. En anden af de unge fra målgruppe 1 er skilsmissebarn og har haft meget dårlige erfaringer 

med skolegang siden 4. klasse. 

 

Der synes altså at være en vis spredning i de unges ressourcesituation og udgangspunkt i målgruppe 

1. Enkelte er faktisk blevet overført til målgruppe 2, hvis det har vist sig, at deres problemer stak 

dybere end først antaget. Samtidig fremhæver koordinatorerne, at de tre deltagende kommuner har 
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haft en uens visiteringspraksis, hvilket bl.a. har afstedkommet behovet for overflytning af enkelte 

unge fra målgruppe 1 til målgruppe 2. 

 

I forhold til målgruppe 2 beskriver en koordinator de unge som: ”Der er rigtig rigtig mange grund-

læggende ting om det at begå sig i verden, de ikke har lært (…). De er dårligt fungerende. Både 

fysisk og psykisk og socialt (…) Det er omsorgssvigtede børn, som er blevet voksne” ” (Interview 

med undervisere/koordinatorer, august 2012). 

 

En af de unge i målgruppe 2 fremhæver sin egen meget omskiftelige tilværelse under opvæksten 

som udslagsgivende i forhold til hendes nuværende sociale problemer, der bl.a. består i et meget 

distanceret forhold til andre mennesker. Samtidig går hun nu i psykiatrisk behandling. En anden af 

de unge beskriver sin baggrund som karakteriseret af faderens alkoholproblem i samspil med en 

omtumlet opvækst med megen omskiftelighed. 

 

Specielt for målgruppe 2 tegner der sig altså et billede af, at mange af de unge ikke har oplevet til-

strækkelig støtte, interesse og kærlighed i deres opvækst. For manges vedkommende har folkesko-

len været en periode med talrige nederlag og deraf følgende alternative strategier for at klare sig. 

Der er en tendens til, at unge i denne målgruppe møder verden med skepsis og med hyppige tanker 

på modstandsstrategier. Der er altså en barriere, som projektets succes synes at være betinget af at 

kunne overvinde i forhold til især målgruppe 2. 

 

Målgruppe 1: De unges kompetencer og udbytte af projekt UIV 

Projekt UIV har generelt bidraget med en styrkelse af de unges indsigt i fremtidsmuligheder i lyset 

af deres egen situation, jobsøgningskompetencer og redskaber i forhold til at arbejde med sig selv. 

Sidstnævnte redskaber har blandt andet virket positivt ind på de unges kendskab til og overblik over 

egne ressourcer. Derudover ligger der også et betydeligt udbytte i forhold til uddannelsesparathed. 

Mange af de unge i målgruppe 1 havde ganske vist et vist niveau af uddannelsesparathed ved ind-

træden på kurset; i hvert fald efter eget udsagn. Men samtidig erkender mange, at projekt UIV har 

bidraget meget positivt til at højne dette niveau. En af de unge udtaler i den forbindelse:  

”I forvejen var jeg meget uddannelsesparat, jeg kan ikke lide at sidde derhjemme, jeg kan faktisk 

bedst lide at gå i skole, det med at de klæder os på til samtale, jobsamtale, det synes jeg er virkelig 

rart, for jeg har aldrig haft et arbejde faktisk, så jeg har aldrig været til en praktiksamtale faktisk, 

så det har været det, der har skræmt mig mest faktisk, det med at komme i gang, det med at jeg ikke 

ved hvordan det foregår, men nu har vi kørt det igennem så mange gange, så det er nemmere. Det 

har i al fald gjort, at jeg kan gøre det.” 

Ud over jobsøgningskompetencer som afspejlet i citatet, så er de centrale kompetencer, som de un-

ge fremhæver, at de for det første har fået overblik over deres uddannelsesmæssige muligheder – 

det vil med andre ord sige at der er skabt afklaring og indsigt i fremtidsmuligheder - og mange til-

kendegiver videre, at de også er blevet målrettede og har fået motivation til at påbegynde et uddan-

nelsesforløb. Nogle unge pointerer videre at projekt UIV har bidraget til skabelsen af modenhed, 

seriøsitet og mod til at springe ud i et uddannelsesforløb. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at 
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mange unge fremhæver tryghed som en forudsætning for uddannelsesparathed og at projekt UIV 

netop har formået at bidrage med skabelsen af tryghed. 

 

Målgruppe 1: De unges betragtninger på projekt UIV 

Den individuelle vejledning og tilrettelæggelsen af individuelle forløb fremhæves af næsten alle 

interviewpersoner som et særdeles positivt aspekt. Årsagen er, at de unge dermed får tilvejebragt en 

styrket indsigt i deres fremtidsmuligheder. I samme åndedrag nævnes også mulighederne for af-

prøvning via praktikforløb, herunder de værkstedbaserede aktiviteter, som meget fint spiller sam-

men med den individuelle vejledning og den styrkede indsigt i egne fremtidsmuligheder. 

 

Der er generelt stor ros til koordinatorerne for deres personlige engagement, der af flere beskrives 

som værende meget større, end man kunne forvente. I den forbindelse er det især koordinatorenes 

oplevede oprigtige interesse for den enkelte, som nævnes. En af de unge udtaler i den forbindelse 

”De er interesserede i at få en gennem den her uddannelse, det er skønt.” Koordinatorerne fremstår 

i det hele taget som projektets krumtapper i interviewmaterialet, hvor deres centrale placering er 

funderet i evnen til at opnå fortrolighed (overvinde barrierer) og bidrage med kritiske og konstrukti-

ve spejlinger og redskaber, som højner de unges kendskab til og overblik over egne ressourcer og 

som samtidig bibringer dem konstruktive redskaber i forhold til uddannelse og job.   

 

I tilvejebringelsen af disse væsentlige aspekter er de individuelle samtaler det afgørende redskab. 

En koordinator udtaler i den forbindelse: ”I den individuelle vejledning, det er jo der, man kommer 

ind under huden på hinanden. Jeg tror at det den individuelle vejledning den betyder, det er at vi 

tør italesætte nogle af de ting som mange andre ikke har turdet sige. At vi tør sige, det vi ser, og det 

gør vi i den individuelle kontakt med dem. Og det er bare en observation, der bliver lagt ud og så 

kan man tale om den, og når man gør det på den måde, så bliver det aldrig anklagende eller be-

brejdende, og derfor så bliver det okay at snakke om. Det bliver også okay at snakke om, hvad vi 

gør ved det. Og blive fremadrettet på det, og det er det der, tror jeg, kendetegner den individuelle 

kontakt og så selvfølgelig, at man hele tiden er 100 pct. anerkendende. Jeg kan faktisk lide dig, 

selvom du ter dig åndssvagt” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012). Et andet væ-

sentligt redskab i den forbindelse – som især synes at spille en rolle for visse unge – er ”livline” 

aspektet – det vil sige, at de unge altid kan kontakte koordinatoren med store og små spørgsmål. 

 

Koordinatorernes engagement, den personlige samtale og ”livline” aspektet spiller også en rolle i 

forhold til flere unges positive oplevelser af, at de ikke blot bliver set på som objekter, som syste-

met blot hurtigst muligt ønsker indplaceret på den ”rette” hylde. I stedet fremhæver flere interview-

personer, at de føler sig behandlet som mennesker. Her spiller naturligvis også den individuelle til-

rettelæggelse af forløb en stor rolle. Men det forhold, at der undervises i konflikthåndtering, psyko-

logi og kommunikation er også kilde til stor tilfredshed blandt flere interviewpersoner i den forbin-

delse, idet det vidner om, at der er tid til og mulighed for at arbejde med personlig udvikling. 

 

På det mere konkrete plan i forhold til at komme videre i livet er der også udbredt tilfredshed med 

øvelserne i at lave CV, jobansøgninger samt i at gå til jobsamtale. En enkelt interviewperson advo-
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kerer ligefrem for flere aktiviteter i den forbindelse. Men ellers er billedet, at meningerne på dette 

punkt er noget delte (se nedenfor). 

 

I forhold til undervisningen beskriver de fleste interviewpersoner det faglige niveau som passende, 

men her spiller kursisternes uddannelsesmæssige baggrund selvsagt en betydelig rolle og enkelte 

påpeger, at det faglige niveau har været for lavt (det gælder specielt de unge med en gymnasial ek-

samen, som der er en del af i målgruppe 1). 

 

Flere interviewpersoner i målgruppe 1 efterlyser mere struktur. Eksempelvis fremhæves det af en 

enkelt interviewperson som et irritationsmoment, at rygerne sætter dagsordenen for pauser. Det er 

dog lidt forskelligt, hvorledes interviewpersonerne stiller sig til spørgsmålet om mere struktur i ud-

dannelsen. Der tegner sig konturer af, at det især er de unge med den stærkeste uddannelsesmæssige 

baggrund, som ønsker mere struktur, men billedet er ikke helt entydigt. Det er måske noget, der 

med fordel kan afklares via en forventningsafstemning ved forløbets start.  

 

Til forskel fra de ovenfor citerede unge mener tre interviewpersoner, at der blev anvendt for meget 

tid på at lave CV’er og jobansøgninger. En af de unge udtaler i den forbindelse: ”Det er jeg lidt træt 

af at have brugt to dage på at skrive ansøgninger og cv og sådan noget. det synes jeg ikke er i or-

den, når de ligesom siger, at det er noget vi skal have med videre, og skal sætte os i gang, og så 

sætter de os til at skrive cv´er og ansøgninger.” Det skyldes, at de fleste tidligere har arbejdet med 

disse ting i andre kommunale tilbud. 

 

Det er en udbredt holdning, at der med fordel kan indlægges flere fysiske aktiviteter for at bryde 

mønstret med stillesiddende aktiviteter. Flere interviewpersoner beskriver, at de gerne vil ud at lave 

noget samt at de har vanskeligt ved at sidde stille. Afbræk i den traditionelle undervisning vil derfor 

være kærkomment, om end billedet her heller ikke er helt entydigt. 

 

Målgruppe 2: De unges kompetencer og udbytte af projekt UIV 

I målgruppe 2 fremstår selvværd som en af de centrale egenskaber, som projekt UIV har bidraget 

positivt med. Mange unge har i den forbindelse haft behov for hjælp til at se egne problemer i øjne-

ne og i det hele taget have det godt med sig selv og ”have styr på hjemmefronten”, som en af de 

unge udtrykker det. Denne del af udbyttet er bl.a. blevet tilvejebragt gennem undervisningen i psy-

kologi, kommunikation og konflikthåndtering. En af de unge udtaler i den forbindelse: 

 

”Jeg gik på kokkeskolen sidste år, men kom ud i nogle ting, og det gjorde, at jeg var psykisk ustabil 

og måske heller ikke moden nok til det, og måtte stoppe, og det gjorde så at jeg ikke var helt uddan-

nelsespart, men så kom jeg så på dette kursus, hvor jeg har fået nogle værktøjer, som kan betyde at 

jeg kan gøre mig selv parat også psykisk, og måske også er blevet mere moden. Vi har jo fået lov at 

prøve de her værktøjer af, jeg har jo været i uddannelsespraktik, jeg har været nede på HG, og alle 

de ting vi har lavet, på psykologi og, fået nogle værktøjer til at håndtere verden på, det har i al fald 

gjort at jeg er blevet mere uddannelsesparat. Det har for eksempel været teori om, hvordan du 

håndterer angst og fobier, førhen så døjede jeg med, at jeg bare stak af, når det blev for svært, men 
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nu har jeg fået værktøjer der siger, at jeg skal blive her, og så må jeg løse det på en rigtig og vok-

sen måde, kan man sige. Og det er værktøjer, som jeg har arbejdet meget i det her forløb. Og så 

også det at kunne sige til sig selv, at man er god nok, at kunne anerkende det, det er også ret vigtigt 

og det har det her kursus også været med til, at give mig lidt mere selvtillid, og det har betydet rig-

tig meget at [koordinatoren] har virkelig troet på mig, for jeg kommer fra en familie, hvor jeg ikke 

rigtigt får anerkendelse.” 

 

Citatet er udtryk for et eksempel på, at det for mange unge handler om at kunne overskue og hånd-

tere sin egen situation. Det er en udbredt betragtning i interviewmaterialet. Mange unge har opnået 

at få et overskud og en evne til i det hele taget kunne stå op om morgenen og følge undervisningen. 

Interviewene peger på, at projekt UIV i den forbindelse har formået at søsætte en positiv proces hos 

flere unge i forhold til netop disse aspekter. 

 

Andre unge i målgruppe 2 fremhæver, ligesom i øvrigt mange unge i målgruppe 1, at projekt UIV 

har bidraget med afklaring og fastsættelse af mål, men samtidig også at det vigtigt at vide, hvad 

man går ind til (afklaring og forventningsafstemning). Her kommer tryghedselementet ind, som 

også de unge i målgruppe 1 fremhævede. 

 

For det store flertal af unge i målgruppe 2 har det været centralt at projekt UIV har kunnet gøre en 

forskel i forhold til at tilvejebringe overskud og ro på hverdagen gennem den rette individuelt 

skræddersyede støtte. En af de unge pointerer i den forbindelse: 

 

”Jeg ser mig selv som en succeshistorie i dette her, og det gør [koordinatoren] også og min mentor, 

jeg kan også mærke at jeg har rykket mig rigtig rigtig meget, men det har jo også været fordi der 

har været nogle mennesker omkring mig, som ikke bare har været ligeglade, de kan også godt 

skælde ud, men det er kun hvis man virkelig ar fortjent det, har gjort noget, men ellers er de rigtig 

gode til at rose, give et klap på skulderen, det har gjort at jeg har sagt, jeg kan godt det her, jeg 

skal i gang.” 

 

Citatet er et eksempel på, at der hos mange unge, ifølge egne udsagn, er skabt ”en positiv indstil-

ling” og en ”parathed til at tage ansvar for eget liv”. 

 

Målgruppe 2: De unges betragtninger på projekt UIV 

I langt de fleste interviews tegnes der et billede af koordinatoren, som det vigtigste element i projekt 

UIV; ikke mindst på grund af de individuelle samtaler. En af de unge påpeger således koordinato-

rens store indsats, som giver en tryghed og samtidig bliver man holdt fast. Det fungerer ifølge den 

unge godt, fordi koordinatoren er en sparringspartner, som vil de unge og som skaber en god kemi. 

En anden af de unge fra målgruppe 2 fremhæver, at koordinatoren har hjulpet hende meget. Han har 

givet hende nogle spark, som hun efter eget udsagn har trængt til. De ting fra kurset der har betydet 

noget ifølge den unge, er blandt andet de samtaler, de har haft om selvværd. 
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Men samtidig med de positive tilkendegivelser i forhold til koordinatoren fremhæver langt de fleste 

unge også den styrkede indsigt i fremtidsmuligheder og muligheden for afprøvning via praktikfor-

løb som et meget positivt aspekt ved forløbet. På samme måde er den individuelle vejledning og 

tilrettelæggelsen af individuelle forløb entydigt beskrevet positivt. En af de unge pointerer i den 

forbindelse, at projekt UIV tager hensyn til det enkelte menneske, idet koordinatoren og lærerne går 

op i, hvordan man har det, hvilket er meget positivt. Der er samtidig mulighed for at arbejde med 

mål og få støtte, hvilket den unge ikke har oplevet tidligere. 

 

I målgruppe 2 er der ligesom i målgruppe 1 generelt stor tilfredshed med undervisningen i psykolo-

gi og kommunikation, men her fremhæves også undervisningen i økonomi og budget samt ernæring 

og madlavning som værende givtige og udbytterige. Forløbene med teambuilding ved DGI husets 

foranstaltning beskrives entydigt positivt i de interview, hvor disse forløb tematiseres. 

 

Det sociale aspekt på holdet er også kilde til at skabe en god oplevelse for kursisterne. Flere inter-

viewpersoner pointerer, at der er et godt sammenhold på holdet, samt at det skyldes, at alle er i 

samme båd. 

 

I målgruppe 2 ses der store forskelle i forhold til målgruppe 1 i forhold til ønsket om mere struktur. 

Hvor flere interviewpersoner fra målgruppe 1 påpegede det belastende i at nogle kursister somme 

tider udvandrer fra undervisningen, så er billedet i målgruppe 2 mere sammensat. Flere nævner så-

ledes, at det er godt, at der er plads til at kursisterne kan have dårlige dage eller være syge, mens tre 

interviewpersoner fra målgruppe 2 efterlyser mere struktur, idet de oplever for megen slaphed om-

kring krav til fremmøde og tilstedeværelse. 

 

I forhold til spørgsmålet om mere fysisk aktivitet er de to målgrupper mere på linje. Således frem-

hæves det i målgruppe 2 som meget positivt med fitness-modulet, om end skiftet til en anden fitness 

lokalitet entydigt beskrives negativt. 

 

På positivsiden skal også nævnes, at kurset har bidraget med rytme og struktur i hverdagen, som af 

kursisterne anses for forudsætninger for uddannelsesparathed. 

 

Efter kursusforløbet er flere af de unge blevet tilknyttet en mentor. Der er utvetydigt en positiv 

holdning til dette initiativ. Det fremgår af interviewene, at de unge sætter stor pris på, at have en 

person, som de kan kontakte, hvis de har problemer eller blot i det hele taget tale med. Flere beskri-

ver ligefrem mentoren som en ven. Dette indikerer, at det ofte kan gøre en stor forskel i positiv ret-

ning, at den unge ved, at der er en, vedkommende kan ringe til. Det giver en betydelig tryghed, der 

kan medvirke til at skabe mere energi hos den unge. Det er en pointe, som i øvrigt understøttes i 

interviewet med koordinatorerne og timelæreren. 

 

En kilde til irritation blandt de unge kan være transportproblemer i forbindelse med forløbet (bopæl-

praktiksted eller bopæl-kursussted). Dette problem er dog kun nævnt af to interviewpersoner, men 
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det er givetvis et aspekt, som der med fordel kan tages højde for. Problemet synes at bunde i, at vis-

se unge har problemer med at overskue transport over lidt længere geografiske afstande. 

 

I den udstrækning lærerskift tematiseres i interviewene, betegnes de entydigt negativt. Det afspejler 

givetvis, at kursisterne er glade for deres stamlærer og derfor har en oplevelse af, at andre lærere 

kun vanskeligt kan ”løfte arven”. Eksempelvis skal nævnes undervisningen med en musikterapeut, 

som af flere fremhæves som en dårlig oplevelse, fordi musikterapeuten ikke formåede at ramme 

målgruppen. 

 

Et par kritikpunkter af den generelle undervisning er dog, at der ønskes en bedre klarlæggelse af 

formålet med undervisningen i de forskellige emner samt at planlægningen af undervisningen har 

virket lidt rodet til tider. Der er således et ønske hos nogle interviewpersoner om at følge et skema 

samt minimering af ad hoc informationer fra dag til dag. 

 

Ligesom det sker i interviewene med unge fra målgruppe 1, så fremhæver flere interviewpersoner 

fra målgruppe 2, at det vil være ønskeligt med flere indlagte fysiske aktiviteter i undervisningen. 

For meget tavleundervisning synes at skabe opmærksomhedsproblemer blandt deltagerne. Det er 

bl.a. et af de elementer som har været undervikling i løbet af projektet (jf. pointen om et fitness-

modul ovenfor). 

 

I Frederikshavn rejses der kritik af lokaliteten i handelsskolens kælder. Men samtidig fremhæves 

den nye lokalitet positivt. Der efterspørges dog generelt bedre faciliteter til at holdet kan lave noget 

socialt udenfor undervisningstiden (Frederikshavn). I samme forbindelse efterlyses der også holdtu-

re, hvor holdet kan få fælles oplevelser. 

 

Et konkret kritikpunkt til forløbet er, at der efterlyses flere besøg på forskellige uddannelser under 

forløbet, hvilket blot vidner om det særdeles positive aspekt der ligger i muligheden for afprøvning 

af forskellige uddannelser/erhverv (værkstedsbaserede aktiviteter). 

 

Et andet konkret kritikpunkt består i at koordineringen af informationer mellem projektets aktører 

kan forbedres. Blandt andet fremhæves det, at der har været tovtrækkerier om, hvem der skulle be-

tale for VUC-forløbet og en anden interviewperson pointerer det irriterende i at modtage forskellige 

beskeder fra de forskellige instanser; kursuslærere og kursuskoordinatorer på den ene side og kom-

munen og handelsskolen på den anden side. En tredje interviewperson påpeger uheldige situationer 

opstået som følge af omrokeringer og ændringer af eksempelvis sagsbehandlere. Dette skaber fru-

stration, idet der skal bruges fornyet tid og ressourcer på at indvie den nye sagsbehandler i sagen, 

der måske samtidig ser meget anderledes på den unge end den forrige sagsbehandler. Det er således 

ikke den interne kommunikation mellem aktørerne tilknyttet selve uddannelsesforløbet og kursusak-

tiviteten (lærerne og koordinatorerne), der står for skud, men derimod den eksterne kommunikation 

med andre partnere i projektet. 
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Opsummering vedrørende de unges kompetencer og udbytte af forløbene 

Generelt beskriver de unge projekt UIV meget positivt og der er stor ros til koordinatorerne og læ-

rerne for deres engagement samt den personlige og individuelle vejledning, som de giver. De værk-

stedsbaserede aktiviteter beskrives også generelt positivt, idet de er en vigtig komponent i de unges 

muligheder for at afsøge holdbare og realistiske fremtidsmuligheder. Disse forhold danner grundlag 

for flere unges beskrivelse af, at UIV adskiller sig markant positivt fra alle andre tidligere forløb, de 

har været involveret i som kontanthjælpsmodtagere. 

 

Den væsentligste forskel består deri, at de unge i tidligere forløb mest blot har beskæftiget sig med 

at skrive CV’er og ansøgninger. Projekt UIV frembyder derudover eller alternativt fokuserede mu-

ligheder for at de unge kan arbejde med sig selv såvel i grupper som individuelt under vejledning og 

sparring med den tilknyttede koordinator og/eller mentor. 

 

I forlængelse heraf tegner der sig et klart billede af, at projekt UIV i betydelig grad har bidraget 

positivt til skabelsen af en højere grad af uddannelsesparathed hos langt de fleste unge, end de hav-

de inden indtræden i projektet. Det er en betragtning som genfindes i langt de fleste interviews. De 

få, som ikke mener, at projekt UIV har bidraget i den forbindelse, er alle unge, som i forvejen havde 

en plan med deres liv – eller i det mindst en forestilling om, hvad de ville fremover - og som samti-

dig også besidder uddannelsesmæssige kompetencer; ofte på gymnasialt niveau. 

 

Der er dog en vis variation i bedømmelsen af UIV kursets forskellige komponenter. Her tyder me-

get på, at kursisternes baggrund har stor betydning for oplevelsen af kurset. Eksempelvis kan tiden 

brugt på skrivning af CV’er og ansøgninger vurderes meget forskelligt. Det samme gør sig gælden-

de for personlighedstests og de deraf fremkomne resultater. Oplevelsen af kurset afhænger i stor 

udstrækning af kursisternes personlige erfaringer samt hvor de i det hele taget er i deres liv. 

 

Det ændrer dog ikke på det generelt meget positive billede som interviewene tegner af projekt UIV. 

I forholdt til målbeskrivelsens første mål synes det på den baggrund rimeligt at konkludere, at pro-

jekt UIV i høj grad har bidraget positivt til skabelsen af valgkompetence og uddannelsesfantasi, 

uddannelsesparathed og  uddannelsesmotivation samt kendskab til og overblik over egne ressourcer 

hos det store flertal af projektets unge. 
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3. De unges overgang til arbejde og uddannelse 
 
Ud over målet om at opnå valgkompetence, uddannelsesfantasi og uddannelsesparathed, som vi har 

behandlet i foregående afsnit, var der som nævnt også opstillet to kvantitative mål for UIV-

forløbene, nemlig for det første, at mindst 70 pct. af de deltagende unge senest 3 måneder efter for-

løbet skulle være i gang med den planlagte aktivitet, og for det andet, at frafaldsprocenten på det 

efterfølgende uddannelsesforløb for disse unge skulle være 1 pct. lavere end den frafaldsprocent, 

der ellers gælder på den pågældende uddannelse. Det sidstnævnte mål behandles ikke i evaluerin-

gen. Det førstnævnte, som handler om de unges overgang til uddannelse og arbejde, behandles i 

dette afsnit.  

 

Grundlaget er oplysninger om de unges videre forløb, som vi har modtaget fra projektledelsen. For 

alle de unge, som har deltaget i UIV-forløbene, er registreret. 

 Hvilken plan for overgang til uddannelse og/eller arbejde, som den unge havde formuleret (i 

samarbejde med projektets medarbejdere) ved afslutningen af UIV-forløbet 

 Hvad den unge var i gang med 3 måneder senere.  

 

Oplysningerne er næsten komplette; kun i nogle få tilfælde har det ikke været muligt at få oplysning 

om de unges situation 3 måneder efter afslutningen af UIV-forløbet.  

 

Der har som tidligere nævnt i projektperioden fra februar 2011 til og med juni 2012 været gennem-

ført 12 UIV-forløb, nemlig 3 forløb (7 uger) for målgruppe 1 i både Hjørring og Frederikshavn samt 

3 forløb (20 uger) for målgruppe 2 i både Hjørring og Frederikshavn.   

 

Der har i denne periode deltaget i alt 181 unge i projektet. Dog har der været besat 194 pladser, da 

et mindre antal unge er blevet genvisiteret til UIV, og således har fået et forlænget forløb i projek-

tet).  

 

Tre kommuner, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev, har visiteret unge til projektet. Fordelin-

gen af deltagere på kommuner og typer af forløb er følgende:  

 

 Frederikshavn har i alt visiteret 78 unge til UIV, heraf 47 til forløb for målgruppe 1 og 31 til 

forløb for målgruppe 2. Af de 78 unge er 8 blevet forlænget i projektet, og der er således 

forbrugt 86 pladser. 

 Hjørring har i alt visiteret 79 unge til UIV, heraf 46 til forløb for målgruppe 1 og 33 til for-

løb for målgruppe 2. Af de 79 unge er 3 blevet forlænget i projektet, og der er således for-

brugt 82 pladser. 

 Brønderslev har i alt visiteret 24 unge til UIV, heraf 10 til forløb for målgruppe 1 og 14 til 

forløb for målgruppe 2. Af de 24 unge er 3 blevet forlænget i projektet, og der er således 

forbrugt 27 pladser.  
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De unges forløb igennem og efter UIV er langt fra nogen lige vej. Nogle får ikke afsluttet UIV-

forløbet; nogle får udviklet en plan for uddannelse og følger den; nogle får udviklet en plan, men 

må ændre den på grund af egne forhold eller ydre barrierer. Og det er mange forskellige slags ud-

dannelse, oplæring og arbejde, der er tale om. Den følgende tabel kan tjene som illustration af den-

ne mangfoldighed; det er en anonymiseret oversigt over deltagerne på et af de gennemførte 7-ugers 

forløb.   

 

Status for deltagere ved afslutning af 7-ugers UIV forløb og 3 måneder senere 

 Status ved afslutning af/ udslus-

ning af forløb 

Status 3 måneder senere 

Mand MTM (Mad til Mennesker) 

grundforløb, EUC Nord 

I gang ifølge plan  

Kvinde MTM-grundforløb, EUC Nord Stoppet, i stedet startet på HGS 

Kvinde I lære som dyrehandler Fået læreplads 

Mand Grundforløbet på Agri College I gang ifølge plan 

Mand Praktik hos Kvickly Hjørring Forlængelse af praktik 

Kvinde 

 

SOSU-grundforløb, men først 

læsekursus 

I gang med læsekursus 

Kvinde 

 

HG fleks – opkvalificerende for-

løb med henblik på  læreplads 

Fuldført HG fleks 

Kvinde Støttekontaktperson Tilbagevisiteret til jobcenter 

Mand 2-årig HF I gang ifølge plan 

Mand Grundforløb I læreforhold 

Kvinde Praktik i Superbrugsen med hen-

blik på læreplads 

I skolepraktik, EUC Nord  

Kvinde Fraflyttet  

Mand Udsluset til praktik indenfor au-

toområdet  

Overgået til kommunen – iværksat 

længerevarende praktikforløb 

Kvinde 

 

Stoppet grundet udbetaling af 

børneopsparing 

Gik efterfølgende i gang med HG 

 

 

De samlede oplysninger fra alle hold (både 7-ugers og 20-ugers, både Hjørring og Frederikshavn) 

om de unges overgang til uddannelse og arbejde er opgjort i nedenstående tabel: 

 

De unges overgang til arbejde og uddannelse  

Hvad er der udsluset til 

ved. Afslutning af UIV 

eller mål med uddannel-

sesplan 

Antal personer Fortsat i gang efter 

3 måneder 

Antal personer 

Fortsat i gang efter 

3 måneder  

Procent 

Arbejde og praktik    

Ordinært job 11 12  

I praktik*  22 11 

Uddannelse    

PMU (specialskole) 1 1  

Erhvervsgrunduddannelse 1 3 
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Produktionsskole 3 3 

Læreplads 4 5 

EUC Nord (forskellige 

typer EUD) 

28 25 

Frederikshavn Handels-

skole 

4 3  

Tech college, Aalborg 

(forskellige typer EUD) 

11 12  

SOSU Nord (grundforløb, 

hovedforløb, PAU) 

16 14 

VUC (9. klasse, 10. klasse, 

HF) 

21 18 

Videregående uddannelse 

(Aalborg Universitet, UC 

Nordjylland) 

4 3   

Uddannelse i andre regio-

ner 

1 Ukendt 

Arbejde og uddannelse i 

alt 

127 110 87 pct.  

Andre kategorier    

Forlængelse af forløb i 

UIV 

14 14   

Barsel, værnepligt, fæng-

sel 

5  

Fraflyttet regionen 5  

Arbejde, uddannelse og 

andre i alt 

151 124 82 pct.  

Tilbagevisiteret til jobcen-

ter** 

30  

Genvisiteret til forløb med 

opstart august 2012*** 

9 

Personer i alt 190   
*Nogle af deltagerne har været i kort praktik med henblik på efterfølgende uddannelse. Andre er overgået til 

virksomhedspraktik i forlængelse af uddannelsesplan udarbejdet i UIV 

** For eksempel med henblik på iværksættelse af behandling, udredning m.m. eller pga. fravær, sygemeldin-

ger mm. 

***Genvisiteringer, som er sket til forløb med opstart august 2012, indgår ikke i opgørelsen af antal unge, da 

disse forløb indgår i projektets forlængelsesperiode, som ikke er omfattet af evalueringen. 
 

Tallene dækker i nogle tilfælde over forløb, hvor de unges planer og muligheder ændres, men hvor 

de alligevel fortsætter overgangen til uddannelse og/eller arbejde. Det er derfor antallet af personer, 

som er i gang med en given aktivitet efter 3 måneder, i nogle tilfælde er større end det antal, som 

oprindelig havde startet eller planlagt den.  

 

Når man skal opgøre personers overgang fra én situation til en anden rejser der sig ofte spørgsmål 

om, hvordan man afgrænser gruppen af personer i udgangssituationen. I dette tilfælde er der to ty-

per deltagere, som vi finder det rimeligt ikke at tage med. Den ene gruppe er de unge, som i foråret 
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2012 er blevet genvisiteret til UIV forløb startende i august 2012. Disse forløb indgår i den forlæn-

gelsesperiode, som projektet har fået bevilget i efteråret. De er således ikke omfattet af evaluerin-

gen, og deres situationen tre måneder efter afslutningen af UIV vil tidligst kunne opgøres i starten 

af 2013. Den anden gruppe er de unge, som tidligt i UIV-forløbet er blevet tilbagevisiteret til job-

centeret, fordi de af forskellige grunde ikke passede til eller var klar til et UIV-forløb. Disse unge 

har selvfølgelig optaget en plads i projektet, men eftersom de har forladt det undervejs har UIVs 

aktiviteter og medarbejdere ikke haft mulighed for præge deres planer og videre forløb.  

 

Hvis man tager udgangspunkt i de 127 unge, som ved afslutningen af UIV-forløbet har været i gang 

med eller har haft en aftalt plan for overgang til uddannelse og arbejde, er det 87 pct. som fortsat 

har været i gang tre måneder senere. 

 

Hvis man også i udgangssituationen medregner de unge, som har fået forlænget UIV-forløbet, er i 

andre situationer eller er fraflyttet regionen, og altså tager udgangspunkt i 151 personer, er det 82 

pct. som fortsat har været i gang tre måneder senere. 

 

Der kan måske argumenteres for, at unge som har fået forlænget UIV-forløbet ikke endnu er i gang 

med en overgang til uddannelse og arbejde, og at de derfor ikke bør medregnes blandt dem, som 

fortsat er i gang efter 3 måneder. Hvis disse 14 unge trækkes ud af opgørelsen er det 73 pct., som 

fortsat er i gang tre måneder senere.  

 

Ved alle tre opgørelser er konklusionen således, at projekt ”Unge i Vækst” har opfyldt målsætnin-

gen om, at mindst 70 pct. af de deltagende unge 3 måneder efter forløbet skulle være i gang med 

den planlagte aktivitet.  
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4. Udvikling af samarbejde og partnerskab 

 

I dette afsnit behandler vi den del af projektets mål, som drejer sig om at udvikle lokalt samarbejde 

og partnerskab i Vendsyssel omkring en fælles strategisk indsats over for udfordringer inden for 

erhverv, arbejdsmarked og uddannelse. Samarbejdet skal udvikles indbyrdes mellem uddannelses-

institutioner, beskæftigelsescentre, UU-centre, erhvervsråd og arbejdsmarkedsorganisationer i de tre 

kommuner, som indgår i projektet. Denne del af projektet vægtes som nævnt indledningsvis med 20 

pct. Målene for samarbejde og partnerskab er nærmere beskrevet således:  

a) Fælles forpligtende mål og projekter for lokal udvikling og fælles strategisk definition af ud-

fordringer i lokalområdet.  

b) Videndeling og brug af de forskellige parters ressourcer og medarbejdere på tværs. 

c) Samarbejdsrutiner mellem undervisere og vejledere omkring opkvalificering af unge ledige i 

forhold til uddannelsesparathed.  

d) Systematiseret samarbejde omkring den enkelte unge, således at der kan arbejdes helheds-

orienteret med alle relevante parter inddraget 

 

I et arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med opstarten af projektet blev partnerskab defineret som 

”et struktureret, forpligtende, gensidigt fordelagtigt og dialogbaseret samarbejde mellem forskelli-

ge organisationer, der ved at kombinere deres ressourcer og kompetencer, arbejder sammen om at 

udvikle en aktivitet” (Notat om partnerskab 2010).  

 

Kilderne til vurdering af denne del af projektet er: 

 Et åbent spørgeskema udsendt i december 2011 til alle de partnere, som ifølge ansøgningen 

indgik i projektet 

 Individuelle interviews med koordinatorer og sagsbehandlere, gennemført i august 2011 

 Gruppeinterview med undervisere/koordinatorer, gennemført i august 2012 

 Indtryk fra deltagelse i partnerskabsseminarer og referater og andre dokumenter fra aktivite-

ter i projektet.  

 

Organisationen og samarbejdsfladerne 

Samarbejdet omkring projektet blev organiseret på to niveauer, et ledelsesniveau og et udførende 

niveau. På ledelsesniveauet blev der etableret en styregruppe bestående af projektlederen fra EUC 

Nord, en person fra hvert jobcenter, en person fra hver uddannelsesinstitution samt en person fra 

UU. Styregruppen har overordnet ansvar for projektets fremdrift og for beslutninger om dets gen-

nemførelse. På det udførende niveau blev der etableret en projektgruppe med de tre koordinatorer 

og projektlederen samt deltagere fra jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Som det fremgår, er der 

et vist overlap i sammensætning mellem styregruppe og projektgruppe, men forskel i opgaver. Det 

er især projektlederen, som har ansvar for at binde ledelsesniveauet og det udførende niveau sam-

men.  

 

Den fælles kompetenceudvikling for undervisere og vejledere hos parterne, som blev gennemført i 

første del af projektet, har også været et forum for udvikling af gensidig forståelse og videndeling.  
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Den bredere samarbejdskreds omkring projektet har omfattet 16 partnere; de har udgjort en referen-

cegruppe under navnet ”Det samarbejdende Vendsyssel”. Kredsen har bl.a. omfattet erhvervsråd og 

arbejdsmarkedsorganisationer. Disses rolle har, så vidt vi kan vurdere, mest været at udbrede kend-

skabet til og opbakningen bag projektets og dets aktiviteter. Rammerne for dette bredere samarbejde 

har især været de såkaldte partnerskabsseminarer, som er blevet afholdt to gange i projektperioden.   

 

Centralt i samarbejdet om gennemførelsen af projektet står de tre koordinatorer, som har ansvar for 

kursusforløbene for de unge. Deres væsentligste praktiske samarbejdsflader er til arbejdsmarkeds-

afdelinger i de tre kommuner. Det er herfra de unge henvises til deltagelse i projektet, og der er lø-

bende kontakter hertil og til andre dele af forvaltningen om praktiske og økonomiske spørgsmål i 

forhold til de enkelte unge.  

 

En anden samarbejdsflade for koordinatorerne er til de forskellige typer skoler, som inddrages som 

led i at afprøve de unges mulighed for at deltage i uddannelse.  

 

Rekruttering som samarbejdsopgave 

Projektet Unge i Vækst er støttet af midler fra Socialfonden. Som forudsætning for støtten har pro-

jektet forpligtet sig til at gennemføre uddannelsesforløb for et bestemt antal unge inden for de to 

målgrupper. Det er de kommunale jobcentre, som henviser unge til deltagelse i projektet, og det har 

været en væsentlig samarbejdsopgave både at få henvist det lovede antal unge og at opnå gensidig 

forståelse af, hvilken type unge der hørte på forløbene. Udnyttelse af pladserne på holdene var vig-

tig for projektets økonomi, idet støtte blev udløst for hver deltager. Men der kunne være et skisma 

mellem på den ene side at sikre det nødvendige antal deltagere, på den anden side at sikre, at delta-

gerne faldt inden for projektets målgruppe.  

 

Problemstillingen dukkede jævnligt op i projektets indledende faser. Ved det første seminar i den 

fælles kompetenceudvikling for undervisere og vejledere udtalte en erhvervschef fra en af kommu-

nerne, at de svage unge ikke hørte hjemme i dette projekt; de skulle ikke ud i virksomhederne. De 

kunne måske komme ud som foranstaltning under ”Det rummelige arbejdsmarked”, med tilknyttet 

støtte. En lærer fra én af erhvervsskolerne udtrykte uenighed i dette synspunkt (noter fra kompeten-

ceudvikling, marts 2011). Ved det første partnerskabsseminar, som blev afholdt kort tid efter, udtal-

te lederen fra én af erhvervsskolerne, at der blev henvist for få unge fra jobcentrene, og at det var et 

brud på de indgåede aftaler (noter fra partnerskabsseminar, marts 2011).   

 

Ved et interview midtvejs i projektet nævnte projektlederen også, at det et par uger før havde været 

nødvendigt have et møde med én af kommunerne og få talt om, hvad målgruppen egentlig er for en 

størrelse. Kommunen havde en interesse i at få nogle svagere ledige med i projektet, hvor man fra 

projektets side havde en idé om, at det var den bedre del af ledighedsgruppen, der skal med. Kom-

munerne havde problemer med den svageste del af gruppen, så der var nogle interesseproblemer 

der, som løbende måtte diskuteres. Som konsekvens af dette arbejdede man nu med den bredest 
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mulige fortolkning af de målgrupper, der var beskrevet i projektbeskrivelsen (interview med pro-

jektleder, oktober 2011).  

 

Samarbejdet mellem jobcentrene og projektet har således været en krævende opgave. En ungekoor-

dinator fra et af jobcentrene fremhæver i et interview, at der er forskel på, om man sidder i jobcente-

ret eller om man underviser den unge. Projektet skal ramme nogle af de målgrupper, som jobcentre-

ne har, da det er jobcentrene, der sender kursisterne. Hvis der skal komme kursister til tilbuddet, 

skal forløbene også imødekomme det, som jobcentrene har behov for (interview med ungekoordina-

tor, Frederikshavn jobcenter, august 2011).  

 

Spørgsmålet kommenteres også i det afsluttende interview med koordinatorerne. De vurderer blandt 

andet at en del unge er blevet henvist til projektet på grundlag af utilstrækkelige oplysninger og 

uden at have været igennem et afklaringsforløb i jobcenterets regi. I forbindelse med diskussion af 

nogle bestemte unges vanskeligheder siger en af koordinatorerne:  

 

”De har godt nok fuldført forløbet, men alle erkendte at de ikke arbejdede mod ordinære uddannel-

ser fordi vi igennem forløbet får dem udredt af en specialist og de har så begge to store generelle 

indlæringsvanskeligheder. Så er det altså svært at gå ind i et ordinært uddannelsesforløb. Og hvis 

man som kommune havde undersøgt de her ting, og havde haft indhentet de oplysninger der ligger 

ved UU vejleder, og de undersøgelser der ligger i forvejen, så havde man godt kunne se det her. De 

er også med til at sænke undervisningsniveauet på holdene fordi, vi skal også ligge undervisningen 

et sted, hvor de også får noget ud af det” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012). . 

 

Koordinatorerne mener således, at kurserne i for mange tilfælde er blevet brugt mere som udred-

ningsforløb end som opkvalificering mod bestemte former for uddannelses- eller arbejdsparathed.  

 

Både af interviews og ved møder er det fremgået, at der har været forskel på projektets samarbejde 

med jobcentrene i kommunerne. Det kommenterer koordinatorerne også i det afsluttende interview. 

Én af dem siger, at der er klar forskel på, hvordan unge visiteres fra kommunernes jobcentre. Visita-

tionen fra én af kommunerne sker meget hurtigt. ”Ligeså snart de får en ung der ligger inden for 

målgruppen, så tænker de på os (…).Så vi får nogen ind, der simpelthen lige træder ind ad døren 

(…). Der er nogen der er unge, men der er også en del, hvis de er unge, så har de fået to børn må-

ske på 3 år og har den der familiearv med sig. Den tunge sociale arv, så der er forskel på hvordan 

man bliver visiteret” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012). . 

 

Til forskel herfra peger koordinatoren på, at ”..i (en anden kommune) har de vores projekt tænkt ind 

i deres tilværelse. De er hurtige til lige at spørge, hvem det er, der vil passe til os. De administrerer 

deres indsats på en anden måde (…) der er en anden tilgang, faglighed, til arbejdet med ungeind-

satsen” (Interview med undervisere/koordinatorer, august 2012).  

 

Koordinatorerne peger dog også på, at forskellen i tilgang til ungeindsatsen også må ses på bag-

grund af de forskellige vilkår i de to kommuner; tilbudsviften i den førstnævnte kommune er ikke så 
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bred, og tendensen til at tænke uddannelse er mindre end i den anden. Men de er alligevel kritiske 

over for den førstnævnte kommunes tilgang til projektet og mener, at jobcenteret i for høj grad har 

forfulgt en interesse i at visitere ”dem de døjede med at komme af med” frem for at rekruttere unge, 

som var tæt på uddannelse eller arbejdsmarked, og få dem skubbet i gang.  

 

Den tredje kommune bliver også kort kommenteret. Her er koordinatorernes meldinger sammensat-

te; de peger på den ene side på, at kommunen frem gennem projektet har været for passiv og har 

visiteret for få unge til kurserne, på den anden side mener de, at det konkrete samarbejde om de 

unge har været præget af velvilje og åbenhed.  

 

Rekrutteringen af unge til projektet har således været en krævende samarbejdsopgave, præget af 

forskelle i vilkår og tilgange i de forskellige kommuners jobcentre. Men både kommuner og job-

centre fremhæver på den anden side, at samarbejdet er positivt, og at det er nyttigt at skulle udvikle 

samarbejdsrutiner på tværs af eksisterende skel mellem jobcentre og skoler og mellem forskellige 

kommuner. 

 

Parternes vurdering af samarbejdet 

Som nævnt er partnernes vurdering af samarbejdet også blevet undersøgt via et åbent spørgeskema. 

Skemaet var opbygget på den måde, at partnerne blev bedt om at kommentere hvert af de fire mål 

for samarbejde og partnerskab, som blev nævnt i starten af dette afsnit. For hvert mål er partnerne 

først blevet bedt om at formulere deres forventninger til projektet fra starten, deres vurdering af 

projektets aktuelle status og deres videre forventninger til projektet.   

 

Det viste sig svært at få indhentet svar fra alle partnere, selv efter rykkere. Af de 16 partnere, som 

var nævnt i projektbeskrivelsen, indkom besvarelser fra 8, herunder 2 fra arbejdsmarkedsorganisati-

oner og erhvervsråd, 2 fra kommunale erhvervs- og arbejdsmarkedscentre, to fra vejledningsenhe-

der og 4 fra uddannelsesinstitutioner. Det er karakteristisk at besvarelserne er mest fyldige for de 

første mål; det skyldes formodentlig, at de fire mål for samarbejde ligner hinanden på mange måder, 

og at svarpersonerne derfor har fået formuleret deres vurderinger i forbindelse med de først nævnte 

mål.  

 

Vi citerer en række formuleringer fra de indkomne besvarelser.  

 

I forhold til mål (a), ”Fælles forpligtende mål og projekter for lokal udvikling og fælles strategisk 

definition af udfordringer i lokalområdet”, er der generelt en positiv vurdering af ideen og modellen 

for projektet.  

 Jeg synes projektet er skruet rigtigt sammen i forhold til målgruppen. Med de 3 koordinato-

rer og nu også en mentor er projektet sat på spor, som (…) er helt perfekt, idet der bliver 

tænkt i læring og ikke i en mere eller mindre bevidstløs placering. De unge i målgruppen 

ved for lidt om sig selv og deres muligheder til, at de er i stand til at/ tør tage beslutning om 

ret mange ting. 
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 Den ekstraordinære indsats er til dels nået, da projektet især i starten oplevede problemer 

med at få fat i de unge. Men efterhånden har uddannelsesinstitutioner og jobcenter arbejdet 

sig ind på hinanden. Så meget tegner til at vores forventninger nås. 

 

Vurderingerne af projektets aktuelle status og af, om man i løbet af projektperioden kan opnå den 

fælles forpligtende indsats, er mere blandede og i nogle tilfælde skeptiske:  

 Vi tror fortsat på ideen – men om målet kan nås er usikkert. 

 Jeg synes at projektet er nået så langt, som man kan forvente med en meget tung og svag 

målgruppe 

 Jeg havde forventet at vi kunne nå til en tilnærmelse og kontakt og godt kendskab mellem 

parterne og på baggrund heraf en drøftelse og fælles prioritering 

 Vi oplever fælles målsætning, men meget lille aktivitet. Vi har stort set ingen unge haft på 

skolen. 

 Alle mål er ikke nået. Det er en svær/stor udfordring at nå alle i målgruppen.  

 

I forhold til mål (b), ”Videndeling og brug af de forskellige parters ressourcer og medarbejdere på 

tværs” er der også positive vurderinger af modellen, men forskellige vurderinger af, hvor langt man 

er kommet med at udvikle videndeling og samarbejde. Nogle partnere finder at der er gjort gode 

fremskridt. 

 Målsætningen med henblik på at få bedre kendskab til hinandens kompetencer og ressour-

cer samt mere videndeling er en vellykket igangværende proces, som vi kan se er med til at 

understøtte den fælles opgave. Vi har deltaget i kompetencedagene i projektet og har selv 

igangsat en proces i forhold til kompetenceforløb for og videndeling med samarbejdspartne-

re – herunder også partnere i projekt Unge i vækst - omkring den unge målgruppe. 

 Vi er nået langt med videndeling. Vore vejledere har deltaget i dels seminarer og dels i kon-

krete vejledningsseancer. 

 Den opgave er langt den vanskeligste – at dele viden/ at komme til at dele viden og accepte-

re andres viden på feltet. Men med de medarbejdertyper, som er med i projektet, så er de re-

sursepersoner samlet, som skal få tingene til at hænge sammen, samlet. 

 Trods den store forskellighed må det ses som en vigtig del, at alle ønsker et tættere og fort-

sat samarbejde omkring målgruppen i projektet.  

 Når man ser/mærker kendskabet til de øvrige institutioner vokse måned for måned, er det et 

samarbejde, som vil blive brugt i hverdagen.  

 Det har været svært at få styr på og gøre brug af alles forskellige ressourcer og kompeten-

cer.  

 

Andre partnere finder, at det kun i begrænset omfang er etableret videndeling og samarbejde på 

medarbejderniveau:  

 Vi er på vej, men der er et stykke til at de enkelte sagsbehandlere og medarbejdere kender 

hinanden. Det er lykkedes på overordnet niveau, men ikke på medarbejderniveau 
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 Vi finder ikke, at vi har nået de mål, som vi planlagde med, det kan skyldes målgruppens 

kompetencer eller mere mangel på samme 

 Det er ikke umiddelbart vores oplevelse, at der er afprøvet nye samarbejdsrutiner. 

 Vi ønsker efter projektets afslutning en forlængelse eller eventuelt et nyt projekt, så den vi-

den, der er opnået gennem projektet, kan bruges i en større sammenhæng.   

 

De indkomne besvarelser af spørgeskemaet kan sammenfattes således: 

  

Besvarelserne er præget af de forskellige roller, som partnerne har i projektet. For eksempel er der 

forskel på, hvor meget uddannelsesinstitutionerne har været med i projektet. Nogle har haft betyde-

ligt mindre aktivitet, end de havde forventet, og det afspejler sig i besvarelserne. Erhvervsorganisa-

tioner, som ikke har været så tæt på selve implementeringen svarer typisk i mere generel form.  

 

Der er en gennemgående positiv vurdering af projektets mål, relevans og organisering. Det er ofte 

selve projektmodellen (fælles strategi, videndeling, indbyrdes kendskab), som er grundlaget for den 

positive vurdering. Stort set alle peger også på den brede vilje til samarbejde som noget bærende 

positivt ved projektet. 

 

Langt de fleste partnere vurderer, at projektet er godt i gang, men at det vil være vigtigt med en 

fortsat ekstra indsats, når projektet slutter. Selv om graden og karakteren af deltagelse er forskellig, 

vurderer de fleste at samarbejdet omkring målgruppen er blevet klart bedre og fortsat udvikles. 

Nogle vurderer, at de formulerede mål formodentlig kan nås, andre at det næppe kan lade sig gøre. 

 

Nogle partnere vurderer, at det har været svært at have tilstrækkeligt overblik over de forskellige 

deltageres ressourcer og kompetencer, og dermed at udvikle tilstrækkelig videndeling. Det overord-

nede samarbejde (styregruppe mm.) har været godt, det har været sværere at realisere samarbejdet 

på medarbejderniveau.  

 

Opsummering om udvikling af samarbejde og partnerskab 

Udvikling og gennemførelse af gode forløb, som kan motivere og opkvalificere unge ledige til at 

deltage i ordinær uddannelse eller job med uddannelsesperspektiv, er et ambitiøst mål, som kræver 

tæt samarbejde mellem forskellige parter. Det er der taget højde for i designet af projekt Unge i 

Vækst, og udviklingen af partnerskab er også gjort til et selvstændigt mål i projektet.  

Udviklingen af partnerskab er foregået på flere niveauer: 

 En bred kreds af aktører (”Det samarbejdende Vendsyssel”) omfattende uddannelsesinstitu-

tioner, kommunale jobcentre, erhvervsorganisationer og vejledningsinstitutioner.  

 En styregruppe, hvori er indgået ledelsesrepræsentanter for de centrale udførende partnere 

 En projektgruppe bestående af projektlederen, de tre koordinatorer, som havde ansvar for 

forløbene, samt repræsentanter for de kommunale jobcentre.  

 

Den valgte organisation virker relevant i forhold til, at der både skulle sikres bredt samspil omkring 

og opbakning til projektet og samtidig udvikles tæt samarbejde mellem de koordinatorer, uddannel-



33 

 

sesinstitutioner og jobcentre omkring rekruttering til forløbene, erhvervs- og uddannelsespraktik, 

udslusning og andre forhold.  

 

I den brede kreds af partnere er der helt overvejende tilfredshed med projektets bidrag til udvikling 

af partnerskab. Man ser projektet som godt skruet sammen, selv om der er forskellige vurderinger 

af, hvor langt man er nået i realisering af målene. Stort set alle peger også på den brede vilje til 

samarbejde som noget bærende positivt ved projektet. 

 

I den snævrere gruppe af udførende aktører – projektleder og koordinatorer, de kommunale jobcent-

re og de mest brugte uddannelsesinstitutioner – er der også en positiv vurdering af projektets mål 

om at skabe bedre videndeling og praktisk samarbejde. Alle ser dette som en vigtig og nødvendig 

udvikling, men mange konstaterer, at det er en vanskelig og langvarig proces.  

 

Der har i praksis været forskelle i de måder og det omfang, hvorpå de forskellige partnere har ind-

gået i projektet. Nogle uddannelsesinstitutioner har været brugt mere end andre til uddannelsesprak-

tik, og det har givet forskelle i samarbejdsfladerne. Praktikken må bygge på de unges ønsker og 

forudsætninger, og derfor er det klart at projektet ikke kan fordele opgaverne ligeligt mellem ud-

dannelsesinstitutionerne. Der har også været forskel på samarbejdet med jobcentrene i de tre delta-

gende kommuner. Projektets koordinatorer finder, at en del unge er blevet henvist til projektet på 

grundlag af utilstrækkelige oplysninger og uden at have været igennem et afklaringsforløb i jobcen-

terets regi. Især i forhold til én af kommunerne har der ifølge koordinatorerne været vanskeligheder 

med at opnå en fælles forståelse af, hvilke unge der skulle rekrutteres til projektet.  

 

På trods af disse vanskeligheder fremhæver de centrale aktører, at samarbejdet er positivt og at det 

er nyttigt at skulle udvikle samarbejdsrutiner på tværs af eksisterende skel mellem jobcentre og sko-

ler og mellem forskellige kommuners jobcentre.  
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4. Konklusion 

Det centrale element i projekt Unge i Vækst er udvikling og gennemførelse af forløb for nyledige 

unge over 18 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse samt ledige over 18 år, som er 

uddannelsesfjerne og mangler lyst til uddannelse. Evalueringen har fokuseret på hovedmålet med 

forløbene, som er at deltagerne opnår valgkompetence og uddannelsesfantasi, uddannelsesparathed 

og uddannelsesmotivation samt kendskab til og overblik over egne ressourcer.  

 

Som led i evalueringen er gennemført interviews med et stort antal af de unge og med de koordina-

torer, som har haft det daglige ansvar for kursusforløbene. Der tegner sig et klart billede af at pro-

jektet i betydelig grad har bidraget positivt til at udvikle de unges uddannelsesparathed. Den vurde-

ring finder vi hos langt de fleste unge og hos koordinatorerne. De få unge, som ikke deler denne 

vurdering, er dem, som i forvejen havde en plan med deres liv og ofte også bedre uddannelsesmæs-

sige kompetencer end flertallet af de unge.  

 

Der var for projektet opstillet det kvantitative mål, at mindst 70 pct. af de deltagende unge senest 3 

måneder efter forløbet skulle være i gang med den planlagte aktivitet. Oplysninger om de unges 

overgang til uddannelse og/eller arbejde efter UIV-forløbene viser, at dette mål er opfyldt. Afhæn-

gigt af opgørelsesmetoden er det mellem 73 pct. og 87 pct. af de unge, som 3 måneder efter UIV-

forløbet fortsat er i gang med den påbegyndte eller planlagte aktivitet.  

 

De unges vurdering af kursusforløbene er også generelt positiv. De finder at UIV er klart bedre end 

alle andre tidligere forløb, de som kontanthjælpsmodtagere har deltaget i. Hvor de i tidligere forløb 

mest har beskæftiget sig med at skrive CV’er og ansøgninger, har de i UIV også haft muligheder for 

at arbejde med sig selv, individuelt og i grupper, med vejledning og sparring fra den tilknyttede 

koordinator og eventuelt mentor. Der er stor ros til koordinatorerne og lærerne for deres engage-

ment samt den personlige og individuelle vejledning, som de giver. 

 

Der er dog også indbyrdes forskelle på de unges vurderinger af forløbene. Kursisternes personlige 

erfaringer betyder meget for deres oplevelse af kurset. Eksempelvis kan tiden brugt på skrivning af 

CV’er og ansøgninger vurderes meget forskelligt.  

 

Vi har som evaluatorer især bemærket følgende forhold som væsentlige for, at kursusforløbene un-

der UIV i det store hele har været vellykkede:  

 Koordinatorerne har haft faglige erfaringer, som var centrale i forhold til målgruppen, og de-

res indsats har været meget stor både forud for og i løbet af projektet. 

 Kursusforløbene har været i stadig udvikling; det er forudsætningen for at kunne møde alle 

nye kursister på en måde, så de oplever at der er ”plads til dem” 

 Der har været god tid til at føre samtaler med kursister både før og under kurserne. Før, for 

at afstemme forventninger og kende kursistens situation. Under, for at følge op på problemer 

der opstår og nå at løse dem i tide. 
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 Der har været satset på etablering af socialt netværk på holdene. Det synes mange af de unge 

at have stort behov for. 

 Kompetenceafklaring har stået centralt. De unge opdager både, det de faktisk kan, det som 

de kan blive bedre til, og det som måske slet ikke er noget for dem. De erfaringer, de unge 

får med mange forskellige typer af uddannelses- og erhvervskontekster, er helt centrale i den 

sammenhæng.  

 Vejledning og den personlige kontakt har stor betydning. Det er vigtigt for de unge ”at vide 

at der er nogen der ude” og at man ikke bare er endnu et nummer i køen.  

 Redskaber til selvudvikling – psykologi, kommunikation og konflikthåndtering – er brugba-

re, fordi de hjælper med til at få de unge til at tænke på, hvad de kan gøre og hvorledes de 

kan handle anderledes. Vi kan se tendens til at mange unge fokuserer mere på systemfejl end 

på, hvad de selv kan gøre anderledes. Med redskaber som de nævnte kan forløbene under-

støtte unges mobilisering af egne ressourcer.  

 

Udviklingen og gennemførelse af forløbene under UIV bidrager også til det mål for projektet, som 

handler om at have lokalt defineret og udviklet viden om pædagogik og vejledning i forhold til at 

sikre unge uddannelsesparathed. Det generelle princip bag forløbenes aktiviteter er at tage afsæt i 

kursisternes ressourcer, personlige behov og ønsker, og søge at matche aktiviteterne hertil. Den 

praksis er løbende blevet udviklet på baggrund af respons fra kursister og refleksion og diskussion 

blandt koordinatorer og undervisere. 

 

Et andet mål for projekt Unge i Vækst har været at udvikle lokalt samarbejde og partnerskab i 

Vendsyssel mellem uddannelsesinstitutioner, jobcentre, UU, erhvervsråd og arbejdsmarkedets par-

ter omkring fælles strategisk indsats. Det har omfattet fælles forpligtende mål, videndeling, gensidig 

brug af ressourcer og udvikling af samarbejdsrutiner med henblik på helhedsorienteret indsats.  

 

Der er udviklet en organisationsform, som må vurderes som relevant i forhold til at skabe både 

bredt samspil omkring og opbakning til projektet og tæt samarbejde mellem de koordinatorer, ud-

dannelsesinstitutioner og jobcentre omkring rekruttering til og gennemførelse af forløbene for de 

unge. Evalueringen viser, at der i den brede kreds af partnere er overvejende tilfredshed med pro-

jektets bidrag til udvikling af partnerskab. Blandt de udførende aktører er der også en positiv vurde-

ring af projektets mål om at udvikle videndeling og praktisk samarbejde, men samtidig en erkendel-

se af, at det er en vanskelig og langvarig proces. Især det tætte samarbejde mellem projektet og de 

kommunale jobcentre har i nogle tilfælde været vanskeligt at realisere; projektets koordinatorer 

vurderer blandt andet, at der har været forskelle på jobcentrenes bidrag til projektet, og at nogle 

unge er blevet henvist på et utilstrækkeligt grundlag. Men de udførende aktører vurderer alligevel, 

at projektet har været et positivt bidrag til at udvikle samarbejdsrutiner på tværs af eksisterende skel 

mellem jobcentre og skoler.  
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1. Resume og anbefalinger

1.1. Resume

Hermed et kort resume af projektet ”Fra hylde til virkelighed”, hvor målet var, at få igangsat 
jobrotationsprojekter i private virksomheder i Frederikshavn Kommune. 

Projektet har opnået gode resultater i forhold til de opstillede måltal, som i de fleste tilfælde er 
mere end overopfyldt. Et godt samarbejde og arbejdsfællesskab mellem Center for 
Arbejdsmarked og Erhvervshus Nord har været helt afgørende for resultatet, som vi betragter 
som en succes, da det tidligere har været særdeles vanskeligt, at få gang i jobrotation i private 
virksomheder. 

Projektet viser at jobrotation overvejende forbindes med positive oplevelser fordi det 
tilgodeser både virksomheden, de beskæftigede, de ledige og kommunekassen.

Begge parter har arbejdet målrettet for, at nå de opstillede mål og har haft fokus på både det 
erhvervspolitiske, hvor fokus er, at virksomhederne skal udvikle sig, skabe vækst og dermed 
flere arbejdspladser og det arbejdsmarkedspolitiske med fokus på ”korteste vej til job”.

Projektet har ikke kunne gennemføres uden opbakning og støtte fra Det Lokale 
Beskæftigelsesråd, som har bevilliget 2 års løn til en erhvervskonsulent, og hvor Center for 
Arbejdsmarked har frigjort en arbejdsmarkedskonsulent i projektperioden. 

Dette tætte arbejdsfællesskab har gjort det muligt, at få de private virksomheder i ”tale”, hvor 
virksomhedens behov og potentiale for udvikling og vækst har været omdrejningspunktet. Der 
er lavet udviklings- og uddannelsesplaner for den enkelte virksomhed, og her har muligheden 
for at indgå en jobrotationsaftale været mulig. 

Ved indgangen til 2012 var der ingen jobrotationsprojekter i private virksomheder i 
Frederikshavn Kommune. Ved at have et fælles fokus, et samarbejde og arbejdsfællesskab er 
det lykkedes at få igangsat mange jobrotationsprojekter i private virksomheder. Faktisk er det 
gået så godt, at Frederikshavn Kommune er den kommune i landet, som har igangsat flest 
projekter. 

1.2. Anbefalinger

På baggrund af de skabte resultater kan vi kun anbefale, at der reflekteres over muligheden 
for arbejdsfællesskaber på tværs af organisationer og politikområder for på den måde at opnå 
synergi i arbejdsindsatsen. 

2. Indledning

2.1. Baggrund (tekst fra ansøgningen)

Alle aktører i beskæftigelsesindsatsen er enige om, at der er mange gevinster at hente ved 
jobrotation. Jobrotation er med til at kompetenceudvikle både ansatte og ledige til gavn for 
virksomheden, den enkelte og samfundet som helhed. Dette samtidig med at jobrotation giver 
mulighed for økonomiske fordele både for virksomheden og kommunen. Alligevel har der 
gennem de seneste år været igangsat relativt få jobrotationsprojekter i Frederikshavn 
kommune. Jobrotation er et fleksibelt værktøj, der kan tilpasses virksomhedens behov. 
Alligevel er der brancher og virksomheder, hvor potentialet for at igangsætte 
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jobrotationsprojekter har været større end andre. Især i det offentlige, herunder ældreområdet 
har redskabet været brugt. En forklaring herpå er, at jobrotation ikke sker af sig selv. Der er 
især i opstarten et stort administrativt arbejde forbundet med jobrotationsprojekter herunder 
udarbejdelsen af selve strategien for projektet ift. økonomi. lovgivning, rammer osv. samt 
udfyldning af formularer og blanketter.

Erhvervshus Nord og Centret for Arbejdsmarked ønsker derfor gennem et strategisk 
udviklingsprojekt at styrke indsatsen og synliggørelsen af opkvalificeringsredskabet jobrotation 
i forhold til offentlige og private arbejdsgivere, således at flere, især private arbejdsgivere, 
indgår aftaler om jobrotation. I den forbindelse er der etableret en skriftlig og underskrevet 
samarbejdsaftale mellem Erhvervshus Nord og Center For Arbejdsmarked om udvikling af 
fælles arbejdsflader til virksomhederne. Hertil tænkes ansat en jobrotationskonsulent ved 
Erhvervshus Nord tidligere Frederikshavn Erhvervsråd, som sammen med styregruppen og en 
medarbejder udlånt af Center For Arbejdsmarked skal forestå del af arbejdet med 
realiseringsprojektet ”Fra hylde til virkelighed” ift. Fremkom Frederikshavn. Der søges om 
støtte til jobrotationskonsulenten ansat ved Frederikshavn Erhvervsråd, mens Center For 
Arbejdsmarked aflønner den udlånte, medarbejder herfra.
Der vil være tale om en 2-årig projektansættelse og stillingen vil blive tilknyttet Erhvervsrådet 
i Frederikshavn kommune, idet de har den tætte kontakt til erhvervslivet og derfor kan bidrage 
med et enormt netværk. Der vil endvidere være et samarbejde med samt blive trukket på 
kompetencer i virksomhedsservice tidligere Job-Diamanten, der i dag forestår en stor del af 
arbejdet med jobrotation. 

2.2. Historisk resume vedrørende baggrund for projektet

Udviklingsprojektets formål var at slå ”døren” op i forhold til de private virksomheders brug af 
jobrotation, dvs. styrke indsatsen og synliggøre jobrotationsredskabet, således at de private 
virksomheder kunne se ideen med jobrotation og intensivere aktiviteter indenfor 
kompetenceudvikling ved at gøre brug af jobrotationsordningen.
Ideen om det udviklende samarbejde og ønsket om at løfte kompetenceudviklingen i de 
private virksomheder via jobrotation til gavn for de ledige, de beskæftigede og virksomhederne 
er født af Flemming Søborg, Center for Arbejdsmarked og Niels Christensen, Erhvervshus 
Nord. En ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd blev lavet og bevilliget i 2011 på løn i 2 år 
til en erhvervs- og jobrotationskonsulent.

2.3. Formål (tekst fra ansøgningen)

Udbrede kendskabet til mulighederne for jobrotation, således flere arbejdsgivere bliver 
interesseret i og indgår aftaler om jobrotationsprojekter, herunder især private virksomheder. 
Ved medvirken vil der kunne opkvalificeres både ansatte og ledige i Frederikshavn kommune, 
således arbejdsstyrken rustes ift. imødegå de udfordringer der er beskrevet i Fremkom 
Frederikshavn med hensyn til det fremtidige arbejdsmarked herunder de 4 vækstspor. En 
opkvalificering af både ansatte og ledige øger de ansattes fleksibilitet og kvalifikationer, de 
lediges netværk og kompetencer samt virksomhedernes fremtidige rekrutteringsgrundlag.
   

2.4. Resultatkrav (mål)

14 virksomheder skal på 2 år indgå i et jobrotationsprojekt.
Der forventes gennemført 8 – 10 projekter der omfatter 130 ansatte og 80 ledige.
Der indgår typisk flere ansatte end ledige i et privat jobrotationsprojekt. 



4

10. januar 2014 
Arbejdsmarkedscenter og Erhvervshus Nord

2.5. Delmål

De ledige får en tæt kontakt til en rigtig arbejdsplads. Virksomhederne får etableret et 
fremtidigt rekrutteringsgrundlag. Mulighederne for og gevinsterne ved jobrotation synliggøres 
og markedsføres med henblik på fremtidige projekter – også efter endt projektperiode.

2.6. Målgrupper

Målgrupperne er primært ledige med mere end 3 måneders ledighed samt alle beskæftigede.
  

3. Resultater (succeskriteriet er lig med måltallene)

3.1. Jobrotationsprojekter i private virksomheder 

Der er lavet 104 jobrotationsaftaler i 44 forskellige virksomheder. Fordelingen af de 3 kendte 
typer af jobrotation fordeler sig med ca. 23 % på uddannelsesaftaler, det vil sige, at det typisk 
har været ufaglærte, der har fået mulighed for at få en faglært uddannelse.
De resterende 77 % fordeler sig ligeligt imellem aftaler der er baseret på opsamling af 
skoleperioder og på aftaler, hvor der er igangsat opkvalificering af ansatte.  
I begge tilfælde åbner det op for en ny mulighed for en ledig at få et job som jobrotationsvikar 
i op til et år, og virksomheden har en god mulighed for, at få nye kompetencer ind i 
virksomheden til gavn for virksomhedens udvikling og vækstmulighed.

Mål Mål Resultater Bemærkninger
Igangsatte jobrotationsprojekter: 10 104 Underskrevne kontrakter AB 522

Aflyste og eller lukkede i alt 25
Antal virksomheder: 14 44 Der er virksomheder der har lavet 

flere aftaler
Antal ledige som vikar: 80 70 Over 160 personer forventes ansat 

inden udløbet af 2016
Antal beskæftigede: 130 500 1300 kursusaktiviteter

Antal højtuddannede: 0 31 Ansættelse gennem Yderlig Vækst 
og Videnspilot ordninger 

3.2. Opkvalificering af ledige og beskæftigede

Antallet af beskæftigede som har været i et kortere eller længerevarende uddannelsesforløb 
omfatter flere end 500. Der er en del beskæftigede som har været på kursus flere gange, så 
antallet af kursusaktiviteter når op på over 1300.
Størsteparten af de ledige har ikke været igennem en opkvalificering inden deres ansættelse i 
jobrotation. Der har i projektperioden været gennemført et enkelt opkvalificeringsforløb for 
ledige til et planlagt jobrotationsforløb. 
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Fordelingen imellem grupperne i figuren har stort set været uændret i kommunen siden 2006 
f.eks. er gruppen for ufaglærte på 37 % og faglærte på 43 %. 
Etablering af jobrotationsaftalerne har været med til at nedbringe antallet af ufaglærte, og har 
således været med til at bidrage til et generelt kompetenceløft i kommunen ved at ”flytte” 
ufaglærte til faglærte. 

3.3. Jobeffekt

Undersøgelser viser, at den bedste aktivitet der kan tilbydes ledige, er, at komme ud i en 
virksomhed i en længere periode. Her forventes at jobeffekten via jobrotation er ca. 75 %, 
hvilket betyder, at projekterne vil generere ordinære jobs til ca. 120 ledige. 
Via en målrettet indsats er det lykkedes at få 7 højtuddannede ansat som jobrotationsvikarer. 
Status på dette initiativ er, at der er kommet positive tilbagemeldinger fra virksomheder, hvor 
flere virksomheder allerede har besluttet at ansætte vikaren efterfølgende i et ordinært job. 

Mål Resultat Bemærkninger
Ufaglærte til faglærte 28 44 aftaler

16 aflyste
Jobskabende jobrotation
Strategi og udvikling 2 Ansættelse af faglærte

Jobskabende jobrotation
Strategi og udvikling 7 Ansættelse af højtuddannede

Opkvalificeringsprojekt 1 18 ledige i opkvalificering
8 i job (Oplyst af virksomheden)

Jobskabende ansættelser
Strategi og udvikling 31 Ansættelse af højtuddannede 

Yderlig Vækst eller Videnpilot ordninger

3.4. Ledige højtuddannede i job via andre løsninger

I projektperioden har vi haft stort fokus på, at virksomhederne skulle have tilført nye 
kompetencer, og her har en af løsningerne været ansættelse af højtuddannede. Der har kun 
været tradition for at ansætte højtuddannede i de største private virksomheder i Frederikshavn 
Kommune. Gennem projektet har vi haft fokus på, at små og mellemstore virksomheder også 
kunne få gavn af at få tilført nye kompetencer ved at ansætte højtuddannede. 

Figuren viser den uddannelsesmæssige fordeling i Frederikshavn kommune i 2012
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31 og flere i pipeline, dette er resultatet af en målrettet fokuseret indsat.
Vi har i projektet taget udgangspunkt i virksomhedernes behov for at få tilført nye 
kompetencer. Dette har foregået i en tæt dialog med virksomhederne og vi har via 
afdækningen af de udfordringer virksomheden har stået overfor prøvet at løse denne opgave. 
Der er benyttet ordninger som praktik, løntilskud, videnpilot og ikke mindst Yderlig Vækst 
(Nordjysk Videnpilot). Vi har haft fokus på, at motivere virksomhederne til at ansætte en ledig 
højtuddannet og på den måde få tilført nye kompetencer, som ikke var tilstede i virksomheden 
i forvejen. 

3.5. Andre løsninger

I mødet med virksomheden er det afgørende at finde ind til, hvilke planer og ønsker 
virksomheden har for fremtiden. At få drøftet virksomhedens ønsker om udvikling og vækst og 
finde ind til, hvad der skal til for løfte virksomhedens kompetenceniveau generelt for at komme 
i udvikling, skabe vækst og dermed også skabt muligheden for flere nye arbejdspladser. 
Muligheden, chancen og potentialet for at skabe nye arbejdspladser har været et 
gennemgående fokus i vores dialog med virksomhederne. 

I samarbejdet med virksomhederne omkring udvikling og vækst, er der også benyttet nogle af 
mulighederne for støtte fra Væksthus Nordjyllands vækstprogrammer som f.eks. Global 
programmet, Yderlig Vækst og Virksomheder i Vækst. Ordninger som har været i spil i vores 
område har f.eks. været chef til leje, kompetenceudvikling, Nordjysk Videnpilot, 
eksportsparring mm. 

4. Erfaringer med ordningen

4.1. Organiseringen

Styregruppe:
Der er nedsat en styregruppe med deltagelse af de to organisationer samt formanden for Det 
Lokale Beskæftigelsesråd.
Arbejdsgruppe:
Der er ansat 2 konsulenter, en fra Center For Arbejdsmarked og en fra Erhvervshus Nord.
Koordineringsgruppe:
Jobcentret og Erhvervshus Nord har lavet en koordineringsgruppe som har taget sig af det 
daglige koordineringsarbejde.
Aktør netværket:
Der er etableret en netværksgruppe ”Livlinenetværket”, der har arbejdet på tværs og har 
deltagelse fra jobcentret, Erhvervshus Nord, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner 
samt andre aktører.
Regional netværksgruppe:
Beskæftigelsesregionen supporterer en regional netværksgruppe bestående primært af alle de 
Nordjyske jobcentre.  

4.2. Samarbejde og kommunikation

Styregruppe:
På det overordnede plan er styregruppen blevet orienteret ca. hvert halve år.
Arbejdsgruppe:
De to jobrotationskonsulenter har fysisk været placeret på Erhvervshus Nord, og har via dette 
tætte samarbejde arbejdet med HR og kompetenceudvikling bredt, hvor jobrotation har været 
det primære omdrejningspunkt. Dette meget tætte samarbejde imellem de 2 politikområder 
har givet god mening, og er baggrunden for de mange fine resultater. 
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Koordineringsgruppe:
Der har i projektperioden været nedsat en koordineringsgruppe, Jobcentret og Erhvervshus 
Nord, der i det daglige har sørget for løsning af de daglige opgaver, og har yderligere afholdt 
faste månedelige møder hvor Jobcentret og Erhvervshus Nord har holdt hinanden orienteret. 
De har i den forløbende periode udviklet fælles forretningsgange og værktøjer til styring af 
jobrotationsprojekterne.
Virksomhedsservice, der er en afdeling under Center for Arbejdsmarkedet og Erhvervshus Nord 
har ligeledes afhold møder til fælles orientering.
Aktør netværksgruppe:
Der har fra starten været etableret et fælles arbejdende netværk ”Livlinenetværket”, hvor alle 
aktuelle interesserede aktører er blevet inviteret ind i netværket. Dette netværk har afholdt 
halvårlige orienterings-/dialogmøder, og der har været inviteret externe foredragsholdere ind 
til inspiration for vores opgaveløsning.
Der er som forsøg oprettet to netværksgrupper på det sociale medie LinkedIn, hvor den ene er 
en lukket gruppe ”livlinenetværket” så man i gruppen har haft muligheden for at udveksle 
viden, erfaringer og har kunnet stille spørgsmål til kollegaerne i gruppen i forhold til fælles 
opgaveløsning. Den anden gruppe ”Jobrotation” er lavet som en åben gruppe, og har som 
primært mål at formidle oplysninger og resultater om jobrotation i Frederikshavn kommune til 
inspiration for vores lokale virksomheder og andre interessenter.
Det sociale medie LinkedIn var en test på, om vi var klar til at benytte denne mulighed – vi må 
desværre konstatere det var vi ikke – endnu.
Det er dog oplagt, at benytte dette medie til at formidle de gode historier, samt andet relevant 
vedr. jobrotation – evt. suppleret via viral markedsføring?
Regional netværksgruppe:
Beskæftigelsesregionen er tovholder for denne gruppe og har løbende afholdt 
koordineringsmøder en gang i kvartalet for alle de nordjyske jobcentre og andre interessenter.
Opgaverne har fra start haft fokus på håndteringen/tolkningen af jobrotationsordningen via 
erfaringsudveksling - best praksis. Siden har fokus ændret sig fra det administrative til det 
mere udadvendte arbejde, som har det formål at formidle viden om jobrotationsordningen til 
alle de Nordjyske virksomheder, samt støtte til jobcentrenes ”salgsarbejde”.

4.3. Markedsføring

Vi har primært markedsført ordningen via 1 til 1 møder med virksomhederne. Udover disse 
møder har der i projektperioden været afholdt møder i forskellige grupper af virksomheder og i 
relevante netværk med virksomheder.
Erhvervshus Nords kommunikationsmedarbejder har i projektperioden bidraget med PR af 
jobrotation, herunder beskrevet cases som er publiceret i flere Nordjyske medier. 
Disse cases – de gode historier, samt anden relevant information om jobrotation er i 
projektperioden blevet videreformidlet via det sociale medie LinkedIn – gruppen ”Jobrotation”

Beskæftigelsesregionen har ligeledes ydet en stor hjælp med at lave informationsmateriale, 
cases til nyhedsblade/hjemmeside, afholdt arrangementer og netværksmøder med alle 
jobcentrene i forhold til videndeling og markedsføring af jobrotation. Det sidste skud på 
stammen er en ny hjemmeside ”Jobrotationnord” (www.jobrotationnord.dk )som er lavet i 
samarbejde med Væksthus Nordjylland. Det er et forum med cases og information om brugen 
af jobrotation, hvor virksomhederne kan hente støtte og inspiration.  

Vi tror på at det sociale medie som fremtidens ”formidler” får en større og større betydning.

http://www.jobrotationnord.dk
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4.4. Virksomhedscase

Case: Sæby Fiskeindustri Jobrotation på Sæby Fiskeindustri / Merete Larsen

Bedre læsefærdigheder og kvalitetsindsats 

Virksomheden har 175 ansatte hvoraf de 
120 har været igennem en et 
kompetenceløft

Der har primært været gennemført et kompetenceløft 
indenfor kvalitetsforståelse og forbedret 
læsefærdigheder

Efteruddannelse giver trivsel og høj kvalitet - og med jobrotation er der god økonomi i det. Det er 
også en virksomhed, som føler et ansvar for de ansatte, og for at bevare og øge antallet af 
arbejdspladser i Vendsyssel. ”Vi skal tænke på at skabe arbejdspladser, så også de unge som tager en 
uddannelse kan få noget at lave i landsdelen” siger Merete Larsen, som tager sig af løn- og 
personaleforhold for de timelønnede.

På Sæby Fiskeindustri fører jobrotation til, at de ansatte blandt andet får forbedret deres 
læsefærdigheder samtidig med at virksomheden har ansat en nyuddannet produktions teknolog, 
som er i gang med at systematisere kvalitetsarbejdet i vedligeholdelsesafdelingen. 

Merete anser uddannelse som vigtigt i forhold til medarbejdernes trivsel. ”Det er ikke nogen 
hemmelighed, at mange af vores medarbejdere ikke havde den største succes i skolen, så er det 
dejligt at se, hvordan livet bliver nemmere for dem, når de får lært at læse,” siger Merete og 
fortsætter ”Vi oplever, at medarbejderne er meget åbne om deres problemer. Da vi alle skulle 
screenes, var der en som sagde: ”Det er jeg bare glad for – jeg har altid døjet med at læse”” 

Jeg anbefaler jobrotation til andre 

”Ja, der er penge i jobrotation! Vi får et tilskud på godt 194,- kr. pr. uddannelsestime, hvor vi ellers 
kan hente 86,- kr. For dem får vi tilfredse medarbejdere, løst et kvalitetsproblem og en glad ung 
mand i arbejde” afslutter Merete. ”og så er det nemt. Vi får stor hjælp fra Jobcentret og Erhvervshus 
Nord til det administrative, og de har også hjulpet med at finde interessante kandidater til 
”vikariatet.” 
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5. Analyse af projektet

5.1. Barriere

Det er vores vurdering, at den væsentligste barriere for at etablere jobrotationsprojekter i 
private virksomheder har været, at virksomhederne har den opfattelse, at der ville være for 
meget administration og besvær med at indgå i en ordning. 

Det er også vores vurdering, at selv det bedste brochuremateriale ikke er tilstrækkeligt til at 
virksomhederne vælger at indgå i en Jobrotationsordning. 

Virksomhederne: 
Mange virksomheder mangler fokus på strategisk kompetenceudvikling, som er en vigtig 
forudsætning for at de kan udvikle sig og komme i vækst.

Spørgsmålet fra virksomhederne er ofte:
 Vi har ikke tid til at sende medarbejdere på kursus
 Vi har ikke ressourcer til oplæring af en ny medarbejder
 Dårlige erfaringer fra tidligere kursusaktiviteter 
 Vi har ikke tid til det administrative
 Er der ledige nok med de rette kvalifikationer?

Et dilemma i mange virksomheder er, at de ofte sender medarbejdere på kursus med kort 
varsel på grund af faldende aktivitet i virksomheden. Incitamentet er ofte at ”spare” penge og 
der har ikke været forudgående overvejelser omkring behovet for kompetenceudvikling i 
virksomheden. Og selvom kurset har været godt, er det ikke altid, at medarbejderne synes det 
giver mening, da de ikke har været med i planlægning af egen uddannelse. 

Ledige:
Jobmuligheden skal i fokus

 Der er alt for ofte fokus på ledighedsproblematikken frem for jobmulighederne.
Beskæftigede:
Har sjældent selv fokus på behovet for kompetenceudvikling. Kan være skeptisk overfor kurser 
og uddannelsesaktiviteter, de ikke selv har bestemt. De kan føle sig ”truet” på jobbet, hvis der 
kommer nye ind i virksomheden. 

5.2. Metode

Vores metodetilgang til arbejdet har været personlige møder med virksomhedens leder/ejer, 
hvor vi har haft følgende tilgang: 

a. Introduktionsfasen
b. Behovsfasen
c. Løsningsfasen
d. Beslutningsfasen

I praksis har vi haft en møderække med virksomhedens leder/ejer og drøftet, hvilke ønsker og 
tanker virksomheden havde til fremtiden. Hvordan ville de gerne have, at virksomheder skulle 
udvikle sig og hvad skulle der til, for at det kunne lade sig gøre. Herefter har vi drøftet og 
præsenteret forskellige løsningsmodeller, som kunne bidrage til udvikling i virksomheden. 
Og det er her, at mere kompetenceudvikling i virksomheden i samspil med et Jobrotations-
projekt ofte var en af løsningsmodellerne. 
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Det har betydet, at flere af virksomhederne har fået udarbejdet kompetenceudviklingsplaner, 
som strækker sig over en længere periode. For at få bevilget et Jobrotationsprojekt har det 
været et krav, at der skulle ligge en plan for uddannelsesaktiviteter over en periode. 

Vi håber, at de virksomheder vi har arbejdet med, også fremover vil udarbejde strategiske 
uddannelsesplaner og på den måde få tilvejebragt de kompetencer, som virksomheden 
behøver for at gennemføre sin strategi på længere sigt og ikke kun sender medarbejdere på 
kursus med kort varsel, uden det er forankret i virksomhedens strategi for kompetence-
udvikling. 

Vi har på en meget enkel måde præsenteret og forklaret, hvad Jobrotationsordningen går ud 
på og har efterfølgende hjulpet virksomhederne med administration og rekruttering af vikar til 
Jobrotationsprojektet. Det har givet gode resultater og bekræftet os i, at man er nød til at 
komme tæt på virksomhederne og være parat til at hjælpe med at få et projekt helt i hus. 

5.3. Udfordringer

Vi har en udfordring i at få budskabet ud til de private virksomheder.
Vi skal have øget arbejdskraftreserven med de rigtige kompetencer.
Kendskabet til de lediges kompetenceprofil er mangelfuld.
Der skal skabes gode relationer til virksomhederne.
Virksomhederne skal tænke i udvikling og vækst via kompetenceudvikling.
Vi skal have styrket ejerskabet for jobrotationsordningen hos alle aktører.   
Vi har en udfordring i forhold til områder der på sigt får vanskeligt med at rekruttere 
arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer, herunder ønsket om flere erhvervsuddannede. 
Vi skal spotte disse udfordringer og lave en handlingsplan for, hvordan vi løser dem.

5.4. Reflektioner

Det, der har givet resultat, er primært det gode samarbejde mellem Center for Arbejdsmarked 
og Erhvervshus Nord, samt kendskabet og mange relationer til virksomheder, kombineret med 
det opsøgende arbejde. De fleste virksomheder skal ”håndholdes”, det betyder at de skal 
hjælpes med det administrative - ”bæres” igennem indtil de er selvkørende. 

En anden årsag til succeen er, at vi indtil videre har kunnet finde ”stærke” ledige som 
jobrotationsvikarer. 

Projektet er et pilotprojekt – nyt og banebrydende og visionært på området. Dette giver 
forventeligt visse udfordringer med hensyn til opgavefordeling.

Som projektmedarbejdere i dette projekt, kan vi kun anbefale, at der også fremover etableres 
arbejdsfællesskaber på tværs af politikområder. Dels giver det ny indsigt og læring til 
projektmedarbejderne og dernæst giver det gode muligheder for at skabe de ønskede 
resultater i målrettede projekter. 
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6. Bud på implementering af projektets resultater

De projekter, som er etableret i virksomhederne, har virkning og effekt over de næste år. 
Erhvervshus Nord vil løbende være i kontakt med virksomhederne, hvor vi rådgiver og vejleder 
indenfor kompetenceudvikling og vækst. Den viden og erfaring, der er oparbejdet i projektet, 
vil vi bruge fremover i vores arbejde med virksomheder generelt. 

Samarbejdet og arbejdsfællesskabet i dette projekt har vist, at det giver god mening at have 
et fælles fokus og målsætning til opgaver, som berører flere politikområder. Og bemærk, det 
er ikke tilstrækkeligt med samarbejde, der skal etableres et egentligt arbejdsfællesskab.

Ole Boesen, arbejdsmarkedskonsulent
Karen Bagge-Nielsen, erhvervskonsulent



Bilag: 10.1. Overblik over igangsatte aktiviteter på løntilskud- og
virksomehdspraktik området i 2013.pdf

Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Mødedato: 12. marts 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 35431/14



Center for arbejdsmarked

Rapport over virksomheder med personer i løntilskud i 2013 

Virksomhedens navn Virksomhedens CVR By Antal personer 

Caspershus 33207212  Frederikshavn    32

Ældre Bangsbo Aktivitetscenter 29189498  Frederikshavn    17

Koktvedparken 29189498  Frederikshavn    15

Park og Vej 29189498  Frederikshavn    14

Frederikshavn kommune 29189498  Frederikshavn    13

Arbejdsmarkedscenters Projektafdeling 29189498  Frederikshavn    12

Ældre Østervrå Ældrecenter 29189498  Østervrå             12

Frydenstrandskolen 29189498  Frederikshavn    11

Nordstjerneskolen 29189498  Frederikshavn    11

Ældre Abildparken 6 29189498  Frederikshavn    11

Ældre Bangsbovej 25 29189498  Frederikshavn    11

Ældre Strandgården 29189498  Strandby            11

Børnenes Hus  Lærkereden 29189498  Frederikshavn    10

Jobcenter Specialteam 29189498  Frederikshavn    10

BØDKERGÅRDEN 26949033  Østervrå             9

Nordstjerneskolens Skolefritidsordning 29189498  Frederikshavn    9

Sygehus Vendsyssel                Frederikshavn 29190941  Frederikshavn    9

Børnehuset Pilekvisten 29189498  Frederikshavn    8

Skagen Skolen 29189498  Skagen               8

STRANDBY SKOLE 29189498  Strandby            8

Ældre Søparken 5 29189498  Frederikshavn    8

Børnehuset Mælkevejen 29189498  Frederikshavn    7

Jobcenter Ledighedsafdeling 29189498  Frederikshavn    7

MARIESTED 29189498  Sæby                 7

SÆBYGÅRDSKOLEN 29189498  Sæby                 7

Torslev Skole 29189498  Østervrå             7

Ældre Søparken 3 29189498  Frederikshavn    7

Tilbudstype Antal personer me

Ansættelse med løntilskud 805

21-02-2014
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Virksomhedens navn Virksomhedens CVR By Antal personer 

Ældre Kastaniegården 29189498  Frederikshavn    6

Ældre Rosengården 1 sal 29189498  Sæby                 6

Ældre Sæby Ældrecenter Øst 29189498  Sæby                 6

AMANDA SEAFOODS A/S 20007117  Frederikshavn    5

Borgerservice Frederikshavn 29189498  Frederikshavn    5

Børnehaven Øster Dahl 29189498  Frederikshavn    5

Børnehuset Hørby 29189498  Sæby                 5

Børnehuset Hånbæk 29189498  Frederikshavn    5

BØRNEHUSET SPIREN 29189498  Frederikshavn    5

NORISOL A/S 80149212  Frederikshavn    5

ÅLBÆK SKOLE 29189498  Ålbæk                 5

BANNERSLUNDHALLEN 29189498  Frederikshavn    4

Børnehaven Børnegaarden 29189498  Sæby                 4

Børnehaven Fyrrekrat 29189498  Skagen               4

Børnehaven Havblink 29189498  Strandby            4

BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD 29189498  Sæby                 4

BØRNEHUSET BANGSBO 29189498  Frederikshavn    4

FREDERIKSHAVN GYMNASIUM OG HF 29553475  Frederikshavn    4

Frydenstrand skolens Skolefritidsordning 29189498  Frederikshavn    4

Hørby /Dybvad Skole 29189498  Dybvad               4

MG HJEMMEPLEJE ApS 32271227  Frederikshavn    4

Nordjysk Brand og Redningsskole 29189498  Ålbæk                 4

Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn 29189498  Frederikshavn    4

Sygehus Vendsyssel                Hjørring 29190941  Hjørring              4

Ungdomsgården Hånbæk 26450462  Frederikshavn    4

Virksomhedsservice 29189498  Frederikshavn    4

VUGGESTUEN "REGNBUEN" 29189498  Skagen               4

Ældre Sæby Ældrecenter Vest 29189498  Sæby                 4

10. Klassecentret 29189498  Frederikshavn    3

Bangsbo Fort 44225514  Frederikshavn    3

BLUE WORKFORCE A/S 34715335  Frederikshavn    3

BOFÆLLESKAB ODINSVEJ 29189498  Frederikshavn    3

Bofællesskabet Gl. Skagensvej 29189498  Frederikshavn    3

Børnehaven Brolæggervej 29189498  Sæby                 3
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Virksomhedens navn Virksomhedens CVR By Antal personer 

Børnehaven Mattisborgen 29189498  Skagen               3

Børnehaven Pilekrattet 29189498  Skagen               3

Børnehaven Stationsvej 29189498  Sæby                 3

BØRNEHAVEN TANGLOPPEN 29189498  Frederikshavn    3

Børnehaven Trindelvej 29189498  Skagen               3

Børnehuset Mariehønen 29189498  Jerup                  3

FONDEN ARENA NORD 27313175  Frederikshavn    3

Frelsens Hær Børnehaven "Humlebien " 24197158  Frederikshavn    3

Hørby Efterskole 32776515  Sæby                 3

IT-afdelingen 29189498  Frederikshavn    3

KRIMINALFORSORGEN                 Arresthuset i Frederiks 53383211  Frederikshavn    3

Landbrug og Virksomhed 29189498  Sæby                 3

Lokalstøtteelement Bangsbo 16287180  Frederikshavn    3

Maskinhallen 27313175  Frederikshavn    3

RAVNSHØJ FRITIDSORDNING 29189498  Frederikshavn    3

SKAGEN BADMINTONKLUB 15844418  Skagen               3

Skagen Kultur- og Fritidscenter 40750118  Skagen               3

SKAGEN TURISTFORENING 16750670  Skagen               3

Stadsarkiv 29189498  Frederikshavn    3

STRANDBY FRITIDSCENTER 24197190  Strandby            3

Sæbygaardskolens Skolefritidsordning 29189498  Sæby                 3

Sæby Turistforening 45208516  Sæby                 3

Teknisk Service 29189498  Frederikshavn    3

Vuggestuen Storkereden 29189498  Frederikshavn    3

Ældre Abildparken 12 29189498  Frederikshavn    3

Ældre Dybvad Ældrecenter 29189498  Dybvad               3

Ældre Ingeborg/Ingeborgvej 29189498  Frederikshavn    3

Ældre Præstbro Ældrecenter 29189498  Dronninglund     3

Økonomisk Center 29189498  Frederikshavn    3

ABILDGÅRD BØRNEHAVE 29189498  Frederikshavn    2

AGERSTED VOGNMANDSFORRETNING APS 16726230  Dronninglund     2

BANGSMINDE ApS 11500870  Frederikshavn    2

Bixen Øl- og vinstue v/Lene Birk Vinther 31990025  Ålbæk                 2

Bofællesskabet Kirkevej 29189498  Skagen               2
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Virksomhedens navn Virksomhedens CVR By Antal personer 

BSC TRADING SKAGEN ApS 31629640  Skagen               2

BUTIK CORNER                      V/LISELOTTE JACOBSEN 10574595  Ålbæk                 2

Børnehaven Bølgen 29189498  Frederikshavn    2

Børnehaven Dybvad 29189498  Dybvad               2

BØRNEHAVEN STJERNEN 29189498  Frederikshavn    2

BØRNEHAVEN VIOLVEJ 29189498  Sæby                 2

BØRNEHUSET ANDEDAMMEN 29189498  Frederikshavn    2

Cramo A/S Frederikshavn 11033911  Frederikshavn    2

DANSK FACTORY OUTLET FREDERIKSHAVNApS 32767265  Frederikshavn    2

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND SKAGEN  UDDANNE 17940430  Skagen               2

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HUSET 46566068  Aalborg              2

EUC NORD 25009037  Hjørring              2

Familieafdelingen Frederikshavn 29189498  Sæby                 2

Ffi Fodboldafdeling 25438930  Frederikshavn    2

Forsvarets Personeltjeneste 16287180  Ballerup              2

Frederikshavn Brandvæsen 29189498  Frederikshavn    2

FREDERIKSHAVN IDRÆTSHAL ApS 44222418  Frederikshavn    2

FREDERIKSHAVN KUNSTMUSEUM 73806615  Frederikshavn    2

GDR FREDE HØNGAARD 82254811  Østervrå             2

GÆRUM SKOLE 29189498  Frederikshavn    2

HOSTA INDUSTRIES A/S 14119094  Hjallerup             2

Hånbækskolens Skolefritidsordning 29189498  Frederikshavn    2

JERUP SKOLE 29189498  Jerup                  2

Kaj Bundvads Fritidscenter 26456959  Frederikshavn    2

Kantinen 29189498  Frederikshavn    2

Kantinen Sæby 29189498  Sæby                 2

KILDESPRING A/S 25935292  Frederikshavn    2

Kulturhus Kappelborg 29189498  Skagen               2

Kvik Hjørring v/Anders Agerholm 28172311  Frederikshavn    2

LHB ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ApS 30799429  Frederikshavn    2

MYGOODNESS A/S 33957122  Frederikshavn    2

NEM vinduespolering v/Kenneth Svarrer 30638328  Frederikshavn    2

N H LØFT                          V/NIELS HELLEDIE 14694242  Østervrå             2

RAVNSHØJ SKOLE 29189498  Frederikshavn    2
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Virksomhedens navn Virksomhedens CVR By Antal personer 

SERRATORS ApS 35253769  Pandrup             2

SILVAN Frederikshavn 55828415  Frederikshavn    2

SKAGEN BIBLIOTEK 29189498  Skagen               2

Skagen By- og Egnsmuseum 44225514  Skagen               2

Skolefritidsordning Kernehuset 29189498  Frederikshavn    2

SKOVBØRNEHAVEN 29189498  Frederikshavn    2

Social- og Sundhedsmyndighed 29189498  Frederikshavn    2

STENSNÆSSKOLEN 29189498  Sæby                 2

SVEND AAGE CHRISTIANSEN, HELLUM   A/S 57104511  Østervrå             2

SÆBY FRITIDSCENTER 80399715  Sæby                 2

SÆBY SKOLE 29189498  Sæby                 2

Teknik og Miljøforvaltningen 29189420  Nørresundby      2

Uggerhøj A/S 60227519  Frederikshavn    2

Ældre Ankermedet 29189498  Skagen               2

Ældre Bangsbovej 19 29189498  Frederikshavn    2

Ældre Frederikshavn By 29189498  Frederikshavn    2

Ældre Ingeborgvej Dagcentret 29189498  Frederikshavn    2

Ålbæk Børnehave 26969271  Ålbæk                 2

3F Frederikshavn 44925214  Frederikshavn    1

A C REN                           V/ARNE HOLM LARSEN 19614042  Frederikshavn    1

Administrationscenter Hjørring 29189382  Hjørring              1

Afdeling Sæby By 29189498  Sæby                 1

AGERSTED SKOLE 29189501  Dronninglund     1

AKTIESELSKABET SÆBY FISKEINDUSTRI 24167410  Sæby                 1

ANKERMEDETS SKOLE 29189498  Skagen               1

AQUA SERVICE AUT. VVS-INSTALLATØR OG KLOAKM 26506727  Frederikshavn    1

A/S DYBVAD STÅLINDUSTRI 10701732  Dybvad               1

au2parts hjørring 27186874  Hjørring              1

BANGSBOSTRAND SKOLE 29189498  Frederikshavn    1

BLOMSTERVÆRKSTEDET, TONNYS        BLOMSTER A 29607753  Skagen               1

BODY BIKE PRODUCTION A/S 25770412  Frederikshavn    1

BROVANDESKOLEN                    DEN LILLE SKOLE I SK 81400814  Skagen               1

BRÜEL INTERNATIONAL A/S 13069735  Hjørring              1

BRØNDERSLEV PSYKIATRISKE SYGEHUS 29190941  Brønderslev       1
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BT MASKINTEKNIK ApS 29831734  Dybvad               1

BUTIKSTORVETS BAGERI              V/NIELS ERIK SØRE 57184213  Hirtshals             1

Børnehaven Børnetoften 29189498  Frederikshavn    1

Børnehaven Himmelblå 29189501  Dronninglund     1

Børnehuset Sættravej 29189498  Sæby                 1

CAFE HYGGESTUNDEN 25874161  Frederikshavn    1

Cafe Viola v/Christina Irgens-Møller 25962613  Skagen               1

Center for Ældre og Sundhed 29189498  Frederikshavn    1

Centret for Dag og Fritidstilbud/Kultur og Fritid 29189498  Frederikshavn    1

COBA OVNE A/S 27241107  Sæby                 1

COOR SERVICE MANAGEMENT A/S 10683548  Birkerød             1

Dagtilbud Baldersvej 29189498  Frederikshavn    1

DAN-FLEX CONSTRUCTION ApS 25907078  Frederikshavn    1

Danske Fragtmænd Frederikshavn 30611756  Frederikshavn    1

Dansk Plejeservice Frederikshavn 27529232  Frederikshavn    1

DATAMARKED ApS 31480191  Nørresundby      1

Djurs Flytteservice 34810508  Ebeltoft               1

Dronninglund Golfklub 30143973  Aalborg              1

DUCO HOLDING ApS 25273923  Frederikshavn    1

Dybvad Skolefritidsordning 29189498  Dybvad               1

Dybvad Taxa v/Martin Wunderov 30139461  Sæby                 1

Ejendom Drift og Serviceafdeling 29189498  Frederikshavn    1

Ejendom og Arkiv 29189498  Frederikshavn    1

Elinstallatør Poul Arne Poulsen & Søn V/Svend-Aage Pouls24993515  Blokhus              1

ELWORKS A/S 58585610  Frederikshavn    1

Entreprenørenhed Aalborg 29189420  Aalborg              1

ENTREPRENØR OG BYGGEFIRMAET CARLO  SØRENS 17780697  Sæby                 1

EUREKA MARINE A/S 33583052  Frederikshavn    1

EURO-BRAND HOUSE ApS 34079595  Vodskov             1

EUROSPAR FREDERIKSHAVN A/S 30079051  Frederikshavn    1

Fakta 0048 11517498  Frederikshavn    1

Fakta 0133 11517498  Frederikshavn    1

Fakta 0866 11517498  Frederikshavn    1

FLADHOLT RUJOB ApS 33576692  Sæby                 1
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FL BUUR DESIGN ApS 25643127  Vrå                     1

FONDEN FOR DEN SELVEJENDE         INSTITUTION SK 20569883  Skagen               1

Frederikshavn Boligforening, Hovedforeningen 44839016  Frederikshavn    1

FREDERIKSHAVN FIRMA KLUBBER 29656711  Frederikshavn    1

FREDERIKSHAVN ISSTADION 29189498  Frederikshavn    1

FRYDENDAHL IM- OG EXPORT A/S 15891645  Hvide Sande      1

Frøken Aalund v/Elizabeth Strauss Christoffersen 31213673  Ålbæk                 1

FYNBO FOODS A/S 26612608  Vrå                     1

FØTEX 35954716  Frederikshavn    1

GLOBAL SUPPLIER ApS 30500245  Hjørring              1

GUIDE-LINES A/S 29399425  Skørping            1

GÅRDEJER NIELS PONTOPPIDAN 74304117  Sindal                 1

HARALD NYBORG A/S                 Frederikshavn 37783315  Frederikshavn    1

H.C. HALD ApS 10958539  Strandby            1

Heldagsskolen 29189498  Frederikshavn    1

Hillers Bar 34810311  Sæby                 1

Hjælpemiddel 29189498  Frederikshavn    1

HJØRRING CITYBUS A/S 29776679  Hjørring              1

HR. & FRU B. FREDERIKSHAVN ApS 35209425  Frederikshavn    1

HR. & FRU B. AALBORG ApS 34721084  Frederikshavn    1

IDRÆTSFORENINGEN SKJOLD 14630317  Sæby                 1

JEM & FIX A/S 10360641  Frederikshavn    1

JENSENS FISKERESTAURANT           SÆBY FISKEHAL 16587206  Sæby                 1

Kasano v/Michael Frederiksen 30224167  Frederikshavn    1

KD Handel  v/ Karsten Drastrup 16612677  Skagen               1

K.M. FISH MACHINERY A/S 33884443  Dybvad               1

Knivholt Hovedgård 29189498  Frederikshavn    1

KS MASKINTEKNIK A/S 28849001  Frederikshavn    1

LAUNIS FISKEKONSERVES A/S 10405173  Ålbæk                 1

Ledelsessekretæriatet 29189498  Frederikshavn    1

Lilholt v/Johnny Hansen 19265749  Hjørring              1

Lille Stenshede mink v/John Thomsen 10973171  Sæby                 1

Løkken By Camping 86749416  Løkken               1

Madservice Køkken Skagen 29189498  Skagen               1
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Maritim Historisk Forening                                                     28977816  Frederikshavn    1

Murerfirma Henrik Carlsen 16542407  Frederikshavn    1

MURERMESTRENE MICHAEL OG ANDERS   MANDRUP 28661924  Strandby            1

Museerne i Brønderslev Kommune 50827216  Dronninglund     1

Musikskolen Frederikshavn 29189498  Frederikshavn    1

MYRUP BYG v/Ole Myrup 33845111  Frederikshavn    1

Ninety-Nine v/Patrick Jensen 33823983  Frederikshavn    1

NORDISK KØKKEN A/S 33967683  Skagen               1

Nord Jydsk Værktøjssalg I/S v/Michael Nielsen & Lars Perl 30371607  Frederikshavn    1

Nordjyllands Historiske Museum/Ålborg Historiske Museum 23035855  Aalborg              1

Nordjyllands Kystmuseum 44225514  Frederikshavn    1

NORDJYSKE BANK A/S 30828712  Frederikshavn    1

NORDJYSK MURER OG GULV ApS 34471959  Dybvad               1

Nybolig                           v/Carsten C B Jørgensen m fl 17277448  Frederikshavn    1

opfart 27741231  Frederikshavn    1

PEDERSHAAB CONCRETE TECHNOLOGIES  A/S 27412661  Brønderslev       1

Piger på toppen v/C. R. Pasieczny Conny Rigmor Pasieczn 29488622  Skagen               1

Plan  Byg  Vej 29189498  Frederikshavn    1

PRIVATSKOLEN I FREDERIKSHAVN 60312710  Frederikshavn    1

Produktionsskolerne Brønderslev & Dronninglund 27485197  Brønderslev       1

Projektafsnittet                  Jobcenter 29189420  Aalborg              1

PRÆSTBRO MASKINER A/S 11556779  Dronninglund     1

Psykiatrisk Støttecenter Sæby 29189498  Sæby                 1

Refina Vask og Rens v/Allan Larsen 29569797  Frederikshavn    1

Rene Fredborg Nielsen Nordjyskferie.com 17104888  Taastrup             1

Rengøring på Toppen 25656385  Ålbæk                 1

Restaurant Firenze v/Hassan Hawasaziz Al-Mandalawi 32908446  Frederikshavn    1

REVISIONSFIRMAET HONUM & DYG      REGISTRERET 15469838  Sæby                 1

Rosengården 29189501  Jerslev J             1

RØDE KORS BØRNEHAVE 16738794  Sæby                 1

Røde Kors Børnehave 26472709  Frederikshavn    1

RÅDHUSCENTRET 29189498  Frederikshavn    1

Rådhuset Pandrup 29189439  Pandrup             1

SECURITAS A/S 88663217  Aalborg              1
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Semler Retail Aalborg 27268188  Aalborg              1

Senhjerneskadecentret 29189498  Frederikshavn    1

SE PACKING SYSTEM A/S 70645718  Skagen               1

Skagen Delikatessefabrik A/S 33967683  Skagen               1

SKAGEN IDRÆTS KLUB 15846917  Skagen               1

SKAGEN NY ANLÆG A/S 20059303  Skagen               1

Skagen Skoles Skolefritidsordning 29189498  Skagen               1

SLAGTER MUNCH APS 52679214  Skagen               1

snerlen 25854497  Frederikshavn    1

SSP Konsulenter 29189498  Frederikshavn    1

Statsamtet Nordjylland            Aalborghus Slot                     29445710  Aalborg              1

STOF 2000 51453328  Frederikshavn    1

Strandby Børnehave 29189498  Strandby            1

STRANDBY EL-ENTREPRISE A/S 27607020  Strandby            1

STUDSGAARD A/S 29927863  Frederikshavn    1

Styreenheden i Center for Arbejdsmarked 29189498  Frederikshavn    1

STÆTEN ENTREPRENØR ApS 32143202  Frederikshavn    1

Sundhedscenter Skagen 29189498  Skagen               1

SuperBest H.C. Ørstedsvej 26089115  Frederikshavn    1

Sæby Bud Service v/Kurth Larsen 26007968  Sæby                 1

Sæby Havn 29189498  Sæby                 1

SÆBY & RØRHOLT KLOAKSERVICE ApS 21194344  Sæby                 1

Sæby Skoles Skolefritidsordning 29189498  Sæby                 1

Tandplejen Frederikshavn 29189498  Frederikshavn    1

Topvirk 34107998  Frederikshavn    1

Tordenskjoldskroen                v/Jette Yvonne Renberg 26261996  Frederikshavn    1

TRADEVEND NORD ApS 33644663  Frederikshavn    1

Tranåskolen 29189498  Sæby                 1

Træningscenter Frederikshavn 29189498  Frederikshavn    1

Træningscenter Sæby 29189498  Sæby                 1

TURISTFOR F FREDERIKSHAVN OG OMEGN 52142016  Frederikshavn    1

Tømrermester Michael Kjær Jensen 28925565  Østervrå             1

Tårs Skole 29189382  Tårs                    1

Udvikling og Erhvervssekretariat 29189498  Frederikshavn    1
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Ungdomshuset  Sct. Laurentius 29189498  Skagen               1

Ungdomsskolen, Frederikshavn 29189498  Frederikshavn    1

Vendelbocentret 29189382  Sindal                 1

Vendsyssel Friskole 33548036  Sindal                 1

VENDSYSSEL HÅNDBOLD F.M.B.A. 34054851  Frederikshavn    1

VENDSYSSEL TRAILER SERVICE A/S 14437002  Nørresundby      1

Vognmand Ole Christensen 29434417  Gjerlev J             1

Ældre Abildparken 2 29189498  Frederikshavn    1

Ældre Drachmannsvænget 29189498  Skagen               1

Ældre  Fladstrand 1 29189498  Frederikshavn    1

Ældre Strandby/Aalbæk 29189498  Strandby            1

Ældre Strandgårdens Aktivitetshuset 29189498  Strandby            1

Ældre Team Sygepleje 29189498  Frederikshavn    1

Ældre Aalbæk Plejecenter 29189498  Ålbæk                 1

ØENS FRAGTRUTE FREDERIKSHAVN ApS 31374243  Læsø                  1

ØRUM-SMEDEN V/FREDE ØRUM JENSEN 16542334  Tårs                    1

Aalborg Universitetshospital Syd 29190941  Aalborg              1

Sum: 805
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Tilbudstype Antal personer med aktivitet

Virksomhedspraktik (LAB §42 og INL §23b, §24f) 2.214

Virksomhedens navn Virksomhedens CVR By Antal personer

FØTEX 35954716  Frederikshavn            49

Park og Vej 29189498  Frederikshavn            44

Beredsskabsafdelingen 29189498  Frederikshavn            36

Ældre Bangsbo Aktivitetscenter 29189498  Frederikshavn            36

Nordjyllands Kystmuseum 44225514  Frederikshavn            31

Knivholt Hovedgård 29189498  Frederikshavn            30

SUPERBEST SÆBY I/S 31200938  Sæby                     28

Caspershus 33207212  Frederikshavn            26

Frederikshavn kommune 29189498  Frederikshavn            20

Senhjerneskadecentret 29189498  Frederikshavn            17

SuperBest H.C. Ørstedsvej 26089115  Frederikshavn            17

Koktvedparken 29189498  Frederikshavn            15

SILVAN Frederikshavn 55828415  Frederikshavn            15

LERBÆK HOVEDGÅRD A/S 16930490  Jerup                    14

Børnehuset Hånbæk 29189498  Frederikshavn            13

HARALD NYBORG A/S                 Frederikshavn 37783315  Frederikshavn            13

NETTO 35954716  Frederikshavn            13

BOLIGFORENINGEN VESTERPORT 61846611  Frederikshavn            12

SÆBYGÅRDSKOLEN 29189498  Sæby                     12

Ældre Østervrå Ældrecenter 29189498  Østervrå                 12

Børnenes Hus  Lærkereden 29189498  Frederikshavn            11

ELWORKS A/S 58585610  Frederikshavn            11

Fakta 0048 11517498  Frederikshavn            11

Frydenstrandskolen 29189498  Frederikshavn            11

LAUNIS FISKEKONSERVES A/S 10405173  Ålbæk                    11

Ældre Abildparken 6 29189498  Frederikshavn            11

21-02-2014
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Ældre Rosengården 1 sal 29189498  Sæby                     11

MARIESTED 29189498  Sæby                     10

Ældre Dybvad Ældrecenter 29189498  Dybvad                   10

Ældre Strandgården 29189498  Strandby                 10

Ældre Sæby Ældrecenter Vest 29189498  Sæby                     10

Arbejdsmarkedscenters Projektafdeling 29189498  Frederikshavn            9

Bygma Sæby 55930317  Sæby                     9

Børnehuset Mælkevejen 29189498  Frederikshavn            9

Frydenstrand skolens Skolefritidsordning 29189498  Frederikshavn            9

Nordstjerneskolens Skolefritidsordning 29189498  Frederikshavn            9

Skagen Skolen 29189498  Skagen                   9

SPORT ON TOP ApS 32783651  Frederikshavn            9

STUDSGAARD A/S 29927863  Frederikshavn            9

SUPERBRUGSEN 26259495  Skagen                   9

SUPERBRUGSEN 26259495  Sæby                     9

Bofællesskabet Gl. Skagensvej 29189498  Frederikshavn            8

Danish Crown A/S 26121264  Sæby                     8

Fakta 0866 11517498  Frederikshavn            8

HÅNBÆK SUPER A/S 26838622  Frederikshavn            8

RÅDHUSCENTRET 29189498  Frederikshavn            8

Sygehus Vendsyssel                Frederikshavn 29190941  Frederikshavn            8

Ældre Abildparken 12 29189498  Frederikshavn            8

Ældre Søparken 3 29189498  Frederikshavn            8

AMANDA SEAFOODS A/S 20007117  Frederikshavn            7

DANNY BACH, 852 FREDERIKSHAVN ApS 31597919  Frederikshavn            7

Fakta 0133 11517498  Frederikshavn            7

Fakta 0266 11517498  Østervrå                 7

Hørby /Dybvad Skole 29189498  Dybvad                   7

STENA LINE DENMARK HOTELS A/S 22050311  Frederikshavn            7

STRANDBY FRITIDSCENTER 24197190  Strandby                 7

Ældre Strandgårdens Aktivitetshuset 29189498  Strandby                 7

AQUA SERVICE AUT. VVS-INSTALLATØR OG 26506727  Frederikshavn            6

BRDR. HOSBOND A/S 50496317  Frederikshavn            6

BROVANDESKOLEN                    DEN LILLE SK81400814  Skagen                   6
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FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S 25599470  Frederikshavn            6

FREDERIKSHAVN GYMNASIUM OG HF 29553475  Frederikshavn            6

H.C. HALD ApS 10958539  Strandby                 6

MEKONOMEN 30078128  Frederikshavn            6

STUDSGAARD SAFETY - FIRE & LIFTINGDIVI 34714088  Frederikshavn            6

Sæbygaardskolens Skolefritidsordning 29189498  Sæby                     6

ÅLBÆK SKOLE 29189498  Ålbæk                    6

AKTIV HVERDAG HJEMMESERVICE ApS 31469082  Frederikshavn            5

Bofællesskabet Kirkevej 29189498  Skagen                   5

BØDKERGÅRDEN 26949033  Østervrå                 5

BØRNEHUSET SPIREN 29189498  Frederikshavn            5

Classic Hotel Jutlandia I/S v/Fl og A Søndergaar 10655773  Frederikshavn            5

Dansk Plejeservice Frederikshavn 27529232  Frederikshavn            5

EUC NORD 25009037  Frederikshavn            5

EuroSpar Gl. Skagensvej 26089115  Frederikshavn            5

FODERLAND ACANA DENMARK APS 12899777  Frederikshavn            5

JEM & FIX A/S 10360641  Frederikshavn            5

JEM & FIX A/S 10360641  Skagen                   5

Nordstjerneskolen 29189498  Frederikshavn            5

Ruths Hotel 11810985  Skagen                   5

Skagen Antik og Genbrug v/Anita Oscar 34646287  Skagen                   5

SÆBY FRITIDSCENTER 80399715  Sæby                     5

THOMAS FISKER, 943 KRISTRUP ApS 24992446  Randers SØ               5

Tiger 15690488  Frederikshavn            5

Ældre Bangsbo AV - Landsby 29189498  Frederikshavn            5

Ældre Ingeborg/Ingeborgvej 29189498  Frederikshavn            5

Ældre Kastaniegården 29189498  Frederikshavn            5

Ældre Sæby Ældrecenter Øst 29189498  Sæby                     5

ABILDGÅRD BØRNEHAVE 29189498  Frederikshavn            4

BabySam Frederikshavn 31370450  Frederikshavn            4

BJARNE SVENDSEN 10356474  Ålbæk                    4

BOFÆLLESKAB ODINSVEJ 29189498  Frederikshavn            4

Bygma Frederikshavn 55930317  Frederikshavn            4

Børnehaven Voerså 29189498  Sæby                     4
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Børnehaven Øster Dahl 29189498  Frederikshavn            4

BØRNEHUSET BANGSBO 29189498  Frederikshavn            4

Børnehuset Pilekvisten 29189498  Frederikshavn            4

DAGLIBRUGSEN                      MØLLEPARKEN 26259495  Frederikshavn            4

Den Blå Giraf v/Monica Kjær Nielsen 34524025  Sæby                     4

Ejendom Drift og Serviceafdeling 29189498  Frederikshavn            4

Elgiganten Hjørring 17237977  Hjørring                 4

EMIL SØRENSENS EFTF. A/S 30511263  Frederikshavn            4

EUROSPAR FREDERIKSHAVN A/S 30079051  Frederikshavn            4

Familieafdelingen Frederikshavn 29189498  Sæby                     4

Farm Fun K/S 30953606  Ålbæk                    4

Hørby Efterskole 32776515  Sæby                     4

Imerco Frederikshavn A/S                                     26572517  Frederikshavn            4

JYSK A/S 13590400  Frederikshavn            4

KD HANDEL ApS 35395466  Skagen                   4

KS MASKINTEKNIK A/S 28849001  Frederikshavn            4

Kærkommen Vest ApS - Frederikshavn 30830547  Frederikshavn            4

MAN DIESEL & TURBO, FILIAL AF MAN DIESE 31611792  Frederikshavn            4

MULTI - SHOPPING & KULTUR ApS 28861877  Skagen                   4

NORDJYSK MURER OG GULV ApS 34471959  Dybvad                   4

P M U 12367708  Sindal                   4

PRIVATSKOLEN I FREDERIKSHAVN 60312710  Frederikshavn            4

RASMUS BROE, 872 SKAGEN ApS 31477212  Skagen                   4

Sanne C Brugskunst                v/Sanne Christian 26504449  Sæby                     4

Sygehus Vendsyssel                Hjørring 29190941  Hjørring                 4

SÆBY EL A/S 29421331  Sæby                     4

Sæby Museum 44225514  Sæby                     4

Ungdomsgården Hånbæk 26450462  Frederikshavn            4

Vendsyssel Friskole 33548036  Sindal                   4

Ældre Ravnshøj/Fladstrand 29189498  Frederikshavn            4

ALDI MARKED 29181349  Frederikshavn            3

AQUA BYG ApS                                                    29835292  Frederikshavn            3

A/S DYBVAD STÅLINDUSTRI 10701732  Dybvad                   3

au2parts frederikshavn 27186874  Frederikshavn            3
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BUDDY HOLLY FREDERIKSHAVN APS 21043745  Frederikshavn            3

BUTIK CORNER                      V/LISELOTTE JA 10574595  Ålbæk                    3

Børnehaven Fyrrekrat 29189498  Skagen                   3

Christian Madsen, 850 Sæby ApS 28147902  Sæby                     3

Dagli´Brugsen Gærum 62005815  Frederikshavn            3

Dagskolen Nordjylland 74632319  Frederikshavn            3

Dagtilbud Baldersvej 29189498  Frederikshavn            3

FINELCO A/S 29322953  Tårs                     3

FINN A. ENTREPRISE A/S 30344278  Frederikshavn            3

Foldens Hotel                     Viseværtshuset Skag 14293639  Skagen                   3

FONDEN ARENA NORD 27313175  Frederikshavn            3

FORENINGEN AMAGER-ØBRO TAXI 20285613  Kastrup                  3

Frederikshavn 32660533  Frederikshavn            3

Frederikshavner Grillen v/Helle Poulsen 63857017  Frederikshavn            3

FREDERIKSHAVN GOLFKLUB 16162205  Frederikshavn            3

FREDERIKSHAVN ISSTADION 29189498  Frederikshavn            3

FREDERIKSHAVN MALERFORRETNING APS 57726415  Frederikshavn            3

Færgeselskabet Læsø K/S 30680235  Læsø                     3

GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT/KLUBHUS 63789712  Ålbæk                    3

Hjælpemiddel Depot 29189498  Sæby                     3

HOTEL VIKING                      V/STEEN PEDERS71670716  Sæby                     3

Håndværksbageren v/Morten Nørbak Tietze 31398908  Sæby                     3

IMS SERVICE ApS 35208240  Frederikshavn            3

JYSK A/S 13590400  Skagen                   3

Kantinen 29189498  Frederikshavn            3

KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S 10859581  Skagen                   3

KB METAL ApS 10061350  Sæby                     3

KRIMINALFORSORGEN                 Arresthuset i 53383211  Frederikshavn            3

KÆRSGAARD SUPERBEST 20967501  Østervrå                 3

Mammas pizza &kebab 34827907  Tårs                     3

MATAS 18791 30345363  Sæby                     3

MG HJEMMEPLEJE ApS 32271227  Frederikshavn            3

MUST ApS 35207635  Frederikshavn            3

NETTO 35954716  Skagen                   3
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NIKOLINES CAFETERIA ApS 34466645  Frederikshavn            3

Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt 40968210  Sæby                     3

Nordjysk Brand og Redningsskole 29189498  Ålbæk                    3

Nord-Pil v/Kaj Lykke Rasmussen 34781621  Frederikshavn            3

NS SYSTEM A/S 75648413  Frederikshavn            3

OZON ApS 33357656  Frederikshavn            3

PETWORLD FREDERIKSHAVN K/S 34216991  Frederikshavn            3

Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn 29189498  Frederikshavn            3

QUICK POT A/S, 9900 Frederikshavn 17033875  Frederikshavn            3

RAVNSHØJ SKOLE 29189498  Frederikshavn            3

Rengøring på Toppen 25656385  Ålbæk                    3

Seritex                           V/ Bent Erik Andersen 19248836  Frederikshavn            3

SINDAL KRO & HOTEL ApS                                25977025  Sindal                   3

Skagen Motionscenter 15681888  Skagen                   3

Skagen Skoles Skolefritidsordning 29189498  Skagen                   3

SKAGEN TURISTFORENING 16750670  Skagen                   3

Skovborg v/Heidi Skovborg Gadensgaard 31684544  Frederikshavn            3

STATSFÆNGSLET KRAGSKOVHEDE 53383211  Jerup                    3

STOF 2000 51453328  Frederikshavn            3

STÆTEN ENTREPRENØR ApS 32143202  Frederikshavn            3

Søndergades Kaffe & The v/Jakob Rose Norman21094773  Frederikshavn            3

TIP TOP ISENKRAM ApS 26607493  Skagen                   3

TL LYNGSÅ A/S 77185313  Frederikshavn            3

TOP RØG ApS 33770944  Skagen                   3

Topvirk 34107998  Frederikshavn            3

Torslev Skole 29189498  Østervrå                 3

Tranåskolen 29189498  Sæby                     3

TURISTFOR F FREDERIKSHAVN OG OMEGN 52142016  Frederikshavn            3

Ungdomshuset  Sct. Laurentius 29189498  Skagen                   3

Ungdomsskolen, Frederikshavn 29189498  Frederikshavn            3

VICTOR A/S 31052785  Frederikshavn            3

Ældre Afdeling C.S.Møllersvej 29189498  Skagen                   3

Ældre Bangsbovej 25 29189498  Frederikshavn            3

Ældre Fladstrand By 29189498  Frederikshavn            3
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Ældre Ingeborgvej Dagcentret 29189498  Frederikshavn            3

Ældre Søparken 5 29189498  Frederikshavn            3

Ældre Aalbæk Plejecenter 29189498  Ålbæk                    3

Økonomisk Center 29189498  Frederikshavn            3

Aalborg Universitetshospital   Dronninglund 29190941  Dronninglund             3

Aalbæk Gl. Kro                    v/Ulla Vittrup Mosich 26071534  Ålbæk                    3

2HAVE A/S 26869641  Frederikshavn            2

AGERSTED SKOLE 29189501  Dronninglund             2

ARNE ANDERSEN, VRÅ A/S 27083455  Vrå                      2

ASAA AUTO- OG KAROSSERIVÆRKSTED   Ap13122806  Asaa                     2

Bangsbo Botaniske Have,           Frederikshavn 27918506  Frederikshavn            2

Bangsbo Fort 44225514  Frederikshavn            2

BANGSBOSTRAND SKOLE 29189498  Frederikshavn            2

BANGSMINDE ApS 11500870  Frederikshavn            2

Beauty Zone by Jackie O 31845335  Frederikshavn            2

BENEFIT SÆBY FYSIOTERAPI ApS 28867514  Sæby                     2

BLOMSTERVÆRKSTEDET, TONNYS        BLO 29607753  Skagen                   2

BlueBee og Xciting v/Henriette Møller Langthjem 16162272  Frederikshavn            2

BO ANDERSEN SÆBY A/S 29634513  Sæby                     2

Borggårdens Bodega v/Jytte Elisabeth Andersen 29233802  Østervrå                 2

BRUNDER ENTREPRISE ApS 33392567  Brønderslev              2

BSC TRADING SKAGEN ApS 31629640  Skagen                   2

Butik L.L. - Blomster-Antik-Brugskunst 12723679  Sæby                     2

BUTTERVÆNGETS TØMRER & SNEDKER Ap 31481023  Skagen                   2

Bygma Skagen 55930317  Skagen                   2

Børnehaven Bølgen 29189498  Frederikshavn            2

Børnehaven Børnegaarden 29189498  Sæby                     2

Børnehaven Dybvad 29189498  Dybvad                   2

Børnehaven Himmelblå 29189501  Dronninglund             2

Børnehaven Spilopen 29189498  Frederikshavn            2

BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD 29189498  Sæby                     2

BØRNEHUSET ANDEDAMMEN 29189498  Frederikshavn            2

Børnehuset Sættravej 29189498  Sæby                     2

California 29816379  Frederikshavn            2
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CENTERMUSIK ApS 32086128  Frederikshavn            2

Centret for Dag og Fritidstilbud/Kultur og Fritid 29189498  Frederikshavn            2

CRAFTSUPPLY ApS 32318533  Frederikshavn            2

CREDO FISH APS 18930536  Dybvad                   2

DAFOLO A/S 61966617  Frederikshavn            2

Dagplejen Frederikshavn 29189498  Frederikshavn            2

Dagtilbud Aktiviteten 29189498  Sæby                     2

DAMSGAARD FREDERIKSHAVN ApS 32096719  Frederikshavn            2

Dancenter A/S - Ålbæk 67324013  Ålbæk                    2

DANSK FACTORY OUTLET FREDERIKSHAVN 32767265  Frederikshavn            2

DAN SLOTH, 828 FREDERIKSHAVN ApS 34626669  Frederikshavn            2

DenSyvendeHimmel 21815799  Frederikshavn            2

DIDA`s 34983372  Frederikshavn            2

Djurs Flytteservice 34810508  Ebeltoft                 2

Dot Keramik v/Aino Harriet Helsinghof 12679971  Strandby                 2

Dybvad Skolefritidsordning 29189498  Dybvad                   2

Ejendom og Arkiv 29189498  Frederikshavn            2

Ejendomsfirmaet home              v/Jens Jørgense 29287783  Frederikshavn            2

Ejendomsudlejning                 v/Frank Thorsen La27102700  Frederikshavn            2

ENTREPRENØR OG BYGGEFIRMAET CARLO 17780697  Sæby                     2

EXPORT-GARTNERIET BOELSMINDE 35810714  Sæby                     2

Ezee Fitness v/Dennis Løber 33675224  Frederikshavn            2

Fakta 0087 11517498  Skagen                   2

Ffi Fodboldafdeling 25438930  Frederikshavn            2

FloraFlora 11500870  Frederikshavn            2

FLÜGGER A/S, SALGSAFDELING 32788718  Frederikshavn            2

FOA Fag og Arbejde 23422328  Frederikshavn            2

FONA - FD/178 14247238  Frederikshavn            2

Fonden for Botilbudet Norden 27048773  Frederikshavn            2

Fontænehuset Frederikshavn 33180128  Frederikshavn            2

Forsvarets Personeltjeneste 16287180  Ballerup                 2

Frederikshavn 25652991  Frederikshavn            2

FREDERIKSHAVN AUTO A/S 24210731  Frederikshavn            2

Frederikshavn Autoophug Preben Rasmussen 30639227  Frederikshavn            2
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FREDERIKSHAVN FIRMA KLUBBER 29656711  Frederikshavn            2

Frederikshavn Gymnasium og Hf/ Kantinen 22874756  Frederikshavn            2

Frederikshavn Handelsskole 61841628  Frederikshavn            2

Frederikshavn maritime uddannelsesCenter MA 70771128  Frederikshavn            2

Frederikshavn Proshop & Golf Academy 33302584  Skagen                   2

FRI BIKESHOP SKAGEN ApS 30209001  Skagen                   2

Fritidscentret Hans Åbelsvej 29189498  Sæby                     2

Frøken Aalund v/Elizabeth Strauss Christofferse 31213673  Ålbæk                    2

GAJHEDE & THORSEN A/S 20080671  Skagen                   2

Galleri Lars Falk v/Lars Falk Christensen 19796841  Frederikshavn            2

Gardinsyersken v/Marianne Andersen 32867731  Frederikshavn            2

GDR FREDE HØNGAARD 82254811  Østervrå                 2

GRENEN KUNSTMUSEUM 81173516  Skagen                   2

GÆRUM SKOLE 29189498  Frederikshavn            2

GÅRDEJER NIELS PONTOPPIDAN 74304117  Sindal                   2

HAGEN HEAT GLASS ApS 21068640  Frederikshavn            2

Handelsbutikken v/Vibeke Haagensen 33657544  Frederikshavn            2

HEDEBOCENTER SKAGEN A/S 31580471  Skagen                   2

HENRIK HANSEN MØBLER OG TÆPPER    HØ19360938  Sæby                     2

Himmelhunden v/Anne-Jette Nepper Pedersen 28066635  Frederikshavn            2

H K TRADING                       V/ HANS BIRGER 16151971  Skagen                   2

HOLMEN ANLÆG A/S 28313195  Frederikshavn            2

HOSTA INDUSTRIES A/S 14119094  Hjallerup                2

IDRÆTSFORENINGEN SKJOLD 14630317  Sæby                     2

ISS FACILITY SERVICES A/S 14406042  Aalborg Øst              2

JERRYS ApS 25649737  Frederikshavn            2

Jerup Auto v/ Ivan Lajos 30477871  Jerup                    2

Jette L. Kaldahl 29108331  Jerup                    2

Kantinen Sæby 29189498  Sæby                     2

KD Handel  v/ Karsten Drastrup 16612677  Skagen                   2

Kiwi Minipris 87470113  Ålbæk                    2

K&K, SÆBY ApS 26928508  Sæby                     2

KRSGAARD A/S 34354332  Løgstrup                 2

Kærkommen Vest ApS - Skagen 30830547  Skagen                   2
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Køkkenforum & Designa             v/Peter Frydkjær20712775  Sæby                     2

Landbrug og Virksomhed 29189498  Sæby                     2

Land&Fritid Dybvad 24246930  Dybvad                   2

LE CAMPING V/SØREN MORTENSEN 19699838  Frederikshavn            2

LEMVIGH-MüLLER A/S 56973311  Frederikshavn            2

Le Pac v/Margrethe Theodora S Ruggaard 26090784  Frederikshavn            2

Lisa`s Hundesalon                 v/Lilian Therkelsen 28404565  Frederikshavn            2

Lokalsamlingen Skagen 44225514  Skagen                   2

LOOP FREDERIKSHAVN ApS 32781241  Frederikshavn            2

Lundholm´s Auto v/Michael Lundholm 33126751  Tårs                     2

Madam Smed v/Susanne Nilsson 32864082  Sæby                     2

MASKINFABRIKKEN HAMEBO A/S 15497408  Sæby                     2

MEKANIKER                         V/UFFE RICHELSE 16046191  Frederikshavn            2

Milano Pizzaria v/Mehmet Ates 21182540  Frederikshavn            2

MP ENTREPRENØREN ApS 27929648  Frederikshavn            2

MURERMESTER SVEND D. OLESEN A/S 12009496  Frederikshavn            2

MURERMESTRENE MICHAEL OG ANDERS   28661924  Strandby                 2

MYGOODNESS A/S 33957122  Frederikshavn            2

NAC GROUP A/S 32098266  Frederikshavn            2

NETTO                             Skøjtealleen 35954716  Frederikshavn            2

NK CARE ApS 31939186  Jerslev J                2

NORDISK MULTI MONTAGE ApS 32446795  Sindal                   2

NORISOL A/S 80149212  Frederikshavn            2

Nybolig                           v/Carsten C B Jørgense 17277448  Frederikshavn            2

Oasen Bistro v/Doris Bisgaard Olsen 33807481  Frederikshavn            2

OSCAR PETERSEN & SØN A/S 10035066  Frederikshavn            2

PALLE JENSEN BILER ApS 81595615  Frederikshavn            2

P.M.U. Lyngsågård 12367708  Sæby                     2

PRIVATSKOLEN I SÆBY 54694415  Sæby                     2

Psykiatrisk Støttecenter Skagen 29189498  Skagen                   2

PUNKT 1 / expert 16271632  Frederikshavn            2

Ravbutikken / Skagen Marineservice v/Jan Christ28953771  Skagen                   2

RAVNSHØJ FRITIDSORDNING 29189498  Frederikshavn            2

Restaurant Firenze v/Hassan Hawasaziz Al-Man 32908446  Frederikshavn            2
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Rødbeden og de andre rødder v/Anja Mose 19007502  Østervrå                 2

Røde Kors Børnehave 26472709  Frederikshavn            2

RØRBÆK BILER A/S, FREDERIKSHAVN 28324537  Frederikshavn            2

SCANDIC FOOD A/S 11574033  Tårs                     2

SIKRING NORD A/S 30071840  Sæby                     2

Skagen By- og Egnsmuseum 44225514  Skagen                   2

Skagen Cykelværksted              V/Kim Dan Thom16828440  Skagen                   2

Skagen Delikatessefabrik A/S 33967683  Skagen                   2

SKAGEN SKIPPERSKOLE 25017617  Skagen                   2

SKIOLD A/S 57081112  Sæby                     2

SKOVBØRNEHAVEN 29189498  Frederikshavn            2

SLAGTER MUNCH APS 52679214  Skagen                   2

SOLO 11871534  Frederikshavn            2

SPISETID FREDERIKSHAVN ApS 35045503  Frederikshavn            2

SportsCenter Nord 32406858  Frederikshavn            2

S R K TELEMATERIEL                V/JOHNSEN 74571611  Hjallerup                2

STAFF A/S 16835048  Skagen                   2

STENHØJ HUSENE PRODUKTION A/S 32148301  Frederikshavn            2

STENSNÆSSKOLEN 29189498  Sæby                     2

strandby bageri 30621670  Strandby                 2

STRANDBY BRUGSFORENING AMBA 61878114  Strandby                 2

STRANDBY EL-ENTREPRISE A/S 27607020  Strandby                 2

STRANDBY EL-TEKNIK A/S 12265077  Strandby                 2

STRANDBY SKOLE 29189498  Strandby                 2

Syvsten Motel & Selskabslokaler                v/Kare25474953  Sæby                     2

Sæby Havn 29189498  Sæby                     2

Sæby Menighedsråd Kirkekontor 40819215  Sæby                     2

SÆBY SKOLE 29189498  Sæby                     2

Sæby Turistforening 45208516  Sæby                     2

Søren Damgreen Christensen 17936735  Østervrå                 2

SØSTJERNEN 1 ApS 35036733  Strandby                 2

Terapi for krop og sjæl v/Sabine Thorup Mose 34430810  Frederikshavn            2

Thorshøj Børnehus 16448842  Østervrå                 2

TIP TOP SPORT APS 80684215  Skagen                   2
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TOPEVENT ApS 33971222  Frederikshavn            2

TORBEN JENSEN, 721 Hjørring ApS 33869568  Hjørring                 2

TRANSFER V/JACOB MYRHØJ OG        SUSA 19082490  Frederikshavn            2

Travtræner Leif Nørbak 34863598  Sæby                     2

Taars hotel v/ Leif Mertz 31141192  Tårs                     2

Udlejer & Tømrermester            Ulrik Bisgård 20108304  Frederikshavn            2

Uggerhøj A/S 60227519  Frederikshavn            2

Unik v/Pia Munkholm Pederse 25897994  Sæby                     2

VOER KIRKE KIRKEGÅRDSDRIFT/       MENIG 64491555  Dronninglund             2

VUGGESTUEN "REGNBUEN" 29189498  Skagen                   2

Værktøjssalget 19265749  Brønderslev              2

Zonen v/Daniel Strauss Christensen 32604854  Ålbæk                    2

Ældre Abildparken 4 29189498  Frederikshavn            2

Ældre Ankermedet 29189498  Skagen                   2

Ældre Drachmannsvænget 29189498  Skagen                   2

Ældre Præstbro Ældrecenter 29189498  Dronninglund             2

Ældre Skagen Aktivitetscenter 29189498  Skagen                   2

AALBORG ZOOLOGISKE HAVE 46983254  Aalborg                  2

Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut 31119103  Aarhus C                 2

11-Frederikshavn 27278388  Frederikshavn            1

385 - Danish Crown 14406042  Sæby                     1

3F Frederikshavn 44925214  Frederikshavn            1

859 H & M HENNES & MAURITZ A/S 33345828  Frederikshavn            1

A.A. FREDERIKSHAVN A/S 16271136  Frederikshavn            1

A.B.C. SERVICE ApS 32775845  Østervrå                 1

Absalonsgård Plejehjem 29189420  Aalborg                  1

A C REN                           V/ARNE HOLM LARS 19614042  Frederikshavn            1

Administrationscenter Hjørring 29189382  Hjørring                 1

Afdeling Sæby By 29189498  Sæby                     1

Afrodite v/Heidi Hurup 27247997  Hjallerup                1

Agathon On Spot v/Bent Leifsgård 27005039  Hirtshals                1

AGERSTED VOGNMANDSFORRETNING APS 16726230  Dronninglund             1

AJ DIN BYGMESTER ApS 34600309  Frederikshavn            1

AK SERVICE - PLEJE OG OMSORG ApS 33587783  Aalborg Øst              1
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AKTIVITETSCENTRET SKAGEN STRAND   A/S25483901  Skagen                   1

Akvariekld. - Dyrenes Zoopermarked v/Mette Ing 29946043  Frederikshavn            1

AloeZone v/Hanne Henriksen 27338461  Børkop                   1

ANNETTE GARN                      V/ANNETTE VAL63140716  Sæby                     1

AP258 ApS 34055823  København S              1

AQUA SERVICE HOLDING FREDERIKSHAVNA29828792  Frederikshavn            1

Arbejdsmarkedets Tillægspension - Frederikshav43405810  Frederikshavn            1

Arbejdsmarkedsforvaltningen /     Jobcenter Hjørr29189382  Hjørring                 1

ARKADENS BLOMSTER ApS 32471609  Hjallerup                1

Arkadesalonen                     v/Bettina Jensen 27574580  Frederikshavn            1

Artros Privathospital 32827497  Aalborg                  1

A/S KNUD UGGERHØJ 16264385  Frederikshavn            1

AT GLAS 15998482  Frederikshavn            1

AUTOMALEREN HJØRRING A/S 26664837  Hjørring                 1

AutoMester Tårs 14210733  Tårs                     1

AUTO TEKNIK A/S 13427100  Sæby                     1

B6 A/S 14020136  Sæby                     1

BAKKE MUREREN                     V/ULRIK HAFS 21098604  Østervrå                 1

Ballonnord v/Thomas Lund 31960401  Frederikshavn            1

Bangsbo Botaniske Haves Venner                       32236499  Frederikshavn            1

BANGSBOSTRAND SKOLES              SKOLEF 29189498  Frederikshavn            1

B.B. Lingeri og Helse 15190876  Sæby                     1

BC LIFT A/S 20996935  Frederikshavn            1

BEKMAND EJENDOMME ApS 29775087  Herning                  1

BELLIS BLOMSTER                   ELINOR KVIST 23722151  Sæby                     1

BeneFiT Frederikshavn Fysioterapi v/Anders Niel19409740  Frederikshavn            1

Bianco Footwear, Frederikshavn 32081924  Frederikshavn            1

Bindslev Pizza v/Kenan Caprak 34108633  Bindslev                 1

Blå Kors Danmark                  Administration 60786615  Silkeborg                1

Blå Kors Genbrug Sæby 60786615  Sæby                     1

BMS A/S 58145912  Nørresundby              1

Bofællesskabet Odinsvej 173                                29189498  Frederikshavn            1

BOOKIN SÆBY ApS 26121094  Sæby                     1

Borgersundhed 29189382  Hjørring                 1
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BOUET´S AUTO- & INDUSTRILAKERING  ApS 10047617  Nørresundby              1

BRINTH & HILLERUP A/S 32270220  Århus C                  1

BR-LEGETØJ Frederikshavn 10839238  Frederikshavn            1

BRUNØ TØJ ApS 28693249  Dybvad                   1

BRÜEL INTERNATIONAL A/S 13069735  Hjørring                 1

Burholt Revision 20833696  Sæby                     1

BUTIKSTORVETS BAGERI              V/NIELS ER57184213  Hirtshals                1

BYGGEFIRMAET BRINK & MØLGAARD ApS 29537623  Hals                     1

Børnehaven Brolæggervej 29189498  Sæby                     1

BØRNEHAVEN BØRNEBAKKEN 29189498  Frederikshavn            1

Børnehaven Børnetoften 29189498  Frederikshavn            1

Børnehaven Mattisborgen 29189498  Skagen                   1

Børnehaven Pilekrattet 29189498  Skagen                   1

Børnehaven Stationsvej 29189498  Sæby                     1

Børnehaven Trindelvej 29189498  Skagen                   1

BØRNEHAVEN VIOLVEJ 29189498  Sæby                     1

Børnehuset Hørby 29189498  Sæby                     1

BØRNEHUSET TROLDEHØJ 29189498  Frederikshavn            1

B AAEN TRADING                    V/BIRGER FRYD21187240  Strandby                 1

CAFE HYGGESTUNDEN 25874161  Frederikshavn            1

CALUNDANS EJENDOMSHANDEL          OG EJ82219218  Frederikshavn            1

CAMA LIFT APS 54931328  Frederikshavn            1

Camilla F v/Camilla Fellov 31674301  Frederikshavn            1

Center for Ældre og Sundhed 29189498  Frederikshavn            1

City Syd Autolak 26842581  Aalborg SV               1

COBA OVNE A/S 27241107  Sæby                     1

COLOR HOTEL SKAGEN A/S 16335347  Skagen                   1

COLOSSEUM III A/S 30533682  Frederikshavn            1

CONEXIA ApS 29938237  Aalborg                  1

Cramo A/S Frederikshavn 11033911  Frederikshavn            1

CRESTWING ApS 34624100  Frederikshavn            1

CYKEL BUTIKKEN ApS 33397429  Frederikshavn            1

DAGLIBRUGSEN                      AGERSTED 26259495  Dronninglund             1

DAMSGAARDS AUTOLAKERING A/S 28660812  Frederikshavn            1
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DANHOSTEL FREDERIKSHAVN CITY ApS 33079834  Frederikshavn            1

Danhostel Skagen Vandrerhjem      v/Rolf Asbjør 26966329  Skagen                   1

DANISH MEAT COMPANY, VRAA A/S 34734496  Vrå                      1

DANISH SUPPLY CORPORATION A/S (HARAL 20704470  Skagen                   1

DAN-ISOLERINGSTEKNIK A/S 30709012  Frederikshavn            1

Danmission Genbrug 25191501  Dybvad                   1

Danske Fragtmand Aalborg 30611756  Aalborg Øst              1

DANSK VENTILATIONS- OG            INDUSTRI 29222169  Aalborg SØ               1

DECOM A/S 26992400  Frederikshavn            1

Den Blå Café 34932484  Strandby                 1

DFDS A/S 14194711  København Ø              1

Dit BilplejeCenter 27684408  Aalborg                  1

DK Autoservice v/Leo B Andersen 10004888  Frederikshavn            1

DOF FREDERIKSHAVN APS 1992 13268193  Frederikshavn            1

DRONNINGLUND DYRLÆGER I/S         V/JETT 88732650  Dronninglund             1

DSI Bostedet Vendelbo 31897750  Vrå                      1

D S I/                            Givskud Zoo 75318219  Give                     1

DT-INTERLINK A/S 32078389  Frederikshavn            1

DUCO HOLDING ApS 25273923  Frederikshavn            1

DYBVAD PLANTESKOLE I/S            V/OLE OG 14022635  Dybvad                   1

Dybvad Taxa v/Martin Wunderov 30139461  Sæby                     1

DYRENES BESKYTTELSE I DANMARK     AFD.21707414  Roskilde                 1

DækXperten                        v/Bardur Joensen 26835275  Hirtshals                1

EB Games 26002494  Frederikshavn            1

Eframe 32395961  Frederikshavn            1

EGON LILLELUND HENRIKSEN 14075488  Skagen                   1

Ejendom Drift og Service Område Midt Syd 29189498  Frederikshavn            1

Ejendom Drift og Service Område Midt Øst 29189498  Frederikshavn            1

Ejendommen Pier II Nr 10-12       V/Kurt Stidsbor 13124647  Hjørring                 1

Ejendommen Søndergade 9 I/S v/ Marie & Lars 17816187  Frederikshavn            1

EJENDOMSSELSKABET ELITE NORD      FRE 29010897  Frederikshavn            1

EJLER SCHOU & SØN                 V/FRANK SCH17806599  Frederikshavn            1

Elling/Strandby Kirke 46239318  Frederikshavn            1

ELLING TAGMALING ApS 28851774  Frederikshavn            1
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El-Teknik Nord, Hjørring El-     Service                 25062027  Hjørring                 1

ENERGIHUSET A/S 30283279  Sæby                     1

Energi- og Miljøcenter Nordjylland 28595921  Aalborg SØ               1

Engholm NDS Nutrition Limited 34647852  Frederikshavn            1

ENGSIG A/S 70986310  Frederikshavn            1

EOS SPORT ApS 33966652  Frederikshavn            1

EUC NORD 25009037  Hjørring                 1

EUREKA MARINE A/S 33583052  Frederikshavn            1

EUROSPAR ASAA ApS 29940983  Asaa                     1

Eurospar Hjørring 28527411  Hjørring                 1

EVAS GULD & SØLV                  V/EVA JOAN H 13519730  Skagen                   1

Eye Safe v/Henning Jørgensen 12073275  Frederikshavn            1

FA ALFRED PEDERSENS EFTF APS 20942835  Skagen                   1

Fakta 0202 11517498  Tårs                     1

FALCKS REDNINGSKORPS A/S 16271241  Dronninglund             1

FALCKS REDNINGSKORPS A/S 16271241  Frederikshavn            1

Farmors Cafe v/Conny Fredborg Olsen 14622802  Frederikshavn            1

Favoritén v/Bolette Jensen 31238102  Frederikshavn            1

FBE, Driftområde Frederikshavn 16287180  Frederikshavn            1

F C BORREGAARD ApS 31750032  Sæby                     1

FDM CAMPING                       ÅLBÆK STRAND 10376718  Ålbæk                    1

FIRMA ALF MUNCH 23640651  Skagen                   1

Fiskernes Samlecentral Strandby v/ Martin Kusk 17525735  Strandby                 1

FLEMMING GADENSGAARD 10566975  Sæby                     1

FLEURIE                           V/BETTINA SCHOU I 16706094  Skagen                   1

FODERCENTRALEN VENDSYSSEL A.M.B.A. 28896611  Hjallerup                1

FODERLAND ACANA DENMARK ApS 12899777  Aalborg                  1

FONDEN FOR DEN SELVEJENDE         INSTIT 20569883  Skagen                   1

Fonden for Opholdsstedet Tuen 32231195  Frederikshavn            1

FONDEN SÆBY SVØMMEBAD 28986165  Sæby                     1

Foreningen Vægterne 32571530  Holsted                  1

Forsvarets Hovedværksteder, Værkstedsområde 16287180  Frederikshavn            1

FOTO CLICK SÆBY ApS 31861187  Sæby                     1

FREDE MØLLER OG SØN ApS 33046448  Strandby                 1
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Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk 25599470  Frederikshavn            1

Frederikshavn Boligforening, Hovedforeningen 44839016  Frederikshavn            1

Frederikshavn Brandvæsen 29189498  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN DUCO ApS 29801053  Frederikshavn            1

Frederikshavn Golf Klubs Bistro   v/Birgith Munch27042805  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER I/S 21376590  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN ISHOCKEY KLUB 51054512  Frederikshavn            1

Frederikshavn Kraftvarmeværk 30173929  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN LASTBILCENTER A/S 30197399  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN RIDEKLUB 85875515  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN SOGNS KIRKEKONTOR 57089814  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVNS RENGØRING CONSORTIE29630984  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN SVØMMEHAL 29189498  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN SYN SERVICE         V/JOHN 14096442  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN SØMANDSHJEM 61854517  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN TAXA                ØKONOMIS 46266412  Frederikshavn            1

FREDERIKSHAVN TELTUDLEJNING ApS 27767702  Frederikshavn            1

Frelsens Hær Børnehaven "Humlebien " 24197158  Frederikshavn            1

FRIIS & MOLTKE A/S 17376845  Aarhus C                 1

Frisør Pauline Stein              v/Pauline Stein Niels27687938  Sæby                     1

Frk. Grøn v/Anja Mose 19007502  Sæby                     1

Frøken Grøn v/Anja Mose                                     19007502  Sæby                     1

FTZ AUTODELE & VÆRKTØJ A/S - Frederiksha73648718  Frederikshavn            1

Føddernes Paradis v/Christina Guldberg Peterse 28649592  Frederikshavn            1

F ØRBECH & SØN                    V/KURT SØNDE 76969515  Frederikshavn            1

GARANT FREDERIKSHAVN ApS 34612072  Frederikshavn            1

Genbrugsplads Østervrå 30179358  Østervrå                 1

GLOBESAT A/S 16804800  Skagen                   1

GREEN INSTRUMENTS A/S 21459437  Brønderslev              1

GRENEN CAMPING A/S 32069258  Skagen                   1

Grindsted Flytteforretning v/Henrik Nielsen 19479706  Tylstrup                 1

Græsdal                           v/ Solveig Græsdal 86854813  Frederikshavn            1

GRØN KØRETEKNISK ANLÆG A/S 32933513  Sæby                     1

GT BYG ApS 30272463  Hirtshals                1
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Guldsmed Charlotte Wæhrens v/Charlotte Wøhlk30300858  Frederikshavn            1

GÅRDEJER                          JOHN SIIGER HAN 42713252  Støvring                 1

Gården 26977355  Ålbæk                    1

Gården Skagen 29189498  Ålbæk                    1

HAGEN A/S 32153828  Frederikshavn            1

Hals Rute- og Turisttrafik 20436972  Dronninglund             1

HANS A/S 29788634  Skive                    1

Haveforvandling v/Kristian Jensen 32129609  Sæby                     1

Havnekroen v/Theis Jørgensen &    Britta Johann27764487  Skagen                   1

Havnens Fiskesalg v/Leif Michael Riis 30258185  Frederikshavn            1

Hedegaard Systemer                v/Jørgen Hedega 14228691  Sæby                     1

Helge Smidt 87424251  Frederikshavn            1

HESSELLUND INVEST ApS 25730739  Frederikshavn            1

Hg 20 Malene Meyer                v/Peter Meyer Kri 45554759  Bindslev                 1

HG ELECTRIC A/S 28302622  Frederikshavn            1

Hillers Kro v/Grethe Damsgaard Hillerström 27067697  Sæby                     1

Hjallerup Bageri Og Ejendoms-     Udlejning V/ Pr10002273  Hjallerup                1

Hjemmeplejen, Tårs 29189382  Tårs                     1

HJ KONTORCENTER A/S 10464196  Frederikshavn            1

HJØRRING PRODUKTIONSSKOLE 88281152  Hjørring                 1

Hobbykreativ.dk 26509157  Sæby                     1

Hos Posten 26556740  Frederikshavn            1

Hotelejerforeningen 30142020  Nibe                     1

HP BYG A/S 13674671  Vrå                      1

HR. & FRU B. FREDERIKSHAVN ApS 35209425  Frederikshavn            1

HØRBY MINK A/S 28702116  Sæby                     1

Hørby ny Entreprenør Forretning v/Jens Christen 32982050  Sæby                     1

HÅNDBOLDKLUBBEN AF 1989 (HK 89) 13486395  Nibe                     1

Hårdesign v/ Lone Kristensen 27742157  Hjallerup                1

IDEmøbler Hjørring 31051207  Hjørring                 1

IKON A/S 35234209  Sæby                     1

Innovasteel v/ Kærsholm 27853722  Østervrå                 1

Intersport Frederikshavn, Peiter Sport 32783651  Frederikshavn            1

ITtp v/Allan Nielsen 32186750  Frederikshavn            1



Center for arbejdsmarked

Virksomhedens navn Virksomhedens CVR By Antal personer

Jack & Jones 29308756  Frederikshavn            1

JANE SKO                          SKO OG LÆDERVA 72173015  Sindal                   1

Jannis Hudpleje v.Janni Kilde Juul Westmark 21386235  Frederikshavn            1

JENS CHRISTOFFERSEN A/S 32284256  Skagen                   1

JENSENS FISKERESTAURANT           SÆBY FI16587206  Sæby                     1

JERSLEV-ØSTERVRÅ FRISKOLE 52905818  Østervrå                 1

JERUP SKOLE 29189498  Jerup                    1

Jerup Skolefritidsordning Søhesten 29189498  Jerup                    1

J-GROUP SÆBY ApS 34085765  Sæby                     1

JKINNOVATION ApS 34692459  Aalborg                  1

JM MASKINSERVICE FREDERIKSHAVN ApS 29410860  Frederikshavn            1

JNCOMPUTER ApS 33357141  Frederikshavn            1

Jobcenter Ledighedsafdeling 29189498  Frederikshavn            1

JPS ENTREPRENØRMATERIEL           V/JENS 68534410  Hjørring                 1

JS PROPUTEC A/S 89901510  Hjørring                 1

JS STÅL ApS 32149375  Nørresundby              1

JYSK CATERING APS 54117612  Frederikshavn            1

Jysk Tæppe & Møbelrens 33982348  Frederikshavn            1

Jørgen Kurt Jensen 13497346  Vrå                      1

Jørgens Spisehus 21597090  Skagen                   1

Kaj Bundvads Fritidscenter 26456959  Frederikshavn            1

KAJ THOMSEN 71711315  Dronninglund             1

Kasano v/Michael Frederiksen 30224167  Frederikshavn            1

KATTEGATCENTRETS DRIFTSFOND 16278246  Grenaa                   1

Kennet Lunderskov Rasmussen 26500249  Dybvad                   1

KILDESPRING A/S 25935292  Frederikshavn            1

Kirkens Korshærs Genbrug Aalbæk 82883711  Ålbæk                    1

Kjeldgårds Gartneri v/Søren Kjeldgaard 16837903  Sæby                     1

Kjers Kommunikation               V/Hans Stokholm 21636002  Thyholm                  1

Klinik for fodterapi v/Jette Houtved 25859863  Frederikshavn            1

KLITGÅRDEN FONDEN 20214600  Skagen                   1

Knivholt Hovedgård 33399596  Frederikshavn            1

Koktvedparken 2 29189498  Frederikshavn            1

Kop & Kande Frederikshavn ApS 30609530  Frederikshavn            1
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KRAGHOLMEN 25 ApS                                        28985681  Frederikshavn            1

KR GARDINER                       V/KIM STIDSHOL 21750239  Frederikshavn            1

Kriminalforsorgen                 Afdelingen i Nordjyll 53383211  Aalborg                  1

KRIMINALFORSORGEN                 Arresthuset i 53383211  Aarhus C                 1

KROGEN AUTO v/ Søren Jørgensen 30134451  Frederikshavn            1

KROMA A/S 26494893  Skive                    1

KRONEN PÅ VÆRKET                  AnneMarie Ba27544320  Frederikshavn            1

Kræmmerhuset v/Pernille Palsbak Vernersen 33831064  Skagen                   1

KR ØSTERGAARD SØRENSENS BILER     HJA 61890610  Hjallerup                1

KURT SKJØLSTRUP CHRISTENSEN 10797187  Frederikshavn            1

Kvindekrisecentret 29189498  Frederikshavn            1

Landbrug & Himmerigvejens         Hunde og Katt 26575109  Læsø                     1

Landbrug v/Mads Brandsager Iversen 27456057  Dronninglund             1

LANDBØRNEHAVEN                    KNIVHOLT 29189498  Frederikshavn            1

Landlyst Plantecenter v/Peter Caludann Kjær 28263775  Hjørring                 1

LANDMAND                          FINN ERNST MOR 23380153  Frederikshavn            1

LANDMAND KARSTEN VESTERGAARD 18795205  Tårs                     1

LANDMAND KRISTIAN KRAGLUND JENSEN S 63855928  Dybvad                   1

Langagergård v/Mette Riisgaard 29357420  Skagen                   1

LANTERNEN APS 21761842  Sæby                     1

LBB3 I/S 31203392  Ålbæk                    1

LB TRANSPORT APS LENDUM 21729043  Sindal                   1

LC SKAGEN ApS 32880290  Skagen                   1

LEGE-KÆDEN FREDERIKSHAVN ApS 26885191  Frederikshavn            1

Lilholt v/Johnny Hansen 19265749  Hjørring                 1

Lille Stenshede mink v/John Thomsen 10973171  Sæby                     1

LM MASKINSTATION ApS 34467986  Asaa                     1

Lokalstøtteelement Bangsbo 16287180  Frederikshavn            1

LOOP SÆBY ApS 32552250  Sæby                     1

L. OVERGAARD CONSULT ApS 28902433  Frederikshavn            1

LS BYG FREDERIKSHAVN A/S 32286097  Frederikshavn            1

L S EJENDOMME APS 57373318  Sæby                     1

L.S. Ejendomme v/Lars Sørensen 42447811  Sæby                     1

Lundegård Opformering 83774118  Sæby                     1



Center for arbejdsmarked

Virksomhedens navn Virksomhedens CVR By Antal personer

LYNGE ApS 32086810  Sæby                     1

LYNGSÅ TRÆLAST APS 18186349  Sæby                     1

LÆGEHUSET I STRANDBY              FINN THU 20997095  Strandby                 1

Lægerne Skovbrynet 61528911  Skagen                   1

Løkken By Camping 86749416  Løkken                   1

Madservice Køkken Skagen 29189498  Skagen                   1

Madservice Køkken Sæby 29189498  Sæby                     1

Mamma's Pizza & Restaurant v/Malik Seker 29095418  Skagen                   1

MARGUERITE ApS 12554508  Frederikshavn            1

Mariendal El-Teknik A/S 15539240  Frederikshavn            1

Maritim Historisk Forening                                    28977816  Frederikshavn            1

Maskinhallen 27313175  Frederikshavn            1

MA UDLEJNING ApS 34217807  Sæby                     1

Maxi Zoo Frederikshavn 10117224  Frederikshavn            1

McCurdies Skagen v/Alan Stuart Elming Mc Curd23413752  Skagen                   1

MC GIGANTEN NORD ApS 32475000  Frederikshavn            1

MEKANORD A/S 66114716  Frederikshavn            1

Mekonomen 30078128  Hjørring                 1

MENY KAFFE                        V/KIM HAVNHØJ 18929694  Frederikshavn            1

Message 10089859  Frederikshavn            1

MGJ service 33787081  Sæby                     1

Michelle A Guld og Sølv 25874161  Frederikshavn            1

Minkavler Rene Jensen 30107802  Østervrå                 1

M L S AUTO                        V/MADS LETH SØR 15544309  Sæby                     1

MM MULTISERVICE v/Mikael Andersen 28637977  Østervrå                 1

MO MONTAGE ApS 34599750  Frederikshavn            1

MORELL ARKITEKTUR ApS 31618371  Aalborg                  1

MR. Nørskov´s Eftf. v/Klaus Johansen 28195885  Frederikshavn            1

MR V/INGE PALLISGAARD RASMUSSEN & SØ17782843  Sæby                     1

Murer & Entreprenør Kenneth H Christensen 30971744  Østervrå                 1

MURERFIRMAET LARS JENSEN A/S 10027454  Skagen                   1

Murerfirma Henrik Carlsen 16542407  Frederikshavn            1

MURERMESTER BJARNE OLSEN OG SØN   A 34877181  Sindal                   1

MURERMESTER BJØRN SVENDSEN ApS 30570936  Frederikshavn            1
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MURERMESTER JIMMY PEDERSEN HOLDING29806780  Sæby                     1

MURERMESTER JIMMY PEDERSEN SÆBY   A35042857  Sæby                     1

murermester Karsten Thomsen 34403155  Sæby                     1

MURERMESTER K NIKOLAJ NIELSEN 21574449  Frederikshavn            1

Musen v/Mette Bodilsen 30647793  Asaa                     1

MYRUP BYG v/Ole Myrup 33845111  Frederikshavn            1

MØLLERS TØMRER- OG                SNEDKERF 33045301  Sæby                     1

NATURHISTORISK MUSEUM SKAGEN 16318272  Skagen                   1

NCC Construction Danmark A/S,     Region Vest 69894011  Skagen                   1

NEW SEA ApS 32878393  Strandby                 1

Nex 32112609  Frederikshavn            1

Ninety-Nine v/Patrick Jensen 33823983  Frederikshavn            1

NISSEN MINI MARKED 74153119  Skagen                   1

Nordcoach v/Helle Larsen 26975174  Frederikshavn            1

Nordic Management v/Martin Larsen 33991975  Haderslev                1

NORDIC QUALITY ApS 34727902  Skagen                   1

NORDISK KØKKEN A/S 33967683  Skagen                   1

NORDISK SKADES- OG MARINESERVICE  Ap 35480765  Frederikshavn            1

Nordjydsk Massage v/Samorn Saisarang 32187714  Aalborg                  1

NORDJYSKE BANK A/S 30828712  Sæby                     1

NORDMARINE STRANDBY APS 12193475  Frederikshavn            1

NORDMARK MASKINFABRIK A/S 26632773  Sæby                     1

NORDTEK SKAGEN A/S 26994055  Skagen                   1

NORDTRONIC A/S 29808708  Sæby                     1

NORDTURN MASKINFABRIK ApS 33870752  Dronninglund             1

Novabil A/S 29402078  Frederikshavn            1

Nyholmstrand Sko v/Heidi Kilde Juul Jensen 33945507  Frederikshavn            1

Odden-Mygdal Hundecenter 31226538  Hjørring                 1

ONLY 27437761  Frederikshavn            1

opfart 27741231  Frederikshavn            1

Opholdsstedet Firkløveren 32045375  Dronninglund             1

PALADS-TEATRET                    V/KERMITH PE 86509717  Frederikshavn            1

PARK Blomster v/Anni Dorte Jensen 20908386  Frederikshavn            1

PART NORD REVISION APS 17178687  Frederikshavn            1
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P CONRADSEN A/S 51499212  Frederikshavn            1

P. CONRADSEN SKIBSPROVIANTERING   ApS28861605  Frederikshavn            1

PEDERSEN & NIELSEN                AUTOMOBIL 14854738  Frederikshavn            1

PEITER EJENDOMSUDVIKLING ApS 50780228  Frederikshavn            1

PELSDYRAVLER                      PER HOUMANN 63824968  Sæby                     1

PELSDYRAVL                        V/KARL-OVE SØN 20205741  Frederikshavn            1

PHOTOCARE FREDERIKSHAVN ApS 28849257  Frederikshavn            1

Piger på toppen v/C. R. Pasieczny Conny Rigmo 29488622  Skagen                   1

Plan  Byg  Vej 29189498  Frederikshavn            1

PLEJEHJEMMET MARGRETHELUND 29189501  Dronninglund             1

PNP ENTREPRENØR OG AUTORISERET    KL 27036953  Frederikshavn            1

POUL EEG CAMPING v/Hanne Isaksen &Micha 27452426  Skagen                   1

POUL ERIK LARSEN APS 51628519  Skagen                   1

PR-AUTO 12634390  Frederikshavn            1

Produktionsskolerne Brønderslev & Dronninglun 27485197  Brønderslev              1

Psykiatrisk Støttecenter Sæby 29189498  Sæby                     1

PSYKOLOG-CENTRET ApS 29770174  Frederikshavn            1

Pølseboden 80502516  Frederikshavn            1

Q8 BETTY HENRIKSEN ApS 30086597  Skagen                   1

Qvick FARVEBØTTEN v/Knud Erik Qvick 31652162  Frederikshavn            1

RAIS A/S 25195612  Frederikshavn            1

Refina Vask og Rens v/Allan Larsen 29569797  Frederikshavn            1

Region Nordjylland 29190941  Aalborg Øst              1

Rene Fredborg Nielsen Nordjyskferie.com 17104888  Taastrup                 1

RESPEKT DANMARK A/S 44622815  Jyderup                  1

Restaurant JIN LONG               v/ Jianwei Jin 26871212  Frederikssund            1

RETTEN I HJØRRING 21659509  Hjørring                 1

REVISIONSFIRMAET HONUM & DYG      REGI 15469838  Sæby                     1

Rikke Laursen 25262905  Frederikshavn            1

ROBERT HANSEN A/S 16000892  Skagen                   1

ROBLON AKTIESELSKAB               Engineering 57068515  Sæby                     1

Rosenhaven v/ Bettina Anitta Nielsen 29339007  Skagen                   1

RØDE KORS BØRNEHAVE 16738794  Sæby                     1

SALON HÅRMIX V/LENE CHRISTENSEN 21822779  Sæby                     1
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Salon Image v/Cæcilie K Jensen 32418317  Dybvad                   1

SAMSON TRAVEL A/S 31373662  Frederikshavn            1

SECURITAS A/S 88663217  Aalborg                  1

Seeds Frederikshavn v/Per René Bak 29726094  Frederikshavn            1

SEJLSTRUP ENTREPRENØRFORRETNING   A15179937  Løkken                   1

Semler Retail Aalborg 27268188  Aalborg                  1

SE PACKING SYSTEM A/S 70645718  Skagen                   1

SFO Dybvad skole 29189498  Dybvad                   1

SG SKAGEN ApS 32319440  Skagen                   1

SHIP INN ApS 29445435  Frederikshavn            1

SINDAL-HALLERNE 25752511  Sindal                   1

SKAGEN BADMINTONKLUB 15844418  Skagen                   1

SKAGEN BIBLIOTEK 29189498  Skagen                   1

SKAGENBUTIKKEN ApS 31858542  Skagen                   1

Skagen Forbrænding 30179358  Skagen                   1

SKAGEN IDRÆTS KLUB 15846917  Skagen                   1

SKAGEN KIRKEGÅRD OG MENIGHEDSRÅD  K41012528  Skagen                   1

Skagen Kleinsmedie &  Udlejning     v/Jesper Sc 17598848  Skagen                   1

Skagen Kultur- og Fritidscenter 40750118  Skagen                   1

SKAGEN NY ANLÆG A/S 20059303  Skagen                   1

SKAGEN NY GLAS APS 19275299  Skagen                   1

Skagen Ostehus 26606594  Skagen                   1

Skagen Pizza & Restaurant 29095418  Skagen                   1

SKAGENS MUSEUM 15865628  Skagen                   1

SKAGEN TRAWLSKOVLE                V/BJØRN U17318586  Skagen                   1

Skagen VVS A/S 10035066  Skagen                   1

SKAWBOWLING I/S 33944187  Skagen                   1

SKIVEREN SUPER 17335790  Ålbæk                    1

Skjold Burne 26634067  Sæby                     1

Skolefritidsordning Kernehuset 29189498  Frederikshavn            1

SKOÆSKEN SKAGEN APS 16092649  Skagen                   1

SLAGTER ENGEN ApS 33260776  Sæby                     1

Smedearbejde udføres v/Kenneth Bang Pederse 33412894  Dronninglund             1

Smede & Maskinværkstedet 14794190  Frederikshavn            1
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SNEDKERMESTER LEIF MADSEN 49284810  Dybvad                   1

snerlen 25854497  Frederikshavn            1

SOESTJERNEN ApS 32152759  Strandby                 1

SOLSIKKEN 29189498  Frederikshavn            1

SPAR-SKAGA A/S 35054561  Skagen                   1

SPARTACUS, SKAGEN ApS 35253149  Skagen                   1

SPAR TORVET ApS 31172047  Sæby                     1

SPAR-ÅLBÆK A/S 27418503  Ålbæk                    1

Specialtilbud Koktvedparken 29189498  Frederikshavn            1

SPORT MASTER Frederikshavn 34479526  Frederikshavn            1

SPORTSRIDEKLUBBEN LERBÆK 13812748  Frederikshavn            1

SPORTV ApS 34468281  Frederikshavn            1

Sprogskolen 58101311  Frederikshavn            1

Stadsarkiv 29189498  Frederikshavn            1

Statoil Fuel & Retail A/S 28142412  Frederikshavn            1

STENHØJ DYRLÆGER ApS 14713239  Frederikshavn            1

STENSNÆSSKOLENS                   SKOLEFRITI 29189498  Sæby                     1

STRANDBAREN SKAGEN ApS 34593620  Egtved                   1

Strandby Børnehave 29189498  Strandby                 1

Strandby Net A/S 11806996  Strandby                 1

Strandby Rideklub 33724977  Strandby                 1

STRANDHAVE VÆRKTØJ                V/B STRAN60632316  Frederikshavn            1

STREETAMMO ApS 31583489  Aalborg                  1

SVENDBORG ARCHITECTS ApS 30238648  København K              1

SVEND AAGE CHRISTIANSEN, HELLUM   A/S 57104511  Østervrå                 1

SVEND AAGE CHRISTIANSEN, JERSLEV  A/S 13170541  Østervrå                 1

SVITZERWIJSMULLER A/S             Frederiksha 29185581  Frederikshavn            1

Sæby Autodele v/Tommy Nielsen 29728283  Sæby                     1

SÆBY AUTOOPRETNING OG LAKERING    A/ 14123792  Sæby                     1

Sæby Autoværksted 16470279  Sæby                     1

Sæby Bilpleje og Autovask 29113009  Sæby                     1

Sæby Bowlingcenter v/Hong Thanh Duong 29088195  Sæby                     1

SÆBY FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB 29189498  Sæby                     1

SÆBYG A/S 29139121  Sæby                     1
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Sæby Nærkøb 26886252  Sæby                     1

Sæby Produkthandel v/Preben Grave Madsen 33173792  Sæby                     1

SÆBY & RØRHOLT KLOAKSERVICE ApS 21194344  Sæby                     1

SØRIG MASKINSTATION               V/HANS JØR12787103  Bindslev                 1

Søværnets Operative Logistiske Støttecenter, Fr 16287180  Frederikshavn            1

Tage Madsen & Søn Dennis Bagh Madsen 34651086  Skagen                   1

TANDLÆGERNE LIS OG JØRN ELGAARD   AP 15998172  Frederikshavn            1

TANKEGANG A/S 21888400  Frederikshavn            1

Tattoo Fashion Aalborg 35341471  Aalborg                  1

TDC A/S 14773908  Frederikshavn            1

TDC A/S 14773908  Aalborg                  1

TEAM HELLEDIE ApS 32085296  Østervrå                 1

Teknik og Miljø 29189498  Frederikshavn            1

Teknisk Grafik 29189498  Frederikshavn            1

Thompsens Stenhuggeri             v/Tommy Allan 26181372  Hjørring                 1

TOLNE EFTERSKOLE 75807112  Sindal                   1

TOPDANMARK A/S 78040017  Hjørring                 1

TOPDANMARK FORSIKRING A/S 78416114  Hjørring                 1

Tops Sæby 19637786  Sæby                     1

Top Ti Auto 75962819  Østervrå                 1

Torben ørskov & co. A/S 58803316  Espergærde               1

Tordenskjoldskroen                v/Jette Yvonne Re 26261996  Frederikshavn            1

Torvets Kaffe & Chokolade v/Susanne Christens 33324855  Sæby                     1

TRADEVEND NORD ApS 33644663  Frederikshavn            1

Træningscenter Frederikshavn 29189498  Frederikshavn            1

Tømrerfirma Rasmus Olesen 29263078  Frederikshavn            1

Tømrermester Michael Kjær Jensen 28925565  Østervrå                 1

TØMRERSJAKKET CLAUS SØRENSEN ApS 31616034  Storvorde                1

Tømrer- & Snedkermester Finn A. Christensen A 27207421  Frederikshavn            1

Tårs Bageri                       v/Knud Erik Nygren Ha26805570  Tårs                     1

Tårs Slagtehus v/Anders Muhlig 25919106  Tårs                     1

UDGIVERSELSKABET ApS 30817664  København K              1

Udvikling og Erhvervssekretariat 29189498  Frederikshavn            1

Vendelbocentret 29189382  Sindal                   1
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VENDSYSSEL HÅNDBOLD F.M.B.A. 34054851  Frederikshavn            1

VENDSYSSEL LOFTS- OG              HULMURSI 29810079  Jerslev J                1

VENDSYSSEL TRAILER SERVICE A/S 14437002  Nørresundby              1

Vero Moda 27437761  Skagen                   1

VESTERGAARD MARINE SERVICE A/S 27215629  Frederikshavn            1

VEST EVENT.DK ApS 30530977  Løkken                   1

Virksomhedsservice 29189498  Frederikshavn            1

VIVA STILLADS A/S 29216622  Frederikshavn            1

VIWELL ApS 31784123  Sæby                     1

VM KAROSSERI ApS 33863241  Sæby                     1

Voerså Tømrerservice/v Brian Mølgaard 28918755  Sæby                     1

Vuggestuen Storkereden 29189498  Frederikshavn            1

Værksteds Service / Jysk Varme Service v/Jes Fi25206622  Brønderslev              1

WAGNER                            Hjørring City Center 19971945  Hjørring                 1

WERNER LARSSON FISKEEKSPORT A/S 12803192  Skagen                   1

Zappa & Mozart                    v/Dorte Hardis Larse19538036  Skagen                   1

ZERAFINE v/Margit Pedersen 78777613  Hjørring                 1

Zoey v/Gitte Højholt 34567190  Frederikshavn            1

Ældre Lindevej 29189498  Skagen                   1

Ældre Skagen 1 29189498  Skagen                   1

Ældre Strandby/Aalbæk 29189498  Strandby                 1

Ældre Sæby Algade 29189498  Sæby                     1

Ældre Søparken 1 29189498  Frederikshavn            1

Ældre Team Sygepleje 29189498  Frederikshavn            1

ØENS FRAGTRUTE FREDERIKSHAVN ApS 31374243  Læsø                     1

ØSTERBY SMEDE-& MASKINVÆRKSTED ApS 25549015  Læsø                     1

Østervrå Hallens Cafeteria v/ Østervrå Idrætsfore12817517  Østervrå                 1

Østervrå Idræts- og Kulturcenter 35922717  Østervrå                 1

AALBORG ANLÆGSGARTNERI ApS 32098363  Aalborg                  1

AALBORG RAMMEGALLERI              V/CLAUS 16121797  Aalborg                  1

Aalborg Universitet, Det Teknisk-Naturvidenskab 29102384  Aalborg Øst              1

Ålbæk Autoværksted v/Jan Berg 28377622  Ålbæk                    1

Ålbæk Børnehave 26969271  Ålbæk                    1

AALBÆK SYCENTER V/INGA DORTHEA    NIE 17745298  Ålbæk                    1
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