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1. Orientering - Hjørring Kommunes investeringsstrategi for 
rehabiliteringsindsats

Sagsfremstilling
Hjørring Kommune har lavet en strategi for en udvidet rehabiliteringsindsats. 
Strategien præsenterer de overordnede linjer i forslagene til forbedringer af driften 
og strategien bag investeringerne. Fokus er på sammenhængen mellem de 
omstillinger, der sker i driften og intentionerne i investeringsstrategien. 
Redskaberne til at opnå det økonomiske rationale er en investering i en udvidet 
rehabiliteringsindsats mod at opnå en økonomisk besparelse som følge af en 
forkortet periode på offentlig forsørgelse
 
Investeringen har overordnet to mål:

 at forebygge og nedbringe den tid, hvor ledige og sygemeldte modtager 
kontanthjælp og sygedagpenge

 at sikre, at de ledige og sygemeldte bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, så 
den fremtidige arbejdsstyrke øges. 

Det er aftalt med Ivan Leth, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring 
Kommune, at han deltager i Frederikshavn Kommunes 
Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 9. februar 2015. Ivan Leth har et oplæg af en ½ 
times varighed, hvor han fortæller om kommunens investerings – og indsatsstrategi 
for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder hvilke borgere der investeres 
i? Hvordan investeres der? Hvad er tidshorisonten for investeringen? Hvad er 
afkastet? Hvordan følges der op på, at indsatserne lykkes? Hvilke indsatser satses 
der på?

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Hjørring Kommunes investeringsstrategi.pdf (dok.nr.17260/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4471
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. 
komp: Arbejdsmarkedsudvalget
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2. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske 
virksomheder i Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til at forbedre rammerne for 
etablering og udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, som 
skaber arbejdspladser for borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kanten af 
arbejdsmarkedet. 
 
Regeringens definition af socialøkonomiske virksomheder er følgende: 

 En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke 
og indtjening – at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der er uafhængige af det 
offentlige. Formålet med politikken er derfor at synliggøre rammebetingelserne for 
styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune.
 
Politikken indeholder grundlæggende principper og konkrete mål til offensivt at 
styrke arbejdet med de socialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 
ønsker at realisere politikken gennem øget samarbejde mellem centrene i 
kommunen, hvor primært Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og 
Psykiatri samt Center for Unge er de største leverandører af borgere til de 
socialøkonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes spille en væsentlig 
rolle som samarbejdspartner i forhold til politikkens virksomhedsrettede fokus. 
 
De grundlæggende principper for politikken er baseret på:

 Jobskabelse og vækstmuligheder
 Synlighed og rummelighed
 Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og implementere politikken skal der 
være fokus på, at nedenstående 5 mål opfyldes:

 Iværksætterrådgivning til socialøkonomiske iværksættere og virksomheder
 Målrettet rådgivning til offentligt ansatte
 Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk netværk
 Etablering af mentorordning
 Én indgang til kommune

Til at implementere politikken nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på 
udarbejdelse af en handleplan. Til styrkelse af arbejdsgruppen nedsættes en 
styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende centre. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/1563
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/ BUU/KFU/ PMU/ 
SOU/SUU/ØU/BR
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Udover at blive sendt til høring i alle politikske udvalg sendes sagen til høring i 
følgende råd og udvalg: Distriktsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, 
Handicaprådet og Integrationsrådet. Den politiske godkendelse starter i 
Arbejdsmarkedsudvalget og derefter er rækkefølgen afhængig af de enkelte råd og 
udvalgs mødedatoer.   
 
Processen for den politiske godkendelse bliver som følgende:
 

 Arbejdsmarkedsudvalget - den 9. februar
 Handicaprådet - den 23. februar
 Socialudvalget - den 4. marts
 Børne- og Ungdomsudvalget - den 5. marts
 Teknisk Udvalg - den 9. marts
 Sundhedsudvalget - den 10. marts
 Plan- og Miljøudvalget - den 10. marts
 Kultur- og Fritidsudvalget - den 11. marts
 Folkeoplysningsudvalget - den 16. marts
 Distriktsudvalget - den 17. marts
 Økonomiudvalget den 18. marts
 Ældrerådet - den 30. marts
 Integrationsrådet - den 31. marts
 Byrådet - den 29. april

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken ”Synliggørelse af rammebetingelser for 
socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune” drøftes med henblik på 
godkendelse. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Synliggørelse af rammebetingelser for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune (dok.nr.7479/15)
Flere-og-staerkere-socialokonomiske-virksomheder-i-danmark.pdf (dok.nr.14985/15)
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3. Udarbejdelse af politik til intensiveret kontaktforløb

Sagsfremstilling
Som følge af § 16 a og § 16 b i ”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.)” tilbydes de ledige et intensiveret kontaktforløb i a-
kassen og jobcentret. 
 
Det betyder, at der skal afholdes flere samtaler med de ledige, og at nogle af 
samtalerne skal afholdes i fællesskab med jobcentret og a-kassen.
 
Det intensiverede kontaktforløb træder i kraft den 1. juli 2015, dog med enkelte 
undtagelser, som først træder i kraft 1. juli 2016.
 
Center for Arbejdsmarked har udarbejdet et kort udkast til en politik på området. 
Udkastet er vedlagt i bilag. Essensen af denne politik er: 

 Kvalitet i samtalerne i jobcentret. Samtalerne skal være meningsfulde og 
retningsgivende i forhold til de lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 Understøtte, at de ledige tager ansvar for deres egen situation. Dem, der 
kan selv, skal selv. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet er individuel og findes 
i tæt dialog med den enkelte ledige.

 Fokus på opkvalificering. Flere ufaglærte skal tage en faglært uddannelse 
eller deltage i anden jobrettet opkvalificering.

 Udbygning af eksterne samarbejdsrelationer. Afvikling af kampagner på 
tværs af kommunegrænser og udbygning af samarbejdet med a-kasser og 
uddannelsesinstitutioner.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til politik til et intensiveret kontaktforløb 
drøftes med henblik på fastlægning af en politik på området.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Politik til intensiveret kontaktforløb med flere samtaler og fællessamtaler med a-
kassen (dok.nr.20559/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4548
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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4. Kvotefordeling på integrationsområdet

Sagsfremstilling
Kommunerne har de seneste år haft til opgave at integrere langt flere flygtning end 
tidligere bl.a. på grund af borgerkrigen i Syrien. Også i 2015 står kommunerne over 
for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte end tidligere 
antaget.
 
Derfor har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) drøftet rammerne for 
kommunernes integrationsindsats. En integrationsindsats, som først og fremmest 
løses i kommunerne som en integreret del af den ordinære indsats på bl.a. 
uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Der er enighed om, at den 
ekstraordinære situation kan skabe særlige økonomiske udfordringer for 
kommunernes arbejde med at modtage og boligplacere nye borgere i 2015.  Der er 
bl.a. ekstraordinære udgifter forbundet med boligplacering af de mange flygtninge 
(bl.a. til at finde egnede boliger, til indretning og eventuelt opbygning af midlertidig 
indkvartering).
 
Normalt er det Kommune Kontaktråd (KKR) der indgår aftale om fordelingen af 
flygtninge mellem kommunerne inden for regionen. På grund af stigningen de 
seneste år, er der enighed mellem regeringen og KL om at suspendere ordningen i 
2015. I stedet tildeles kommunerne direkte en kvote af Udlændingestyrelsen.  I 
2015 var den oprindelige kvote på 83 flygtninge (landsplan 4.000), men denne er 
blevet opnormeret til 204 (landsplan 12.000). I 2014 modtog kommunen 143. 
Samlet set er forventningen, at kommunerne skal modtage og boligplacere 12.000 
flygtninge i 2015. Regeringen og KL ønsker dog at tilskynde kommunerne til at 
modtage flere flygtningen end den beregnede kvote. Kommuner som vælger at 
modtagere et større antal, kan se frem til en ekstraordinær økonomisk 
kompensation.   
 
Integreringen af flygtningen under integrationsprogrammet i Frederikshavn 
Kommune, har på trods af stigningen i antallet samlet set forløbet tilfredsstillende. 
Når en flygtning under Integrationsprogrammet bliver visiteret til kommunen, 
påbegyndes et kontaktforløb samtidigt med, at personen eller familien 
boligplaceres. Boligplaceringen sker i Frederikshavn, Skagen, Sæby osv. med 
henblik på at sikre en demografisk spredning og undgå ghettodannelse, så 
flygtningen kommer så tæt på en normal dansk hverdag som muligt. Herefter 
påbegynder flygtningene danskuddannelse hos AOF Nord i Frederikshavn. I takt 
med at de erhverver sproglige kompetencer, påbegyndes sideløbende et forløb i 
Projektafdelingen. Her deltager de f.eks. i ”Godt i gang”, som er et 
undervisningsforløb med fokus på samfundsfag og det danske arbejdsmarked, eller 
de deltager i et værkstedforløb med henblik på at afklare faglige kompetencer. Der 
er dog også mulighed for at deltage i virksomhedspraktik på vejen hen mod 
beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

 Åben sag

 Sagsnr: 15/4481
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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Kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer og kontanthjælp er omfattet 
af budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne kompenseres for deres 
nettoudgifter under ét. Herudover bidrager det generelle udligningssystem og den 
særlige udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere til, 
at kommuner, der har et højt udgiftsniveau, tilgodeses ved omfordeling mellem 
kommunerne. Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation 
for de samlede nettoudgifter. Men på grund af den kraftige stigning i antallet af 
flygtninge de seneste år, er der i 2015 afsat ekstra ressourcer til 
integrationsindsatsen. De ekstra ressourcer udmøntes som et investeringstilskud 
og et ekstraordinært integrationstilskud. Samlet set udmøntes der 325 mio. kr. 
ekstra i 2015. 
 
Investeringstilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af 
flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den oprindelige udmeldte 
kvote, som for Frederikshavn Kommune var på 83. Fordelingen vil således tage 
højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne 
flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. Tilskuddet svarer til, at kommunerne 
modtager ca. 15.600 kr. ekstra pr. flygtning på årsbasis, som følge af den 
ekstraordinære situation. Modtager Frederikshavn Kommune hele kvoten på 204 
flygtninge udbetales et ekstra økonomisk tillæg på ca. 1,9 mio. kr. 
 
Det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund 
af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som 
tillægges antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015. 
Frederikshavn Kommunes kvote var i 2014 på 143 flygtninge mens der var 51 
personer som blev familiesammenført. I 2015 er kvoten indtil videre på 204, hvilket 
betyder, i alt 398 personer indgår i beregningen. Tilskuddet vil være en 
håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter til både 
flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen 
8.000 kr. pr. flygtning. For Frederikshavn Kommune svarer beløbet til ca. 3,2 mio. 
kr. 
 
Samlet set forventes en merindtægt på integrationsområdet på i alt 5,1 mio. kr. 
med henblik på at kvalificere indsatsen yderligere. Der er dog mulighed for at 
kommunen kan modtage flere flygtninge end kvoten. For hver ekstra flygtning kan 
der påregnes yderligere en indtægt på i alt 23.600 kr. Hvis kommunen f.eks. ønsker 
at modtage yderligere 20 flygtninge øges den samlede indtægten med ca. 500.000. 
kr. Den samlede indtægt kan dog blive højere, da der ikke er taget højde for tallet 
af familiesammenførte, som først kendes ved årets udgang.  
 
Det er Center for Arbejdsmarkeds vurdering, at der er mulighed for at integrere 
flere end det antal, vi har fået kvote udmeldt. Det skal ses i sammenhæng med, at 
integrationsindsatsen er under omstrukturering, hvor der fremadrettet vil være et 
større virksomhedsrettet perspektiv med f.eks. virksomhedspraktikker som 
supplement til forløbene i Projekt Afdelingen. Samtidig skal det bemærkes at 
Frederikshavn Kommuner, er en af de kommuner, som er gode til at integrere 
flygtninge. I 1. kvartal 2014 var selvforsørgelsesgraden for flygtninge der deltog i 
aktivering på 10 % mens landsgennemsnittet var på 8 % og for Brønderslev og 
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Hjørring Kommuner på henholdsvis 9 % og 4 %. Ses der alene på 
virksomhedspraktik, var selvforsørgelsesgraden på hele 16 %. Resultaterne viser, 
at effekten af integrationsindsatsen er positiv og at mange flygtninge, er blevet et 
aktiv på arbejdsmarked i Frederikshavn. Et arbejdsmarked hvor der de kommende 
år vil blive mangel på arbejdskraft specielt indenfor vækst sporerne, hvormed 
flygtningene udgør en vigtig arbejdskraftreserve.  
 
Såfremt kommunen ønsker at modtage flere flygtninge end kvoten, skal det oplyses 
til KL inden 1. marts 2015.
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender den udmeldte kvote. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Jytte Høyrup og Helle Madsen forlod mødet kl. 17.30.

Bilag
Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i 2015 - Bilag til borgmesterbrev - finansiering 
af integrationsområdet. (dok.nr.17360/15)
Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i 2015 - Foreløbige kommunekvoter 
2015. (dok.nr.17358/15)
Borgmesterbrev vedr. procedure for fordeling af flygtninge i 2015  (dok.nr.17357/15)
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5. Analyse på efterlønsområdet

Sagsfremstilling
I 2011 vedtog folketinget en reform af efterlønsordningen. Den betyder, at 
efterlønsalderen gradvis forhøjes for alle født efter 1954. Indfasningen sker frem til 
2023, hvorefter personer med et efterlønsbevis tidligst kan gå på efterløn som 64-
årig. Derudover bliver efterlønsperioden gradvist forkortet fra 5 til 3 år, ligesom 
fradrag i efterlønnen for pensionsopsparinger bliver skærpet. Det betyder, at det 
økonomiske incitament til at indbetale til efterlønsordningen reduceres.
 
Siden 2004 har der i Frederikshavn Kommune samlet set været et fald i antallet af 
personer på efterløn. I 2004 var der ca. 3.500 efterlønsmodtagere, mens der i 2013 
var ca. 2000 svarende til et fald på 43 %. Frem mod 2020 forventes et yderligere 
fald på ca. 1000 personer hvilket betyder, at der vil være ca. 1.500 personer på 
efterløn i 2020. 
 
Ses der på tilgangen til efterløn, har denne været aftagende i perioden 2006 til og 
med 2010, hvorefter udviklingen har været stabil. Ca. 400 personer påbegynder et 
forløb med efterløn hvert år i Frederikshavn Kommune. Tilgangen skal dog ses i 
sammenhæng med afgangen til folkepension (og dødsfald). Afgangen har siden 
2007 været på ca. 600 personer frem til og med 2010. Herefter knækker kurven, så 
der i 2013 var en afgang på ca. 500 personer. Meget tyder dog på, at afgangen vil 
stagnere omkring 400 årligt efter 2015, hvilket skal ses i sammenhæng med, at 
tilgangen i perioden 2011 og frem har været på de overfornævnte 400. (Disse 
begynder at overgå til folkepension efter 2015).
 
Ses der på den demografiske sammensætning, viser en befolkningsfremskrivning, 
at antallet af borgere i alderen 50-60 år vil stige med ca. 100 personer frem mod 
2020. Det betyder, at befolkningen bliver ældre, og at målgruppen for personer i 
efterlønsalderen vil stige svagt. Det er dog vurderingen, at det ikke vil påvirke 
tilgang til efterløn. Økonomiske beregninger viser, at mange forventes at udskyde 
efterlønsalderen, eller vælger ikke at gøre brug af efterlønsbeviset, hvilket skal ses 
i sammenhæng med, at der er et økonomisk incitament til at blive på 
arbejdsmarkedet. 
 
Den samlede vurdering er, at antallet af personer som vil overgå til efterløn vil være 
på ca. 400 personer om året frem mod 2020. Dette skal ses i sammenhæng med, 
at 500 personer om året forventes at overgå til folkepension, hvilket betyder, at det 
samlede antal reduceres til omkring 1.500 i 2020. I alt forventes 2.400 
lønmodtagere at overgå til efterløn i perioden 2015 til og med 2020.    
 
I 2013 påbegyndte 419 personer et forløb på efterløn. Heraf var 85 personer - 
svarende til ca. 25 % -medlemmer af 3F a-kasse. Herefter følger HK med 57, FOA 
med 52 og Dansk Metal med 38. Tilgangen til efterløn er dermed størst inden for 
det private arbejdsmarked med vægt på bygge/anlæg og industriproduktion inden 
for metalfagene. Det forventes, at en lignende tilgang fordelt på a-kasser kan 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/12754
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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forventes frem mod 2020. Med henblik på at kvalificere de kommende års afgang til 
efterløn yderligere, vil CAM sammen med Erhvervshus Nord tage kontakt til en 
række virksomheder med henblik på at vurdere den fremadrettede efterspørgsel på 
kompetencer. 
 
Ses der på befolkningsfremskrivningen for personer i alderen 20-30 år frem mod 
2020, tyder meget på, at det nuværende antal på ca. 5000 borgere vil fastholdes 
men med en svag tendens til et fald. Målgruppen er interessant, da det er denne, 
som hovedsagelig er under uddannelse og dermed udgør den primære 
arbejdskraftreserve til fremtiden. Udviklingen skal ses i sammenhæng med, at 
beskæftigelsen for lønmodtagere bosat i Frederikshavn Kommune har ligget på et 
stabilt niveau på omkring 22.000 personer siden 2010. Med en forventet afgang til 
efterløn på ca. 2400 personer frem mod 2020, er der risiko for, at der kan opstå 
flaksehalse for virksomheder i rekrutteringsprocessen, da afgangen til efterløn ikke 
modsvares af en stigning i antallet af unge mellem 20-30 år. 
Denne udvikling kan dog imødekommes ved at reducere ledigheden, øge ind 
pendlingen fra nabokommuner, skabe flere arbejdspladser på det rummelige 
arbejdsmarked og ved en aktiv bosætningspolitik. Særligt på pendlingsområdet er 
der de senere år sket en positiv udvikling. Ses der på personer, som pendler til en 
arbejdsplads i Frederikshavn Kommune med en afstand på over 30 km. fra 
bopælen, har der fundet en stigning sted siden 2006. Stigningen er markant, især 
for personer som pendler mere end 50 km. til en arbejdsplads i Frederikshavn 
Kommune. Fra ca. 2300 i 2006, til ca. 3000 i 2010, en stigning på 700 personer. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes idet samarbejdet med Erhvervshus Nord fortsættes.
 
Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen.
 

Bilag
Analyse på efterlønsområdet. Bilag til mødet i AMU februar 2015..pdf (dok.nr.14946/15)
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6. Orientering - Pilotprojekt med 3F omkring samtaler med a-kasserne

Sagsfremstilling
Som følge af § 16 a og § 16 b i ”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.)” tilbydes de ledige et 
intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcentret. 
 
Det betyder, at der skal afholdes flere samtaler med de ledige, og at nogle af samtalerne skal 
afholdes i fællesskab med jobcentret og a-kassen.
 
Formålet er at sikre, at de lediges kontakt med beskæftigelsessystemet bliver koordineret og 
sammenhængende, og at der bliver gjort bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes 
kompetencer. 
 
Kontaktforløbets opbygning
Det intensivererede kontaktforløb iværksættes i de første seks måneder af ledighedsforløbet. 
Jobcentret får ansvar for afholdelse af seks samtaler i de første seks måneder. Det er fire 
yderligere samtaler sammenlignet med i dag.
 
Det intensiverede kontaktforløb kan skitseres således: 
 
 
Måned

 
½ 

 
1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
6

 
Jobcenter

  
Samtale

 
Samtale

 
Samtale

 
Samtale

 
Samtale

 
Samtale

 
A-kasse

 
CV-
samtale

      

 
A-kasse 

 
Rådigheds-
samtale

     
Rådigheds-
samtale

 

 
 
Fælles samtaler med a-kassen
A-kassen deltager i følgende samtaler i jobcentret:

 Den første samtale, hvis a-kassen ud fra en helhedsvurdering af personens 
ledighedssituation finder, at personen har behov herfor, eller hvis jobcentret eller 
personen anmoder herom. I perioden 1. juli 2015 til 1. juli 2016 deltager a-kassen ikke 
i den første samtale.

 En samtale, der tidligst afholdes, når personen har været ledig i sammenlagt i fire 
måneder, og senest når personen har været ledig i sammenlagt seks måneder.

 En samtale, der afholdes senest efter 16 måneders ledighed.

 Åben sag

 Sagsnr: 15/3648
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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I praksis kræver de fælles samtaler med a-kassen et større koordineringsarbejde, og jobcentret 
og a-kassen skal finde en fælles form for gennemførelsen af dem. De fælles samtaler skal 
være iværksat senest den 1. juli 2015.
 
Pilotprojektet
Jobcenter Frederikshavn og 3F ønsker at være på forkant og at gøre sig nogle erfaringer med 
fælles samtaler, inden loven træder i kraft, og de har derfor igangsat et pilotprojekt med henblik 
på gensidig læring.
 
Planen er, at jobcentret fra slutningen af februar 2015 begynder at holde fælles samtaler med 
3F, når de ledige har henholdsvis 4-6 og 16 måneders ledighed. Hvis den ledige på det 
tidspunkt, hvor samtalen skal afholdes, er i et tilbud, udskydes samtalen, indtil aktiviteten er 
slut.
 
Pilotprojektet omfatter både ledige under og over 30 år.
 
Alle samtaler afholdes om onsdagen i 3F’s lokaler i Frederikshavn. Jobcentret laver 
indkaldelserne og sender en deltagerliste til 3F.
 
Samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte borger og varer som udgangspunkt 45 minutter. 
Der er afsat tid til, at jobcentret og 3F i fællesskab kan forberede sig til samtalerne.
 
Pilotprojektet forudsætter, at der sker en omfordeling af sagerne internt blandt 
jobkonsulenterne i jobcentret. Det er planen, at jobkonsulenterne fremadrettet fordeler sagerne 
ud fra de lediges tilhørsforhold til a-kassen fremfor ud fra cpr-nummer, som der er tilfældet i 
dag.
 
I øjeblikket har Jobcenter Frederikshavn godt 400 ledige, som er tilmeldt hos 3F, og som har 
en sammenlagt ledighed på mindst 12 uger. Antallet indbefatter også ledige på 
arbejdsmarkedsydelse. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen.
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7. Orientering - Virksomhedsrettede initiativer, februar 2015

Sagsfremstilling
Karstensens Skibsværft
Karstensens Skibsværft oplever i øjeblikket en midlertidig nedgang i 
arbejdsmængden, fordi et skrog er forsinket. Det berører primært den gruppe 
medarbejdere på værftet, som varetager arbejdsopgaver, der hører ind under 3F’s 
område.
 
Den midlertidige nedgang i arbejdsmængden påvirker ikke det 
opkvalificeringsforløb, som er igangsat af Karstensens Skibsværft og Jobcenter 
Frederikshavn i fællesskab. Første hold med 10 ledige blev igangsat 26. januar 
2015, og deltagerne er stadig garanterede ordinær ansættelse efterfølgende, 
såfremt de gennemfører opkvalificeringsforløbet. 
 
Deltagerne på opkvalificeringsforløbet er primært organiserede hos Dansk Metal, 
og de har således andre kvalifikationer og arbejdsopgaver end de personer, som er 
berørte af den midlertidige nedgang i arbejdsmængden.
 
Jobcenter Frederikshavn vil dog gå i dialog med Karstensens Skibsværft om 
situationen inden opstarten på det andet opkvalificeringsforløb for at sikre, at 
arbejdskraftbehovet stadigt er til stede. 
 
Samarbejde med Frederikshavn Havn
Jobcenter Frederikshavn ønsker at indgå et samarbejde med Frederikshavn Havn. 
Formålet er at kortlægge hvilket arbejdskraftbehov, der vil opstå under 
havneudvidelsen. Samtidig vil Jobcenter Frederikshavn skabe overblik over hvilke 
kompetencer, der vil blive brug for i de virksomheder, der etablerer sig på havnen, 
når havneudvidelsen er færdig.  
 
Jobcenter Frederikshavn har haft et indledende møde med projektdirektør Torben 
Gregersen ved Frederikshavn Havn om kompetencebehovet. Det er planen, at 
parterne fremadrettet skal være i løbende dialog, og at samarbejdet udvides i takt 
med, at havneudvidelsen skrider fremad, og arbejdskraftbehovet bliver mere 
konkret.
 
Hovedentreprenøren for havneudvidelsen findes i maj 2015, og det første spadestik 
forventes taget kort tid her efter. Udvidelsen tager formodentlig ca. tre år. Når 
havnen er færdigudvidet, kan den bl.a. tilbyde maritim service, miljø- og 
genvindingsindustri, konventionel havnevirksomhed, stor kapacitet på færgegods til 
Norge og Sverige samt HUB-setup (hub er en hovedhavn (knudepunkt), hvor der 
sker mange omstigninger/omlastninger) for bulkgods (upakket – dvs. løst – og ofte 
af samme type). Der vil endvidere være mulighed for styrkelse af 
forretningsområder inden for offshore, havvindmøller og miljørigtig ophugning af 
skibe og borerigge. 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18404
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Tværkommunalt samarbejde omkring den virksomhedsrettede indsats
I første halvår af 2014 etablerede Frederikshavn Kommune, Brønderslev Kommune 
og Hjørring Kommune et Vendsyssel-netværk om virksomhedsservice. Netværket 
viste sig at være værdifuldt i forbindelse med afviklingen af den tværkommunale 
kampagne ”Byg fremtiden”.
 
I dag består netværket af afdelingslederne for den virksomhedsrettede indsats i de 
tre kommuner samt relevante nøglemedarbejdere, som indkaldes ad hoc, når det 
er relevant i forhold til dagsordenen. Netværket mødes ca. en gang i kvartalet.
 
Formålet med netværket er at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, som 
de har behov for. Samtidig skaber jobcentrene synergi i deres indsats, fordi de 
sætter fokus på de samme ting. 
Det er planen, at flere nordjyske kommuner på sigt inviteres ind i netværket.
 
Tiltrækning af private servicecentre
Center for Arbejdsmarked er sammen med Udvikling og Erhverv formelle 
samarbejdspartnere i projekt ”Tiltrækning af private servicecentre”, som blev 
lanceret af Erhvervshus Nord i begyndelsen af 2014. Projektet afdækker 
mulighederne for at tiltrække private servicecentre og dermed arbejdspladser ved 
at opsøge og gå i konkret dialog med virksomheder.
 
Formålet med at tiltrække flere private servicevirksomheder er at skabe jobs til 
gruppen af kvalificerede ledige HK’ere samt at sikre jobs til begge ægtefæller i 
forhold til bosætning.
 
Erhvervshus Nord igangsatte projektet, fordi de mente, at der var et uforløst 
potentiale for tiltrækning af virksomheder til kommunen. Frederikshavn Kommune 
har f.eks. en geografisk god placering for hele Skandinavien, et attraktivt lønniveau 
set fra virksomhedernes side samt en tilgængelig, stabil og kvalificeret arbejdskraft.
 
Projektet er netop lykkedes med at tiltrække den første virksomhed. Det drejer sig 
om Nordic Business Center, som tilbyder e-shopping mv. for virksomheder. 
Virksomheden etablerer en afdeling Kattegat Silo, og den vil i første omgang 
ansætte 2-3 sælgere. Herudover er projektet i realitetsforhandlinger med flere 
andre spændende virksomheder.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen.
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8. Orientering - Statistik

Sagsfremstilling
Den virksomhedsvendte indsats har samlet set de seneste par måneder været 
udsat for et svagt fald, men er på niveau med månederne omkring årsskiftet 2013. 
Det er primært virksomhedspraktik og løntilskud, som har gennemgået et fald 
ultimo 2014. Antallet af personer i virksomhedspraktik er i januar måned 2015 på 
det laveste niveau siden juli 2013. Faldet for de 2 aktiviteter modsvares dog af en 
svag stigning på voksenlærlinge området. At antallet af voksenlærlinge stiger er 
positivt, da indsatsen er en vigtig indsats i forhold til at løfte fra ”ufaglært til faglært”. 
 
 
Antallet af personer der er ansat som jobrotationsvikarer, ligger på et stabilt niveau 
over 200. I januar måned 2015 var der 240 personer ansat som rotationsvikarer, 
hvilket er på niveau med samme måned året før, hvor der var 226 personer ansat. 
På trods af at lovgrundlaget for jobrotation er blevet ændret med 
beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft hen over årsskiftet, er det Center for 
Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering, at der fortsat vil være tilgang til ordningen. I 
2015 forventes der igangsat 90 nye jobrotationsforløb. 
 
Ses der på den samlede aktivitetsfordelingen i CAM, er ca. 42 % af tilbuddene 
virksomhedsrettede, mens 43 % er vejledning og uddannelse, og de resterede ca. 
15 % udgøres af jobrotation. Det er forventningen, at andelen af 
virksomhedsrettede tilbud vil blive højere i de følgende måneder. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. februar 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen.

Bilag
Statistik AMU. Februar 2015.pdf (dok.nr.21374/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11504
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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9. Eventuelt

Sagsfremstilling
Intet.
 
Fravær: Jytte Høyrup og Helle Madsen.
 

 Åben sag

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



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 09. februar 2015 Side 19 af 19

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

John Karlsson

  

    

Helle Madsen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Jytte Høyrup

  



Bilag: 1.1. Hjørring Kommunes investeringsstrategi.pdf

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Mødedato: 09. februar 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 17260/15



 

 

  

FLERE I JOB OG UDDANNELSE 

Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at 
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Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB Dato: 31. oktober 2014 

Investering i udvidet rehabiliteringsindsats  

Flere i job og uddannelse 

1. Hvorfor investere i at få flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet?   
Arbejdsstyrken i Hjørring Kommune falder. I perioden fra 2009 til 2014 faldt arbejdsstyrken med 

2.000 personer, svarende til 7 %. Udover fraflytning er de små ungdomsårgange årsagen til faldet. 

For at kunne fastholde arbejdspladserne og sikre kommunens økonomi er vi nødt til at øge 

arbejdsstyrken. En af vejene er at gøre dem, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, i stand til at 

træde ind på arbejdsmarkedet.  

Det vil politikerne i Hjørring Kommune gerne investere i! 

Mange ledige og sygemeldte lever på offentlig forsørgelse alt for længe. En del af dem slås med 

forskellige udfordringer. Det kan være manglende uddannelse, fysiske og psykiske begrænsninger, 

misbrug og andre sociale problemer. Et liv med en eller flere af disse udfordringer er besværligt, og 

det påvirker for nogen deres evne til at have et job. Det er også dyrt for samfundet, og der er brug 

for intensiv og tilstrækkelig støtte – helst så tidligt som muligt. 

Det vil politikerne i Hjørring Kommune gerne investere i!    

Politikerne i Arbejdsmarkedsudvalget arbejder med et værdigrundlag, der bl.a. siger, at 

arbejdsmarkedspolitikken bliver virkelighed gennem investeringer i mennesker, kompetencer og 

tiltag bl.a. med afsæt i disse arbejdsmarkedspolitiske værdier: 

Meningsgivende indsats: 

Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte borger, for 

virksomhederne, for kommunen og for samfundet. 

Værdighed og selvhjulpenhed:  

Borgerne skal mødes med respekt, tillid og åbenhed og inddrages tidligt og aktivt med henblik 

på at fastholde medansvar for eget forløb. 

Individet og det hele menneske: 

Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage udgangspunkt i det enkelte individs 

ressourcer og behov og inddrage den nødvendige tværfaglighed på tværs af sektorerne for at 

sikre en helhedsorienteret tilgang. 
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Vi har i Hjørring Kommune tidligere haft succes med investering i personale og indsatser for 

særlige grupper. For nogle år siden blev antallet af langvarige sygedagpengesager bragt 

væsentligt ned ved at investere. I et treårigt samarbejde med Falck Jobservice blev Jobcentrets 

måde at arbejde på omlagt og forbedret, nye indsatser for de sygemeldte blev sat i gang, og flere 

hænder blev ansat til at løse opgaverne. Kommunen sparer årligt 27 millioner kr., efter projektet er 

gennemført. 

Vi har senest haft succes med at investere i ekstra personaleressourcer til etablering af et 

rehabiliteringsteam og i de såkaldte ressourceforløb for personer med komplekse udfordringer. 

Med de ledige og de sygemeldte i centrum er der sat et stort antal tværfaglige og 

helhedsorienterede forløb i værk. I dag er vi i Hjørring Kommune blandt de kommuner i landet, der 

har iværksat flest ressourceforløb baseret på en intensiv indsats, nye metoder og en tro på ideerne 

bag reformerne på beskæftigelsesområdet. 

Vi tror på, at det nytter at gøre en ekstra indsats, og at de gode erfaringer kan overføres til en 

bredere gruppe af personer, der har andre problemer end blot ledighed.   

Derfor har politikerne i Hjørring Kommune besluttet at investere i en udvidet, arbejdsrettet 

rehabiliteringsindsats! 

2. Hvad er målene med investeringen? 
Investeringen har overordnet to mål: 

Det ene mål er at forebygge og nedbringe den tid, hvor ledige og sygemeldte modtager 

kontanthjælp og sygedagpenge. 

Det andet mål er at sikre, at de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, så den fremtidige arbejdsstyrke 

øges. 

3. Hvordan måler vi, om investeringen er en succes? 
Investeringen skal betale sig for de ledige, de sygemeldte og for samfundet. Derfor måles 

succesen på, om det lykkes at nedbringe den tid, som de er på offentlig forsørgelse. Vi har som 

konkret mål, at tiden, de er på forsørgelse, nedbringes med 53 uger i gennemsnit – fra 121 uger i 

gennemsnit til 68 uger i gennemsnit. 

4. Hvad skal der til af nye indsatser og personale for at nå i mål? 
Hjørring Kommune investerer både i indsatser og personale til at stå bag indsatserne.  
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Indsatser 

Vi investerer i en række indsatser inden for beskæftigelse, sundhed og det sociale område. Vi 

udvider eksisterende indsatser og etablerer nye indsatser eller nye kombinationer af indsatser. 

Overordnet tager vi udgangspunkt i otte indsatsspor for grupper af personer, der overvejende har: 

1. fysiske lidelser 
2. lettere psykiske lidelser 
3. psykisk sygdom 
4. udviklingsforstyrrelse og/eller kognitive vanskeligheder 
5. sociale problemer 
6. misbrugsproblemer 
7. livsstilsproblemer 
8. diffuse/uafklarede lidelser 

Hver gruppe tilbydes en række primære og sekundære indsatser, der oftest er individuelle, men 

også kan være i hold. Den enkelte ledige eller sygemeldte vil typisk få indsatser fra flere spor. 

Forskellige kommunale forvaltninger og praksissektoren uden for kommunen leverer indsatserne.  

For alle grupper er målet at give dem en sammenhængende og koordineret indsats for at øge den 

enkeltes evne til at fungere på arbejdsmarkedet, hvad enten han eller hun skal tilbage eller 

fastholdes i job eller for første gang skal ind på arbejdsmarkedet. 

Vi planlægger at sætte de relevante indsatser i gang hurtigst muligt. I en række situationer vil vi 

med fordel kunne sætte ind parallelt. Når vi sætter parallelle forløb i gang, er det vigtigt, at vi i høj 

grad koordinerer, måler fremskridtene og eventuelt retter indsatserne til, så den enkelte når sine 

del- og hovedmål.  

Derfor er det afgørende, at det tværfaglige samarbejde – og samarbejdet på tværs af 

forvaltningerne – fungerer godt. Hjørring Kommune har allerede etableret et godt fundament, hvor 

samarbejdet på tværs er præget af stort engagement og vilje til samarbejde og nytænkning. 

Samarbejdet sker på alle niveauer og imellem alle relevante fagligheder, både i Sundheds-, Ældre- 

og Handicapforvaltningen, Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børne- og Undervisningsforvaltningen.   

Vi investerer følgende beløb til indsatser fordelt over de næste fire år udover de midler, der 

allerede er afsat i budgetterne1: 

  

1 Investering i nye socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere er ikke medtaget i tabellen. 
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År Mio kr. 

2015 9,4 

2016 21,5 

2017 28,4 

2018 29,6 

 

Vi forventer at gå i gang med indsatserne fra andet kvartal det første år, da nyansatte 

medarbejdere først skal undervises og trænes i at arbejde tværfagligt og anvende vores redskaber.  

Udgifterne til indsatser akkumuleres henover årene, da nogle af forløbene strækker sig over flere 

kalenderår. 

Personale 

For at tilbyde de ledige og sygemeldte en bredere og bedre indsats ansætter vi flere socialfaglige, 

sundhedsfaglige og andre medarbejdere. Det drejer sig om flere: 

• beskæftigelsesmedarbejdere til opgaverne, der er konsekvens af den nye 
sygedagpengereform og den udvidede rehabiliteringsindsats. 

• beskæftigelsesmedarbejdere til opgaverne, der er en konsekvens af den udvidede 
rehabiliteringsindsats. 

• sundhedsfaglige medarbejdere til at bidrage til de planer, der skal gøre de ledige og syge i 
stand til at arbejde. 

• mentorer til at give de ledige og sygemeldte personlig og vedholdende støtte, mens de 
arbejder med deres udfordringer og øger deres kompetencer.  

• virksomhedskonsulenter til at skabe et godt samarbejde med flere virksomheder, så de kan 
hjælpe med at træne de ledige og sygemeldtes kompetencer.  

Derudover vil der blive ansat flere medarbejdere i forvaltninger, der skal levere forskellige 

indsatser. Det vil ske senere og i takt med at indsatserne bliver sat i gang for de ledige og 

sygemeldte. 
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5.  Hvad er forudsætningerne for, at indsatsen virker? 
For at høste gevinster af en udvidet, arbejdsrettet rehabiliteringsindsats skal flere vigtige forudsætninger 
være til stede:  

• Vi skal kunne sætte så tidligt ind, at udfordringerne for den enkelte ikke bliver så slemme, at det 
resulterer i manglende tro på sig selv og manglende motivation.  

• De ledige og sygemeldte skal opleve at blive inddraget, så de får ejerskab og er motiverede for at 
yde en større indsats for at kunne forsørge sig selv.  

• Vi skal fokusere på en intensiv og tilstrækkelig indsats, men samtidig ikke mere end den 
nødvendige indsats. Princippet er ’rette indsats til rette borger på rette tidspunkt’. 
 

Rette indsats til rette borger på rette tidspunkt – modellen for den udvidede indsats 
Kort sagt skal den ledige eller sygemeldte med risiko for langvarig offentlig forsørgelse spottes og 

visiteres tidligt. Han eller hun skal så udredes tværfagligt. Analysen skal ende ud i forslag til mål, 

delmål og indsatser i et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb. I samarbejde med den enkelte sætter en 

koordinerende sagsbehandler forløbet sammen. Det vil typisk bestå af en række indsatser fra 

beskæftigelse, sundhed og det sociale område afhængigt af, hvilke indsatsspor, der skal i spil (se 

afsnit 4). Den koordinerende sagsbehandler har ansvaret for, at forløbet bliver sat i værk, 

koordineret med dem, der skal levere indsatsen, og at alt sker i tæt samarbejde med den ledige 

eller sygemeldte.  

Hvad sker der typisk, når en ny person søger kontanthjælp eller sygedagpenge efter den nye 

model? 

1. Tidlig screening af personer med risiko for langvarig offentlig forsørgelse 
Når personen søger kontanthjælp eller sygedagpenge, udfylder han eller hun et spørgeskema. 
Skemaet er baseret på forskning. 
 

Sagsbehandler anvender svarene til at vurdere graden af risiko for langvarig offentlig 

forsørgelse. Hvis der er risiko, sætter hun næste fase i værk. 

 

2. Hurtig tværfaglig udredning som grundlag for indsatsplan 
Sagsbehandler henviser straks til en tværfaglig udredning i et af flere tværfaglige teams.  
 

Den ledige eller sygemeldte besøger på en og samme dag en psykolog, fysioterapeut og 

sygeplejerske, der hver gennemfører en screening, der ender ud i en skriftlig vurdering.  

 

Det tværfaglige team, der har screenet vedkommende, mødes derefter til konference sammen 
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med en koordinerende sagsbehandler. Teamet drøfter, kvalificerer og samordner de sundheds- 

og de socialfaglige vurderinger. Resultatet er et forslag til en samlet plan over de indsatser, de 

foreslår, den ledige eller sygemeldte skal igennem. 

 

3. Indsatsplan og indsatser 
Den koordinerende sagsbehandler konkretiserer indsatsplanen i samarbejde med den ledige 
eller sygemeldte. Hun tilrettelægger og iværksætter de indsatser, der er nævnt i planen i 
samarbejde med de aktører, der leverer indsatsen. Det sker på tværs af de forvaltninger, der 
administrerer indsatserne. 
 

4. Tæt opfølgning med progressionsmåling 
Den koordinerende sagsbehandler noterer konkrete tidspunkter for opfølgning på 
indsatsplanen i et særligt it-system, der understøtter processen. It-systemet består også af et 
særligt redskab til progressionsmåling2, der følger udviklingen.  

Modellen for udvidet, arbejdsrettet rehabiliteringsindsats er baseret på en række redskaber, vi 

allerede i dag anvender i Hjørring Kommune ved ressourceforløb. Redskaberne er bl.a.  

• funktionsevnediagnostik 
• ICF-helhedsmodel og klassificering 
• sundhedsfaglige og sociale indsatser  
• relationel koordinering  

De nye medarbejdere vil få undervisning i at anvende de forskellige redskaber. 

6. Hvordan implementeres projektet? 
Investeringen er stor og den samlede indsats er omfattende. Derfor er detaljeret planlægning og 

styring vigtig for at sætte det hele i værk på en koordineret måde. En projektorganisation håndterer 

implementeringen af det store projekt. Chefer fra de forvaltninger, der er involverede, er 

styregruppe for en projektgruppe, der består af relevante afdelingsledere og en konsulent fra 

Arbejdsmarkedsforvaltningen. Projektgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper, der leverer input til og 

konkrete løsninger på de mange opgaver. 

Projektleder har udarbejdet en projektplan for, hvordan investeringen implementeres. De 

forskellige delprojekter bliver løbende sat i værk frem mod årsskiftet og i 2015.  

Styringsstrategi 

Siden starten af 2014 har styregruppen arbejdet med at udvikle en styringsstrategi, der skal 

håndtere anvendelsen af ressourcer fra de forskellige forvaltninger, der leverer indsatserne til 

2 Udvikles i samarbejde med konsulentvirksomheden KIApro. 
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ressourceforløbene. Arbejdet er intensiveret med investeringen i den udvidede 

rehabiliteringsindsats. Styregruppen skal f.eks. udarbejde et budget for indsatserne. Budgettet skal 

danne grundlag for en fordeling af investeringen i de konkrete indsatser. Projektgruppen skal 

løbende orientere den politiske og administrative ledelse om forbruget i forhold til budgettet og om, 

hvordan implementeringen og udviklingen forløber i forhold til målet. 

En arbejdsgruppe analyserer de eksisterende indsatser som led i styringsstrategien, herunder 

behovet for at udvikle og etablere nye indsatser eller nye kombinationer af eksisterende indsatser.   

Uddannelse og træning 

De fleste nye medarbejdere ansættes ved starten af 2015. Efter uddannelse og træning skal de 

håndtere de første forløb for nye ledige og sygemeldte, der iværksættes i starten af april 2015. De 

øvrige medarbejdere ansættes i løbet af 2015, efterhånden som nye ledige og sygemeldte kommer 

til.  

Alle medarbejdere, der skal arbejde med den udvidede rehabiliteringsindsats – både de nye og 

mange af de nuværende – skal instrueres i og uddannes til at arbejde efter den nye model. Det 

omfatter medarbejdere fra alle de involverede forvaltninger. De vil stifte bekendtskab med 

detaljerne i modellen på en række workshops, hvor de får viden om de forskellige nye redskaber.  

It-understøttelse 

Der er mange aktører i kontakt med den enkelte ledige eller sygemeldte i et udviklingsforløb. 

Derfor er der behov for at udveksle informationer og koordinere arbejdet på tværs af forvaltninger, 

m.v. De eksisterende it-løsninger er koncentrerede om lovområderne i de forskellige forvaltninger 

med forskelligt fagligt udgangspunkt og er ikke integreret indbyrdes.  

Vi samarbejder derfor med konsulentvirksomheden KIApro om at udvikle såkaldt databaseret 

rehabiliteringsindsats. Lige nu udvikles og afprøves et system til dette for at se, om det kan 

understøtte processerne i modellen. Alle aktører, der er i kontakt med den ledige eller sygemeldte, 

vil både kunne indberette egne aktiviteter og progressionsmålinger og vil desuden have 

læseadgang til relevante oplysninger fra andre aktører.  

Den koordinerende sagsbehandler vil få adgang til alle oplysninger i systemet og vil derfor nemt få 

overblik over alle de aktiviteter, der indgår i et forløb. Hvis hun har brug for det, kan den 

koordinerende sagsbehandler hurtigt gribe ind og tilrette en eller flere indsatser og i givet fald 

afslutte indsatser, der ikke virker. 

På sigt vil de eksterne aktører i den almene praksissektor og den ledige eller sygemeldte få 

adgang til relevante oplysninger i systemet. 
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Sammen med KIApro skal vi desuden udvikle et program til at overvåge kvaliteten ved løbende at 

måle, om vi gør det, vi siger – om vi følger modellen, og om vi lykkes med at koordinere 

indsatserne og nå de mål, vi har sat for de ledige og sygemeldtes rehabilitering. 

7. Hvordan evaluerer vi projektet? 
De største opgaver i forbindelse med implementeringen forventes afsluttet ved udgangen af juni 

2015, og derfor er der planlagt en intern evaluering efter sommerferien. Her skal styregruppen 

undersøge, om vi arbejder efter den nye model som forventet, og om de forskellige elementer 

fungerer efter hensigten.  

Styregruppen vil også anvende programmet for overvågning af kvaliteten og den løbende 

afrapportering til at vurdere behovet for at udvikle og tilpasse modellen. Vi er nysgerrige og vil også 

afsøge området for nye og bedre metoder. Hvis andre kan vise evidensbaserede resultater, vil vi 

se på det med åbne øjne – det vigtige er, at de indsatser, vi anvender, virker.  

Vi har besluttet at supplere med en ekstern evaluering af investeringen i den udvidede 

rehabiliteringsindsats. 
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Socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at for-

bedre rammerne for etablering og udvikling af bæredygtige 

socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdsplad-

ser til borgere i Frederikshavn Kommune, der er på kan-

ten af arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske virksomheder 

er private virksomheder, der er uafhængige af det offent-

lige 1). Formålet med politikken er derfor, at synliggøre 

rammebetingelserne for styrkelsen af og samarbejdet med 

socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommu-

ne. Ambitionen er et offensivt tiltag, hvor Frederikshavn 

Kommune forholder sig proaktivt til Regeringens 10 initia-

tiver til, at understøtte arbejdet med flere og stærkere so-

cialøkonomiske virksomheder i Danmark.  

En socialøkonomisk vækststrategi og etablering af social-

økonomiske virksomheder er ikke løsningen på alle ud-

fordringer i forbindelse med beskæftigelse, udvikling af 

væksttilbud og vækst i kommunen, men det kan være et 

vigtigt supplement til den øvrige indsats og dermed et 

væsentligt bidrag til de øvrige løsningsmodeller inden for 

disse felter. Det væsentligste parameter for succes er, at 

borgere, som får en dagligdag i en socialøkonomiske virk-

somhed, oplever, at de udfører et stykke arbejde, hvor der 

er en arbejdsgiver, der har forventninger til én, og at det 

ikke er ligegyldigt, om borgeren møder op eller ej. Dette 

er en motivationsskabende faktor, der fremmer, at bor-

gerne får en arbejdsidentitet. En afgørende faktor for et 

virkningsfuldt forløb for den enkelte borger er sparringen 

mellem kommunen og den socialøkonomiske virksom-

hed, hvor der etableres et tæt samarbejde omkring ud-

viklingen af den enkelte borger. 

Hvad er en social økonomisk virksomhed?

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet 

mellem den offentlige sektor, den private sektor og ci-

vilsamfundet og kombinerer karakteristika og ressourcer 

herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private 

virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft 

er, at skabe positiv social forandring. På den anden side 

adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støttede 

projekter ved, at de som virksomheder primært anven-

der forretningsmæssige metoder til, at opnå denne for-

andring. Igennem deres kombination af social drivkraft 

med forretning udgør socialøkonomiske virksomheder en 

ny og alternativ måde, at løse centrale samfundsmæssi-

ge problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de ar-

bejdspladser og bidrager positivt til samfundsøkonomien.

Regeringsdefinition af socialøkonomiske virksomheder er 

følgende: En privat virksomhed, der driver erhverv med 

det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme 

særlige sociale og samfundsgavnlige formål”

1) Jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kapitel 2, § 5 stk. 3.
Det offentlige må ikke have væsentlig indflydelse på ledelse eller drift af din virksomhed. Det er en konkret vurdering, hvad det vil sige at være uafhængig.

Det offentlige skal forstås som: kommuner, regioner eller staten samt myndigheder og selskaber, som de ejer. Hvis halvdelen af en virksomhed eller mere er ejet af det 
offentlige, vil virksomheden ikke være uafhængig. Det samme gælder, hvis det offentlige udpeger halvdelen eller mere af ledelsen, har råderet over halvdelen eller 
mere af stemmerettighederne eller på anden måde har beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i virksomheden. Det faktum, at du sælger ydelser 
til det offentlige, at det offentlige fører tilsyn med dig, eller at du modtager offentlige tilskud, betyder derimod ikke i sig selv, at din virksomhed ikke er uafhængig.
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Politikkens grundlæggende principper 
samt konkrete mål

Politikken indeholder grundlæggende principper og kon-

krete mål til offensivt, at styrke arbejdet med de so-

cialøkonomiske virksomheder. Frederikshavn Kommune 

ønsker, at realisere politikken gennem øget samarbejde 

mellem centrene i kommunen, hvor primært Center for Ar-

bejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri samt Center 

for Unge er de største leverandører af borgere til de social-

økonomiske virksomheder. Erhvervshus Nord vil ligeledes 

spille en væsentlig rolle som samarbejdspartner i forhold 

til politikkens virksomhedsrettede fokus, der bl.a. inde-

bærer kvalificeret rådgivning til socialøkonomiske iværk-

sættere og virksomheder.  Til at implementere politikken 

nedsættes en arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse 

af en handleplan. Til at støtte arbejdsgruppen nedsættes 

en styregruppe med nøglepersoner fra de samarbejdende 

centre. Arbejdsgruppen vil ligeledes have fokus på mu-

lighederne for ekstern finansiering til, at optimere arbej-

det med og initiativer til socialøkonomiske virksomheder i 

Frederikshavn Kommune. 

Nedenstående er beskrevet de grundlæggende principper 

for politikken.

Jobskabelse og vækstmuligheder 

Flere bæredygtige socialøkonomiske virksomheder vil 

styrke mulighederne for de borgere, der har vanskeligt ved 

at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Socialøkonomiske 

virksomheder bidrager således til jobskabelse gennem en 

udvidelse af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet. Herved 

mindskes omfanget af borgere på passiv forsørgelse, hvil-

ket kan gøre fremme af socialøkonomiske virksomheder til 

en del af løsningen på en væsentlig samfundsøkonomisk 

udfordring i disse år med færre borgere i den arbejdsdyg-

tige alder og et generelt pres på samfundsøkonomien.

Synlighed og rummelighed

Der skal være en klar strategi for synliggørelse af arbej-

det med socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 

Kommune, hvor mulighederne for at etablere og drive so-

cialøkonomiske virksomheder fremhæves. Herunder skal 

ligeledes fremhæves, hvilke støtteforanstaltninger og net-

værk som de socialøkonomiske iværksættere kan benyt-

te sig af. 

De socialøkonomiske virksomheder er rummelige og er i 

stand til at tage særlige hensyn, som det ikke er muligt at 

tage på det ordinære arbejdsmarked. De formår derigen-

nem, at skabe jobs til særligt udsatte borgere. Dertil har 

socialøkonomiske virksomheder typisk en særlig viden og 

ekspertise i, at opkvalificere og ansætte borgere på kan-

ten af arbejdsmarkedet.   

Bæredygtige socialøkonomiske virksomheder

Der skal sikres et solidt kendskab blandt alle aktører til 

den socialøkonomiske virksomhedsform. Eksisterende og 

særligt potentielle socialøkonomiske virksomheder skal 

kende mulighederne for støtte og rådgivning for, at kun-

ne skabe bæredygtige vækstvirksomheder. Ligeledes for at 

sikre, at der ikke sker en form for institutionalisering i de 

socialøkonomiske virksomheder og at de i kraft af deres 

rummelighed skaber et for positivt billede af arbejdsmar-

kedet.  
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Konkrete mål

For at Frederikshavn Kommune kan opfylde og imple-

mentere politikken skal der være fokus på, at nedenstå-

ende 5 mål opfyldes. De fem mål er følgende:  

Iværksætterrådgivningen til socialøkonomiske iværksæt-

tere og virksomheder

Frederikshavn Kommune ønsker via målrettet iværk-

sætterrådgivning, at sikre fastholdelse af det socialøko-

nomiske potentiale og sikre udviklingen af solide og 

bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i Frederiks-

havn Kommune. Erhvervshus Nord tilbyder kvalificeret 

iværksætterrådgivning til kommende iværksættere. Denne 

rådgivning skal udvikles til også, at vejlede socialøkono-

miske iværksættere og virksomheder med fokus på både 

etablering, udvikling, udarbejdelse af forretningsplaner, 

økonomistyring og finansieringsmuligheder. Der skal des-

uden oprettes et særligt netværk for nye og etablerede 

socialøkonomiske virksomheder, der kan sparre med hin-

anden og udveksle erfaringer for at sikre lokal bæredyg-

tighed.   

Målrettet rådgivning til offentligt ansatte

Frederikshavn Kommune ønsker, at tilbyde de offentlige 

ansatte målrettet rådgivning vedrørende samarbejdsmu-

lighederne med og potentialerne i de socialøkonomiske 

virksomheder. Offentlige ansatte har stor viden om og 

indsigt i problemfelter og metoder inden for deres fagom-

råde – socialøkonomiske virksomheder har typisk en sær-

lig viden og ekspertise i forhold til, at opkvalificere eller 

ansætte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et kon-

struktivt samarbejde vil derfor medvirke til, at sikre en 

faglig, kvalificeret og virkningsfuld indsats for borgeren. 

Der vil ligeledes være et potentiale i, at yde målrettet vej-

ledning til offentlige ansatte eller afskedigede offentli-

ge ansatte, der med deres indsigt og viden har interesse 

for selv, at starte en socialøkonomisk virksomhed. Offent-

lig ansatte har ofte en unik indsigt i, hvordan en indsats 

bedst muligt sammensættes og denne viden kan bruges i 

udvikling af nye tilbud i rammerne af en socialøkonomisk 

virksomhed. 

Etablering af lokalt tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Frederikshavn Kommune ønsker med etableringen af et 

lokalt socialøkonomisk netværk, at sikre mulighed for 

Iværksætterrådgivningen til 
socialøkonomiske iværksættere 

og virksomheder

Målrettet rådgivning
 til offentligt ansatte

Etablering af lokalt tværsektorielt socialøkonomisk 
netværk

Etablering af lokalt 
tværsektorielt 

socialøkonomisk netværk

Etablering af mentorordning En indgang til kommunen
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tværsektorielt samarbejde samt at skabe en platform for 

etablering af partnerskaber på tværs, kompetencedeling 

og idégenerering. Netværket skal være med til at sikre vi-

dendeling på tværs mellem erhvervsliv, institutioner, for-

eninger og kommunen. Der kan i netværket afholdes en 

række arrangementer og workshops, der fremhæver kon-

krete problemstillinger relateret i socialøkonomisk virk-

somhedsdrift. 

Endelig kan socialøkonomiske virksomheder bidrage med 

metodeviden om, hvordan målgrupperne kommer tættere 

på arbejdsmarkedet. Denne viden kan bruges på ordinære 

arbejdspladser, som også påtager sig et socialt ansvar og 

hjælper udsatte grupper med opkvalificering og træning.  

Etablering af mentorordning

Frederikshavn Kommune ønsker, at etablere en men-

torordning. Mentorordningen skal fremme tilførslen af 

professionelle kompetencer fra konventionelle erhvervs-

virksomheder til de socialøkonomiske virksomheder. 

Mentorerne rekrutteres gennem det lokale tværsektoriel-

le socialøkonomiske netværk. Mentorerne er ledere eller 

medarbejdere, der kan tilføre viden om forretningsplan-

lægning, markedsføring og lokalt kendskab til de social-

økonomiske iværksættere og virksomheder.   

En indgang til kommunen

Frederikshavn Kommune ønsker, at afbureaukratise-

re indgangen til kommunen. Formålet er, at mulighe-

derne for målrettet rådgivning, samarbejde og indgåelse 

af kontrakter tydeliggøres og forenkles via én indgang til 

kommunen. Herfra guides man videre til rettede vedkom-

mende vedrørende spørgsmål om rådgivning, lovgivning, 

samarbejde, indkøbs- og udbudspolitik. Det skal ligeledes 

være synligt og gennemskueligt for nuværende og poten-

tielle socialøkonomiske arbejdspartnere, hvordan økono-

mien er i et eventuelt samarbejde. 

Frederikshavn kommune ønsker løbende, at forbedre in-

formation om kommunens aktuelle udbud og indkøbs-

aftaler samt, at tilgodese socialøkonomiske virksomheder 

med fleksible udbudsregler og fokus på brugen af sociale 

klausuler. Sociale klausuler2) kan ved udbud tilrettelægges 

på en sådan måde, at der i kontrakten stilles krav om en 

nærmere angivet social forpligtelse.   

Kommunikationsstrategi

Frederikshavn Kommune ønsker, at politikken suppleres 

med en plan for, hvordan kendskabet til socialøkonomi-

en som begreb og til socialøkonomiske virksomheder som 

konkret virksomhedsform udbredes. Fokus i kommuni-

kationen skal ligge på, hvilke problemer og udfordringer, 

den socialøkonomiske virksomhedsform kan være med til 

at løse.

Kommunikationen skal rette sig internt og eksternt. 

 

• Den skal for det første rette sig internt mod medar-

bejderne i Frederikshavn Kommune der skal arbejde 

med og drage nytte af socialøkonomiske virksomhe-

der i Frederikshavn Kommune. Disse medarbejde-

re skal kende de muligheder, de konkret har i deres 

jobfunktion, for alt fra at samarbejde med, være kun-

der hos og lave partnerskaber og længere samarbejds-

forløb om eksempelvis arbejdsmarkedsrettede forløb i 

socialøkonomiske virksomheder.

2) Formålet med sociale klausuler er, at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. En social klausul kan fx opstille krav om at ansætte et bestemt antal medarbejdere 
på særlige vilkår. En social klausul vil typisk være et krav, der indsættes i kontrakten på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til opgaven. Klausulen inde-
bærer en nærmere angivet social forpligtelse for den, der vinder opgaven.
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• Eksternt er det afgørende med en kommunikations-

strategi over for samarbejdspartnere, virksomheder, 

foreninger, interesseorganisationer, borgere mv. Målet 

hermed er at sikre kendskab til Frederikshavn Kom-

munes politiske prioriteringer, skabe sammenhæng 

internt i kommunens arbejde samt at kunne bruge 

strategien aktivt og sikre etablering af en socialøkono-

misk iværksætterkultur og dermed flere socialøkono-

miske virksomheder i Frederikshavn. 
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FORORD 
 
Vi har i de seneste år set en opblomstring af flere nye danske socialøkonomiske 
virksomheder. Det er en spændende udvikling, der kan medvirke til at skabe 
positive samfundsmæssige forandringer i Danmark.  
 
Regeringen har et klart mål om at skabe et Danmark, der hænger sammen. Et 
Danmark hvor flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, gøre 
nytte og realisere det potentiale, som alle mennesker har. Det er vores oplevelse, 
at mange danske socialøkonomiske virksomheder hver dag gør en betydelig for-
skel i forhold til at realisere netop dette mål.  
 
Det gør de for eksempel, når en cateringvirksomhed skaber et arbejdsfællesskab 
for indvandrerkvinder, der hidtil ikke har kunnet finde fodfæste på det danske 
arbejdsmarked på grund af sprogvanskeligheder, sygdom eller menneskelig sår-
barhed. Eller når biavl og honningproduktion skaber fleksibel beskæftigelse for 
udsatte personer og dermed giver dem ”en plads i samfundet”.  
 
Regeringen nedsatte i begyndelsen af 2013 et udvalg, der har undersøgt barrie-
rer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Danmark, og 
hvad vi kan gøre for at overkomme disse barrierer. Der skal lyde en stor tak til 
alle udvalgets medlemmer for deres dedikerede og kompetente indsats i ud-
valgsarbejdet.  
 
Udvalgets analyser viser, at det på ingen måde er let at drive en socialøkonomisk 
virksomhed, der både skal levere samfundsnyttige og forretningsmæssige resul-
tater. Derfor er det heller ikke holdbart, at socialøkonomiske iværksættere, som 
tingene ser ud i dag, skal kæmpe med ekstra barrierer, blot fordi de er social-
økonomiske.     
 
Det er vores klare overbevisning, at det bør være lettere og mere attraktivt at 
starte og drive socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Med dette udspil ta-
ger vi fat i de vigtigste af de udfordringer, udvalget har identificeret. På denne 
måde håber vi, at kunne give sektoren et vigtigt skub i den rigtige retning.  
Den igangsatte indsats skal først og fremmest styrke socialøkonomiske virksom-
heder og iværksætteres muligheder for at etablere sig og vokse som private virk-
somheder. Men det er vigtigt, at vi samtidig også retter vores opmærksomhed 
mod, hvordan vi kan styrke socialøkonomiske virksomheders forudsætninger for 
at skabe nye samfundsgavnlige løsninger i samspil med offentlige og frivillige 
aktører på de sociale og beskæftigelsesmæssige områder. 
 

 

Manu Sareen    
 
Minister for børn, ligestilling,  
integration og sociale forhold  

Mette Frederiksen 

Beskæftigelsesminister 
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SAMMENFATNING 
 
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der 
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til inklusion og det rummelige ar-
bejdsmarked. Derfor styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og So-
ciale Forhold og Beskæftigelsesministeriet nu indsatsen for at gøre det lettere og 
mere attraktivt at etablere, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder på 
markedsvilkår i Danmark. Den styrkede indsats følger op på anbefalinger fra 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
 
”Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål 
gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål.” 1 
 
Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige 
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og 
ressourcer herfra. De adskiller sig på den ene side fra andre private virksomhe-
der, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social foran-
dring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisationer og støtte-
de projekter, ved at de som virksomheder primært anvender forretningsmæssige 
metoder til at opnå denne forandring.  
 
Igennem deres kombination af social drivkraft med forretning udgør socialøko-
nomiske virksomheder en ny og alternativ måde at løse centrale samfundsmæs-
sige problemstillinger på i Danmark. Samtidig skaber de arbejdspladser og bi-
drager positivt til samfundsøkonomien. 
  
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder 
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Mange social-
økonomiske virksomheder gør en stor indsats for at opkvalificere og inkludere 
personer fra en udsat målgruppe og bidrager herigennem til, at flere får fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet, en plads i samfundet og derigennem et mere værdigt 
liv. 
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer, 
der står i vejen for, at danske socialøkonomiske virksomheder kan udnytte deres 
fulde potentiale. Det er ambitionen, at den styrkede indsats kan udgøre et første 
skridt i forhold til at nedbryde disse barrierer og derved bane vejen for fremvæk-
sten af flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark. 
 
 

 

 

 

1 Definition af socialøkonomiske virksomheder, Anbefalingsrapport, Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, 
september 2013. 

BAGGRUND 
Ved finanslovsaftalen for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten aftale 
om at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Derfor ned-
satte regeringen Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. Udvalget 
har undersøgt barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark og givet anbefalinger til, hvorledes disse udfor-
dringer bedst imødekommes.  
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OVERSIGT OVER INITIATIVERNE	  
 
Bedre rammer, vejledning og sam- dokumentere deres arbejde samt de resulta-

arbejde ter, de skaber.  

  
Vækstcenter for socialøkonomiske Klar identitet og regulering  
virksomheder  
Der etableres et vækstcenter, der skal samle Registreringsordning for socialøko-
og formidle viden, styrke samarbejdet på nomiske virksomheder 
feltet og fungere som én indgang til hjælp og Der introduceres en særlig registreringsord-

vejledning for socialøkonomiske virksomhe- ning for socialøkonomiske virksomheder, som 

der og potentielle samarbejdspartnere.. skal bidrage til at definere, legitimere og 

Vækstcentret får desuden en hjemmeside, regulere sektoren. 
som skal give adgang til information og vej-  
ledning.  Undersøgelse af muligheden for at 
 lempe rimelighedskravet 
Råd for Socialøkonomiske Virksomhe- Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddra-

der  gelse af arbejdsmarkedets parter, som under-

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder søger muligheden for at fravige rimeligheds-

skal følge sektorens udvikling samt arbejde kravet for socialøkonomiske virksomheder. 

for et styrket fokus på socialøkonomiske  
virksomheder på tværs af den offentlige,  
private og frivillige sektor. Styrket forretningsgrundlag og 
 iværksætteri 
Pulje til styrket kommunal indsats   
Der udbydes midler, der skal hjælpe særligt Forlængelse af det Sociale Vækstpro-
motiverede og interesserede kommuner til at gram  
styrke deres indsats for og samarbejde med Det Sociale Vækstprogram er forlænget frem 

socialøkonomiske virksomheder. til 2016. Vækstprogrammet er et forretnings-

 udviklingsforløb målrettet socialøkonomiske 

 virksomheder. 

Større viden og kendskab   
 Styrket socialøkonomisk iværksætteri 
Oplysningsindsats om socialøkonomi- og forretningsdrift 
ske virksomheder Der iværksættes en række aktiviteter rettet 

Målrettede oplysningsaktiviteter skal øge mod at sikre socialøkonomiske iværksættere 

kendskabet til socialøkonomiske virksomhe- og virksomheder bedre adgang til sparring og 

der, så interessen for at samarbejde med, vejledning i forhold til at udvikle deres forret-

investere i, og efterspørge produkter fra ningsidé og etablere eller udvide egen virk-

socialøkonomiske virksomheder stiger. somhed. 

   
Værktøjskasse til dokumentation af Private partnerskaber 
effekt  Der igangsættes et program, der skal fremme 

Der udarbejdes en værktøjskasse, som inde- etablering og udvikling af partnerskaber 

holder redskaber, der kan støtte og vejlede mellem socialøkonomiske virksomheder og 

socialøkonomiske virksomheder til selv at større danske virksomheder.  



 

 

SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER – 
EN DRIVKRAFT FOR SAMFUNDSMÆSSIG 
FORANDRING  
 
Danmark står over for en række betydelige samfundsmæssige udfordringer. Vi 
skal fortsat sikre vækst og jobskabelse i en konkurrencepræget international 
økonomi. Samtidig skal vi have et arbejdsmarked, som også tilbyder muligheder 
til de personer, der ikke står først i jobkøen, vi skal reducere vores negative på-
virkning på miljøet og sikre bedre sundhed og velfærd til alle i fremtiden.  
 
Skal vi løse disse udfordringer, har vi brug for at udvikle nye ideer og nye løsnin-
ger. Vi skal blive bedre til at tænke nyt, og vi skal være bedre til at samarbejde 
på tværs af eksisterende skel, eksempelvis mellem det offentlige, civilsamfundet 
og det private. 
 
Både internationale og danske erfaringer peger på, at socialøkonomiske virk-
somheder kan spille en vigtig rolle som en drivkraft for udvikling af nye løsnin-
ger på centrale samfundsproblematikker. Dette kan både være direkte i kraft af 
virksomhedernes egne aktiviteter og resultater, men også indirekte ved at inspi-
rere til nytænkning, højere standarder og nye samarbejder hos andre private, 
offentlige og frivillige aktører. 
 
Socialøkonomiske virksomheder har et særligt stort potentiale, når det gælder 
om at skabe et Danmark, der hænger sammen – hvor alle er med. Allerede i dag 
spiller mange danske socialøkonomiske virksomheder her en vigtig rolle ved at 
opkvalificere og inkludere personer fra udsatte målgrupper2 i arbejde. På denne 
måde bidrager de til, at flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet og udgør såle-
des et vigtigt supplement til den øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige ind-
sats. 
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har identificeret en række barrierer, 
som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Flere af disse knytter sig til, at socialøkonomiske virksom-
heder er en forholdsvis ny og ukendt type aktør, der ikke altid passer lige godt 
ind i eksisterende strukturer og ”kasser”. Dette udfordrer virksomhedernes mu-
ligheder for at afsætte deres produkter, tiltrække investeringer og etablere sam-
arbejder med offentlige og private aktører.  
 
Regeringen ønsker med den igangsatte indsats at skabe bedre rammer for, at 
socialøkonomiske virksomheder kan operere på markedsvilkår og udleve deres 
potentiale. Dette skal blandt andet opnås ved at styrke det almene kendskab til 
den socialøkonomiske virksomhedstype samt ved at styrke de socialøkonomiske 
virksomheders muligheder for at indgå nyskabende samarbejder med relevante 
aktører i såvel den offentlige, private og frivillige sektor. 
 
 

 
2 I denne publikation anvendes betegnelserne ”udsatte målgrupper” og ”udsatte ledige”. Udsathed anvendes i denne 
forbindelse som en paraplybetegnelse for borgere, der af forskellige årsager har svært ved at indgå på det ordinære 
arbejdsmarked. Deres udfordringer kan dreje sig om alt fra sociale problemer med misbrug eller hjemløshed til 
fysiske eller psykiske handicap.   
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SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I 
DANMARK 
 
Hvad er en socialøkonomisk virksomhed? 
Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, der driver erhverv med 
det formål, gennem deres virke og indtjening, at fremme særlige sociale og sam-
fundsgavnlige formål.3 
 
Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige 
sektor, den private sektor og civilsamfundet og kombinerer karakteristika og 
ressourcer fra disse tre sektorer. De adskiller sig på den ene side fra andre priva-
te virksomheder, ved at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv 
social forandring. På den anden side adskiller de sig fra fx frivillige organisatio-
ner og støttede, midlertidige projekter, ved at de som virksomheder primært 
anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring.  
 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheders undersøgelser viser, at der er stor 
variation blandt danske socialøkonomiske virksomheder. Overordnet kan der 
skelnes imellem socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgrup-
pe/sag eller med en målgruppe. Grænsen mellem de to grupper er dog flydende.  
 
Socialøkonomiske virksomheder, der arbejder for en målgruppe eller en sag, har 
til formål at forbedre forholdene og livskvaliteten for en særlig målgruppe eller 

fremme en særlig samfundsgavnlig 
sag. Eksempelvis kan virksomheden 
gennemføre oplysningsaktiviteter, pro-
ducere hjælpemidler, organisere støt-
tearrangementer eller donere virksom-
hedens overskud for at fremme et sær-
ligt formål.  
 
Socialøkonomiske virksomheder, der 
arbejder med en målgruppe, involverer 
en udsat målgruppe direkte i deres 
virke. Dette gør de eksempelvis ved at 
ansætte udsatte ledige eller ved at sikre 
bedre beskæftigelsesmuligheder og 
større livskvalitet for den enkelte gen-
nem inklusion, aktivering og kompe-
tenceudvikling.  
 

 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder har opstillet fem kriterier, der af-
grænser socialøkonomiske virksomheder fra andre typer af virksomheder og 
organisationer. Disse kriterier er:  
 

• Socialt formål – virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig ka-
rakter; det vil sige, at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, 

 

 
3 Jf. definition af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder 

BAGGRUND 
Ved finanslovsaftalen for 2013 
indgik regeringen og Enhedsli-
sten aftale om at støtte udviklin-
gen af socialøkonomiske virk-
somheder. Derfor nedsatte rege-
ringen Udvalget for socialøko-
nomiske virksomheder.  
 
Udvalget har undersøgt barrierer 
for etablering og udvikling af 
socialøkonomiske virksomheder 
i Danmark og givet anbefalinger 
til, hvorledes disse udfordringer 
bedst imødekommes.  
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miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborger-
skab. 
• Væsentlig erhvervsdrift – virksomheden har et væsentligt element af er-
hvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betyde-
lig del af dens omsætning. 
• Uafhængig af det offentlige – virksomheden har eget CVR-nummer og 
fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virk-
somheden. 
• Social overskudshåndtering – virksomheden anvender hele sit overskud til 
primært at fremme sociale formål, reinvestere i egen eller andre socialøko-
nomiske virksomheder og sekundært til begrænset udbetaling af udbytte til 
investorer. 
• Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse – virksomheden er transpa-
rent i sit virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse. 

 
 
Socialøkonomiske virksomheder i Danmark 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede igennem deres ar-
bejde 2924 socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Udbredelsen af virksom-
hedstypen i Danmark synes således fortsat at være forholdsvis begrænset. Et 
nærmere kig på de 292 virksomheder giver dog en indikation af, at der i disse år 
kommer flere nye socialøkonomiske virksomheder til. Således er ca. halvdelen af 
virksomhederne etableret i 2007 eller senere. 
 
Figur 1: Socialøkonomiske virksomheder i Danmark inddelt efter formål, og 
om de arbejder for eller med en målgruppe (juni 2013) 

 
Kilde: Udvalget for Socialøkonomiske virksomheders anbefalingsrapport, 2013. 
 
 
Barrierer for socialøkonomiske virksomheder 
Udvalget for socialøkonomiske virksomheder identificerede en række udfordrin-
ger, som vurderes at hæmme udviklingen af flere og stærkere socialøkonomiske 
virksomheder i Danmark. Blandt andet blev følgende udfordringer vurderet som 
centrale barrierer:  
 
Begrænset kendskab 

 
4 Det skal bemærkes, at dette antal er udtryk for et øjebliksbillede, der udelukkende er baseret på udvalgets kort-
lægningsarbejde.  
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Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Dette gælder både virksomhedstypen generelt, virksomhe-
dernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf.  
 
Behov for afgrænset identitet og bedre regulering 
Fraværet af en egentlig regulering og en klar afgrænsning af, hvad en socialøko-
nomisk virksomhed er, gør det i nogle sammenhænge vanskeligt for socialøko-
nomiske virksomheder at legitimere og markedsføre deres virksomhed over for 
kunder, investorer, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter.  
 
Begrænsninger vedrørende ansættelse på særlige vilkår  
Socialøkonomiske virksomheder, som arbejder med en målgruppe, oplever, at 
elementer i beskæftigelseslovgivningen, der skal forhindre konkurrenceforvrid-
ning og fortrængning af ordinært ansatte, til en hvis grad begrænser de social-
økonomiske virksomheders muligheder for at integrere udsatte ledige på ar-
bejdsmarkedet.  
 
Behov for stærkere forretningsgrundlag 
Socialøkonomiske virksomheder og iværksættere kan opleve særlige udfordrin-
ger i forhold til at udvikle og opretholde en økonomisk bæredygtig virksomhed 
samtidig med, at de undgår at gå på kompromis med deres sociale formål. Disse 
udfordringer forstærkes af, at mange socialøkonomiske iværksættere synes at 
have begrænset erfaring med og viden om forretningsdrift samt begrænset ad-
gang til forretningsmæssig sparring og erfaringsdeling igennem deres netværk. 
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STYRKET INDSATS FOR  
SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER  
 
Regeringen ønsker at støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der 
løfter et socialt ansvar - ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked.  
 
På baggrund af de udpegede barrierer styrker Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold og Beskæftigelsesministeriet derfor nu med 10 
initiativer indsatsen for at gøre det lettere og mere attraktivt at etablere, drive og 
udvikle socialøkonomiske virksomheder. Den styrkede indsats følger således 
direkte op på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder. 
  
De 10 initiativer skal styrke forudsætningerne for, at den socialøkonomiske sek-
tor i Danmark over de næste år kan vokse sig større og stærkere. Dette skal ske 
ved at støtte op omkring eksisterende socialøkonomiske virksomheders mulig-
heder for at styrke og udvikle deres forretning samt ved at støtte op omkring 
udviklingen af nye socialøkonomiske forretningsidéer. 
    
Indsatsen er målrettet en sektor i hurtig bevægelse. Der lanceres løbende nye 
tiltag med et socialøkonomisk sigte, og der udvises interesse for potentialet i de 
socialøkonomiske virksomheder fra mange sider: Hos større private virksomhe-
der og fonde, i civilsamfundet og ikke mindst i kommunerne.  
 
Det er derfor ambitionen, at der sikres en stærk kobling mellem den forestående 
indsats, de socialøkonomiske virksomheder og øvrige private og frivillige tiltag 
på området. En kobling der kan danne grobund for stærke fremtidige partner-
skaber til gavn for den socialøkonomiske sektor.  
 
 
Indsatsen består af 10 initiativer, der samlet skal medvirke til at sikre:  
 

• Bedre rammer, vejledning og samarbejdsmuligheder for socialøkonomi-
ske virksomheder. 
 
• Klar identitet og regulering for og omkring socialøkonomiske virksomhe-
der. 
 
• Større viden om og kendskab til socialøkonomiske virksomheder og deres 
samfundsmæssige effekt. 
 
• Et styrket forretningsgrundlag i socialøkonomiske virksomheder og mere 
socialøkonomisk iværksætteri.  
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BEDRE RAMMER, VEJLEDNING OG SAMARBEJDE 
 
Socialøkonomiske virksomheders fokus på såvel social som økonomisk værdi-
skabelse medfører, at de ofte er underlagt mange forskellige regelsæt og derfor 
møder flere krav til dokumentation, kontrol og administration end andre virk-
somheder inden for deres respektive branche.  
 
Der er behov for, at offentlige institutioner, private virksomheder og andre aktø-
rer fremadrettet kan få bedre adgang til viden om socialøkonomiske virksomhe-
der og de regler og rammer, der gælder for dem. En fælles offentlig indgang for 
og omkring socialøkonomiske virksomheder vil kunne tilbyde information om 
den socialøkonomiske virksomhedstype samt give overblik og vejledning vedrø-
rende gældende regulering og viden om muligheder for samspil med det social-
økonomiske felt. Meget tyder i denne forbindelse på, at der er et særligt stort 
potentiale i at styrke samspillet og synergien mellem de socialøkonomiske virk-
somheder og social- og beskæftigelsesindsatsen i kommunerne.   
 
Indsatsen for socialøkonomiske virksomheder har til formål at styrke rammevil-
kårene og samarbejdsmulighederne for en forholdsvis ny og dynamisk social-
økonomisk sektor, hvis behov både er forskelligartede og i konstant forandring. 
For kontinuerligt at sikre en stærk socialøkonomisk sektor i Danmark, er der 
behov for løbende at følge sektorens udvikling, resultater og behov, og tilpasse 
indsatsen herefter. Dette søges opnået ved etablering af et Råd for socialøkono-
miske virksomheder. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
VÆKSTCENTER FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Socialøkonomiske virksomheder skal styrkes gennem oprettelsen af et Vækstcen-
ter, som skal fungere som én indgang til hjælp og vejledning for socialøkonomi-
ske virksomheder og potentielle samarbejdspartnere. Vækstcentret skal: 

• Smidiggøre socialøkonomiske virksomheders indgang til, kontakt og 
samarbejde med det offentlige og dermed bidrage til at lette deres admini-
strative byrder. 
• Styrke forretningsgrundlaget hos socialøkonomiske virksomheder og 
iværksættere ved at vejlede om etablering, drift og udvikling af socialøko-
nomisk virksomhed.  
• Løbende formidle viden om socialøkonomiske virksomheder til samar-
bejdspartnere og interessenter i den offentlige, private og frivillige sektor. 
• Arbejde strategisk for et bedre samarbejde mellem socialøkonomiske 
virksomheder og offentlige myndigheder.  
• Løbende indsamle og dele viden, bl.a. gennem hjemmesiden, som skal 
fungere som Vækstcentrets digitale profil.  

 
 
PULJE TIL STYRKET KOMMUNAL INDSATS  
Der er brug for, at flere kommuner arbejder målrettet med socialøkonomiske 
virksomheder. Derfor afsættes en del af satspuljen til socialøkonomiske virk-
somheder til, at en eller flere medarbejdere i en kommune kan optimere kom-
munens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. Interesserede kommuner 
vil blandt andet kunne søge midler til nedenstående: 
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• En eller flere tværgående tovholdere med indgående kendskab til kom-
munens organisering og funktion. 
• At styrke det tværgående samarbejde internt i kommunen, særligt mel-
lem arbejdsmarkedets parter, de lokale jobcentre, den kommunale indkøbs-
afdeling og den lokale erhvervsservice.  
• Dialogmøder med relevante socialøkonomiske virksomheder for at få fle-
re udsatte ledige i beskæftigelse.  
• Arbejde med effekt af ansættelse/deltagelse i tilbud i en socialøkonomisk 
virksomhed samt kortlægning af, hvad kommunen får for pengene og der-
ved, hvad kommunen sparer på lang sigt. 
• Optimering af kommunens viden om socialøkonomiske virksomheder i 
lokalområdet.  
• Forankring af tovholderens arbejde med socialøkonomiske virksomheder. 
• Udvikling af en kommunal strategi. 

 
 

RÅD FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Den danske sektor for socialøkonomiske virksomheder er dynamisk, forskelligar-
tet, og under konstant udvikling. Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder skal 
følge denne udvikling samt arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske 
virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. Rådets op-
gaver er bl.a. at: 

• Støtte op om implementeringen af indsatsen for socialøkonomiske virk-
somheder og fungere som advisory board og sparringspartner for Vækstcen-
tret og dets virke.  
• Følge den socialøkonomiske sektors udvikling og vejlede i forhold til, 
hvordan der bedst kan støttes op omkring socialøkonomiske virksomheders 
vækstvilkår. 
• Bidrage til den offentlige debat vedrørende socialøkonomiske virksomhe-
der. 
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KLAR IDENTITET OG REGULERING	  
 
Socialøkonomiske virksomheder er i kraft af deres kombination af forretnings-
drift med et socialt formål en relativ ny og anderledes virksomhedsform. Det 
medfører vanskeligheder for virksomhederne i forhold til klart at afgrænse og 
legitimere sig i forhold til mere traditionelle aktører, herunder andre private virk-
somheder og frivillige organisationer.  
 
Vanskelighederne kommer særligt til udtryk i forhold til kommunikation med 
kunder, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter, der kan have 
svært ved klart at skelne socialøkonomiske virksomheder fra andre aktører. Det-
te gør det vanskeligt for forbrugere og samarbejdspartnere aktivt at tilvælge 
socialøkonomiske virksomheder og produkter. For at skabe de bedste rammer 
for socialøkonomiske virksomheder, er det vigtigt, at socialøkonomiske virksom-
heder får mulighed for at legitimere deres virksomhed og får en fælles identitet 
og regulering gennem lovgivning.   
 
En klar afgræsning af socialøkonomiske virksomheder vil tilmed gøre det muligt 
at følge sektorens udvikling samt at tilpasse lovgivning for denne virksomheds-
type. Dette gælder særligt i forhold til virksomhedernes arbejde med personer, 
der står på kanten af, eller helt uden for, arbejdsmarkedet.  
 
Det er vigtigt, at alle bidrager og er en del af det danske arbejdsmarked så vidt 
muligt. Ikke kun for samfundets skyld, men i høj grad også for den enkeltes. Det 
er en høj prioritet, at også de allermest udsatte har en hverdag, hvor de har no-
get at stå op til. En del socialøkonomiske virksomheder har netop inklusion som 
formål, og derfor er det vigtigt, at virksomhederne ikke begrænses unødigt i 
deres virke. Det er i dag en barriere for en del socialøkonomiske virksomheder, 
at muligheden for at ansætte flere udsatte ledige begrænses af lovgivningen. Der 
er derfor et behov for at undersøge, hvorvidt reglerne på beskæftigelsesområdet 
kan blive tilpasset, således at socialøkonomiske virksomheder i større omfang 
kan inkludere udsatte ledige på arbejdsmarkedet uden det fører til fortrængning 
eller konkurrenceforvridning. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
REGISTRERINGSORDNING FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Der introduceres en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, 
som skal bidrage til at definere, legitimere og regulere sektoren. Registrerings-
ordningen skal gøre det muligt for virksomhederne at dokumentere, at de lever 
op til visse standarder i forhold til deres virksomhedsdrift og er transparente.  
Det sker ved at give dem eneretten til betegnelsen ”registreret socialøkonomisk 
virksomhed”. 
 
 
UNDERSØGELSE AF MULIGHEDEN FOR AT LEMPE RIMELIGHEDSKRAVET  
Der er igangsat et forsøg, som indebærer mulighed for dispensation fra rimelig-
hedskravet, når en privat virksomhed ønsker at ansætte flere førtidspensionister 
med løntilskud. Forsøget omfatter kun førtidspensionister ansat med løntilskud 
og løber fra 1. oktober 2013 til 31. december 2014.  
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
som skal undersøge, om det vil kunne styrke beskæftigelsesindsatsen for udsat-
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te at lempe rimelighedskravet for en bredere gruppe af ansatte på særlige vilkår i 
socialøkonomiske virksomheder under hensyntagen til at støttet beskæftigelse 
ikke skal fortrænge ordinært ansatte og ikke må være konkurrenceforvridende.  
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STØRRE VIDEN OG KENDSKAB	  
 
Der synes at være begrænset viden om og kendskab til socialøkonomiske virk-
somheder i Danmark. Dette gælder både forretningsmodellen generelt, virksom-
hedernes arbejde og de positive samfundsmæssige effekter heraf. Alment kend-
skab til socialøkonomiske virksomheders særlige karakteristika er centralt i for-
hold til at opbygge tillid og understøtte interessen for samarbejde hos potentiel-
le kunder, partnere og investorer.  
 
Derfor skal kendskabet til socialøkonomiske virksomheder være højere. Der skal 
sættes ind for at øge kendskabet på alle niveauer og gøre socialøkonomi til et 
kendt koncept hos den danske befolkning. Et øget kendskab kan desuden på sigt 
bidrage til, at nye såvel som erfarne iværksættere vil vælge en socialøkonomisk 
forretningsmodel.    
 
Socialøkonomiske virksomheders muligheder for at opnå større synlighed og 
anerkendelse vurderes af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder at være 
tæt knyttet til deres formåen i forhold til at dokumentere og kommunikere deres 
samfundsnyttige arbejde og resultater. Et styrket fokus på, og bedre redskaber 
til, at arbejde evidensbaseret – dvs. at måle, dokumentere og følge op på den 
forskel, de skaber - vil give socialøkonomiske virksomheder forbedrede mulighe-
der for at markedsføre sig i forhold til potentielle kunder, donorer, samarbejds-
partnere og investorer mv. Sådanne redskaber vil desuden give virksomhederne 
bedre mulighed for at inspirere hinanden samt monitorere og styrke deres egen 
indsats. Samlet vurderes dette at ville kunne afstedkomme en større legitimitet 
af feltet og virksomhedernes indsats. 
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
OPLYSNINGSINDSATS OM SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER 
Øget kendskab til socialøkonomiske virksomheder er afgørende for at sikre, at 
flere socialøkonomiske virksomheder startes, trives og udvikles. Der skal derfor 
være bredere kendskab til socialøkonomiske virksomheders profil og resultater 
blandt potentielle kunder, investorer og iværksættere samt relevante myndighe-
der og samarbejdspartnere. 
For at sikre dette, gennemføres en oplysningsindsats baseret på en række oplys-
nings- og udbredelsesaktiviteter om socialøkonomiske virksomheders særlige 
karakteristika, sociale værdiskabelse samt samfundsgavnlige effekt.  
 
 
VÆRKTØJSKASSE TIL DOKUMENTATION AF EFFEKT 
Der udarbejdes en værktøjskasse, som indeholder redskaber, der kan støtte og 
vejlede socialøkonomiske virksomheder til selv at måle og dokumentere deres 
arbejde samt de resultater, de skaber. Værktøjskassen skal være enkel, så den 
kan bruges, uden at det kræver væsentlige faglige forudsætninger eller et højt 
tidsforbrug for en socialøkonomisk virksomhed. Samtidig skal den sikre et fag-
ligt troværdigt niveau, samt at målinger foretaget med den i videst muligt om-
fang er sammenlignelige for investorer, kunder og samarbejdspartnere på tværs 
af socialøkonomiske virksomheder. Værktøjskassen tilpasses EU's standarder for 
dokumentation af social effekt. 
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STYRKET FORRETNINGSGRUNDLAG OG IVÆRK-
SÆTTERI	  
 
Det kan være en stor udfordring at starte egen virksomhed. En udfordring der 
kun bliver større, hvis den valgte forretningsmodel både skal lede til en effektiv 
social indsats samt etablering og opretholdelse af en økonomisk levedygtig for-
retning.  
 
Analyser foretaget af Udvalget for socialøkonomiske virksomheders indikerer, at 
mange socialøkonomiske iværksættere har begrænset erfaring med og viden om 
forretningsdrift. De brænder typisk for og har omfattende erfaring fra det sociale 
felt, men mangler forretningsmæssige kompetencer. Den manglende forret-
ningsmæssige baggrund betyder samtidig, at socialøkonomiske iværksættere 
generelt ikke har samme naturlige adgang til kompetencer og erfaringsdeling, 
som kan være tilfældet for andre iværksættere. Samlet kan dette yderligere van-
skeliggøre processen med at etablere en socialøkonomisk virksomhed.  
 
Når der skal skabes grundlag for, at flere etablerer, driver og udvikler levedygti-
ge socialøkonomiske virksomheder i Danmark, bør det sikres, at socialøkonomi-
ske iværksættere har adgang til den fornødne hjælp, sparring og vejledning i 
forhold til at udvikle deres forretningsidé samt etablere eller udvide egen virk-
somhed. Dette gælder både traditionelle forretningsmæssige udfordringer samt 
særlige udfordringer knyttet til den socialøkonomiske forretningsmodel.  
 
Der igangsættes på dette indsatsområde følgende initiativer: 
 
 
STYRKET SOCIALØKONOMISK IVÆRKSÆTTERI OG FORRETNINGSDRIFT 
Udvikling af nye innovative socialøkonomiske forretningsidéer og bæredygtige 
socialøkonomiske virksomheder i Danmark skal styrkes. Dette søges opnået ved:  

• At gennemføre initiativer hvor iværksættere i en tidlig fase kan få hjælp 
til at udvikle deres socialøkonomiske forretningsidéer, f.eks. i samarbejde 
med relevante uddannelsesinstitutioner. 
• At udvikle et vejledningsværktøj, som giver socialøkonomiske iværksæt-
tere og virksomheder let adgang til information om etablering og udvikling 
af socialøkonomiske virksomheder 
• At styrke socialøkonomiske virksomheders adgang til sparring og vejled-
ning, bl.a. fra erfarne erhvervsledere. 
 

 
DET SOCIALE VÆKSTPROGRAM  
Der er afsat et større beløb til forretningsudvikling af socialøkonomiske virk-
somheder, som har potentiale til at udvikle sin forretning. Socialøkonomiske 
virksomheder har siden 2013 kunne søge om deltagelse i det Sociale Vækstpro-
gram, som indeholder:  

• Tilknytning af professionel forretningsudvikler  
• Camps og kurser med fokus på salg, organisation og ledelse 
• Udviklingsmidler – mulighed for at søge om mindre donationer til igang-
sættelse af nye tiltag i virksomheden 
• Professionel rådgivning om finansielle, erhvervsretslige samt beskæftigel-
sesretslige forhold 
• Netværk gennem kontakt til kommuner, fonde, långivere, virksomheder 
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Erfaringerne hidtil viser, at programmet medfører øget salg og omsætning samt 
mulighed for indslusning af flere udsatte ledige i virksomhederne. Det Sociale 
Vækstprogram er forlænget, så programperioden nu løber frem til 2016.   
 
 
PARTNERSKABER MED PRIVATE VIRKSOMHEDER  
Der igangsættes et program, der skal fremme etablering og udvikling af partner-
skaber mellem socialøkonomiske virksomheder og større almindelige virksom-
heder. Målet er at øge kendskabet til socialøkonomiske virksomheder blandt 
andre virksomheder samt at sikre kompetenceudvikling hos socialøkonomiske 
virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder vil kunne inspirere de almin-
delige virksomheder med, hvordan udsatte personer kan indsluses og fastholdes 
på arbejdsmarkedet. Desuden kan de almindelige virksomheder bruge partner-
skabet til at udøve social ansvarlighed ved at støtte socialøkonomiske virksom-
heder, som ofte har en stor andel medarbejdere ansat på særlige vilkår. 
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Redskab 
 
 

Politik til intensiveret kontaktforløb med flere samtaler og fællessamtaler med a-
kassen 
 

Lovgrundlag 
 
 

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.),  

§ 16 a. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, skal der i de første 6 måneders 
sammenlagt ledighed afholdes individuelle jobsamtaler efter § 16, hver gang personen 
har været ledig i sammenlagt 1 måned, jf. dog stk. 4 og § 19. 

Stk. 2. Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der afholdes 
jobsamtaler, hver gang personen har været ledig i sammenlagt 3 måneder, jf. dog stk. 4. 

Stk. 3. Senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder, skal der 
afholdes en jobsamtale ud over jobsamtalerne i stk. 2, hvor jobcenteret skal tilbyde 
personen en intensiveret indsats. 

Stk. 4. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan afholdes tidligere eller op til 2 uger senere 
end de angivne tidspunkter. I de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal der dog 
afholdes mindst seks jobsamtaler og efterfølgende mindst fire jobsamtaler, hver gang 
personen har været ledig i sammenlagt 12 måneder. 

Stk. 5. Jobsamtaler efter stk. 1 og 2 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, 
hvis personen deltager i tilbud efter kapitel 10-12. 

Stk. 6. Samtalen efter § 26 a, stk. 3, 2. pkt., kan træde i stedet for en jobsamtale efter 
stk. 1, dog ikke i stedet for en jobsamtale efter § 16 b. 

Stk. 7. Personer skal selv booke jobsamtaler efter stk. 1 og 2 på »Min side« på 
Jobnet bortset fra jobsamtaler, hvor arbejdsløshedskassen skal deltage, jf. § 16 b. 
Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering fratage en person retten til selvbooking, 
hvis jobcenteret vurderer, at personen booker jobsamtaler på anden måde end aftalt 
eller på en måde, som jobcenteret vurderer vil medføre, at kontaktforløbet ikke kan 
gennemføres efter hensigten. 

Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om selvbooking og 
om afmelding som arbejdssøgende, hvis en person ikke selv booker jobsamtaler, og om 
fritagelse af personer fra pligten til selv at skulle booke jobsamtaler. 

§ 16 b. Arbejdsløshedskassen deltager i følgende jobsamtaler i kontaktforløbet, jf. 
dog stk. 2 og 3: 

1) Den første jobsamtale efter § 19, hvis arbejdsløshedskassen ud fra en 
helhedsorienteret vurdering af personens ledighedssituation finder, at personen har 
behov herfor, eller hvis jobcenteret eller personen anmoder herom, 
2) en jobsamtale efter § 16 a, stk. 1, der afholdes, tidligst når personen har været 
ledig i sammenlagt 4 måneder, og senest når personen har været ledig i sammenlagt 
6 måneder, og 
3) jobsamtalen senest efter 16 måneders sammenlagt ledighed, jf. § 16 a, stk. 3. 
Stk. 2. Arbejdsløshedskassen deltager ikke i samtalerne efter stk. 1, hvis personen 

ikke ønsker det. 
Stk. 3. I perioden fra og med den 1. juli 2015 til den 1. juli 2016 deltager 

arbejdsløshedskassen ikke i den første jobsamtale efter § 19. 
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Politik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbejdsmarkedsudvalget er af den opfattelse, at lovgivningen omkring det intensiverede 
kontaktforløb passer ind i de øvrige strategier og politikker for Center for Arbejdsmarked, 
og at den i høj grad understøtter målsætninger og igangværende initiativer. 
 
Arbejdsmarkedsudvalgets politik er, at vi ønsker ved en tidlig indsats at bringe borgerne 
tilbage til arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Center for Arbejdsmarked skal med 
relevante samarbejdspartnere – herunder A-kasserne – understøtte ledige borgere med 
meningsfulde og retningsgivende samtaler i jobcentret. Et intensivt samtaleforløb tidligt i 
ledighedsperioden kan med det rette indhold hjælpe borgerne på rette vej, men kvalitet i 
samtalerne vejer i den sammenhæng tungere end kvantitet. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget arbejder ud fra, at Center for Arbejdsmarked skal hjælpe 
borgere med at tage ansvar for eget liv. Beskæftigelsesområdet har derfor fokus på – i 
tæt dialog med borgerne – at tilrettelægge den rigtige vej til varig beskæftigelse eller 
uddannelse. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget lægger vægt på, at et fokuspunkt i indsatsen er opkvalificering. 
Vi skal bl.a. arbejde for at få flere ufaglærte til at tage en faglært uddannelse, og et 
middel hertil er realkompetencevurderinger (RKV). Vi skal anspore ufaglærte, der ikke er 
motiverede for en faglært uddannelse, til anden jobrettet opkvalificering.  
 
Vi bør anvende en bred vifte af redskaber til at styrke opkvalificeringsindsatsen. 
Arbejdsmarkedsudvalget finder det relevant, at vi også fremadrettet deltager i 
kampagner, f.eks. i forhold til bygge- og anlægsbranchen, samt at vi er repræsenterede i 
tværkommunale netværk.  Under virksomhedsbesøg skal vi fokusere på opkvalificering, 
idet virksomhederne skal informeres om bl.a. jobrotation og voksenlærlingeordningen. 
Sidst, men ikke mindst, understøtter Arbejdsmarkedsudvalget, at der er et tæt 
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget mener, at det er vigtigt, at alle samtaler har et mål. Det giver 
bedre mulighed for at lykkes med opkvalificeringen. Beskæftigelsesområdet møder nu 
de ledige meget oftere, og det åbner mulighed for at få bedre indblik i de lediges 
kvalifikationer. Konsulenterne kan gennem coaching modne de ledige til forandringer og 
pejle dem derhen, hvor der er gode jobmuligheder. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget ser mange muligheder i de fælles samtaler med a-kassen. Vi 
får mulighed for tidligt at igangsætte en helhedsorienteret plan, hvor alle trækker i 
samme retning. Det sikrer, at samtalerne bliver virkningsfulde, og at de er et reelt skridt 
på vejen til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
  

Måltal 
 
 
 
 

Flere samtaler 
Det intensiverede kontaktforløb bliver overvejende aktuelt for nytilmeldte forsikrede 
ledige. Der forventes ca. 1.500 nytilmeldte forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune 
pr. år (i 2014 var tallet 1.588, jf. Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, 
AMFORA). 
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Hver nytilmeldt forsikret ledig skal have seks samtaler i løbet af de seks første måneder 
af ledighedsforløbet. Det svarer til 9.000 samtaler. I praksis er der dog tale om langt 
færre samtaler, idet de fleste forsikrede ledige går i job, før de har været ledige i seks 
måneder. 
 
Ifølge tidligere gældende lovgivning skulle hver nytilmeldt forsikret ledig have to 
samtaler i løbet af de første seks måneder.  
 
Fælles samtaler 
I perioden 1. juli 2015 til 1. juli 2016 skal en af samtalerne i de første seks måneder 
afholdes i fællesskab med a-kassen, og fra 1. juli 2016 skal mellem en og to samtaler 
afholdes i fællesskab med a-kassen.  
 
Det svarer til, at der skal afholdes ca. 1.500 fællessamtaler med a-kassen i perioden 1. 
juli 2015 til 1. juli 2016, og af der skal afholdes ca. 1.500-3.000 fællessamtaler med a-
kassen om året efter 1. juli 2016. Også i dette tilfælde er der i praksis tale om langt 
færre samtaler, idet de fleste forsikrede ledige går i job, før de har været ledige i seks 
måneder. 
 
Herudover skal der afholdes en fællessamtale efter 16 måneder. Kun få forsikrede 
ledige får i praksis denne samtale, idet de fleste går i job forinden. 
  

Økonomi 
 

Det intensiverede kontaktforløb implementeres inden for budgetrammen for 2015. 

Tiltrådt af 
 

 
 
 
 
 
Dato 
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Bi lag

Finansiering af integrationsområdet

Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter 
integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, 
indvandrere og danskere samt øvrige udlændinge i de første 3 år. 

Kommunernes udgifter efter integrationsloven omhandler bl.a. udgifter til 
integrationsprogrammer og introduktionsforløb, samt kontanthjælp til 
personer omfattet af et integrationsprogram. Finansieringen sker 
hovedsagligt gennem nedenstående finansieringsregler:

- Kommunen kan hjemtage refusion på 50 pct. af udgifterne til 
integrationsprogrammer og til kontanthjælp til personer omfattet af 
et integrationsprogram1.

- Kommunernes nettoudgifter til integrationsprogrammer og 
kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien, dvs. kommunerne 
kompenseres for deres nettoudgifter under ét. 

- Kommunerne kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for 
hver flygtning og familiesammenført, der er omfattet af et 
integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dækkes sociale 
merudgifter og generelle udgifter forbundet med flygtninge og 
familiesammenførte og udgør på årsbasis ca. 31.250 kr.

- Slutteligt kan kommunerne hjemtage resultattilskud, når en 
flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse 
eller består en afsluttende prøve i dansk.

Herudover bidrager det generelle udligningssystem og den særlige 
udligningsordning vedrørende flygtninge, indvandrere og efterkommere til, 

1 Den kommunale økonomi på integrationsområdet er desuden påvirket af 
refusionsordninger efter danskuddannelsesloven og anden lovgivning.
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at kommuner, der har et højt udgiftsniveau som følge af flygtninge og 
familiesammenførte, tilgodeses ved omfordeling mellem kommunerne. 
Udligningsordningen tager sigte på generelle merudgifter såsom rådgivning, 
administration, folkeskoleundervisning, dagtilbud mv. 

Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation for de 
samlede nettoudgifter.  De to tilskud i 2015, som er aftalt i forståelsen 
mellem regeringen og KL, skal ses i lyset af det ekstraordinært høje antal 
flygtninge. Samlet set udmøntes der 325 mio. kr. ekstra i 2015. 

Investeringstilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel 
af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af 
flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil 
således tage højde for, at de kommuner, der modtager flest af de 
ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. 
Tilskuddet svarer til, at kommunerne modtager ca. 15.600 kr. ekstra pr. 
flygtning på årsbasis, som følge af den ekstraordinære situation.

Regneeksempel 1:

Det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. vil blive fordelt 
på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og 
familiesammenførte i 2014 som tillægges antal personer, der indgår i de 
fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015. Tilskuddet vil være en 
håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever udfordringer med udgifter 
til både flygtninge og familiesammenførte. Tilskuddet forventes at blive i 
størrelsesordenen 8.000 kr. pr. flygtning2. 

Regneeksempel 2:

2 Det er i beregningen forudsat, at tilskuddet vil skulle fordeles til 25.000 helårsmodtagere.

Kommune X stod oprindeligt til at modtage 46 flygtninge. Iflg. den 
foreløbige beregnede kvote for 2015 skal kommunen modtage 138 
flygtninge. Kommunen vælger dog frivilligt at modtage i alt 150 flygtninge. 

Kommune X modtager således udover den generelle finansiering et ekstra 
investeringstilskud for 104 flygtninge (150-46) svarende til ca. 1,6 mio. kr. i 
2015.

Kommune X havde i 2014 146 flygtninge og familiesammenførte og i 2015 
modtager kommunen 150 flygtninge på helårsniveau, jf. eksempel 1.

Kommune X modtager således udover den generelle finansiering et 
ekstraordinært integrationstilskud for 296 flygtninge og 
familiesammenførte, svarende til knap 2,4 mio. kr. i 2015.
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Beregnede kommunekvoter 

  2015 

    

Region Hovedstaden   

101 København 0 

147 Frederiksberg 160 

151 Ballerup 31 

153 Brøndby 0 

155 Dragør 38 

157 Gentofte 104 

159 Gladsaxe 18 

161 Glostrup 17 

163 Herlev 7 

165 Albertslund 0 

167 Hvidovre 22 

169 Høje-Taastrup 0 

173 Lyngby-Taarbæk 97 

175 Rødovre 10 

183 Ishøj 0 

185 Tårnby 99 

187 Vallensbæk 0 

190 Furesø 73 

201 Allerød 74 

210 Fredensborg 64 

217 Helsingør 134 

219 Hillerød 107 

223 Hørsholm 69 

230 Rudersdal 126 

240 Egedal 134 

250 Frederikssund 129 

260 Halsnæs 77 

270 Gribskov 119 

400 Bornholm 144 

Region Hovedstaden i alt 1853 

    

    

Region Sjælland   

253 Greve 102 

259 Køge 131 

265 Roskilde 202 

269 Solrød 50 

306 Odsherred 114 

316 Holbæk 182 

320 Faxe 111 

326 Kalundborg 146 
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329 Ringsted 61 

330 Slagelse 167 

336 Stevns 71 

340 Sorø 100 

350 Lejre 91 

360 Lolland 106 

370 Næstved 225 

376 Guldborgsund 172 

390 Vordingborg 136 

Region Sjælland i alt 2167 

    

    

Region Syddanmark   

410 Middelfart 120 

420 Assens 153 

430 Faaborg-Midtfyn 178 

440 Kerteminde 69 

450 Nyborg 101 

461 Odense 335 

479 Svendborg 160 

480 Nordfyns 101 

482 Langeland 45 

492 Ærø 25 

510 Haderslev 148 

530 Billund 67 

540 Sønderborg 168 

550 Tønder 120 

561 Esbjerg 257 

563 Fanø 9 

573 Varde 151 

575 Vejen 119 

580 Aabenraa 150 

607 Fredericia 84 

621 Kolding 215 

630 Vejle 229 

Region Syddanmark i alt 3004 

    

    

Region Midtjylland   

615 Horsens 161 

657 Herning 196 

661 Holstebro 171 

665 Lemvig 70 

671 Struer 61 

706 Syddjurs 142 
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707 Norddjurs 113 

710 Favrskov 162 

727 Odder 73 

730 Randers 246 

740 Silkeborg 266 

741 Samsø 18 

746 Skanderborg 201 

751 Århus 516 

756 Ikast-Brande 89 

760 Ringkøbing-Skjern 168 

766 Hedensted 161 

779 Skive 166 

791 Viborg 232 

Region Midtjylland i alt 3212 

    

    

Region Nordjylland   

773 Morsø 71 

787 Thisted 128 

810 Brønderslev 114 

813 Frederikshavn 204 

820 Vesthimmerland 108 

825 Læsø 8 

840 Rebild 98 

846 Mariagerfjord 134 

849 Jammerbugt 111 

851 Aalborg 587 

860 Hjørring 201 

Region Nordjylland i alt 1764 

    

    

Danmark i alt 12000 
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Procedure for fordeling af flygtninge  i 2015 

KL’s bestyrelse har på sit møde den 22. januar 2015 behandlet den forståel-

se, som KL og regeringen indgik den 8. januar 2015 om integrationsindsat-

sen. Der er mellem KL og regeringen enighed om, hvordan processen for 

fordelingen af flygtninge i 2015 skal være.  

 

Fastsættelse af kommunekvoter for 2015 sker efter en proces, hvor kom-

muner, der ønsker at tage ekstra flygtninge udover den matematiske kvote, 

melder dette ind til KL senest den 1. marts 2015. Herefter vil de foreløbigt 

beregnede kommunekvoter for de kommuner, der ikke ønsker at tage ekstra 

flygtninge blive genberegnet og meldt ud senest 1. april 2015. 

 

Baggrunden er, at Udlændingestyrelsen i december 2014 udmeldte en forhø-

jelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og bo-

ligplaceres i kommunerne i 2015. 

 

Normalt er det KKR, der tager stilling til, om der skal indgås en frivillig 

aftale om fordeling mellem kommunerne inden for regionen. Hvis ikke der 

indgås en frivillig aftale inden for regionen, fastsættes kommunekvoterne af 

Udlændingestyrelsen på baggrund af en matematisk model, hvor der tages 

hensyn til antal indbyggere i kommunen, antal udlændinge i kommunen 

samt antal familiesammenførte i kalenderåret forud.  

   

./. I forståelsen mellem KL og regeringen er der et ønske om at tilskynde 

kommuner til at modtage flygtninge ud over den beregnede kvote, jf. den 

vedlagte foreløbige tekniske fordeling fra Udlændingestyrelsen for 2015. 

Derfor er det besluttet, at KL beder de kommuner, der ønsker at modtage 

et større antal flygtninge, end de er forpligtet til efter den matematiske for-

delingsmodel, om at melde dette ind til KL inden den 1. marts 2015. Ved at 

benytte dette link www.kl.dk/flygtninge2015 er der mulighed for at melde 

ind, hvor mange ekstra flygtninge, udover den beregnede kommunekvote, 

kommunen ønsker at modtage. 

Til borgmesteren 

http://www.kl.dk/flygtninge2015
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På baggrund af de indmeldte tal vil KL og Udlændingestyrelsen trække de 

samlede ekstra flygtninge fra landstallet, hvorefter der beregnes nye kom-

munekvoter for de kommuner, der ikke har indmeldt et ønske om et forhø-

jet antal flygtninge. Udlændingestyrelsen vil på den baggrund fastsætte de 

endelige kommunekvoter senest den 1. april 2015. 

 

Som nævnt er landstallet i 2015 fastsat til 12.000 flygtninge. Hvis landstallet 

viser sig at blive større, og der skal fastsættes nye kommunekvoter, vil 

kommuner, der har taget flere flygtninge end den matematiske fordeling 

tilsiger i første omgang, kunne modregne det antal flygtninge, de allerede 

har taget ekstra, i de nye kvoter. 

 

Beslutningen om en særlig proces for fastsættelse af kommunekvoter vedrø-

rer alene 2015. Fordeling af flygtninge i 2016 på regions- og kommuneni-

veau vil således følge den sædvanlige procedure, hvor det er KKR, der drøf-

ter indgåelse af eventuelle frivillige aftaler. 

 

Økonomisk håndsrækning ved at tage flere flygtninge 

I forståelsen mellem regeringen og KL er der enighed om, at regeringen vil 

udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne, og at regeringen vil 

søge tilslutning til, at der herudover ydes et ekstraordinært integrationstil-

skud på 200 mio. kr. i 2015.  

 

Tilskuddet på 125 mio. kr. fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, 

som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 

4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen vil således tage 

højde for, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkom-

ne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning. 

 

Tilskuddet på 200 mio. kr. vil blive fordelt på baggrund af oplysninger om 

grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i 2014 som tillægges 

antal personer, der indgår i de fastsatte kommunekvoter pr. 1. april 2015. 

Tilskuddet vil være en håndsrækning til kommuner, som i 2015 oplever ud-

fordringer med udgifter til både flygtninge og familiesammenførte.  

 

./. Af det vedlagte bilag fremgår en kort beskrivelse af økonomien på 

integrationsområdet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Martin Damm 

   Kristian Wendelboe 
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Figuren viser, at antallet af efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune siden 2004 har været faldende. Fra ca. 

3500 i 2004 til ca. 2000 i 2013. Et fald på ca. 1500 personer svarende til 43 %. En ekspotentiel fremskrivning frem 

til og med 2020 viser, at faldet vil fortsætte og niveauet i 2020 vil være på ca. 1500 personer. Gruppen af 

personer på efterløn bliver dermed væsentlig reduceret de kommende år.  (Kilde: Jobindsats.dk samt egne 

beregninger)
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Figuren viser en oversigt over til- og afgang til efterløn i Frederikshavn Kommune.  Det fremgår at afgangen fra efterløn til til folkepension (eller 

dødsfald) siden 2007, har været større end tilgangen, hvilket bekræfter udviklingen i figuren ovenfor. Dog ses der henimod periodens slutning, 

at afgangen aftager mens tilgangen er i vækst. Ses der nærmere på tilgangen, så er der en tendens til, at personer med et efterlånsbevis, 

vælger så gå på efterløn så tidligt som muligt dvs. den dag de opnår retten til efterløn. Selv om afgangen siden 2011 har været stærkt 

aftagende forventes udviklingen at flade ud efter 2015. Det skyldes, at tilgangen i perioden 2009-2013 også har været aftagende og at disse 

personen bliver 65 år frem mod 2015.  Tilgangen forventes ligeledes at aftage, hvilket skal ses i sammenhæng med efterlønsreformen fra 2011, 

som øger incitamentet til at udskyde efterlønnen. (Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger) 
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I figuren sammenlignes udviklingen i antallet af fuldstidspersoner på efterløn i Frederikshavn og Hjørring 

kommuner. Som det fremgår af figuren, havde Frederikshavn i 2004 ca. 500 flere fuldtidspersoner på efterløn end 

Hjørring Kommune. Siden 2009 er antallet dog faldet mere i Frederikshavn end i Hjørring Kommune, hvilket 

betyder, at antallet i 2013 er samlignelig med Hjørring. Det forventes at denne udvikling vil fortsætte de 

kommende år.  (Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pendling i alt 30486 31209 31965 30330 28355 27913 28060 28080

Indtil 5 km 14745 13981 14036 13997 12925 12409 12192 12051

5-10 km 3156 3777 3863 3237 2900 2886 2855 2854

10-20 km 3930 4257 4403 4222 3909 3890 3898 3891

20-30 km 1790 1953 2051 1911 1785 1817 1862 1839

30-40 km 1249 1521 1667 1594 1572 1601 1649 1620

40-50 km 895 925 1050 1050 967 1057 1106 1115

Over 50 km 2283 2378 2456 2443 2500 2491 2737 2928

Tabellen viser et overblik over pendlinger til en arbejdsplads i Frederikshavn Kommune. Som det ses, har der 

samlet set været et fald i antallet af beskæftigende, som pendeler til en arbejdsplads i Frederikshavn 

Kommune. Ses der nærmere på tallene, fremgår det dog, at der har været en stigning siden 2006 for 

personer, som pendler mere end 30 km til arbejdspladsen. Særligt kan der ses en markant stigning for 

personer som pendler mere end 50 km. til arbejdspladsen. Figuren er dermed et udtryk for, at der er en 

stigende tendes til, at lønmodtagere pendler forholdsvis lagt til en arbejdsplads i Frederikshavn Kommune. 

(Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger)



Figuren viser, at antallet af personer som er i målgruppen for efterløn frem mod 2020, vil stige. CAM har ikke oplysninger om 

antallet af personer i Frederikshavn Kommune, som er i beskæftigelse med et efterlønsbevis, men kun antallet af personer som er i 

målgruppen for efterløn. Beregningen medtager personer i alderen 55 - 60 år, som frem mod 2020 er i målgruppen for efterløn dvs. 

personer som kan forventes at gøre brug af ordningen.  Figuren, viser at antallet af personer i alderen 55-60 år frem mod 2020 vil 

vokse med ca. 100 personer, hvilket er en forholdsvis begrænset stigning. (Kilde: Jobindsats.dk samt egne beregninger)
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2013

Antal personer påbegyndt

efterløn i perioden

A-kasse i alt 419

A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog .

ASE 21

Akademikernes 8

BUPL, A-kasse 7

Business Danmarks A-Kasse 3

Byggefagenes A-Kasse 3

CA, A-kasse .

Dana, A-Kasse For Selvstændige 4

Danske Sundhedsorganisationers A-

kasse 14

Det Faglige Hus - A-kasse 9

El-Fagets A-Kasse 5

FOA - Fag og Arbejdes A-kasse 52

FTF- A-kasse 25

Faglig Fælles (3F) A-kasse 85

Frie Funktionærers A-kasse .

Funktionærernes og Servicefagenes A-

kasse 3

Fødevareforbundet NNFs A-kasse 10

HK /Danmarks A-kasse 57

Kristelig A-Kasse 14

Ledernes A-kasse 21

Lærernes A-kasse 14

Magistrenes A-Kasse 4

Metalarbejdernes A-Kasse 38

Min A-kasse 5

Socialpædagogernes landsdækkende A-

Kasse 9

Teknikernes A-Kasse 4

Frederikshavn

Figuren viser 

tilgangen til efterløn i 

2013 fordelt på a-

kasser. Det fremgår af 

opgørelsen, at den 

største tilgang 

kommer fra 3F (85) 

hvilket hovedsageligt 

er byggefagene så 

som tømre, mure osv. 

Derefter følger HK 

(57), FOA (52) og 

Dansk Metal (38). Det 

vurderes, at tilgangen 

er størst inden for det 

private 

arbejdsmarked med 

fokus på bygge/anlæg 

og industriproduktion 

inden for 

metalfagene. (Kilde: 

Jobindsats.dk samt 

egne beregninger)



Figuren viser, at antallet af personer i alderen 20 til 30 år vil reduceres med ca. 100 personer frem mod 2020. 

Fra ca. 5000 til ca. 4900 borgere. (Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger)
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Sidste opdateringsdato

03-02-2015

Figuren viser antallet af
personer som er ansat i
løntilskud i
Frederikshavn
Kommune fordelt på
måneder. Stigning eller
fald i aktivitetsniveauet
skal sættes i forhold til
samme måned året før,
for at tage højde for
sæsonudsving.

Figuren viser antallet af
personer som deltager i
virksomhedspraktik i
Frederikshavn
Kommune fordelt på
måneder. Stigning eller
fald i aktivitetsniveauet
skal sættes i forhold til
samme måned året før,
for at tage højde for
sæsonudsving.
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Figuren viser antallet af
personer som deltager i
nytteindsats i
Frederikshavn
Kommune fordelt på
måneder. Stigning eller
fald i aktivitetsniveauet
skal sættes i forhold til
samme måned året før,
for at tage højde for
sæsonudsving.

Figuren viser antallet af
personer som er ansat i
et voksenlærlige forløb
fordelt på måneder.
Stigning eller fald i
aktivitetsniveauet skal
sættes i forhold til
samme måned året før,
for at tage højde for
sæsonudsving.
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Figuren ovenfor viser antallet af virksomhedsrettede aktiviteter ultimo måned set i forhold til antallet af kontaktforløb ultimo måned.
Antal virksomhedsrettede aktiviteter er opgjort på højre lodrette akse (Y), mens antal antal kontaktforløb er opgjort på vestre
lodrette akse (Y) Figuren kan dermed anvendes til at følge hvor mange der deltager i et virksomhedsrettet tilbud i forhold til antal
kontaktforløb. Et vigtigt pejlemærke er, at antallet af virksomhedsrettede forløb skal følge udviklingen i antal kontaktforløb. Jo flere
kontaktforløb, jo flere aktiviteter. 
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Figuren viser antallet af
personer som er ansat i
en stilling som
jobrotationsvikar fordelt
på måneder. Stigning
eller fald i
aktivitetsniveauet skal
sættes i forhold til
samme måned året før,
for at tage højde for
sæsonudsving.

Figuren viser et samlet
overblik over
aktivitetsfordelingen
opgjort i procent. At de
virksomhedsrettet tilbud
f.eks. udgør ca. 43 % i
januar måned betyder,
at ud af alle i gangsatte
tilbud så fylder de
virksomhedsrettede 43
% 
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