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1. Realkompetence vurdering, januar 2015

Sagsfremstilling
Den 18. december 2014 vedtog folketinget ”Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om 
ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring 
m.v. og forskellige andre love. (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og 
intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af 
virksomhedsrettede tilbud m.v.)”. I loven er det vedtaget, at dagpengemodtagere, 
der er fyldt 30 år og som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, får 
ret til at få tilbud om en realkompetencevurdering fra 1. juli 2015. 

Baggrunden for forslaget er, at ledige uden en erhvervskompetencegivende 
uddannelse kan få synliggjort og dokumenteret uformelle og skjulte kvalifikationer, 
som er opnået via erhvervsdeltagelse, og derved styrke ufaglærte 
dagpengemodtageres job- og uddannelsesmuligheder. 
Formålet med realkompetencevurderinger er blandt andet at ufaglærte 
dagpengemodtagere over 30 år kan få afkortet en ordinær uddannelse gennem en 
formel anerkendelse af det de allerede kan og ved i forhold til formelt fastsatte 
uddannelsesmål.

Resultaterne af socialfondsprojektet ”Opkvalificering til nye job” viser at de 
ufaglærte, som har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse under 
projektet, har gjort dette via gennemsnitlig 23 ugers opkvalificering.

Rapporten ”Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland” udarbejdet af 
konsulentvirksomheden New Insight viser, at en mindre gruppe ufaglærte i 
Nordjylland (ca. 2500) på kort tid kan få en erhvervsuddannelse samt at en større 
gruppe af ufaglærte i Nordjylland (ca. 27.000) med en vis indsats og inden for et 
overskueligt tidsrum vil kunne få et kompetenceløft til erhvervsuddannelsesniveau. 

Rapporten opdeler gruppen af ufaglærte i 3 profiler;

 Profil 1 – gruppen af ufaglærte er kendetegnet ved, at de har flere års 
erhvervserfaringer fra en branche og at de gennem kurser og 
efteruddannelse har holdt sig fagligt ajour. Mange har også et job på et højt 
fagligt niveau, og er i fuld beskæftigelse. Denne gruppe har ingen 
tilknytning til jobcentret, og opkvalificeringen sker på virksomhederne. 
Gruppen udgør ca. 2500 personer. 

 Profil 2 – de ufaglærte i denne gruppe deler sig i to grupper, hvoraf den 
ene gruppe har stor erhvervserfaring indenfor en branche og den anden 
gruppe har deltaget i en vis mængde AMU kurser. Ufaglærte i profil 2 
gruppen er fra tid til anden ledighedsberørte og har derfor en kontakt med 
jobcentret. De ufaglærte i denne gruppe vil med en vis opkvalificerende 
indsats og indenfor et overskueligt tidsrum kunne få en 
erhvervsuddannelse. Gruppen udgør ca. 27.000 personer hvilket svaret til 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24242
 Forvaltning: CAM
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 Besl. komp: AMU
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næste 80 % af Nordjylland ufaglærte.

 Profil 3 – gruppen af ufaglærte har en ringere arbejdsmarkeds- og 
efteruddannelsestilknytning end de ufaglærte i de to andre grupper. De 
ufaglærte i denne gruppe vurderes at skulle have et fuldt 
erhvervsuddannelsesforløb for at blive løftet til faglært niveau. Gruppen 
udgør ca. 4800 personer i Nordjylland. 

I Frederikshavn kommune er gruppen af dagpengemodtagere karakteriseret ved, at 
andelen af ufaglærte er forholdsvis stor og sandsynligheden for, at de ufaglærte 
bliver langtidsledige er høj. Andelen af ufaglærte, der kan være i målgruppen for et 
kompetenceløft i forhold til at opnå en status som faglært vurderes at være 
forholdsvis stor. I denne sammenhæng spiller faktorer som motivation, incitamenter 
samt investeringsvilje en betydelig rolle for den enkelte. Center for Arbejdsmarked 
ser retten til en realkompetencevurdering som en vigtig brik i arbejdet med at 
understøtte og motivere så mange ufaglærte som muligt i/til at tage en 
erhvervskompetencegivende uddannelse og derved stå bedre rustet til fremtidens 
arbejdsmarked. 

Center for Arbejdsmarked ønske at give dagpengemodtagere uden en 
erhvervskompetencegivende uddannelse over 30 år retten til en 
realkompetencevurdering fra februar 2015. 

Center for Arbejdsmarked vurderer, at 75-100 ufaglærte borgere karakteriseret som 
profil 2 vil kunne løftes til en status som faglært ved brug af 
realkompetencevurdering. Det fremgår af rapporten ”Potentiale for kompetenceløft 
af ufaglærte i Nordjylland” at den gennemsnitlige varighed for et uddannelsesforløb 
til status faglært for borgere i profil 2 har en gennemsnitlige varighed på 31 uger til 
en pris af ca. 98.000 kr., hvilket giver en udgift på mellem 7.350.000 kr. og 
9.800.000 kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at dagpengemodtagere uden en 
erhvervskompetencegivende uddannelse over 30 år fra februar 2015 får ret til en 
realkompetencevurdering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.
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2. Leverandør af jobcoaching  Lukket sag

 Sagsnr: 14/24240
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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3. Evaluering af Projekt Kommuneguider

Sagsfremstilling
Med udsigt til en forventet tilgang af seniorjobbere på ca. 100 personer, etablerede 
Center for Arbejdsmarked (CAM) i starten af 2013 ”Projekt Kommuneguider”. 
Kommuneguiderne er ansat i CAMs projektafdeling, hvorfra projektet drives. 
 
Opgaverne er at være kommuneguide, ikke turistguide. Opgaverne som 
kommuneguide er alsidige, herunder at være vært for kommunens mange gæster, 
at være kommunens opmærksomhedsmedarbejdere, som indrapporterer til fx Park 
& Vej, hvis de eksempelvis ser skæve fliser eller væltede blomsterkummer. 
Guidernes primære opgave er først og fremmest at være synlige i gadebilledet, 
hvor hovedvægten er lagt på de 3 hovedbyer Skagen, Frederikshavn og Sæby.
 
I 2013 har der været 13 personer ansat i kommuneguide projektet. De har løst 
mange forskellige opgaver til stor tilfredsstillelse. Der er i 2013 udfærdiget en 
evalueringsrapport, der beskriver kommuneguidernes opgaver i henholdsvis 
Skagen, Sæby og Frederikshavn. Opgaverne indeholder bl.a. indsamling og 
servicering af bycykler, modtagelse og guidning af turister ved færger og 
krydstogtskibe, hjælp ved diverse arrangementer, konstruktive forslag til 
forbedringer som fx bedre skiltning (fx ved toiletter og i Skagensbanen), opsætning 
af kummer til cigaret skodder og stativer med hundeposer, bedre parkeringsforhold 
mm. Efter sæsonen har der været tilrettelagt kursus i sprog, som guiderne har 
deltaget i, ligesom guiderne i vinterperioden har deltaget i andre opgaver i 
Projektafdelingen.
 
Ved opstarten i 2014 var der på grund af langtidssygdom kun 6 personer tilknyttet 
projektet. Tilgangen af seniorjobbere er stærkt aftagende, da borgerne ifølge 
beskæftigelsesreformen skal have opbrugt deres ret til arbejdsmarkedsydelse 
inden de er berettiget til et seniorjob.
(Den 1. januar 2014 trådte aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i 
kraft. Ydelsen er tænkt som en ekstra indsats for personer, der opbruger deres ret 
til dagpenge i perioden fra og med 6. januar 2014 og til og med 3. juli 2016. Aftalen 
betyder også, at borgere først kan få tilbudt et seniorjob, når retten til den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelse er opbrugt). Indsatsen i 2014 har derfor været 
en prioritering af, hvor der var størst behov for at løse opgaverne, her er det især 
serviceringen af Grenen, som har været prioriteret.
 
Med forventninger til 2015 på 4 – 5 seniorjobbere vil projektet i sin nuværende form 
ikke kunne gennemføres. Det er ikke muligt på samme måde at løfte opgaverne. 
Den 22. oktober 2014 har der været afholdt evalueringsmøde med deltagelse af 
turisterhvervet og handelsstanden i Frederikshavn. Derudover er der modtaget en 
skriftlig evaluering fra Cruise Skagen og afholdt møde med Sæby 
handelsstandsforening. Resultatet af tilbagemeldingerne fra ovennævnte er 
enstemmigt, at kommuneguiderne er en succes. Alle partner har et stort ønske om, 
at kommuneguiderne kan fortsætte. Der er adskillelige positive tilbagemeldinger fra 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24207
 Forvaltning: CAM
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gæster, som har oplevet at blive serviceret af guiderne, ligesom det er opfattelsen, 
at guiderne er tydelige i gadebilledet. Alt i alt kun positive tilbagemeldinger.
 
For perioden 2013/2014 har CAM i projektafdelingen haft en omkostning på 
250.000,- kr., alene til drift, hvilket er udgifter til tøj/udstyr, informationsteknologi 
(telefoner, Ipads, walkie talkie), transport og kurser/uddannelse.
 
Den største efterspørgsel efter kommuneguider er i Skagen og for at imødekomme 
efterspørgslen vil det som minimum kræve 6 mand i Skagen for at dække 
højsæsonen fra 1/6 til 30/9 2015. Tilsvarende vil det kræve 2 mand i Frederikshavn 
og 2 mand i Sæby. Skal projektet forsætte fremadrettet er udfordringen både at få 
mandskab nok, da projektet ikke kan holdes kørende med seniorjobbere alene, 
samt at få dækket de årlige driftsudgifter. CAM foreslår, at projektet med 
kommuneguiderne forsætter og at mandskabsproblemet løses ved at supplere med 
nyttejobbere. Driftsudgifterne holdes indenfor rammerne af Projektafdelingens 
budget på konto 5.
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager evalueringen af 
projekt kommuneguider til efterretning og godkender, at projektet i fremadrettet 
suppleres med borgere i nyttejob samt at driften holdes indenfor Projektafdelings 
budget på konto 5.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes idet personer under Frederikshavnerordningen også indgår.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.

Bilag
VS: Glemte sager - Evaluering.docx (dok.nr.215750/14)
Evaluering.doc (dok.nr.215748/14)
Evaluering af vort arbejde på grene sæsonsommeren 2014.doc (dok.nr.215746/14)
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4. Bycykelprojekt - en fremtid i Frederikshavn Kommune?

Sagsfremstilling
I 2008 sponsorerede Frederikshavn Havn A/S, Havnebroen A/S og Forsyningen 
A/S i alt 100 bycykler til Projekt Bycykel Frederikshavn. Initiativet udsprang af en 
henvendelse fra Stena Line, der ønskede bedre mulighed for, at deres gæster kan 
transportere sig rundt i Frederikshavn bys seværdigheder og attraktioner. Park & 
Vej blev projektejer og skulle forestå projektledelsen og administrationen og 
Projektafdelingen forestod på kontrakt servicering og vedligeholdelse af cyklerne. 
Der blev indkøbt 95 bycykler, der opstilles fra påske til udgangen af oktober måned 
på byens hoteller, rekreative havne samt turistbureauet. Bycyklerne udlånes gratis. 
Bycyklerne kom på gaden i maj 2008.
 
Økonomi
Cyklerne blev anskaffet i 2009 til en samlet pris på 250.000 kr. – fordelingen var 50 
% til Frederikshavn Havn A/S, 10 % til Havnebroen A/S og 40 % til Forsyningen 
A/S. Den årlige drift blev sat til 30.000 kr. til dækning af Projektafdelingens 
omkostninger og forventede vedligeholdelsesomkostninger på 10.000 kr. årligt. 
Drift og vedligeholdelse skulle dækkes via salg af sponsorater, hvor der desuden 
skulle være plads til en henlæggelse til indkøb af nye cykler på et givent tidspunkt.
 
I 2011 overgår driften fuldt ud til Projektafdelingen sammen med Turistforeningen, 
som skal sælge sponsoraterne. Hermed lægges det fulde ansvar for drift og 
vedligeholdelse til Projektafdelingen og Turistforeningen har ansvar for salg af 
reklameaftaler. I efteråret 2013 trækker Turistforeningen sig som ansvarlig for salg 
af sponsorater. Der har således ikke været indtægter i projektet i 2014. Der har 
desuden ikke været fortaget henlæggelser til investeringer i driftsperioden. Det 
betyder, at Projektafdelingen dækker alle omkostninger ved driften og 
vedligeholdelsen af bycyklerne i den ordinære drift.
 
Projektafdelingen har i efteråret 2014 forsøgt at igangsætte en profilering af 
bycyklerne og sponsoraterne via et eksternt reklamefirma, som også skulle sælge 
sponsorater. Dette initiativ mødte modstand fra Erhvervsforeningen, hvorfor 
indsatsen er blevet udskudt.
 
Status
Fra foråret 2013 har Projektafdelingen stået for administration og drift alene. 87 
cykler er fortsat intakte. De er utidssvarende og tunge i forhold til nutidens krav. De 
kræver mere og mere vedligeholdelse.
 
Projektafdelingen har snakket med Lene Kappelborg, Turistforeningen og Dan 
Kobberup, Frederik om deres indstilling til bycyklerne. 

 Lene Kappelborg udtaler, at cyklerne er utidssvarende og det bør være 
hotellernes egen sag, at tilbyde cykler til gæsterne. Specielt i Skagen er det 
jo en stor forretning at udleje cykler til gæsterne. Hun anerkender dog, at 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24468
 Forvaltning: CAM
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 Besl. komp: AMU
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der kan være et særligt behov for en samlet indsats i Frederikshavn by, 
hvor det ikke kun er turister som anvender cyklerne.

 Dan Kobberup ser gerne at der fortsat er et tilbud om cykler i 
Frederikshavn. Han ser det som et godt tilbud til byens gæster, om end 
hans medlemmer ikke direkte kan aflæse en gevinst.

Begge var dog enige om, at såfremt det fortsat skal være et tilbud til byens gæster, 
skal der ske en opgradering af ordningen med tidssvarende cykler. Bycyklerne 
anvendes af både turister og andre gæster samt af personer på 
uddannelsesstederne, som enten er bosat i en periode eller dagligt kommer til byen 
for at studere.
 
Fremtidsmuligheder
Projektafdelingen anser det som en stærk profilering af Frederikshavn Kommune, 
at have dette tilbud til vores gæster i kommunen. Frederikshavn Kommune har 
mulighed for en stærk profil som en sund kommune og en kommune, hvor der 
satses på oplevelser og ikke mindst cykelturisme. Der er nogle forskellige 
løsningsmodeller, som kan være: 

1. fortsætte maksimalt 1 år mere med de nuværende cykler
2. finde sponsorer/søge fonde til investering i nye cykler
3. stoppe med denne service

Ved fortsat drift og nyinvestering skal der økonomiske midler til rådighed for at 
fortsætte. Der skal findes et beløb på op imod 300.000 kr. til investeringer og ca. 
50.000 kr. pr. år i løbende drift. Prisen for nye cykler er 2500-3000 kr. pr. cykel. 
Dertil skal der investeres i mere enkle og tidsvarende parkeringsforanstaltninger. 
 
Den løbende drift forventes at kunne dækkes med sponsorater fra kommunens 
erhvervsdrivende, hvor der er reklamer på cyklerne. Disse sponsorater skal være af 
minimum 2 års varighed og de sælges af et eksternt firma, som har ansvaret for 
denne del af opgaven. Projektafdelingen varetager fortsat den løbende drift og 
vedligeholdelse.
 
Projektafdelingen vil kontakte de oprindelige cykelsponsorer og Stena Line for at 
afklare et eventuelt bidrag til indkøb af nye cykler. Der vil blive søgt fonde og 
indgået aftale med Erhvervsforeningen om hvorledes salget af sponsorater kan 
foregå.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at projektet 
kører videre i år 2015 med de nuværende cykler, hvor Projektafdelingen samtidig 
undersøger mulighederne for finansiering af drift og nyinvesteringer via 
sponsorater. Lykkedes det ikke at finde investorer stopper projektet med 
bycyklerne ved udgangen af 2015.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes med den bemærkning, at muligheden for en socialøkonomisk 
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virksomhed undersøges.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.
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5. Virksomhedsrettede initiativer i Center for Arbejdsmarked, 
januar 2015

Sagsfremstilling

Kategorisering af virksomheder
Jobcentrets Virksomhedsservice lægger stor vægt på at tilpasse indsatsen til 
forskellige typer virksomheder. Afdelingen vil derfor fra 2015 opdele 
virksomhederne i fire kategorier for at kunne tilrettelægge den opsøgende indsats 
så effektivt som muligt. De fire kategorier er a-virksomheder, b-virksomheder, c-
virksomheder og d-virksomheder.

A-virksomheder er defineret som virksomheder, som har været i kontakt med 
Jobcentrets Virksomhedsservice inden for de seneste 12 måneder, og hvor 
kontakten har resulteret i en aktivitet. En aktivitet kan f.eks. være en 
virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud. A-virksomhederne er 
Jobcentrets tætteste samarbejdspartnere, og det er virksomheder, som ofte hjælper 
ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet med kort varsel. Pr. 1. januar 2015 
tilhørte godt 2100 virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori.

B-virksomheder er virksomheder, som har været i kontakt med Jobcentrets 
Virksomhedsservice inden for de seneste 12 måneder, men hvor kontakten ikke har 
resulteret i en aktivitet. Pr. 1. januar 2015 tilhørte ca. 150 virksomheder i 
Frederikshavn Kommune denne kategori.

C-virksomheder er virksomheder, som Jobcentrets Virksomhedsservice ikke har 
været i kontakt med de seneste 12 måneder. Pr. 1. januar 2015 tilhørte ca. 650 
virksomheder i Frederikshavn Kommune denne kategori.

D-virksomheder er holdingselskaber eller lignende, hvor der ikke er 
lønudbetalinger, og de er som udgangspunkt ikke relevante.

Da det er Jobcentrets målsætning at øge samarbejdsgraden med kommunens 
virksomheder, vil Jobcentrets Virksomhedsservice i 2015 have særligt fokus på c-
virksomhederne. En stor del af c-virksomhederne vil i løbet af året blive kontaktet af 
en virksomhedskonsulent, som tilbyder et servicebesøg, hvor Jobcentrets 
tilbudsvifte bliver præsenteret. Det er intentionen at omdanne c-virksomheder til 
enten b- eller a-virksomheder. Manøvren er til gavn for de ledige som får flere 
muligheder for at komme i virksomhedsrettede tilbud eller i ordinær beskæftigelse. 
Samtidig indsamles der ny viden om arbejdsmarkedet. 

Der vil også være fokus på at transformere b-virksomheder til a-virksomheder, og 
herudover ligger der en stor opgave i at vedligeholde relationen til og samarbejdet 
med a-virksomhederne.

Bemanding
Jobcentrets Virksomhedsservice er pr. 1. januar 2015 bemandet af ni 
virksomhedskonsulenter. De tre branchespecialiserede teams er bemandet af i alt 

 Åben sag
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syv virksomhedskonsulenter, som arbejder med henholdsvis bygge- og 
anlægsbranchen, handel og servicebranchen samt industri og teknik. Herudover 
fortsætter jobrotationsteamet, som består af to virksomhedskonsulenter.

Handlingsplan 2015
Jobcenter Frederikshavn har netop færdiggjort ”Handlingsplan 2015 for Jobcentrets 
Virksomhedsservice”. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af intentionerne i 
beskæftigelsesreformen samt beskæftigelsesplanen for 2015, og den beskriver 
prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats i 
Ledighedsafdelingen. 

Virksomhedsindsatsen i 2015 vil i højere grad end tidligere være målrettet den 
enkelte virksomheds udfordringer og efterspørgsel med fokus på formidling og 
rekruttering. Virksomhederne skal opleve værdi i samarbejdet med Jobcenter 
Frederikshavn. 

Omdrejningspunkterne for virksomhedsindsatsen i 2015 bliver:

 Rekruttering, dvs. formidling af jobs, rotationsvikariater, løntilskudsjobs og 
virksomhedspraktikker

 Opkvalificering, dvs. etablering af jobrotationsprojekter, 
voksenlærlingepladser og almindelige lærlingeforløb

 Fastholdelse, dvs. en indsats, der fastholder medarbejdere, som er tæt på 
en sygemelding i deres jobs

Handlingsplanen opstiller følgende konkrete resultatkrav for 2015:

Indsats Måltal for 2015 Resultat for 
2014

Ordinære stillinger, hvortil der udsøges 
cv’er eller oprettes stillingsannoncer på 
Jobnet

350  229

 Igangsatte jobrotationsprojekter 80  92

 Etablerede voksenlærlingepladser 80  64

Servicebesøg i virksomheder, som ikke 
har haft besøg af Jobcentret de seneste 
12 måneder (c-virksomheder)

350  –

Samarbejdsgrad med kommunens 
virksomheder

47 % 41,2 % (2013)

Der er ikke måltal på antal etablerede løntilskudsjob og virksomhedspraktikker, idet 
Jobcentret ønsker at fokusere indsatsen på ordinær beskæftigelse.

Der er heller ikke sat måltal i forhold til fastholdelse, idet indsatsen her beror på et 
tæt samarbejde med Sygedagpengeafdelingen med udgangspunkt i konkrete 
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sager.
 
Opkvalificeringsforløb med henblik på ansættelse ved Karstensens 
Skibsværft
Den 5. december 2014 blev der afholdt møde på Karstensen Skibsværft sammen 
med EUC Nord, og det blev aftalt, at der iværksættes et opkvalificeringsforløb på 
op til 10 ugers varighed forud for ordinær ansættelse ved Karstensens Skibsværft.
 
Målet er, at der afvikles to opkvalificeringsforløb med 12 ledige på hvert hold. 
Første hold starter 26. januar 2015. For at finde ledige med de rette kompetencer 
er der, i samarbejde med Karstensens Skibsværft, udsøgt cv’er på 36 ledige, som 
er kvalificeret. 

 19 ledige fra Frederikshavn Kommune
 8 ledige fra Hjørring Kommune
 3 ledige fra Brønderslev Kommune
 1 ledig fra Aalborg Kommune 

Der blev den 6. januar 2015 afholdt et informationsmøde for de 31 ledige, hvor 
EUC Nord, Metal og Karstensens Skibsværft deltog. Efter informationsmødet blev 
de ledige tilbudt en individuel kompetencevurdering (IKV), der danner grundlag for 
det videre opkvalificeringsforløb. 
 
Såfremt de ledige gennemfører det individuelle opkvalificeringsforløb og erhverver 
de relevante certifikater, er de efterfølgende garanteret ordinær ansættelse på 
Karstensens Skibsværft.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget støtter op om de 
virksomhedsrettede initiativer.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag
Handlingsplan 2015 for Jobcentret Virksomhedsservice (dok.nr.974/15)
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6. Uddelegering af budgetramme 2015 til laveste 
identificerbare omkostningssted

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en 
bestemmelse om, at udvalgene er forpligtiget til at uddelegere udvalgenes 
budgetrammer til de omkostningssteder eller funktioner, der opfylder følgende 
betingelser:

 at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person
 at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted/funktion kan foretage 
omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for 
omkostningsstedets/funktionens budgetramme. De begrænsninger til 
omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger skal respekteres.
 
Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de 
bestemmelser, der er fastlagt i reglerne for økonomisk styring.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender det 
udarbejdede forslag til uddelegering af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 
2015

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag
Budgetansvarlige AMU 2015 (dok.nr.211853/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11229
 Forvaltning: ØKC
 Sbh: hajk
 Besl. komp: AMU
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7. Byrådsseminar 2014

Sagsfremstilling
Det samlede Byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat politisk fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i 
Frederikshavn Kommune som lokalsamfund.
Seminaret indledtes med oplæg fra kommunaldirektør Mikael Jentsch vedrørende 
”Overblik og indsigt i lokalsamfundets situation og vækstmuligheder”. Herefter var 
der oplæg fra havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen og erhvervsdirektør Niels 
Christensen vedrørende ”Havneudvidelser: De fremadrettede muligheder”.
Efterfølgende havde byrådsmedlemmerne gruppearbejde under overskriften 
”Strategisk fokusering på lokalsamfundets muligheder”, som blev debatteret ud fra: 
Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. 
På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der blev dermed 
taget hul på en politikudvikling. I vedhæftede notat fremsendes hermed en 
opsamling på de politiske drøftelser samt generelle beslutningstemaer, som skal 
være grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper 
mv. 

Indstilling
Direktionen indstiller, at fagudvalgene drøfter, hvordan beslutningstemaerne i 
opsamlingsnotatet kan indgå i de enkelte fagudvalgs fremadrettede arbejde.

Beslutning Socialudvalget den 7. januar 2015
Som opfølgning på byrådsseminaret ønsker Socialudvalget at invitere 
Handicaprådet, Ældrerådet og Sundhedsudvalget til dialogmøde med fokus på de 
emner, der fremgår under overskriften Velfærd. Herudover ønsker udvalget at 
sætte fokus på Motion og gode arbejdsstillinger.
 
Fraværende: Helle Madsen.
 
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Der indkaldes til temamøde i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at kvalificere 
Byrådsseminarets punkter.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

Beslutning Teknisk Udvalg den 12. januar 2015
Temaet blev drøftet.

Bilag
Byrådsseminar 2014 - Notat (dok.nr.216915/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/520
 Forvaltning: LS
 Sbh: OLMA
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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8. Orientering - Projekt Jobstrategi

Sagsfremstilling
Projekt Jobstrategi 2011-2014, der havde højtudannet arbejdskraft som 
omdrejningspunkt, er netop afsluttet med et tilfredsstillende resultat. Projektet var 
udbredt til hele Nordjylland, og Frederikshavn Kommune udmærker sig ved at have 
skabt særligt gode resultater. 
 
Projektet blev støttet af Den Europæiske Socialfond. Projektet var forankret ved 
Karrierecentret på Aalborg Universitet, og samarbejdsparterne var Væksthus 
Nordjylland, de nordjyske jobcentre, a-kasser og erhvervsfremmeaktører mv.
 
Formål
Formålet med Projekt Jobstrategi var at medvirke til af skabe mere vækst i 
Nordjylland og bidrage til at fastholde og tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft i 
Nordjylland. Målet var også at udbrede højtuddannet arbejdskraft og skabe flere 
jobs til højtuddannede i regionen. Virksomhederne blev i projektperioden gjort 
opmærksomme på vækstpotentialet ved højtuddannet arbejdskraft, og de 
nyuddannede blev motiverede til at søge og finde job i regionen.  
 
Samarbejdsaftale i forhold til virksomhedskontakten
Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord underskrev i 2012 en 
samarbejdsaftale med Aalborg Universitet om at forstærke indsatsen i forhold til at 
udvide kendskabet til det akademiske arbejdsmarked i kommunen gennem 
målrettet virksomhedskontakt med information om tilskudsordninger og om 
fordelene ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft.
 
Der blev nedsat en taskforce-gruppe i forbindelse med koordineringen af 
aktiviteterne i virksomhederne i Frederikshavn Kommune. Gruppen bestod af en 
medarbejder fra henholdsvis Erhvervshus Nord, Center for Arbejdsmarked, 
Væksthus Nordjylland og sekretariatet fra Projekt Jobstrategi. Den daglige 
kontaktperson til sekretariatet var medarbejderen fra Center for Arbejdsmarked.
 
Indsatsen i Frederikshavn Kommune
I løbet af projektperioden afviklede Center for Arbejdsmarked ca. 150 
virksomhedsbesøg i relation til højtuddannet arbejdskraft. Herudover gennemførte 
Væksthus Nordjylland og Erhvervshus Nord også en række besøg i kommunens 
virksomheder.
 
På virksomhedsbesøgene blev der gjort en indsats for at motivere de nordjyske 
små og mellemstore til at ansætte højtuddannede medarbejdere. På 
virksomhedsbesøgene blev virksomhedernes vækstmuligheder og 
kompetencebehov afdækkede, og de blev oplyst om fordelene ved akademisk 
arbejdskraft, aktuelle tilskudsmuligheder og samarbejdsmuligheder med Aalborg 
Universitet.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24250
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Resultater i Frederikshavn Kommune
Virksomhedsbesøgene resulterede i, at der i projektperioden blev skabt 62 
jobåbninger for højtuddannede i Frederikshavn Kommunes virksomheder. Samlet 
set blev der skabt 276 jobåbninger i hele Nordjylland. Frederikshavn Kommune 
blev kun overgået af Aalborg Kommune.
 
Jobåbninger i alt, september 2011 til august 2014   
  
Kommuner

  
Besat

  
Åben

  
I alt

 
Andel 

Thisted
 
8

 
4

 
12

 
4 %

Aalborg
 
57

 
30

 
87

 
32 %

Rebild
 
8

 
3

 
11

 
4 %

Mariagerfjord
 
17

 
4

 
21

 
8 %

 
Jammerbugt

 
5

 
4

 
9

 
3 %

 
Vesthimmerland

 
11

 
10

 
21

 
8 %

 
Hjørring

 
19

 
8

 
27

 
10 %

 
Morsø

 
0

 
5

 
5

 
2 %

 
Frederikshavn

 
47

 
15

 
62

 
22 %

 
Læsø

 
0

 
0

 
0

 
0 %

 
Brønderslev

 
16

 
5

 
21

 
8 %

 
I alt

 
188

 
88

 
276

 

 
Årsagen til succesen i Frederikshavn Kommune skyldes flere ting. For det første 
spillede Frederikshavn Kommune og Erhvervshus Nord tæt sammen, og de gav 
begge kampagnen stor opmærksomhed. 
 
For det andet fungerede det koordinerende arbejde godt og gnidningsløst. 
Virksomhederne oplevede en koordineret indsats, hvor de bl.a. kunne få hjælp til de 
administrative opgaver i forbindelse med ansøgningsskemaer. Der var endvidere et 
godt samarbejde med Aalborg Universitet, hvilket gjorde det nemt at rekruttere de 
rette kandidater til jobåbningerne.
 
En tredje grund til successen var, at Projekt Jobstrategi lægger sig tæt op af andre 
projekter for højtuddannede, som Center for Arbejdsmarked gennemførte i 
perioden, nemlig Akademikerkampagnen og Projekt Landdistrikt. 
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Center for Arbejdsmarked har gennem virksomhedsbesøgene opnået ny viden om 
det lokale arbejdsmarked for højtuddannede. Det er blevet tydeligt, at: 

 det gennem kampagner og virksomhedsbesøg er muligt at skabe flere jobs 
til højtuddannede

 der skal tages udgangspunkt i virksomhedernes behov
 netværk og faste procedurer er nøglen til succes
 det er nødvendigt med en vedholdende og håndholdt indsats overfor både 

virksomheder og kandidater for at få tingene til at lykkes
 virksomhederne efterspørger generelt tekniske ingeniører samt 

kompetencer inden for forretningsudvikling og it (programmering, 
CMS/Content Management System, SEO/Search Engine Optimization og 
grafisk arbejde)

Center for Arbejdsmarked vil også fremadrettet have fokus på de højtuddannende. 
Der drages læring af projektet, og nogle af tiltagene implementeres i driften i 2015.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen
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9. Orientering - Samtaleantal ifm. det nye fælles og intensiverede 
kontaktforløb

Sagsfremstilling
Kontakten med beskæftigelsessystemet skal være koordineret og sammenhængende,
og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes kompetencer. Der 
etableres et fælles og intensiveret kontaktforløb i de første seks måneder af ledighedsforløbet, 
hvor kontaktforløbet startes op i a-kassen og indeholder flere samtaler i starten af 
ledighedsforløbet, og hvor der lægges op til tættere samarbejde mellem jobcenter og a-kasse.
 
Jobcenteret har ansvaret for afholdelse af seks samtaler i de første seks måneder,
hvoraf to holdes fælles med a-kassen. A-kassen har fortsat ansvaret for 
rådighedsvurderingen, herunder afholdelse af to rådighedssamtaler i de første seks måneder.
 
Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved nedenstående figur:
 
Måned ½ 1 2 3 4 5 6
Jobcenter  Fælles 

samtale:
Personlig
plan

Samtale Samtale Samtale Samtale Samtale

A-kasse CV 
samtale

Fælles 
samtale:
Personlig
plan

   A-kassen 
deltager i 
en samtale
i 5./6. 
måned

 

A-kasse 
rådigheds-
samtale

 Rådigheds-
vurdering

  Rådigheds-
vurdering

 

 
Efter 16 måneders ledighed indkaldes dagpengemodtageren til en supplerende samtale i 
jobcenteret, hvor a-kassen også deltager. 
 
I lovforslaget fremgår det, at der sker en gradvis indfasning af det fælles kontaktforløb. A-
kasser skal derfor pr. 1. juli 2015 deltage i den fælles samtale efter femte/sjette 
ledighedsmåned og den fælles samtale efter 16 måneders ledighed. A-kassernes deltagelse i 
den første fælles samtale indføres et år senere, dvs. pr. 1. juli 2016. Det betyder, at den første 
samtale i kontaktforløbet i jobcenteret indtil d. 1. juli 2016 afholdes uden a-kassens deltagelse. 
Medmindre der lokalt aftales en tidligere indfasning af den første fælles samtale. 
 
A-kassens fysiske deltagelse: 

 Første fælles samtale: A-kassen deltager fysisk i samtalen, hvis a-kassen ud fra en 
helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation vurderer, at den ledige 
har behov for det. Dog skal a-kassen deltage, hvis den ledige eller jobcenteret ønsker 
det. 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/24246
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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 Fælles samtale efter 5/6 ledighedsmåned samt efter 16. ledighedsmåned: A-kassen 
deltager altid med fysisk tilstedeværelse medmindre den ledige frabeder sig dette. 
Tanken er, at jo længere væk fra arbejdsmarkedet den ledige er, jo vigtigere er den 
fælles fysiske tilstedeværelse. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker at understøtte kommunernes 
implementering af det fælles kontaktforløb og har derfor udarbejdet modelberegninger for, 
hvor mange samtaler, hver enkelt kommune forventer at skulle afholde i fællesskab. 
Beregningerne er foretaget på baggrund af ledighedstal fra 2013. Der er i beregningerne ikke 
taget højde for evt. manglende fremmøde eller andre forhold, der kan medføre udskydelse 
eller ikke afholdte samtaler. Dertil er der i antallet af ledige ikke tage højde for effekterne af et 
intensiveret kontaktforløb, hvor fx kortere ledighedsperiode eller lavere samlet ledighed 
resulterer i færre samtaler. 
 
Ifølge beregningerne skal der i 2. halvår af 2015 afholdes 5.487 samtaler og i 2016 10.974 
samtaler i Frederikshavn og Læsø jobcenter. Ud af disse samtaler er 707 fælles med a-
kasserne i 2015 og 2.294 i 2016. Afholdelsen af det fælles og intensiverede kontaktforløb er 
derfor en massiv ressourcekrævende opgave for jobcenteret. Konsekvensen for jobcenteret i 
forbindelse med det stigende ressourcetræk kan være, at jobcenteret enten får svært ved at 
overholde de givne retningslinjer og kvalitetsnormer eller at det bliver nødvendigt at frigive 
midler til at varetage opgaven.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.
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10. Orientering - Samarbejdsaftale mellem Frederikshavn 
Kommune og Region Nordjylland

Sagsfremstilling
Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er enige om at indgå en 
standardaftale med Klinisk Funktion, der er ens for alle kommuner, og som bygger 
på parternes gensidige tillid og vilje til at samarbejde (jf. Bekendtgørelsen om 
kommuner og regioners samarbede om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i 
sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. nr. 815 af 27/06/2014). 
 
Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen. Klinisk Funktion 
bidrager med den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering af borgere, hvis sager 
er under behandling i kommunens rehabiliteringsteam.
 
Aftalen dækker følgende:

 sager efter Reform af førtidspension og fleksjob
 sager efter sygedagpengereformen, herunder jobafklaringsforløb og 

kategori 3 sager (uafklaret sygdomsperiode ved diffus uafklaret sygdom og 
/eller udfordringer ud over sygdom.  Sagen skal forelægges for 
rehabiliteringsteamet senes fire uger efter visitation). 

Aftalen er en erstatning for den hidtidige aftale, som har eksisteret siden 
førtidspensions- og fleksjobreformens ikrafttrædelse 1/1 2013. Aftalen kan til 
enhver tid ændres ved aftale mellem parterne. Aftalen genforhandles efter 2 år, 
medmindre alle parter er enige om, at der ikke skal ændres i aftalen. 
 
Den nye aftale er forhandlet i en følgegruppe med repræsentanter fra kommunerne 
og regionen. Jobcenterchef Mette Krog Dalsgaard, Frederikshavn Kommune har 
repræsenteret Hjørring, Brønderslev, Læsø og Frederikshavn Kommuner. Aftalen 
er sidenhen godkendt i Den administrative Styregruppe for Sundhedsaftalerne den 
11. december 2014, hvor Direktør Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune 
deltog.
 
Følgegruppen skal fortsat mødes med jævne mellemrum og følge op på 
udviklingen i sager til behandlingen i rehabiliteringsteams samt rekvirere attester fra 
Klinisk Funktion. Begge parter forpligter sig til at respektere beslutninger truffet i 
følgegruppen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. januar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/200
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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Bilag
Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.1822/15)
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11. Eventuelt

Sagsfremstilling
Intet.
 
Afbud fra Jytte Høyrup og Helle Madsen

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1057
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: AMU
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Evaluering
Kommuneguide Projekt

2013 – 2014
Med udsigt til en forventet tilgang af seniorjobbere på ca. 100 personer, 
etablerede Center for arbejdsmarked i starten af 2013 ”Projekt Kommuneguider”.
Kommuneguiderne er ansat i Center for arbejdsmarkeds projektafdeling hvorfra 
projektet drifts.
Opgaverne er ikke at være turistguider, men at være kommuneguider hvor 
opgaverne er mere alsidige, at være vært for kommunens mange gæster, at være 
kommunens opmærksomheds medarbejdere som indrapporterer til f.eks. Park & 
Vej hvis de ser: skæve fliser, væltede blomsterkummer, se til de offentlige toiletter 
m.m., men først og fremmest at være synlige i gadebilledet, hvor hovedvægten er 
lagt på de 3 hovedbyer Skagen, Frederikshavn og Sæby.

I 2013 har der været 13 personer ansat i kommuneguide projektet, de har løst 
mange forskellige opgaver til meget stor tilfredsstillelse der er fra 2013 udfærdiget 
en evalueringsrapport. (Vedlagt).
Efter sæsonen har der været tilrettelagt kursus i sprog som guiderne har deltaget i, 
ligesom guiderne i vinterperioden har deltaget i andre opgaver i 
Projektafdelingen.

Ved opstart i 2014 er der på grund af langtidssygdom kun 6 personer tilknyttet 
projektet. Det har vist sig af tilgangen af seniorjobbere er stærkt aftagende, med 
den nye reform skal borgerne først have opbrugt arbejdsmarkedsydelse.
Indsatsen i 2014 har derfor været en prioritering af, hvor der var størst behov for 
at løse opgaverne, her er det især serviceringen af Grenen som har været 
prioriteret. (Evaluering vedlagt)



Med forventninger til 2015 på 4 – 5 mand vil projektet i sin nuværende form ikke 
kunne gennemføres, det er ikke muligt på same måde at løfte opgaverne, derfor 
har der den 22. oktober været afholdt evalueringsmøde med deltagelse af 
turisterhvervet, handelsstanden i Frederikshavn, skriftlig evaluering fra Cruise 
Skagen og afholdt møde med Sæby handelsstandsforening.
Resultatet af tilbagemeldingerne fra ovennævnte er enstemmigt at 
kommuneguiderne er en succes, at alle partner har et stort ønske om at 
kommuneguiderne kan fortsætte, der er masser af positive tilbagemeldinger fra 
gæster som har oplevet at blive serviceret af guiderne, ligesom det er opfattelsen 
at guiderne ses i gadebilledet, alt i alt kun positive tilbagemeldinger.

Hvis projektet skal fortsætte i 2015 ønskes AMU´s stillingtagen til om der skal 
arbejdes videre med ”Projekt Kommuneguider”

Hvordan løses økonomien i projektet?
For perioden 2013/2014 har Center for arbejdsmarked v/ projektafdelingen haft 
en omkostning på kr. 139.500,- alene til drift.

Kan projektet eventuelt sammensættes anderledes?

Til orientering kan oplyses at hvis vi ser på Hjørrings Kommunes  drift af samme 
opgave, er dette etableret vi en selvstændig afdeling med eget budget på 1.800 
mill. Til aflønning af 10 fleksjobbere samt en leder yderlig er der afsat kr. 300.000,-
til drift.

Med venlig hilsen

Kurt Nielsen
Projektkoordinator

Center for Arbejdsmarked.
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Evaluering af kommuneguiderne 2013 

Evaluering af den foreløbige indsats af kommuneguiderne i Frederikshavn kommune. 

Vi vil tage udgangspunkt i de opgaver som CAM havde foreslået i det oplæg som blev kaldt 
årshjulet. Ud fra det antal seniorjobbere vi er, har vi prioriteret opgaverne i Skagen, Frederikshavn 
og Sæby højest.

Vejlede turister
Her har vi, i alle tre byer forsøgt, ved at gøre os synlige i gadebilledet, at hjælpe 
turisterne med de spørgsmål de måtte have. Det kunne være at finde hoteller, 
banegårde, spisesteder, parkeringsmuligheder og seværdigheder.

Skagen Gren:
 Med hensyn til parkeringsmuligheder havde vi en lidt speciel opgave i Skagen. 
Skagen Gren er, i de hektiske ferieuger, et stort kaos af biler og autocamperer som 
parkerer på kryds og tværs. Det ønskede man fra turistbureauet og de 
erhvervsdrivende på Grenen at få styr på. Derfor satte vi massivt ind med hjælp her. 
Med tiden opdagede vi ting som vi mener, ville hjælpe turisterne. 
Parkeringsautomaterne er ikke up to date. Det er et ønske at de måtte blive udskiftet 
med den type der tager betaling for den tid man er på stedet, og ikke som det er nu, 
hvor man skal forudbetale for den formodede tid, man ønsker at opholde sig på stedet. 
Vi måtte ofte ringe til kommunens opsynsmand, for at få ham til at justere 
automaterne. Det er meget vigtigt at guiderne benytter gule advarselsveste. For det 
første på grund af egen sikkerhed, men dernæst også bilisternes reaktion på vesten. 
Uden den bliver guiderne ikke respekteret. 
Parkeringspladserne strækker sig over et stort område. Derfor var det nødvendigt at 
indkøbe et par telefoner for at holde kontakt med hinanden. I mange tilfælde var det 
nødvendigt at vinke bilerne tilbage til Skagen by, da alle parkeringspladser var fyldte. 
Guiderne gjorde en del ud af at holde busholdepladserne fri for personbiler, derfor 
havde busserne aldrig problemer med at få plads. Det havde været et problem i de 
foregående år uden parkeringsvagt. Når sæsonen er på sit højeste er 6 mand på Grenen 
ikke for meget.
Vi føler at det har været en god opgave, som har hjulpet mange turister.

Parkeringsskiver:
I Sæby og Frederikshavn blev der gjort meget ud af at hjælpe udenlandske turister 
med parkeringsskiver. I f.eks. Sverige og Norge er det ikke et system der er meget 
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brugt. Derfor var der mange bilister fra disse lande som vi kunne hjælpe. 
Parkeringsskiverne fik vi udleveret af turistbureauet i Frederikshavn. Disse var til at 
klæbe i forruden. Det er efter vores mening ikke hensigtsmæssigt, da det ikke skal 
bruges efter ferien. Derfor vil vi foreslå en skive som den tyske, som blot lægges i 
forruden. Den stilles ved hjælp af et hjul. En forklarende tekst på tysk, engelsk og 
dansk ville være til gavn. 
I den forbindelse skal det nævnes, at mange af de forklarende skilte der står på de 
forskellige parkeringspladser, er mere forvirrende end forklarende. Også her må vi 
sige, at kommuneguiderne har gjort en forskel. En hel del udenlandske bilister har 
undgået en bøde som afskedsgave.
Der kunne eventuelt også udarbejdes en forklarende folder omkring reglerne på 
kommunens p-pladser. Disse kunne sammen med en p-skive sættes i forruden på 
udenlandske biler.

Observatører:
Kommuneguiderne har brugt deres Ipads flittigt til indberetning af fejl og mangler til 
kommunens afdeling for Park og Vej. Her er det vores indtryk, at det bliver godt 
modtaget. Der går ofte ikke lang tid før der er taget på opgaven.

Kommune guider på Skandiatorvet i Frederikshavn.
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Arrangementer:
Vi har deltaget i flere kulturtilbud og arrangementer, hvoraf kan nævnes f. eks Cruise 
Calls Skagen, hvor vi hjælper de mange turister der bliver sejlet ind til Skagen by fra 
de store turist cruisere der ligger på reden ud for Skagen. 
Vi var også at finde ved Cup no. 1 i Frederikshavn. Her mener jeg dog ikke, at vi 
gjorde den store forskel. Dette store arrangement er så professionelt anlagt, at de 
opgaver som kunne forventes, at vi kunne hjælpe med, allerede var taget hånd om. 
Derudover var vi tilstede ved f. eks åbne arrangementer i Nellemanns have i Sæby, 
Open by Night i både Sæby og Frederikshavn. Energibyen Frederikshavns store 
energimesse i Skagen deltog vi også i, som informatorer.

Krydstogtskib i Skagen havn. Cruise Call Skagen.
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Arbejdsforhold:
På Skagens Gren ville det være ønskeligt, at der kunne være adgang til et rum med 
mulighed for, at låse tøj og andre privatartikler ind. Desuden et sted hvor det var 
muligt at opstille et køleskab til madpakken. 
I Frederikshavn gælder samme problem. Det er ikke muligt, at få maden på køl, og ej 
heller at låse private ejendele ind.
I Sæby har man løst dette ved at låne sig ind i ældresagens lokale på Krystaltorvet.

Sprog:
Kontakten til turisterne foregår hovedsageligt på engelsk. Selvom vi har et sprogligt 
familiært forhold til vores broderlande Sverige og Norge, er det i de fleste situationer 
nødvendigt, at bruge engelsk for at kunne kommunikere med dem.
Det vil derfor være ønskeligt, at få sprogkurser i engelsk og tysk.

Færger:
Den største indsats i Frederikshavn er lagt i forbindelse med færgeankomster. 
Det har været positivt, at opleve turisternes glæde over, at der fandtes hjælp. 
Kommuneguiderne har, som både guiderne i Sæby og Skagen, været udstyret med 
byguider (en bog med oplysninger om muligheder og seværdigheder) og bykort. 
Bykortene har været meget populære. 
Aktiviteterne har været koncentreret omkring Skandiatorvet, hvor den gående færdsel 
findes, hvorimod den kørende turisme ud af byen er sværere at fange. 
De mest stillede spørgsmål er:
 -hvor ligger ”The Reef”?
- hvor ligger banegården?
- hvor kan jeg få frokost? o.s.v.
Derudover kan der være masser af andre spørgsmål omkring oplevelsescentre, som 
f. eks Palmestranden, hoteller, botanisk have, indkøbscentre m.m.
Vi har brugt en del tid i selve bybilledet, når færgerne er ankommet og gæsterne sivet 
op i byen. Det er dog ikke her, at vi har kunnet fange dem. Turisterne har nu fundet en 
ro, hvor de hygger sig med en kop kaffe eller andet, og sidder og studerer 
”byguiderne”, eller bare nyder bymiljøet. Det forsøger vi ikke at forstyrre.

Antal guider:
For at opfylde det behov der er for at servicere turisterne på bedst mulige måde, er det 
nødvendigt med ca. 12 kommuneguider fordelt på 2
 i Sæby, 2 til 4 i Frederikshavn og 6 i Skagen. Med 4 i Frederikshavn er der mulighed 
for at trække 1 til Skagen i juli måned, hvor den største belastning ligger.
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Bycyklerne:
Ideen med bycyklerne er god. Det er dog ikke altid, at de er lige nemme at justere i 
sadelhøjde. Det er også lidt forvirrende for turisterne, hvor de kan få en nøgle, da 
nogle af stederne kun låner ud til deres egne gæster.
Cyklerne er tilfredsstillende til meget korte ture, til længere ture er de uegnede, da de 
ikke har nogen som helst komfort.
Der burde være skrevet på cyklerne, at det er forbudt at cykle i gågaden. 
Kommuneguiderne går ikke ind i den problematik, på den måde at vi stopper 
cyklisterne, men vil blot gøre opmærksom på problemet. 
En af vores opgaver har været, at indrapportere hensatte cykler. Det har været gjort i 
stor stil, da mange cykler efter brug bliver smidt i buskadser, baggårde m.m. hvorefter 
de er blevet hentet af Projektafdelingen. Systemet med gratiscyklerne kan måske 
overvejes, eller en anden metode tages i brug, så det bliver mere attraktivt at aflevere 
cyklen hvor den er lånt.

Generelt:
Vi skal til næste år være mere opmærksom på, at vi ikke kommer for tidligt ud på 
gaden. Vi brugte mange dage, både i Skagen, Frederikshavn og Sæby i starten, hvor vi 
ikke havde noget at lave. Først omkring 1. juni kom de første større koncentrationer af 
sommerturister, og slutter med August måned. Derfor vil det måske være en god ide, 
at vi gøre mere ud af at fortælle eventmagere, klubber og foreninger at vi findes til 
enkeltstående arrangementer, og derudover måske har andre opgaver som ikke er 
turistrelateret.

Samarbejdspartnere:
Vi har haft kontakt med følgende samarbejdspartnere:
Arena Nord, 
F.F.I.
Turistforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Her har vi bl.a. fået materialer 
såsom brochurer og turistguider (blade).
Handelsstandsforeningen i Frederikshavn.
Park og Vej, Frederikshavn kommune.
Adskillige forretningsdrivende i kommunen.
Stena Line
Bangsbo Museum og Arkiv.
Frederikshavn Stadsarkiv.
Center for Teknik og Miljø.
Campingpladserne.
Parat til hjertestart. Kursus.
Firmaet ”Sandormen” Skagen
Erhvervscentret, Anne Sofie Rønne.
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Konklusion:
Det har været en spændende opgave at starte. Den kræver en stor grad af selvdisciplin 
og pligtfølelse. Vi har mange kritiske øjne der hviler på os, her tænkes på den lokale 
befolkning, der nu skal til at vænne sig til at se os i gadebilledet. 
–Og hvad er det lige for nogle personer der går der?
Vi mener, og føler, at de turister der har brugt os, har haft en god oplevelse ved, at der 
i deres rejseforløb har været folk der interesserede sig for deres ve og vel.
En bemærkning vi ofte hører er:
-Det er da en fantastisk idé-
Indsatsen har helt og holdent været autodidakt, med en lille skelen til forholdene i 
Hjørring. Det vil derfor være ønskeligt at der kunne påbygges relevante kurser til 
jobbet, som f.eks.:

 Sprog, som f.eks. engelsk og tysk
 forståelse for, og indsigt i turisme

 Man kunne tænke sig at kommuneguiderne fik et par ugers ophold på turistbureauet 
for at udvikle sig. Andre kurser indenfor turisme kunne også tænkes.

Kommuneguiderne styrer trafikken på Grenen
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Gruppen i Skagen har udfærdiget en skrivelse, som her vil blive gengivet i deres egne ord:

Grenen:

- Der er kun 4 stk handicappladser. Det er alt for lidt til ca 400 pladser.
- P-pladserne med grus bør asfalteres og afmærkes i båse. Dette ville automatisk give flere p-

pladser til turisterne, og gøre det nemmere for os.
- Vi kunne ønske os et ”køretøj” (f.eks. elektrisk løbehjul) til kørsel fra første til sidste
- p-plads, der er immervæk meget langt ned til sidste p-plads. 
- Walkie talkie til hver mand.
- Der mangler en hæveautomat, turisterne spørger tit om dette, og vi må henvise til kiosken.
- Der er kun bænke, ingen borde. Turisterne spørger tit, om der ikke er nogle borde og bænke 

at sidde og spise ved. Når så der ikke er det, så optager de plads på parkeringspladsen med 
borde og stole med videre.

- Der bør være krukker eller noget til cigarretskodder, så de ikke smider skodder 
ukontrolleret.

- Hundehømhømmer er et problem, der bør opstilles stativ med poser.
- Herretoilettet er mærkelig nok svær at finde, turisterne tror det er rummet i informationen.
- Hvad med et fortov til turister, der skal med sandormen. Folk vader rundt over det hele, og 

farlige situationer kan opstå. 
-

Hulsig:
Cykelturister farer vild i Hulsig by, fordi skiltning vedrørende cykelstien Skagen-Frederikshavn 
ikke er optimal.  De kommer ud på hovedvej i steden for at finde stien. Det blå skilt med cykel 
og et ettal.på bør vises bedre, specielt vest for banen.

Busserne sættes på plads på Grenen
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Skagenbanen:    

I toget står informationen om cykler og bagage kun på dansk, det burde stå på engelsk og tysk, 
for at gøre det lettere for turisterne. Og speakeren siger man skal trykke for stop, men kun på 
dansk.

 Derudover:
Der er nævnt, at vi gerne vil lære sprog, men vi her i Skagen vil også gerne lære noget EDB. 

Og hvad med professionelt hjælp og undervisning til p-guide på grenen, vi har selv måtte 
improvisere hele tiden. Cruise Call har et internationalt kursus som vagt. Vi kunne måske have 
glæde af et sådan.

Evalueringen er udarbejdet af kommuneguiderne I Frederikshavn kommune.

De fleste smil starter med et andet smil.  J
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Om vort arbejde på Grenen
Der har været kommuneguider på Grenen i alle helligdage og fra den 1. juni til 2 uger ind i 
september måned. Det har været en meget travl sæson 2014, og turisterne har været 
spredt ud over flere uger end sidste år.

Vi har haft mange, mange biler og flere autocampere i alle størrelser. Og busser, så sent 
som den 26. august havde vi 10 busser holdende. Erhvervsdrivene siger, at der er brug for 
os kommuneguider, og at vi gør et godt stykke arbejde. Vi vil gerne have at skiltet her 
også viser autocampere med kun pil til venstre.

Nogle dage i juli måned havde vi ca 170 biler holdende i vejkanten fra rundkørslen til efter 
campingpladsen. Når alle vore p-pladser var fyldt op, gik vi rundt og fandt enkelte ledige 
pladser til glade turister. De første 2 p-pladser er asfalteret, men vi kunne ønske os at alle 
p-pladserne blev asfalteret og båse kridtet op. Så kunne der være mange flere biler. 

Og en anden ting er, at det her i sommer har det været meget, meget støvet på ikke 
asfalterede p-pladser. Meget ubehageligt for luftvejene både for turisterne og os. Og 
pælene er mange steder rådne og gået i stykker og kæderne, der skal afgrænse ligger på 
jorden.
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Om vort arbejde på Grenen
Vi kunne godt bruge 4 personer på Grenen i juli og august måned. Vi har kun været 2 ½ 
person, da Birthe ikke har haft fuld tid. Birthe startede op efter en længere sygeperiode og 
regnede med støtte fra sine kollegaer, hvis hun ikke kunne så meget. Støtte og hjælp fik 
hun absolut max af Gerda og Leif. Vi savnede Lars og Tonny, som nu er gået på efterløn. 
Der bør være nogen på Grenen, når vi servicerer krydstogtskibe ved havnen. Det har ikke 
været muligt denne sæson.

Borde og bænke på Grenen er sat op, dem eftersøgte vi sidste år, og folk er glade. Kom 
bare med flere. For enden af handicapstien kunne der godt være bord og bænke, og vi 
synes også at stien burde forlænges, således at man kan se Vesterhavet og spidsen.

Enden af handicapsti
På Grenen

Vi har stadig problemer med automaterne og hundehømhøm og cigaretskod. Og vi synes 
stadig ligesom sidste år, at der er behov for stativer med hundeposer samt kasser med 
sand til skod.

Og så er der toiletterne, bedre skiltning kunne ønskes. Selvom der er et skilt, der viser 
dame og herretoiletter, kan folk ikke se det og spørg meget. Det er mest herretoiletter, der 
spørges efter, som er på denne side. Det er på den anden side af huset, turister ofte leder.
 

Kiosk, toilet mm
set fra p-plads 2

Vi har indberettet jernpigge, der dukker frem i sandet ved bunkers på vej ud til spidsen af 
Grenen, og vi har gjort bemærkning om en stoppet rist ved busholdepladsen, fordi folk ikke 
kan bunde i deres sko, når det regner. 
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Servicering af Krydstogtskibe ved havnen
Vi har også haft en travl og super god krydstogtsæson. Vi fik ros fra tilfredse og glade 
krydstogtsgæster. Nogen synes endda, at Skagen er det bedste sted, de har været. Og en 
god omtale i Skagens avis og TvnSalto var der.

sejlskibene Wind surf
 og Club Med 2
på Reden samme dag

Krydstogtskibet Arcadia

1825 passagerer gik i land, her står de og venter på tenderboat ud til skibet.

Deruden kommer Det store krydstogtskib Queen Victoria med plads til ca 2000 passagerer  
til Skagen havn 12. september. Vi glæder os.

Skibet er under kommando af den danske kaptajn Inge Klein Olsen. 
Anne Sofie Rønne har samarbejdet med Carvical UK for at få dette til at ske.
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Servicering af Krydstogtskibe ved havnen
Europa 2 var et krydstogtskib, der overraskede sine passagerer. De vidste ikke, de skulle 
besøge Skagen. En rigtig sjov event og vejret var godt. 2 gange oplevede vi dette.

Her er en af deres 
Tenderboats

En af vore mange opgaver, når vi servicerede gæsterne fra krydstogtskibene var blandt 
andet at holde vagt. Her kunne vi så stå og se med egne øjne, at børn og voksne, havde 
det med at vælte på deres cykler ved jernbaneskinnerne, der buer ud på vejbanen ca ved 
det gamle sømandshjem. Måske et advarselsskilt ville være godt her.

Nu har vi berettet lidt om vor sommer 2014, og meget kunne siges endnu, men vi håber at 
få lov at være på Grenen og til at servicere Anne Sofie Rønne og krydstogtskibene igen i 
år 2015.

Med hensyn til uddannelse, så vi kunne godt tænke os, at Birger måske kunne give os et 
lynkursus i EDB, mail, digital post, nem id, brug af ipad/computer med videre.

Venlig hilsen fra de 3 kommuneguider på Grenen
Leif, Gerda og Birthe
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1.0 Indledning

Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats i 
indeværende år for jobcenterets virksomhedsservice (ledighedsafdelingen). Formålet er at skabe 
gennemsigtighed i indsatsen for de øvrige afdelinger i Center for Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedsudvalget 
og andre interessenter i den lokale beskæftigelsesindsats.

Indsatsen i 2015 vil i endnu højere grad være målrettet den enkelte virksomheds udfordringer og behov 
med særlig fokus på formidling og rekruttering samt opkvalificering af medarbejdere. Virksomhederne skal 
opleve værdi i samarbejdet med jobcentret, og en virksomhedskonsulent skal rådgive den enkelte 
virksomhed i forhold til relevante løsninger, som bringer virksomheden videre. 

Beskæftigelsesplan 2015 udgør den overordnede ramme for handlingsplanen. På den måde sikres en tæt 
koordinering af jobcentrets virksomhedsvendte og borgervendte indsats om det overordnede mål: At få 
flest mulige borgere i job eller ordinær uddannelse. 

Reform af beskæftigelsesindsatsen

2015 bliver et forandringens år for beskæftigelsesindsatsen, på baggrund af en ny beskæftigelsesreform.  
Handlingsplanen er inspireret af reformens grund tanker om jobcentrenes virksomhedsvendte service. Det 
gælder f.eks. i det styrkede fokus på rekrutteringsservice samt en koordineret indsats på det lokale 
arbejdsmarked, herunder den tværkommunale indsats. Virksomhedsindsatsen skal have mere fokus på 
virksomhedernes efterspørgsel, og understøttelse af rekrutteringsindsatsen. 

Læsevejledning

Handlingsplan 2015 beskriver først, hvordan Jobcenterets virksomhedsservice har valgt at organisere og 
operationalisere den virksomhedsvendte indsats.
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Virksomhedsservice i Center for Arbejdsmarked blev d.1. juli 2014 en integreret del af ledighedsafdelingen, 
med henblik på at skabe en større vidensdeling om hvad der sker på efterspørgsel siden (virksomhederne), 
og hvordan det kan matches med de kvalifikationer de ledige har/eller mangler. 

I den nye organisering, vil virksomhedskonsulenterne blive brancheopdelt i teams, og alle vil have en 
efterspørgsels orienteret tilgang til virksomhederne. Dette med udgangspunkt i, at de ledige der kan selv 
skal selv opsøge virksomheder i forhold til rekruttering eller praktik/løntilskudsjob. De ledige der oplever 
vanskeligheder ved det, vil få hjælp af en virksomhedskonsulent. 

Planen beskriver i tre hovedtemaer indsatsen i 2015:

 Rekruttering – dvs. formidling af job, praktikker, rotationsvikariater, mv.
 Opkvalificering – dvs. etablering af jobrotation, voksenlærlinge og lærlingepladser – brobygning til 

relevante uddannelsesinstitutioner
 Fastholdelse – dvs. en indsats som fastholder medarbejdere, som er tæt på en sygemelding 
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2.0 Organisering af jobcenterets virksomhedsservice
De 9 virksomhedskonsulenter i jobcenterets virksomhedsservice er opdelt i tre brancheteams og et 
jobrotationsteam:

1. Industri og teknik incl det martime vækstspor
2. Handel og service og det offentlige incl vækstsporerne fødevare og turisme 
3. Bygge- og anlæg incl vækstsporet energi

Jobrotation

Det betyder, at hver virksomhedskonsulent har et stort kendskab til eget branchesegment, og herunder 
hvilke serviceydelser som typisk kan være relevante for branchens virksomheder. 

Udover de tre brancheteams er der et specialistteam på 2 konsulenter, som er eksperter i jobrotation. 

Kategorisering af virksomheder

Jobcenterets virksomhedsservice lægger stor vægt på at tilpasse indsatsen til forskellige typer 
virksomheder. F.eks. vil virksomheder, som pt. ikke samarbejder med jobcentret, skulle informeres nøje om 
de muligheder, et samarbejde vil kunne give dem. Nære samarbejdsparter blandt virksomhederne vil i 
højere grad nyde godt af, at jobcentret kan tilbyde gode løsninger, som afspejler det nære kendskab til 
virksomheden.

Jobcenterets virksomhedsservice opdeler derfor virksomheder i tre kategorier for at kunne tilrettelægge 
den opsøgende indsats så effektivt som muligt:

Ved starten af 2015 var der 2101 (p numre) A-virksomheder, som er jobcenterets virksomhedsservice’ 
tætteste samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være virksomheder med et virksomhedscenter eller som på 
andre måder er klar til at hjælpe ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet med kort varsel.

B-virksomheder er de ca. 146 virksomheder, som har været i kontakt med jobcenterets virksomhedsservice 
inden for de seneste 12 måneder, men hvor samarbejdet ikke er resulteret i en virksomhedsrettet aktivitet. 
Samarbejdet kan karakteriseres som værende mere sporadisk. Her vil indsatsen fokusere på at intensivere 
samarbejdet, så flest mulige B-virksomheder kan blive A-virksomheder.

Endelig er der et antal C-virksomheder, som jobcenterets virksomhedsservice pt. ikke samarbejder med, 
der er ca. 656 virksomheder i denne kategori. Oftest er det fordi, et samarbejde ikke er relevant for 
virksomheden, men det kan også være virksomheder, som Jobcentret ikke har haft kontakt til for de 
seneste 12 måneder.
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Netværk

Jobcenterets virksomhedsservice samarbejder bl.a. tæt med Erhvervshus Nord, VEU-center Nord (og de 
lokale uddannelsesinstitutioner) samt jobcentrene i Hjørring, Brønderslev og Aalborg om bl.a. 
jobformidling, kampagner og vidensdeling. 

I 2015 vil dette samarbejde blive udbygget yderligere for at koordinere indsatsen bedst muligt til gavn for 
både virksomheder, uddannelsessøgende og borgere i beskæftigelsesindsatsen. 

Kommunikation

Med henblik på at beskrive de serviceydelser Jobcentret kan levere til virksomheder, er der udleveret 
produktmappe til mange virksomheder. Faktabladene er nu digitale, og kan findes på Frederikshavn 
kommunes hjemmeside. Strategien her, er også at opfordre virksomhederne til at anvende de digitale 
løsninger, samt at de selv kan læse om de forskellige indsatser. Derudover hvordan de kommer i kontakt 
med Jobcentret. 
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3.0 Rekruttering
Rekruttering skal forstås bredt og dækker over rekrutteringsservice, formidling af jobrotationsvikarer samt 
målrettet anvendelse af praktikker og løntilskud for jobparate borgere.

3.1 Rekrutteringsservice
Rekrutteringsservice (eller jobformidling) er, når jobcenterets virksomhedsservice hjælper en virksomhed 
med at få besat en vakant stilling, en vellykket rekruttering er den mest direkte vej ind på arbejdsmarkedet 
for de ledige.

Jobcenterets virksomhedsservice vil i 2015 markedsføre, at jobcentret er bedre til at formidle job end 
mange virksomheder tror. Dette vil primært ske i den løbende dialog med virksomhederne.

I rekrutteringsopgaven er det primære fokus at kvalitetssikre samarbejdet med virksomheder med behov 
for nye medarbejdere. Opgaven indeholder følgende indsatser:

 Rådgive om rekruttering, herunder afstemme virksomhedernes forventninger til jobcenterets 
virksomhedsservice muligheder for at finde kandidater til en bestemt stilling samt evt. foreslå 
alternative metoder

 Oplære virksomhederne i brugen af jobnet.dk
 Opslå virksomhedernes vakante job i Jobnet 
 Udsøge og validere lediges CV’er til virksomheder - herunder efter behov aktivere netværk 

bestående af nabojobcentre, Work in Denmark.
 Systematisk følge op på rekrutteringsindsatsen for løbende at have overblik over hvilke 

delbrancher, der mangler medarbejdere

3.2 Formidling af jobrotationsvikarer
Jobcenter Frederikshavn har haft stort fokus på jobrotation i de senest år, grundet større 
opkvalificeringsprojekter. Det betyder, at der også i 2015 kan ansættes mange jobrotationsvikarer for de 
medarbejdere, som efteruddannes. Det er for de fleste ledige et godt tilbud, da jobrotation har en høj 
jobeffekt ifølge den seneste evaluering udarbejdet af Deloitte i 2014.

Jobcenterets virksomhedsservice vil medvirke til, at jobrotationsvikariater anvendes progressivt, så de 
visiterede ledige kommer tættere på job eller uddannelse.  Ledige, som har brug for hjælp til at komme ind 
på arbejdsmarkedet, vil således indgå i kandidatfeltet hos de virksomheder, som VS udsøger 
jobrotationsvikarer til. 

3.3 Anvendelse af virksomhedspraktikker og løntilskud
Virksomhedspraktikker og løntilskud anvendes primært til at

 opkvalificere borgere (fagligt og personligt) 
 styrke borgernes netværk til virksomheder (springbræt til job)
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 genoptræne arbejdsevne eller fastholdelse 
 udvikle borgere (arbejdsevne, uddannelses- og jobperspektiv, mv.), 

Praktikker er et relevant tilbud til alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenterets 
virksomhedsservice bygger bro til udplacering af jobparate og åbentlyst uddannelsesparate. 

Mange virksomheder har fået øjnene op for, at ledige i praktik udgør en vigtig rekrutteringskanal for dem. 
Fælles for alle forløb er, at borgerne skal opleve progression og komme tættere på job- eller uddannelse. 
Det stiller store krav til jobcentrets evne til at udvikle, matche og følge op på de enkelte borgere i praktik.

Jobcenterets virksomhedsservice vil i 2015 medvirke endnu mere aktivt i afklaring af borgere. Dette vil ske 
ved at indsamle data om virksomhedernes forventninger til deres fremtidige rekrutteringsbehov mere 
systematisk. Derved styrkes grundlaget for at udsøge borgere til vakante job og at tilrettelægge jobrettede 
aktiveringsforløb.

Matchning af borgere og virksomheder

Virksomhederne lægger meget vægt på matchning, og jobcenterets virksomhedsservice vil i 2015 sætte 
yderligere fokus på ”det gode match” i tæt samarbejde med jobkonsulenterne.

Virksomhedernes sociale ansvar

Der er blandt de lokale virksomheder stor villighed til at tage et socialt ansvar og samarbejde med 
jobcentret om ressourcesvage målgrupper. Brugerundersøgelsen viser, at jo tættere samarbejdet er 
mellem virksomhederne og jobcentret, desto større er viljen til at ansætte ressourcesvage borgere i praktik.

Virksomhedscentre

Jobcenterets virksomhedsservice har indgået samarbejdsaftaler med XX virksomheder om etablering af 
virksomhedscentre. Det vil sige, at virksomheden forpligter sig til at stille pladser til rådighed for borgere, 
som skal i praktik. 

Ministermål 4: Samarbejdsgraden med virksomheder

Ministeren har for 2015 fastsat et resultatkrav om, at antallet af virksomheder, som samarbejder med 
jobcentrene om aktivering, skal øges (det skal tjekkes om der I Beskæftigelsesplan 2015 om der sat tal på 
resultatkravet).

Der er fordele ved en høj samarbejdsgrad: Flere virksomheder kan erfare, om et samarbejde med 
jobcentret skaber værdi for dem. For borgerne giver en bredere vifte af virksomheder større mulighed for 
målrettet afklaring og udvidelse af netværket.

Ulempen er, at nye virksomheder trods forventningsafstemning kan blive overrasket over, hvad det vil sige 
at aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Med andre ord er der ved nye virksomheder en større risiko 
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for, at en praktik ikke bliver en succes. Derfor vil jobcenterets virksomhedsservice i 2015 have fokus på 
både at fastholde de nære samarbejdsparter blandt virksomhederne og løbende inddrage nye 
virksomheder.

Jobcenterets virksomhedsservice vil bl.a. inddrage nye virksomheder i samarbejdet ved hjælp af 
servicebesøg – dvs. besøg, hvor formålet alene er at kortlægge virksomhedens behov og på den baggrund 
drøfte de muligheder, jobcenterets virksomhedsservice kan tilbyde virksomheden i et samarbejde.

Opfølgning

Opfølgning på praktik kan i nogle tilfælde gøre forskellen på, om en praktik bliver omsat til en ustøttet 
ansættelse eller bidrager til reel afklaring af borgeren.

Som led i aktiveringsstrategien er det besluttet, at det er virksomhedskonsulenterne, som har ansvaret for 
at følge op på egne borgere, som er i praktik og job med løntilskud.
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4.0 Opkvalificering
Analyser1 viser, at der er brug for et kompetenceløft af arbejdsstyrken i Vendsyssel, hvis virksomhederne 
fremadrettet skal kunne ansætte de medarbejdere, de har brug for. Årsagerne hertil er, at 
gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken er stigende, hvilket bl.a. kan tilskrives, at mange unge forlader 
Vendsyssel for at uddanne sig. Samtidig har en relativ høj andel af arbejdsstyrken ikke en 
erhvervskompetencegivende uddannelse.

Kompetenceløftet kan ske, hvis alle gode kræfter forenes om opgaven – dvs. virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner, jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, etc. 

Jobcentrets bidrag til opkvalificeringsindsatsen kan opdeles i en borgerrettet del (vejledning, afklaring, mv.) 
og en virksomhedsrettet del (jobrotation, voksenlærlinge, opkvalificeringsjob, mv.). 

Opkvalificering

Som nævnt er jobrotation slået igennem som et attraktivt redskab til efteruddannelse blandt både 
offentlige og private virksomheder i Frederikshavn Kommune. 

Jobcenterets virksomhedsservice vil opsøge de virksomheder, som allerede deltager eller har deltaget i 
jobrotation for at afdække mulighederne for at iværksætte nye projekter – erfaringer viser, at de 
virksomheder, som kender ordningen, ofte er positivt stemte for at få flere medarbejdere efteruddannet.

Opkvalificering af ufaglærte

Jobrotation er et udmærket redskab til efteruddannelse og som springbræt for jobrotationsvikarer til job 
eller uddannelse. Ansættelse af voksenlærlinge og lærlinge er løsningen på én af de største udfordringer i 
arbejdsstyrken: Uddannelse af faglærte. 

Derfor er det vigtigt at jobcenterets virksomhedsservice har et stort fokus på etablering af 
voksenlærlingeforløb.

Opkvalificering som fast dagsordenpunkt på møder med virksomheder

Ved alle virksomhedsbesøg vil jobcenterets virksomhedsservice have fokus på opkvalificering i kontakten 
med virksomhederne. Herunder mulighed for at iværksætte opkvalificeringsjob, hvis en ledig mangler en 
kort opkvalificering for at kunne varetage et job.

1 Bl.a. ”Den nordjyske arbejdsstyrke,” mploy, november 2011.
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5.0 Fastholdelse

Jobcenter Frederikshavn har stor erfaring med tidlig og aktiv indsats for medarbejdere, som ikke kan udføre 
deres sædvanlige arbejdsopgaver på grund af sygdom. Ofte kan der findes løsninger, så medarbejderen kan 
fastholdes i ansættelsen på trods af sygdom – især hvis der tidligt i forløbet iværksættes en indsats. Det kan 
f.eks. være personlig assistance, hjælpemidler og arbejdsredskaber, en § 56-aftale ved kronisk eller 
langvarig sygdom med risiko for øget sygefravær eller en delvis sygemelding.

For jobcenterets virksomhedsservice indeholder opgaven omkring fastholdelse følgende:

 Orientere virksomhederne om redskaber, der kan bringes i spil for at en medarbejder kan 
fastholdelse i ansættelsen

 Orientere virksomhederne om fast trak ordningen herunder hvordan virksomhederne anmoder om 
denne

 Brobygge til sygedagpengeafdelingen
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Bilag 1: Oversigt over mål, resultatkrav og indsats i 2015 

Målsætning Resultatkrav 2015 Indsats Tidspunkt
Ministerens 4. mål:
Jobcentrets 
samarbejdsgrad 
med 
virksomhederne 
skal øges i 2015

47 pct. af 
kommunens 
virksomheder skal 
samarbejde med et 
jobcenter (BP 2015)

Jobcenterets 
virksomhedsservice 
gennemfører min. 
350 servicebesøg til 
’nye’ virksomheder

Jobcenterets virksomhedsservice vil 
fastholde det nuværende tætte 
samarbejde med A-virksomheder og 
løbende indsluse nye virksomheder i 
samarbejdet gennem målrettede 
servicebesøg.

Der skal foretages min. 350 antal besøg 
på vores b og c virksomheder

Hele 2015

Rekrutteringsservice Jobcenterets 
virksomhedsservice 
skal udsøge CV’er 
og/eller oprette 
ordinære job på 
jobnet.dk til min. 350 
annoncer og derved 
hjælpe virksomheder 
med at finde nye 
medarbejdere

Rekrutteringsstrategi: 
Rådgivning, jobopslag i bl.a. Jobnet.dk, 
udsøgning af ledige, tæt opfølgning på 
processen

Styrke fokus på betydning af gode CV’er i 
Jobnet

Hele 2015

Opkvalificering Min. 80 
jobrotationsprojekter

Min. 80 
voksenlærlinge 
aftaler etableres

Der iværksættes jobrotationsprojektet 
for at understøtte opkvalificeringen af 
medarbejderne i kommunens 
virksomheder og der vil i denne 
sammenhæng være et fokus på bevilling 
af jobrotation ved brug af GVU og derved 
være med til at løfte fra ufaglært til 
faglært.

Der iværksættes voksenlærlinge aftaler 
med henblik på at sikre, at så mange som 
muligt for mulighed for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse.

Hele 2015

Styrke samarbejdet 
med relevante 
aktører på 
arbejdsmarkedet

Der indgås samarbejdsaftaler og/eller 
aftales kvartalsvise møder med 
nabojobcentre og Erhvervshus Nord om 
bl.a. rekrutteringsservice og 
kampagnetiltag

Hele 2015

Styrket fokus på 
fastholdelse

Info til virksomheder om tidlig indsats for 
borgere, som er ramt af sygdom.

Hele 2015



Bilag: 6.1. Budgetansvarlige AMU 2015

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Mødedato: 12. januar 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 211853/14



Regnskabsår 2015
Budgetansvarlig

Funktion

Samlet resultat

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Anders ferløv

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb
mv. mette Neist

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf
integrationsprogramme mette Neist

054665 Repatriering mette Neist

054868 Førtidspension med 50 pct. kommunal
medfinansiering tilkendt mette Neist

054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal
medfinansiering - tilken mette Neist

054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal
medfinansiering - tilken mette Neist

055771 Sygedagpenge Jytte heisel
055772 Sociale formål Mette krogh
055773 Kontant- og uddannelseshjælp Mette krogh

055775 Aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere Mette krogh

055778 Dagpenge til forsikrede ledige Heidi Frederiksen

055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig
arbejdsmarkedsydels Heidi Frederiksen

055880 Revalidering Jytte heisel

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og
personer i løntil Jytte heisel

055882 Ressourceforløb Mette krogh

056890 Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats Mette krogh

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Heidi Frederiksen



056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner
samt alternative Heidi Frederiksen

056897 Seniorjob til personer over 55 år Heidi Frederiksen
056898 Beskæftigelsesordninger Flemming Søborg



Bilag: 7.1. Byrådsseminar 2014 - Notat

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Mødedato: 12. januar 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 216915/14



 

  

Byrådsseminar 2014 
 

Dato: 17. december 2014 

Opsamlingsnotat 
 

Dette notat er en opsamling på de politiske debatter på byrådsseminaret 17.-18. 

november 2014. På seminaret blev væsentlige strategiske emner diskuteret, og der 

blev dermed taget hul på en politikudvikling. Tanken er, at opsamlingen skal fungere 

som grundlag for det videre politiske arbejde i byråd, fagudvalg, arbejdsgrupper mv.  

 

På seminaret blev følgende fem strategiske temaer bearbejdet i debatgrupper: 

Arbejdskraft, Uddannelse, Synlighed, Byer og Velfærd. For hvert tema er der et kortere 

resumé af den debat, gruppen havde på seminaret, sammen med de beslutnings-

temaer, som påregnes forelagt et eller flere politiske udvalg i januar 2015. 

 

Følgende emner gik dog igen som vigtige opmærksomhedspunkter i flere af grupperne: 

 

Kommunikation og synlighed 

Det er vigtigt, at vi kommunikerer positivt om vækst- og jobmulighederne i vores 

kommune. Folk udefra skal ikke være i tvivl om, at Frederikshavn Kommune er et godt 

sted at drive virksomhed, at der er masser af muligheder for et godt job, og at det er et 

fantastisk sted at bo og leve. Udover, at denne fortælling skal gøre os attraktive i 

omverdenens bevidsthed, er det vigtigt, at lokalbefolkningen oplever og hører om den 

positive udvikling, vores kommune er inde i. Vi vil i denne sammenhæng have et helt 

særligt fokus på, at vores unge mennesker kan se deres fremtidsmuligheder her. 

 

De, der kan selv, skal selv 

Det er vigtigt, at vi gør det muligt for den enkelte borger og for fællesskaber at klare sig 

selv. Udgangspunktet er, at langt de fleste helst vil klare mest muligt ved egen hjælp og 

selv ved, hvad der vigtigt i deres liv. Vi skal derfor som kommune være dygtige til at 

bakke borgeren og fællesskaberne op og motivere til at størst mulig selvhjulpenhed. 

Dette perspektiv skal understøtte en prioritering af at investere i tidlige og forebyggende 

indsatser - og dermed, at flere borgere bliver robuste. Herved sikres også, at 

kommunen fortsat har ”råd til” at hjælpe til de svageste borgere i samfundet.  

 

Styrke fællesskabet 

Det er vigtigt, at vi fokuserer på at styrke fællesskabet og sammenhængskraften i vores 

lokalsamfund. Vi skal investere i, at vores lokalsamfund er fremtidssikret og robust. 

Styrket fællesskab handler både om vækst i beskæftigelse og omsætning, men også 

om at styrke sammenhold og fællesskabsfølelse. Vi skal understøtte virksomheder i at 

skabe vækst og arbejdspladser, og vi skal bakke op om borgere, der engagerer sig i 

fællesskabet og andre menneskers liv.   

 

Må-godt-land 

Det er vigtigt, at vi understøtter og værdsætter initiativ og virkelyst. Folk med gode ideer 

og mod på at føre dem ud i livet skal mødes af positiv nysgerrighed og opbakning - ikke 

af usund skepsis, automatsvar og begrænsninger. Vi skal stille vores byer, bygninger 

og områder til rådighed og invitere borgere til at tage del i at skabe spændende 

aktiviteter og miljøer, som skaber værdi for den enkelte borger og fællesskabet.  

 

Forfattere: 

Ole Madsen 

Mette Brandt Pedersen 

Rikke Gundersen 

Bente Jokumsen 

Marianne Ellersgaard 

Karin Rasmussen 

 

Emne: 

Opsamling på Byrådsseminar 2014 



 

 

 

 

 

 

Side2/15 ARBEJDSKRAFT 

 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på Arbejdsmarkedsudvalgets område 

Igangsætning af analyse om de lediges kompetencer i samarbejde med relevante 

aktører. 

 

Analysen handler bl.a. om: 

Hvordan ser de reelle ledighedsstatistikker ud? 

Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her, og hvem har behov for 

opkvalificering/uddannelse? 

Hvordan ser de lediges kompetencer ud i forhold til vores fire vækstspor? 

Hvem og hvilke kompetencer forlader arbejdsmarkedet inden for de næste år? 

 

Opmærksomhedspunkter/fokus på tværs af udvalg 

For at sikre tilstrækkelig kompetent arbejdskraft er der mange parametre, som spiller 

ind. Udover at fokusere på selve arbejdsstyrken, er der også et behov for et øget fokus 

på bl.a. gode bomuligheder, ægtefællejob, velfungerende skoler og institutioner, 

inspirerende bymiljøer og ikke mindst en god kommunikationsstrategi. 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Kortlægning og analyse af den ledige arbejdsstyrke 

Vi har behov for at finde ud af, hvordan de lediges kompetencer rent faktisk ”ser” ud.. Vi 

skal samtidig tættere på, hvem der forlader arbejdsmarkedet og hvornår, og hvilken 

påvirkning afgangen har på arbejdsmarkedet. Det skal ske i samspil med relevante 

aktører (fagforbund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder). 

 

Der er ikke altid en sammenhæng mellem, hvad der bliver meldt ud af ledige, og hvor 

mange ledige, vi reelt har. Det er for diffust at sige, at 2.000 ledige er arbejdsmarkeds-

parate. Vi skal simpelthen tættere på, hvem de er, og hvad de kan. Hvordan ser de 

reelle ledighedsstatistikker ud? Hvem er arbejdsmarkedsparate nu og her? Hvem 

kræver mere uddannelse osv.?  

 

Det vil samtidig være godt, at analysen også forholder sig til, hvordan ledigheden ser 

ud i forhold til kommunens fire vækstspor.  

 

Analysen kan også indeholde en undersøgelse af, hvilke kompetencer vores lokale 

arbejdsstyrke allerede har, men som ikke er bragt i spil. Det kan fx være mennesker, 

som arbejder i andre brancher, end de er uddannet indenfor.  

 

Analysen skal bl.a. medvirke til, at der sker en målrettet opkvalificering (uddannelse, 

jobrotation m.v.) af den ledige arbejdsstyrke. 

 

 

Ny beskæftigelsesreform – realkompetenceafklaring 

Med den nye beskæftigelsesreform skal der ske en realkompetenceafklaring. I mange 
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tilfælde vil denne skulle følges op med uddannelse eller opkvalificering på 

virksomhederne. Såfremt kommunen skal investere i uddannelse, vil der skulle 

afsættes midler i budgettet til den del.  

 

Fokus på kvindearbejdspladser  

Vi skal også fokusere på kvindearbejdspladser. Vi ved, at langt flere kvinder vælger en 

længere varende uddannelse end mænd, så det skal vi tage højde for. Det gælder 

også i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Her er det ikke tiltrækkeligt kun at 

kunne tilbyde ufaglærte jobs, da ægtefællerne til udenlandske beskæftigede i et vist 

omfang også er faglærte eller har en videregående uddannelse. 

 

Seniorordning  

Seniorerne skal vi betragte som ekstra arbejdskraft – og se på særlige ordninger for 

dem, så de har mulighed for at blive længere tid på arbejdsmarkedet. Det kan handle 

om nedtrapning, nedsat tid osv. Seniorerne kan samtidig være med til at lære de unge 

op m.v.  

 

Opkvalificering og omplacering af den eksisterende arbejdskraft 

Det er vigtigt, at der i samarbejde med virksomhederne også sker et løft af 

medarbejdernes kompetencer ude på virksomhederne. Det er i høj grad 

virksomhederne, der skal være med til at løfte den del. 

 

Omplacering af den eksisterende arbejdskraft handler om, at der er medarbejdere i 

håndværkerbranchen, som med fordel kan flyttes over i de blå/sorte produktionsfag. 

Kommunale projekter kan i nogle tilfælde være med til at fastholde arbejdskraften inden 

for specifikke brancher, hvor arbejdskraften vil skabe større ”værdi” indenfor andre 

brancher (det maritime). Det er vigtigt at være opmærksomme på, om der opstår 

flaskehalse på den måde? Med andre ord kan kommunens anlægsbudget være med til 

at dræne arbejdskraften indenfor nogle brancher – altså være med til at bremse vækst!  

 

Lærlingekoordinator indenfor flere brancher end den maritime (MARCOD). 

 

Fastholdelse af traditioner og kompetencer 

Det er lige nu, at vi skal holde fast i de danske skibsbygningstraditioner og 

kompetencer, ellers vil de lige så stille sive ud af landet. Derfor er det også god timing 

omkring en snak om et nybygningsskibsværft. 

 

Kommunikation 

Vi skal være mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – tydelige budskaber 

om fremgang, gode jobmuligheder, spændende virksomheder, bosætningsmuligheder 

osv. Det er vigtigt, at vi også i denne sammenhæng fokuserer på fremtidig byudvikling 

og på, at vores byer er i udvikling. 

 

Det handler om en langsigtet strategi – om at sætte en retning for, hvad og hvordan vi 

kommunikerer.  

 

Vi skal være stærkere på kommunikationsdelen vel og mærke for hele kommunen – 

fokuseret kommunikation i forhold til arbejdskraft, bosætning og vækst. Omverdenen 

skal ikke være i tvivl om, at her er der vækst og gode jobmuligheder. 
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Vi skal gøre os lækre! Vi skal være bevidste om, hvornår det er, vi har noget at byde 

på? Virksomhederne ved, hvornår de har behovet. Gabet mellem antal arbejdspladser 

og arbejdsstyrken bliver aldrig konkret. Formidlingen handler om, at der er et 

kontinuerligt behov. 

 

Vi skal hele tiden italesætte, at her går det godt, og her sker der noget. Vi skal være 

mere synlige omkring områdets vækstmuligheder – signalere, at her er der fremgang, 

vi mangler hænder osv. Vi skal fortælle de gode historier om, at begge parter har fået 

job her, at her er der også ægtefællejob. 

  

Vi skal også tænke kommunikation i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Vores 

image udadtil er vigtigt. Mange tror, at det er svært at få arbejde i Frederikshavn, at her 

er stor ledighed, svært at finde beskæftigelse osv.. Vi er simpelthen ikke gode nok til at 

synliggøre og fortælle de gode historier om, at her går det godt, og her er vækst. 

Omverdenen har en opfattelse af, at her går det skidt, sygehuset skærer ned, værftet er 

lukket, kommunen er ved at gå bankerot osv. – her går det kun nedad. MEN det gør det 

jo ikke, vi har mange muligheder her – og flere forskellige typer jobs.  

 

Det er svært at ”sælge” arbejdspladser, som ikke er her endnu (job i forbindelse med 

havneudvidelserne) – det er en kontinuerlig proces. Da havneudvidelserne blev meldt 

ud, var der travlt i jobbutikken. Der var henvendelser fra hele landet, men vi havde jo 

ikke jobbene endnu. Det handler om timing for budskabet og reelle jobmuligheder. 

 

Der er mange elementer i både at tiltrække og opkvalificere arbejdskraft. Det er en 

langsigtet strategi. Det handler ikke kun om synlighed. Vi skal også have folkeskolen 

med udover de andre aktører, som vi har omtalt (fagforbund, virksomheder, 

ungdomsuddannelser). 

 

Evt. samarbejde med øvrige nordjyske kommuner om tiltrækning af kompetent 

arbejdskraft.  

 

Tiltrækning af arbejdskraft 

Det gælder både den danske arbejdskraft og den udenlandske. Det er vigtigt, at vi 

tænker i bosætning, når vi taler om stabil og tilstrækkelig arbejdskraft. Det gælder 

måske især den udenlandske arbejdskraft. Udlændinge, som finder beskæftigelse i 

lokale virksomheder, flytter ofte hertil med hele familien. En øget bosætning kan få 

betydning for livet i de mindre lokalsamfund, skoler, institutioner, foreninger og ikke 

mindst for den kommunale økonomi.  

 

Vi har brug for at vide noget om dem, som flytter hertil. Vi har bl.a. brug for at vide 

noget om, hvem de er, deres alder, branche, uddannelse, og hvorfor de valgte at flytte 

hertil. Omvendt har vi brug for at vide noget om dem, som har valgt at flytte herfra. 

 

 

 

Tiltrækning af nye virksomheder 

Velvidende, at det kan være et paradoks, når vi står og mangler arbejdskraft, er det 

vigtigt også at tiltrække nye virksomheder. Nye virksomheder kan være med til at skabe 

endnu mere kraftfulde klynger og tiltrække kompetent arbejdskraft. Virksomhederne 

flytter derhen, hvor arbejdskraften er. Arbejdskraften flytter derhen, hvor der er et stabilt 
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arbejdsmarked og sikkerhed for job (rotation). 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer på tværs af udvalg 

For at dæmme op for manglen på arbejdskraft er det vigtig at sætte fokus på 

synliggørelsen af karrieremuligheder i det lokale erhvervsliv. 

Der er brug for en tæt kobling mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, det lokale 

erhvervsliv og kommunens folkeskoler, for at vi kan trække i samme retning om at sikre 

tilstrækkelig kompetent arbejdskraft. 

 

Beslutningstemaer i Børne- og Ungdomsudvalget 

Hvordan vil vi tilrettelægge vejledningsindsatsen i kommunens folkeskoler, således den 

bidrager til at dæmme op for det fremadrettede behov for erhvervsfaglig arbejdskraft i 

Frederikshavn Kommune? 

 

Hvorledes kan de fire vækstspor implementeres i kommunens folkeskoler, således de 

bidrager til; 

 
 større bevidsthed blandt de unge omkring karriere- og uddannelsesmuligheder 

i lokalområdet 

 at motivere de unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse 

 en stærkere kombination mellem praktik og teori i undervisningen 

 at det lokale erhvervsliv involveres aktivt i folkeskolerne. 

Beslutningstemaer i Arbejdsmarkedsudvalget 

Der er brug for, at vi kontinuerligt har fokus på at opkvalificere de ledige, således de 

kan indgå i arbejdsstyrken.  

 

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Med afsæt i den demografiske udvikling og den øgede efterspørgsel på erhvervsfaglig 

arbejdskraft, er der brug for at flere unge samt ledige i vores beskæftigelsessystem 

vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Således er den nationale målsætning, om 

at mindst 25 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke 

tilstrækkelig i forhold til den udfordring, vi står overfor i Frederikshavn Kommune. Derfor 

vil vi lokalt have en målsætning om, at: 

 
45 % af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse 
 

På baggrund af den fremadrettede efterspørgsel på arbejdskraft skal vi være med til at 

sikre, at de unge kan træffe kvalificerede valg af uddannelse. 
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Dette skal ske gennem flere forskellige indsatser; 

 
 De fire vækstspor – en integreret del af folkeskolen 

 Elever i grundskole og unge i uddannelse skal gennem vejledning have viden 

om de muligheder, der er i lokalområdet 

 Elever skal have praktisk erfaring med det erhvervsliv, der er i Frederikshavn 

Kommune 

 Der skal være et stærkt samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner 

og erhvervsliv. 

De fire vækstspor i folkeskolen 

Eleverne i kommunens folkeskoler skal i forskellige sammenhænge introduceres til og 

arbejde med de fire vækstspor: Energi, Det maritime, Fødevarer samt Oplevelser & 

Turisme. Formålet er i højere grad at gøre eleverne bevidste om de muligheder, der er 

for uddannelse og beskæftigelse i lokalområdet.  

 

Med afsæt i en erhvervsstruktur bestående primært af produktionsarbejdspladser er der 

i Frederikshavn Kommune et stort behov for at øge antallet af mennesker med en 

erhvervsuddannelse. I løbet af en kortere årrække står en del af den nuværende 

arbejdsstyrke overfor at forlade arbejdsmarkedet, hvilket skaber et stigende behov for, 

at flere tager en erhvervsuddannelse.  

 

I dag vælger 24,2 % af en ungdomsårgang en erhvervsuddannelse.  

Det er således nødvendigt med et stærkt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at 

gøre de erhvervsfaglige uddannelser interessante gennem oprettelse af tilstrækkeligt 

mange praktikpladser. Derfor er det vigtigt at få det lokale erhvervsliv til at støtte op om 

indsatsen for, at 45 % af en ungdomsårgang i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse. 

For at nå målet er der et ønske om, at der etableres en særlig koordinerende funktion, 

der skal understøtte målsætningen. Det skal ske gennem en særligt tilrettelagt 

vejledningsindsats samt særligt tilrettelagte undervisningstilbud – så som 

projektorienterede virksomhedsforløb m.v. 

 

Erhvervsskolerne er i nogen grad udfordret på at gøre sig attraktive over for de unge. 

Men med implementeringen af EUD-reformen får erhvervsskolerne fra august 2015 

mulighed for at tilbyde en faglig uddannelse på højt niveau – EUX. For at løse den 

overordnede udfordring omkring tilstrækkelig arbejdskraft er det således vigtigt at få 

EUX elever indenfor fagretninger, hvor der forventes mangel på arbejdskraft.  

Der skal skabes en drøm hos de unge, der fremadrettet skal få dem til at vælge 

erhvervsuddannelse og job i Frederikshavn Kommune. Således påhviler der både 

vejledere, lærer, forældre og andre at bidrage til, at unge kan træffe kvalificerede valg 

af uddannelse.  

Der er således fremadrettet brug for et samarbejde mellem Arbejdsmarkeds- og Børne- 

og Ungdomsudvalget med henblik på at løfte denne opgave i fællesskab. 
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstemaer i Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg samt Kultur- og 

Fritidsudvalget  

 

De tre udvalg skal arbejde med følgende: 

 
 Hvordan styrker vi indsatsen for at skabe mere liv i bymidterne?  

 Hvordan skaber vi øget aktivitet og nye muligheder i kommunen ved at agere 

ud fra et ønske om at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”?   

 Hvordan kan vi skabe et større råderum for de unge og understøtte deres 

aktiviteter, så de får et større ejerskab til byen?  

 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Fokus på behovet for at skabe forandringer i byerne  

Livet og kvaliteten i bymidterne er under pres, og nye funktioner skal erstatte det liv, 

som hidtil har været der i kraft af omfanget af butikker. Udfordringen skal håndteres for 

at opretholde den eksisterende detailhandel og for at understøtte den fremtidige 

bosætning og tiltrækning af ny arbejdskraft. Der skal være en særlig opmærksomhed 

på at fastholde de unges interesse for at blive boende i kommunen. 

Der skal tænkes nyt og anderledes for at skabe mere liv og nye fællesskaber i 

bymidterne.  Eksempelvis skal der være øget opmærksomhed på at etablere nye 

attraktioner, kommunale funktioner som f.eks. institutioner samt boliger og grønne 

områder i bymidterne.  

For at skabe øget liv i bymidterne skal de fortættes, og der skal arbejdes for at 

iværksætte nye anvendelser af eksisterende bygninger og pladser. Eksempelvis kan 

den tidligere ”Martinfabrik” tænkes som iværksættersted (som Spinderihallen i Vejle), 

der kan etableres midlertidige aktiviteter på Værkergrunden, opsættes fodboldmål på 

Rådhuspladsen eller –parken, der kan åbnes for mere uformel brug af Kulturhuset 

Kappelborg eller etableres  ”attraktive steder” på vejen imellem uddannelsessteder og 

banegård, hvor særligt de unge færdes naturligt. 

Løsning af regnvandsproblemer kan tænkes ind i og finansiere fornyelser i byerne. 

 

Fokus på processen 

Der skal øget fokus på processen, der skal medvirke til at skabe forandringerne. 

Der skal særligt sigtes mod en proces, der kan skabe ejerskab til byen hos de unge. De 

skal lokkes ud i gadebilledet og opfordres til at komme mere aktivt på banen og selv 

bidrage til at skabe nye muligheder for ophold og aktiviteter.  

Samtidig skal kommunen strække sig for at skabe et råderum og understøtte unges 

spontane idéer, når situationerne opstår. 

Generelt skal kommunen sigte mod at gå fra ”må ikke land” til ”må godt land”. 

 

Fokus på at skabe et nyt image  

Af hensyn til den fremtidige bosætning og tiltrækning af arbejdskraft skal der arbejdes 

på at forandre kommunens dårlige image, som er forårsaget af dårlig økonomi, politisk 

uenighed mv. 
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En dominerende forestilling om kommunen som et sted med meget høj arbejdsløshed, 

manglende oplevelses- og jobmuligheder skal ændres. De gode og interessante jobs, 

nærheden til lufthavn og storbyer (Aalborg og Gøteborg), kulturtilbud i området mv skal 

understrege de gode muligheder for at leve ”det hele liv” i kommunen.    

Der skal være et særligt fokus på dem, der allerede har tilknytning til stedet.  

 

GRUPPEMEDLEMMER  
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BESLUTNINGSTEMAER 

 

Beslutningstema på tværs af udvalgene 

Indsatsen for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommune som en kommune i 

fremdrift, hvor det er attraktivt at drive virksomhed, at arbejde og at bo, skal skærpes.  

Behovet for at styrke kommunikationsindsatsen går på tværs af de fem temaer, der 

blev drøftet på byrådsseminaret. Der ligger således en fælles kommunikationsopgave 

på tværs af de politiske udvalgsområder. 

 

Beslutningstema på Økonomiudvalgets område 

Der er et udtrykt behov for at synliggøre og tegne en klar profil af Frederikshavn 

Kommune.  

En skarpere profilering og synliggørelse af Frederikshavn Kommunes styrkepositioner 

forudsætter en målrettet kommunikationsstrategi og en indsatsplan for, hvilke konkrete 

tiltag der skal sættes i gang for at lykkes med kommunikationen. 

Vi skal opretholde det permanente tryk og et kontinuerligt flow af historier for at danne 

nye billeder i folks bevidsthed om, hvad Frederikshavn Kommune er, hvad vi kan, hvad 

vi har, og hvor vi er på vej en. Det kan vi ikke, som vi er gearet lige nu. 

Et beslutningstema for Økonomiudvalget er derfor: 

Hvordan tilvejebringer vi det nødvendige set up for, at dette kan bringes frem? 

 
 
DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Hvad vil vi være kendte for? 

Vi vil være kendte som den kommune, der er bedst til at byde nye medborgere 

velkomne! 

Vi vil fordomsfrit sige ”velkommen” til vores borgere, der kommer ude fra og sige, at her 

er der job og muligheder for at leve ”det hele liv”. 

 

Hvem vil vi gerne tiltrække? 

Vi skal have modet og handlekraften til at byde nye borgere velkomne - det gælder 

også udenlandske medborgere. 

 
 Arbejdskraft, der har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger 

(når vi er sikre på, at arbejdspladserne er der) 

 Nye indbyggere, der kan skabe liv og udvikling i lokalsamfundene 

 Nye virksomheder, der kan skabe job og styrke klyngerne indenfor de fire 

vækstspor 

 Turister, der får lyst til at vende tilbage til kommunen på nye besøg. 

 

Hvilken fortælling vil vi skabe om vores lokalsamfund? 

Vi skal fortælle i det ganske land og udland, at vi har arbejdspladser på vej ind, og vi 

har en bosætningspolitik, der sigter på at stille os til rådighed for potentielle nye borgere 

og tilflyttere og understøtte dem i at kunne leve ”det hele liv” i Frederikshavn Kommune. 

Fortællingen om vores lokalsamfund rummer en række perspektiver, som understøtter 

det, vi gerne vil være kendte for! Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode 
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historier, som kan medvirke til at styrke kommunens image. Vi skal i vores 

kommunikation synliggøre alt det positive, der er særegent for Frederikshavn 

Kommune, og som kan danne nye billeder i bevidstheden hos de mennesker, der ikke 

kender Frederikshavn Kommune, eller som har et billede af stedet baseret på fortiden. 

 

Nogle af de karakteristika, der gør Frederikshavn Kommune særegen, er – nævnt i 

vilkårlig rækkefølge: 

 
 Vi giver ikke op 

 Vi tør godt 

 Vi ser muligheder fremfor begrænsninger 

 Vi finder altid en vej – ”overlevelsesånd” 

 Vi er en kombination af forskellige sindelag 

 Vi er mangfoldige i forvejen  

 Vi gør Danmark større for egne midler 

 Vi er porten til verden 

 Vi er mere kendte i Brüssel end i København 

 Vi er en del af en global verden  

 Dynamisk, inspirerende og innovativ: Vi har en perfekt størrelse til at sætte nye 

eksperimenter i gang og teste, om det virker – fx Energibyen 

 Vi er en kommune i rivende udvikling på alle fire vækstspor 

 Vi investerer i fremtiden – bl.a. havneudvidelserne. 

Hvad vil vi som politikere sigte imod og satse på inden for vores tema? 

Vi vil satse på et tæt samarbejde med erhvervsvirksomhederne om at være 

ambassadører ude i verden for, at Frederikshavn Kommune er et godt sted at drive 

virksomhed i. Det er vigtigt, at de virksomheder, der er her, går ud og anbefaler 

Frederikshavn Kommune som en erhvervsvenlig kommune.  

 

Vi skal tættere på de gode historier om familier, der er flyttet til kommunen, og som 

oplever, at de her kan leve ”det hele liv” – uanset om de er danske eller er flyttet her til 

fra udlandet. 

 

Vi skal understøtte, at virksomheder, borgere og andre, der vil os det godt, har 

muligheden for at fortælle de gode historier om, hvorfor det er attraktivt at drive 

virksomhed, at arbejde, at bo og at leve i Frederikshavn Kommune, fordi de gode 

historier, der går fra mund til mund er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder 

og nye borgere, 

 

Vi skal arbejde endnu mere målrettet med tiltrækning af nye virksomheder og 

rekruttering af arbejdskraft, der bosætter sig i kommunen. 

 

Vi skal derfor sætte os nogle klare mål og følge op på de tiltag, vi sætter i gang. Det 

kan konkret handle om at tiltrække nye virksomheder, der kan sammen med 

eksisterende virksomheder kan medvirke til at danne nye stærke klynger indenfor de 

fire vækstspor på samme vis, som det er tilfældet med den maritime klynge i dag. 

 

Hvor meget, hvordan og sammen med hvem vil vi investere? 

Vi skal styrke musklerne i Erhvervshus Nord og i Udvikling og Erhverv for at sætte 

mere kraft under indsatsen med at rekruttere arbejdskraft, tiltrække nye virksomheder 

og udvikle vores styrkepositioner indenfor de fire vækstspor. 
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Vi skal afsætte et væsentligt beløb - fx 1 mio. kr. om året til opsøgende arbejde for at 

tiltrække nye virksomheder til kommunen. Det kunne også være i et samarbejde med 

nabokommunerne. 

 

Vi skal sætte alle de mange, gode frivillige kræfter i Frederikshavn Kommune i spil i 

indsatsen for at tage godt imod vores gæster og nye borgere. 

 

GRUPPEMEDLEMMER  
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Side13/15 VELFÆRD 
 
BESLUTNINGSTEMAER 

 

Det politiske budskab er, at vi skal investere i fællesskabet!  

 
1. Vi skal investere i forebyggelse – så vi får færre udsatte 

2. Vi skal investere i velfærdsteknologi – og dermed understøtte borgerens 

selvhjulpenhed og livskvalitet.  

De fagudvalg, der træffer beslutninger vedrørende velfærdsområdet, vil på baggrund af 

inputs fra byrådsseminaret og den formulerede politik få præsenteret beslutningsoplæg 

vedrørende: 

 
 Forslag til hvordan der kan ”investeres” i evidensbaserede tidlige og 

sammenhængende indsatser inden for og på tværs af fagcentre og 

faggrænser? 

 Forslag til nye investeringsområder for velfærdsteknologi? 

 Forslag til hvordan kommunen bedst kommunikerer det politiske budskab om 

fokus på borgerens selvhjulpenhed?  

 

DEN POLITISKE DRØFTELSE 

 

Politik: ”Den, der kan selv, skal selv” 

I temadrøftelsen vedrørende velfærd var der bred opbakning til politikformulering 

omkring: ”Den, der kan selv, skal selv”, som har været retningsgivende i forhold til 

budgetlægningsprocessen for 2015. Politikken skal være med til at sikre, at vi fortsat 

kan tage os af de svageste i samfundet. 
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Fokus på borgerens ressourcer og behov 

Det er centralt i det politiske budskab, at borgerne selv skal være med til at bestemme i 

deres liv – og også selv være med til at tage konsekvenserne af deres valg. Der skal 

være fokus på, at alder og diagnoser ikke har noget at gøre med behov for hjælp. Det 

er et spørgsmål om borgerens funktionsniveau, om borgeren har behov for støtte og 

hjælp. 

 

Spørgsmålet, om hvad og hvor meget (ydelsesniveau) det offentlige skal stå for, blev 

også drøftet. Det blev i den forbindelse pointeret, at der ikke skal være en ”ydelses-

automatik” – at man ikke pr. automatik har ret til det samme som naboen, eller til at få 

hjemmehjælp ”fordi man er blevet gammel”. 

Vi skal væk fra at gøre det for borgerne, og i stedet for udvikle og motivere borgerne til 

selv at gøre det! 

 

Styrke fællesskabet 

Ensomhed udgør et af de største sociale problemer. Men kommunen kan og skal ikke 

være borgernes sociale relation. Derimod skal kommunen i højere grad arbejde på at 

bringe borgeren ind i sociale fællesskaber.  

 

Det er borgerne, der er velfærdsproducenterne. Vi skal have udfoldet, hvad det betyder 

og medfører i praksis. Alle skal føle, at der er behov for alle! 

Vi skal også blive bedre til at definere, hvad det er, kommunen kan på det sociale og 

sundhedsmæssige område. Det handler fx om muligheden for at skabe helhedsblik i 

forhold til det sociale, beskæftigelse, uddannelse og sundhed. Vi skal arbejde på at 

skabe helhed og sammenhæng på tværs af kommunale indsatser. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse 

Tidligere har vi haft fokus på at finde besparelser i forhold til det forebyggende for at få 

råd til det specialiserede. Dette fokus har været med til at indskrænke normalområdet, 

idet pengene i stigende grad er anvendt til det specialiserede. Det har så at sige 

medført en ”ond spiral”, hvor mere specialisering har ført til yderligere indskrænkning af 

normalområdet. Der er tid til et perspektivskifte, hvor vi satser på mere forebyggelse og 

tidlige indsatser med henblik på at få færre udsatte. 

 

Vi skal forebygge social isolation fx ved at fokusere på, hvordan vi kan være med til at 

skabe inklusion i normalområdet. Det kræver, at vi er villige til at investere og til i højere 

grad at se kommunale indsatser (og midler) på tværs af fagenheder og faggrænser. 

Forebyggelse starter hos børnene. ”Børn bestemmer ikke, hvilke forældre de har, så 

derfor kan vi ikke lægge ansvaret over på forældrene”. Indsatserne skal være 

evidensbaserede, dvs. at vi hele tiden skal vurdere, hvornår vores indsatser nytter 

noget – og vi skal have fokus på, at vi ikke sætter ind for sent med vores indsatser. 

Forebyggelsestanken skal være retningsgivende i forhold til alle sociale og 

sundhedsmæssige indsatser. Det medfører, at der skal omprioriteres midler, så vi 

sætter ind med rette indsats på rette tidspunkt. 

 

Vi skal have modet til at omprioritere og investere – og have tålmodighed til at se 

afkastet! 
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Velfærdsteknologi 

Det blev bl.a. drøftet, om brugen og udbredelsen af velfærdsteknologi giver et ”koldt” 

samfund? Svaret er ”nej”, da det derimod er forbundet med stor værdighed at ”kunne 

mest muligt selv”. Vi skal tænke på, hvad borgerne selv kan blive i stand til ved hjælp af 

teknologi. Det handler også om, at kommunen ikke kan levere socialt samvær til 

borgerne i forbindelse med udøvelse af støtte og hjælp til borgeren. Kommunen skal 

understøtte borgerens sociale relationer. 

 

Velfærdsteknologi vs. Arbejdsmiljø? Skaber vi et dårligt arbejdsmiljø ved hjælp af 

teknologi til fx plejeopgaver. Svaret er ”nej”, da plejepersonalet fortsat skal tage sig af 

og yde hjælp til de svageste. Derimod kan velfærdsteknologi bidrage til et bedre 

arbejdsmiljø ved fx at minimere tunge løft og belastende arbejdssituationer. 

Timingen er rigtig i forhold til at investere i velfærdsteknologi – og vi skal turde 

investere, selv om der ikke er et umiddelbart pay-off! 

 

Kommunikation 

Vi skal hele tiden sørge for at forventningsafstemme kommunale indsatser med 

borgerne. Det skal formidles, at borgerne selv har et ansvar for at ”leve det gode liv”. 

Kommunen understøtter og motiverer borgeren til at udnytte ressourcerne i eget liv. Vi 

skal kort sagt opstille fælles mål med borgeren – og formulere målene, så det er muligt 

at følge op på, om de iværksatte indsatser virker og/eller har effekt for borgerens grad 

af selvhjulpenhed og livskvalitet. 

 

Borgerne skal have tillid til, at de kan få hjælp, når de har behov for det. Men der skal 

samtidig være fokus på, at flere penge ikke nødvendigvis fører til bedre velfærd.  

Der er også opmærksomhed på, at enkeltstående eksempler ikke skal sætte 

dagsordenen for området – og at man aldrig kan ”mætte” velfærdsområdet! 

 

GRUPPEMEDLEMMER: 

Karl Falden, Peter E. Nielsen, Helle Madsen, Jørgen Tousgaard og Brian Kjær. Rikke 

Albrektsen og Mette Brandt 
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