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1. Regnskab 2014 - Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling
Ved udgangen af 2014 er det korrigerede budget for Arbejdsmarkedsudvalgets 
bevillingsområde på 828,2 mio. kr. inklusive en overførsel fra tidligere år (bankbog) 
på 4,8 mio. kr. Uden bankbogen er det korrigerede budget således på 823,4 mio. 
kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 824,5 mio. kr. Det faktiske forbrug i 
regnskabsåret 2014 er således 1,1 mio. kr. større end det korrigerede budget. 
Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et 
mindreforbrug på 7,2 mio. kr.
 
Ved budgetrevisionen pr. 31.august 2014 var det forventet, at der ville være 
balance mellem indtægter og udgifter. Regnskabsresultatet er et merforbrug på 1,1 
mio. kr. Merforbruget på 1,1 mio. kr. skal dog ses i lyset af, at der i 2014 er afholdt 
udgifter til jobrotationsdeltagere med uddannelse på 4,4 mio. kr.  Disse udgifter vil 
dog først blive refunderet af staten i 2015, så reelt er der tale om et mindreforbrug 
på 3,3 mio. kr.
 
På områderne inden for overførselsudgifter er afvigelsen opgjort til et merforbrug 
på 3,5 mio. kr.
Dette beløb foreslås ikke overført.
 
Jf. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet 
af begrebet overførselsudgifter, ikke omplaceres til andre udgiftsområder eller 
overføres til følgende regnskabsår uden byrådets godkendelse
 
I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på de budgetgaranterede 
områder – uanset om der har været tale om over- eller underskud.
 
På områderne uden for overførselsudgifter, er der sammenlagt et mindreforbrug på 
7,2 mio. kr., der delvist foreslås overført til 2015.
 
Der indstilles overført 1,0 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse. Dette beløb kan 
anvendes til dækning af eventuelle flytteudgifter for beskyttet beskæftigelse.
 
Der foreslås overført 2,2 mio. kr. til jobtræning/servicejob.
 
Det resterende mindreforbrug på 4,0 mio. kr. foreslås tillagt kommunens 
kassebeholdning.
 
Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i 
Årsberetningen, der er vedlagt som bilag.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller:
1.     At over- og underskud på områderne uden for overførselsudgifter, 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/12460
 Forvaltning: CØP/CAM
 Sbh: hajk
 Besl. komp: AMU/ØU/BR
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sammenlagt et netto mindreforbrug på 7,2 mio. kr. delvist overføres til 2015, i 
henhold til reglerne for økonomisk decentralisering.
1.1.Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse overføres til 

2015 til dækning af eventuelle flytteudgifter for den beskyttede 
beskæftigelse.

1.2.Af mindreforbruget på Jobtræning/Servicejob på 6,2 mio. kr., overføres 2,2 
mio. kr. til 2015.

1.3.Af mindreforbruget på Jobtræning/Servicejob på 6,2 mio. kr., overføres 4,0 
mio. kr. til kommunens kassebeholdning.

2.     At over- og underskud på områderne inden for overførselsudgifter, et netto 
merforbrug på 3,5 mio. kr., ikke overføres, jf. de generelle 
budgetbemærkninger

3.     At årsberetningen og opgørelser af over- og underskud i øvrigt tages til 
efterretning, og overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt og videresendt til 
byrådets behandling.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Årsberetning 2014 AMU (dok.nr.30923/15)
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2. Evaluering af Ungeenheden efter et års virke

Sagsfremstilling
Ungeenheden blev etableret ved politisk beslutning i Frederikshavn Byråd den 29. 
maj 2013. Ungeenheden blev etableret for målgruppen 15-25 år og med 
målsætning om at have ”fokus på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og 
ressourcer for unge mellem 15-25 år, for hvem, der er et progressionsperspektiv i 
forhold til uddannelse og beskæftigelse”. I beslutningen om af etableringen af 
Ungeenheden indgik krav om evaluering efter henholdsvis et og tre års virke.
 
Center for Unge har i første kvartal 2015 gennemført den politisk bestemte 1-
årsevaluering af Ungeenheden med baggrund i de politisk vedtagne målsætninger 
og fokusområder for Ungeenheden og for evalueringen; herunder spørgsmålet om 
målgruppen for Ungeenhedens arbejde bør udvides til også at rumme 
aldersgruppen mellem 25 og 30 år.
 
Indholdet i evalueringen er kvalificeret og godkendt af evalueringsgruppen, som i 
store træk er sammensat af samme personkreds, som havde sæde i den 
styregruppe, der blev nedsat ved etableringen af Ungeenheden.  
 
Evalueringen har været i høring i MED-udvalgene (Center-MED, Fag-MED og 
Hoved-MED), Integrationsrådet og Handicaprådet jf. høringssvarene.  Desuden 
behandles evalueringen i følgende politiske udvalg; Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og 
Sundhedsudvalget, inden endelig behandling i Byrådet d. 29. april 2015.
 
Evalueringen viser, at Frederikshavn Kommune med oprettelse af Ungeenheden 
løser opgaven inden for både kommunale forventninger og ministerielle krav – 
dermed må oprettelsen af Ungeenheden betragtes som vellykket med positive 
resultater fra enhedens første års virke at udvikle Ungeenhedens fremadrettede 
virke på baggrund af. 
 
Evalueringens hovedanbefaling peger på potentialet i at skærpe Ungeenhedens 
målsætning til fremadrettet at have fokus på unge mellem 15 og 30 år, der har et 
progressionspotentiale rettet mod ordinær uddannelse og beskæftigelse. 
 
En sådan skærpelse af Ungeenhedens målsætning og opgave til fokus på ordinær 
uddannelse og beskæftigelse vil yderligere være en målrettet indsats if. til den 
kommunale målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang som minimum skal 
have en erhvervsuddannelse. 
 
Ved skærpelsen af målsætningen udvides Ungeenhedens målgruppe med 
aldersgruppen af de 25 til 30-årige.
 
Skærpelsen af målsætningen indebærer også, at en betjening af gruppen af 15-25 
årige unge borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/452
 Forvaltning: CU
 Sbh: arco
 Besl. 
komp: BUU/SOU/SUU/AMU/BYR
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sigtet med indsatsen ikke er ordinær uddannelse eller beskæftigelse, bør varetages 
i de oprindelige centre.
 
Ungeenheden forankres fortsat i Børne- og Ungdomsudvalget, men ved den 
foreslåede skærpelse af Ungeenhedens målsætning, vil der blive et markant øget 
fokus på uddannelse og beskæftigelse og dermed en udvidelse af den fælles 
opgave mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Børne- og Ungdomsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget bør derfor drøfte, 
hvordan den fælles målsætning sikres bedst – evt. via gennemførelse af fastlagte 
fælles møder. Det er Ungeenhedens hensigt at fortsætte og styrke fokus på 
enhedens målsætninger og gennemføre effektmålinger til brug for evaluering af 
enhedens arbejde.
 
Ungeenheden evalueres som aftalt ved oprettelsen efter i alt tre års virke til politisk 
behandling i første kvartal 2017.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Sundhedsudvalget, Socialudvalget, 
Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget 
samt Byrådet, at:

1.     evalueringen drøftes
2.     anbefalingerne godkendes
3.     Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes 

udvalgene vil sikre den fælles målsætning.

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Irene Hjortshøj.
 

Beslutning Socialudvalget den 8. april 2015
Indstillingerne tiltrædes.
 
Fraværende: Bent H. Pedersen.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 9. april 2015
1. Drøftet.

2. Anbefalingerne godkendt.

3. Børne-og Ungdomsudvalget indleder et samarbejde med 
Arbejdsmarkedsudvalget om en fælles
    målsætning.
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Fraværende: Bent H. Pedersen (A)
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
Udvalget noterer med tilfredshed, at der ikke sker en overførsel af forsikrede ledige 
og sygedagpenge modtagere.

Bilag
- Bilag 1- Etablering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.40012/15)
Bilag 2- Evalueringsgruppens kommisorium for 1 års evaluering.pdf (dok.nr.53839/15)
- Bilag 3- Analyse af økonomi og økonomistyring i Center for Unge.pdf (dok.nr.40018/15)
Bilag 4- Høringssvar til 1-årsevalueringen.pdf (dok.nr.53833/15)
1-årsevaluering af Ungeenheden.pdf (dok.nr.53949/15)



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 13. april 2015 Side 9 af 18

3. Referat fra temadag i AMU om efterspørgselsorienteret 
arbejdsmarkedspolitik

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/9178
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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4. Orientering: Redegørelse for sygefraværet i Center for Arbejdsmarked

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked følger nøje op på sygefravær i de enkelte afdelinger. 
Afdelingslederne anvender 1-5-14-modellen til at følge op på den enkelte medarbejders 
sygefravær. Modellen betyder, at afdelingslederen og medarbejderen er i kontakt med hinanden 
på den første, femte og fjortende fraværsdag. Hvis medarbejderen stadig ikke er rask, indkaldes 
der til en sygefraværssamtale.
 
Der er generelt et godt samarbejde mellem afdelingslederne og medarbejderne i forbindelse 
med sygefravær. Typisk melder medarbejderne selv ind til ledelsen med en forklaring på 
sygefraværet, og dialogen er positiv og konstruktiv.
 
Medarbejdersammensætning
I Center for Arbejdsmarked er der i dag ca. 170 medarbejdere, som er ansat på ordinære vilkår. 
Det er 26 medarbejdere færre end før fyringsrunden i 2014. Lidt mere end 100 medarbejdere 
arbejder i jobcentret, hvor medarbejderne er fordelt på tre omtrent lige store afdelinger på ca. 30 
medarbejdere samt en faglig afdeling på ca. 10 medarbejdere. Lidt mere end 50 medarbejdere 
arbejder i Projektafdelingen, og der er godt 10 medarbejdere i Styringsenheden.
 
Sygefraværets omfang
Oversigten viser fraværsprocenterne i de enkelte afdelinger for perioden januar 2014 til februar 
2015. 
 
 Jan. 

2014
Feb.
2014

Marts 
2014

April 
2014

Maj 
2014

Juni 
2014

Juli
2014

Ledighedsafdelingen  6,75 4,32 6,32 3,62 3,20 6,54 10,18
Specialteamet  17,74 14,89 10,59 1,99 3,62 3,80 3,31
Sygedagpengeafdelingen  10,46 7,91 6,52 3,73 3,95 3,40 2,72
Faglig afdeling  3,30 0,51 3,91 2,82 2,55 2,19 0,00
Projektafdelingen  6,67 7,88 6,81 6,81 7,52 5,85 4,69
Styringsenheden  13,35 8,30 4,73 12,95 14,53 9,20 3,20

 
 Aug.

2014
Sept.
2014

Okt. 
2014

Nov. 
2014

Dec. 
2014

Jan. 
2015

Feb. 
2015

Ledighedsafdelingen  9,92 11,09 7,45 9,23 9,27 5,47 6,29
Specialteamet  5,42 10,21 8,96 6,92 4,77 9,08 6,28
Sygedagpengeafdelingen  3,23 4,78 4,24 3,80 3,20 6,41 5,51
Faglig afdeling  1,12 5,02 0,70 0,39 1,62 5,30 3,28
Projektafdelingen  8,99 9,66  9,16 7,35 8,97 8,26 8,36
Styringsenheden  0,00 2,30 2,04 3,30 3,05 0,00 3,22

 
I statistikken medregnes i et vist omfang medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår i Center 
for Arbejdsmarked i f.eks. jobrotation, fleksjob eller løntilskud. 
 
Årsager til længerevarende sygefravær i de enkelte afdelinger

 Åben sag

 Sagsnr: 15/13535
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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En del af sygefraværet skyldes almindelig sygdom af få dages varighed. Der har dog også 
været længerevarende sygefravær blandt nogle medarbejdere, hvoraf en del sygefravær 
skyldes arbejdsrelaterede forhold. Nedenfor uddybes det længerevarende sygefravær i de 
enkelte afdelinger. 
 
Jobcentret, Ledighedsafdelingen
Der har i perioden været fem medarbejdere, der har haft længerevarende sygefravær.  To 
medarbejdere, der blev opsagt i fyringsrunden, har været sygemeldte i forbindelse hermed. To 
andre medarbejdere har haft længerevarende sygefravær på grund af lidelser, der ikke er 
arbejdsrelaterede. Endelig er en medarbejder i øjeblikket fraværende på grund af psykiske 
forhold. Dette fravær er arbejdsrelateret.    
 
Jobcentret, Specialteamet
Der har i 2014 været seks medarbejdere, der har haft længerevarende sygefravær. Tre 
medarbejdere, der blev sagt op, har været sygemeldte. To andre medarbejdere har været 
fraværende grundet arbejdspres, og en medarbejder har haft sygefravær i forbindelse med en 
operation.   
 
Jobcentret, Sygedagpengeafdelingen
Der har i perioden været henholdsvis en fuldtidssygemeldt og en deltidssygemeldt medarbejder, 
hvor årsagen er delvis arbejdsrelateret. Blandt de fastansatte fleksjobbere har det været en del 
almindelig sygdom.
 
Jobcentret, faglig afdeling
Der har i anden halvdel af 2014 været en delvis sygemelding, der ikke var arbejdsrelateret, og 
som ved årsskiftet udmundede i en tilkendelse af fleksjob.
 
Projektafdelingen
Der har i 2014 været seks medarbejdere, der har haft længerevarende sygefravær, fordi de har 
pådraget sig fysiske skader i fritiden eller er blevet opererede. En medarbejder har været 
sygemeldt med en arbejdsbetinget diskusprolaps.  To medarbejdere, som blev opsagt i 
fyringsrunden, har haft længerevarende sygefravær i forbindelse hermed.
 
Styringsenheden
Der har i perioden været to medarbejdere, der har haft længerevarende sygefravær. Fraværet 
skyldes fysiske sygdomme, som ikke har været arbejdsrelaterede.
 
Hjælp til medarbejdere med længerevarende sygefravær
Center for Arbejdsmarked anvender en række fleksible redskaber for at hjælpe medarbejdere 
med længerevarende sygfravær tilbage på arbejdspladsen. Afdelingslederen følger løbende op 
på den enkelte medarbejders sygefravær via 1-5-14-modellen, og der indledes en dialog med 
medarbejderen om behovet for f.eks. psykologsamtaler, ændring af opgaver eller delvis 
tilbagevenden. 
 
Forebyggelse af sygefravær 
Center for Arbejdsmarked forventer, at fraværet i 2015 vil falde, da fyringsrunden nu er 
effektueret.
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Center for Arbejdsmarked følger kontinuerligt op på vedtagne politikker på området og arbejder 
på at implementere sundhedsfremmende tiltag, som forventes at have en reducerende effekt i 
forhold til sygefraværet. 
Der bakkes f.eks. op om, at medarbejderne udfører elastikøvelser, og det er besluttet, at der 
indkøbes lamper til lysterapi, ståmåtter og pilatesbolde, som skal gå på skift blandt 
medarbejderne. Det er endvidere planen, at medarbejderne skal have tilbud om mindfulness, 
rygestopkurser og kostvejledning.
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015
Indstillingen tiltrædes.



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 13. april 2015 Side 13 af 18

5. Orientering vedrørende Ekspertgruppen om udredning af 
den aktive beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling
Regeringen nedsatte i 2013 en ekspertgruppe. Ekspertgruppen har siden marts 
2014 arbejdet med en udredning af den aktive beskæftigelsesindsats for borgere i 
udkanten af arbejdsmarkedet. Med offentliggørelsen af dette arbejde har udvalget 
fremsat 28 anbefalinger inden for 3 overordnede fokusområder samt en række 
understøttende forslag:

 En ny virksomhedsrettet indsats
 En styrket tværfaglig indsats
 Mere målrettet uddannelse

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de væsentligste anbefalinger til en mere 
effektiv beskæftigelsesindsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder 
hvilken betydning anbefalingerne kan få for Frederikshavn Kommune. Det skal 
bemærkes, at Ekspertgruppens anbefalinger efterfølgende drøftes af Folketinget 
med henblik på at indgå en politisk aftale. Det betyder, at der vil ske tilpasninger i 
den fremadrettede proces. Det forventes, at et lovudkast tidligst vil blive fremlagt 
efter det kommende folketingsvalg.
 
Ekspertgruppen identificerer, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i højere 
grad end befolkningen generelt har følgende udfordringer:

 Svag uddannelsesbaggrund
 Flere kontakter til sundhedsvæsenet
 Tager mere psykofarmaka
 Ringere selvvurderet helbred
 Har siddet mere i fængsel
 Har oftere været anbragt uden for hjemmet som barn 

Det er vigtigt at understrege, at der her er tale om gennemsnitsbetragtninger, og at 
borgere i udkanten af arbejdsmarkedet naturligvis er meget forskellige.
 
Ny virksomhedsrettet indsats
Ekspertgruppen anbefaler et fokusskifte i indsatsen: En virksomhedsrettet indsats 
på det ordinære arbejdsmarked skal være udgangspunktet for alle borgere i 
udkanten af arbejdsmarkedet – også selvom borgerne udgør en meget sammensat 
gruppe med forskellige udfordringer, og som umiddelbart kan give begrænsninger i 
arbejdsevnen. Der lægges op til, at kommunerne ikke længere får refusion for 
udgifter til øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb. I stedet skal kommunerne 
have 50 procent refusion for driftsudgifter til både virksomhedsrettede tilbud og 
mentorstøtte.

 Fleksibel privat løntilskudsordning, der skal smidiggøre overgangen fra 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/19428
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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privat virksomhedspraktik til privat løntilskud.
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have et tillæg, hvis de deltager i 

virksomhedspraktik eller nytteindsats.
 Kontanthjælpsmodtagere med mindst 2 års offentlig forsørgelse, som ikke 

har kunnet deltaget i en virksomhedsrettet indsats (herunder et 
forberedende virksomhedsforløb) eller uddannelse det seneste år, får ret 
og pligt til at få deres sag forelagt rehabiliteringsteamet. Her skal der 
lægges en plan for den videre tværfaglige indsats i retning af uddannelse 
eller job.

Det er Center for Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering, at anbefalingerne vil medføre 
en større virksomhedsrettet indsats for kontanthjælpsmodtagere, hvor der kan 
identificeres et arbejdsmarkedsperspektiv. Særligt for de jobparate 
kontanthjælpsmodtagere kan et økonomisk tillæg være en motivationsfaktor i 
forhold til at påbegynde et virksomhedsrettet forløb. CAM skal dog bemærke, at der 
ved udgangen af december måned kun var 253 fuldtidsjobparate 
kontanthjælpsmodtagere, og at målgruppen også omhandler personer som har 
opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Disse er oftest i forvejen 
motiverede for ordinær beskæftigelse, hvilket kan betyder, at det faktiske antal 
jobparate, hvor tillægget vil have effekt, reduceres. 
 
Derudover skal det bemærkes, at Ekspertgruppen anbefaler, at der ikke længere 
skal være refusion for udgifter til vejledning- og afklaringsforløb.   
 
Styrket tværfaglig indsats
Ekspertgruppen anbefaler, at den tværfaglige indsats styrkes ved at give 
kommunernes rehabiliteringsteam mulighed for reel beslutningskompetence, så 
teamet selv træffer den endelige afgørelse om, hvad der skal ske med borgeren. 
Dermed får teamet også mulighed for at følge indsatsen til dørs, fremfor at 
overdrage den til de enkelte forvaltninger.

 Beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet. Teamet skal kunne træffe 
afgørelser om både ydelse og indsats, såfremt kommunalbestyrelsen 
ønsker det.

 Kompetenceløft af den tværfaglige indsats via et uddannelsesprogram for 
medarbejdere på tværs af forvaltninger, der arbejder i rehabiliteringsteams.

 Hver borger skal have én plan, der går på tværs af de offentlige systemer.

Anbefalingerne åbner op for kommunalpolitiske prioriteringer i den rehabiliterende 
indsats med mulighed for at drøfte snitfladerne i mellem de enkelte centre i 
Frederikshavn Kommune. Samlet set lægger anbefalingerne vægt på en mere 
helhedsorienteret indsats i forhold til borgere i udkanten af arbejdsmarked. F.eks. 
får aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bedre mulighed for at få deres sag 
forelagt rehabiliteringsteamet. CAM vurdere, at anbefalingerne vil medføre en 
tilgang til rehabiliteringsteamet og herunder også stigende krav til indsatsen.   
 
Mere uddannelse og opkvalificering
Ekspertgruppen har hæftet sig ved, at uddannelsesniveauet blandt borgere i 
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udkanten af arbejdsmarkedet er lavere end blandt befolkningen som helhed. 
Samtidig anvendes uddannelsesindsatser som revalideringsordningen og 
voksenlærlingeordningen sjældent til borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet. Der 
kan derfor være et uudnyttet potentiale i at styrke mulighederne for, at borgere i 
målgruppen kan komme tættere på arbejdsmarkedet gennem uddannelse og 
styrkede kompetencer.

 En målrettet revalideringsordning med fokus på ordinær uddannelse og 
afskaffelse af forrevalidering og virksomhedsrevalidering.

 Gunstigere regler for voksenlærlingeordningen for langtidsledige. 
Timetilskuddet hæves til fx 50 kr. for virksomheder, som ansætter en 
voksenlærling over 25 år, der har været mere end to år på offentlig 
forsørgelse.

 Ufaglærte sygedagpengemodtagere over 30 år skal have ret til en 
realkompetencevurdering og dermed ligestilles med 
kontanthjælpsmodtagere, der allerede har den mulighed i dag.

I Frederikshavn Kommune er der forholdsvis mange ufaglærte ledige, mens der de 
kommende år vil være stigende efterspørgsel på faglært arbejdskraft, f.eks. i 
forbindelse med havneudvidelserne. Det er en positiv udfordring, som CAM er 
opmærksom på og som bl.a. er drøftet politisk i Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) i 
forbindelse med temadagen den 9. marts 2015. CAM har efterfølgende påbegyndt 
en større tilpasning af indsatserne og tilbuddene til ledige f.eks. med henblik på at 
”løfte fra ufaglært til faglært”. Tilpasninger som løbende vil blive drøftet af AMU. 
 
Da mange ledige i Frederikshavn netop er ufaglærte, har CAM allerede i dag et 
solidt fokus på realkompetencevurderinger, revalidering og voksenlærelige 
ordningen.  Med anbefalingerne lægges der op til at opprioritere indsatserne, 
hvilket kan få en positiv effekt på opkvalificeringsindsatsen i Frederikshavn 
Kommune.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til 
efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
John Karlsson forlod mødet kl. 17.20

Bilag
Faktaark om økonomi (Carsten Koch 2).pdf (dok.nr.55286/15)
Faktaark med anbefalinger (Carsten Koch 2).pdf (dok.nr.55283/15)
Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch 
2).pdf (dok.nr.55278/15)
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6. Orientering: Statistik

Sagsfremstilling
Den virksomhedsvendte indsats har samlet set de seneste 3 måneder været udsat 
for en svag stigning og er på niveau med samme måneder sidste år. Det er primært 
virksomhedspraktik, som har gennemgået en stigning i 2015. Antallet af personer i 
virksomhedspraktik er i marts måned 2015 på ca. 500 personer, hvilket er en 
stigning på ca. 100 aktiviteter i forhold til januar 2015. 
 
Antallet af personer, der er ansat som jobrotationsvikarer, ligger på et stabilt niveau 
over 200. I marts måned 2015 var der 237 personer ansat som rotationsvikarer, 
hvilket er på niveau med samme måned året før, hvor der var 221 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.
 
Ses der på den samlede aktivitetsfordelingen i CAM, er ca. 42 % af tilbuddene 
virksomhedsrettede, mens 46 % er vejledning og uddannelse, og de resterede ca. 
12 % udgøres af jobrotation. Det er forventningen, at andelen af 
virksomhedsrettede tilbud vil blive højere i de følgende måneder. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til 
efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015
Indstillingen tiltrædes.
 
John Karlsson fraværende, forlod mødet kl. 17.20

Bilag
Statistik AMU og LBR. Opdateret til og med marts måned 2015..pdf (dok.nr.60897/15)

 Åben sag

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

Sagsfremstilling
Intet

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1057
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: AMU
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.
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