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1. Dialog om samarbejdsrelationer mellem Handicaprådet og 
Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling
Handicaprådet ønsker i år at udvide målgruppen for det tilbagevendende 
dialogmøde. Målgruppen, som tidligere bestod af Socialudvalg, Sundhedsudvalg 
og Børne- og Ungdomsudvalget, ønskes udvidet med Arbejdsmarkedsudvalget, 
Kultur- og Fritidsudvalget og Distriktsudvalget.
Formålet med dialogen er at give parterne mulighed for at stille spørgsmål til, på 
hvilke områder, og hvordan, et eventuelt samarbejde kan etableres. 
 
Aksel Jensen, formand for Handicaprådet, har den 6. maj 2015 sendt følgende til 
Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet, Frederikshavn den 6. maj 2015.
 

•       hvordan går det med inklusion på arbejdsmarkedet får psykisk sårbare de 
rette tilbud, og    hvilke tilbud får de

•       hvordan ser det ud med tilkendelse af førtidspensioner
•       er der tal på hvor mange der har brug for psykiatrisk støtte/udredning i 

AMU 
•       hvordan hjælper kommunen de unge førtidspensionister med at komme i 

job, nu da Henriette Sprenger ikke er på posten mere. 
•       er der mange unge førtidspensionister, der går uden job, og hvad gøres 

der for dem ? 
 
 
Fra Handicaprådet deltager: Formand Aksel Jensen, Irene Hjorthøj og Jette Bruun 
Christensen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller punktet til drøftelse.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Punktet drøftet. Handicaprådet vil gerne have en konsulent til handicappede på 
ønskesedlen.
 
Afbud: Helle Madsen

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16211
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: AMU
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2. Drøftelse af politik for godgørelse i forbindelse med 
aktivering

Sagsfremstilling
I forbindelse med besparelsesforslag fremsat for Arbejdsmarkedsudvalget i foråret 
2014, blev det anbefalet, at Center for Arbejdsmarked (CAM) gennemgår praksis 
for godtgørelse i forbindelse med deltagelse i aktivering – herunder udgiftsniveau - 
og fremsætter forslag til fremtidig politik på området. CAM har derfor udarbejdet et 
forslag til tilpasningen af politikken, hvormed der kan ske en harmonisering mellem 
§ 82 og § 83 i kapitel 15 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
 
§ 82 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lyder:
 
”Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, og som deltager i tilbud efter 
kapitel 10-12, personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i selvvalgt 
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer, der er 
omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret til 
befordringsgodtgørelse, når den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor 
tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 24 km. 
Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de 
første 24 km. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, og som ansættes 
med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret til 
befordringsgodtgørelse.”
 
§ 82 kan dermed anvendes af ledige med transportafstand ud over 24 km t/r til 
aktiveringssted. Befordringstilskuddet udbetales bagudrettet på dokumenterede 
udgifter, og følger generelt mønstret omkring kørselsfradrag til og fra arbejde for 
beskæftigede i forhold til faktiske fremmødedage.
 
§ 83 i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lyder:
 
”Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, og som deltager i tilbud efter 
kapitel 10 og 11, kan efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om 
måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter ved at deltage i 
tilbuddet. Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befordring ud 
over de første 24 km, jf. § 82, stk. 1.
Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af 
godtgørelsen. Kommunen giver information til kommunens borgere om indholdet af 
retningslinjerne.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1.000 kr. i 
stk. 1 kan hæves til 1.500 kr.”
 
§ 83 kan dermed anvendes til at dække de ekstra udgifter, som borgeren har ved 
deltagelse i tilbud, herunder ekstra høje udgifter til transport og arbejdstøj. 
Bestemmelsen giver således mulighed for at kommunen kan udbetale samlet op til 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16537
 Forvaltning: CAM
 Sbh: mean
 Besl. komp: AMU
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max. 1000 kr. brutto pr. mdr. For godtgørelse til kørsel gælder, at der kun kan ydes 
godtgørelse op til 24 km, da § 82 træder i kraft for befordring ud over 24 km. Hvad 
angår godtgørelse til befordring efter § 83 er der til forskel fra § 82 forudbetalt 
kompensation for alle befordringsudgifter for borgere. Praksis er i dag, at CAM 
bevilliger godtgørelse for ledige med mere end ca. 10 km t/r til aktiveringssted. 
Denne nuværende praksis skyldes primært, at fremmøde ved tilbud er større når 
borgernes transportomkostninger er betalt af kommunen, og borger ikke selv skal 
have udlæg. Derudover er den nuværende praksis omkring § 83, at CAM har 
afholdt udgiften til arbejdstøj i forbindelse med deltagelse i tilbud, hvor dette ikke 
har været almindeligt forekommende på arbejdspladsen.
 
 
Udfordringen ved den nuværende praksis er at ledige med mere end 24 km t/r til 
aktiveringssted, har mulighed for både at søge godtgørelse efter både § 82 og § 
83. Dette medfører i praksis en mulighed for, at den enkelte har mulighed for at 
blive overkompenseret. CAM anbefaler derfor, at § 83 fremadrettet ikke anvendes 
til fuld transportgodtgørelse forud for aktiveringsstart, da denne praksis medfører 
risiko for overkompensering, når borgerne samtidig bagudrettet kan søge 
retsmæssig befordring jf. § 82.
 
Et eksempel på en typisk sag, hvor borgere både anvender § 82 og § 83 er 
følgende: En person bosat i Skagen til deltager i en aktivitet i Frederikshavn. Da 
der er mere end 24 km t/r til aktiveringsstedet, ansøger personen om godtgørelse 
efter § 83, hvilket bevilliges efter den nuværende praksis. Det betyder, at 
Jobcentret afholder transportudgiften (tog) for borgeren. Men samtidig med har 
borgere en ret til at søge godtgørelse efter § 82 for transportudgiften. 
 
Arbejdsmarkedsudvalget skal derfor drøfte de fremtidige retningslinjer for eventuel 
anvendelse af § 83 til godtgørelse for anslåede udgifter i forbindelse med 
deltagelse i aktivering. Følgende modeller kan anbefales - enten enkeltvis eller i 
kombination:

1. Anvende § 83 til beklædning og ikke til transportgodtgørelse i forbindelse 
med deltagelse i tilbud. Borgere med afstand over 24 km t/r henvises i 
stedet til at søge befordring via § 82.

2. Anvende § 83 i kombination med § 82 til restkompensering op til beløb der 
svarer til den faktiske befordringsudgift med offentlig transport – gældende 
for borgere med daglig afstand over 24 km t/r. jf. § 82.

3. Anvende § 83 til godtgørelse for transportudgifter med offentlig transport 
for borgere med daglig afstand på under 24 km t/r – f.eks. mellem 15-24 
km t/r.

4. At kompensere med et fast beløb uanset afstand til tilbudssted – fx et 
beløb pr. fremmødedag i tilbud (aktivitetstillægs-model).

Økonomiske konsekvenser
Udgifterne til befordringsgodtgørelse jf. § 82 og godtgørelse jf. § 83 kan ikke 
udredes bagudrettet fuldstændigt på de enkelte bevillingstyper, men 
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udgiftsniveauet var ca. 1 mio. kr. i 2012 og 2013, mens udgifterne i 2014 steg til ca. 
1,9 mio. kr. I 2015 er der for årets første 4 måneder forbrugt 571.278,- kr. fordelt 
på 395.728,-kr. på § 83 og 175.550,-kr.  på § 82. Ved en fremskrivning og med 
samme praksis giver det en forventning om et forbrug på ca. 1,8 mio. kr. for 2015. 
Omtrent 70 % af udgifterne vedrører § 83, hvilket primært skyldes at borgerne ikke 
har haft praksis for at søge den retsmæssige befordringsgodtgørelse jf. § 82 når de 
kompenseres via § 83.
 
Udgifterne til § 82 er udenfor rådighedsloftet, mens udgifterne til § 83 er indenfor 
rådighedsloftet – begge udgifter er omfattet af 50 % statsrefusion – sidstnævnte 
dog forudsat at kommunens udgifter ikke overskrider rådighedsloftet.
 
Med den samme volumen og aktiveringspraksis for målgrupperne som hidtil anslås 
det, at der samlet set årligt kan spares kr. 250.000 – 400.000 brutto, ved ikke at 
forudbetale den fulde befordringsudgift, og ved samtidig kun at restkompensere for 
borgere med mere end 15 km t/r til aktiveringssted.
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsudvalget drøfter og godkender følgende 
politik for godtgørelse:

1. At ledige omfattet af § 83 ud fra en individuel vurdering kan få dækket 
udgifterne til arbejdstøj jf. § 83 i forbindelse med deltagelse i tilbud, dog 
maksimalt op til en samlet månedlig udgift svarende til brutto kr. 1000,-.    

2. At ledige med mere end 24 km t/r til aktiveringssted henvises til at søge § 
82 bagudrettet som kompensation for dokumenterede afholdte udgifter.

3. At § 83 tages i anvendelse i kombination med § 82 til restkompensering for 
personer der deltager i tilbud, hvor afstanden er 15 km t/r eller mere fra 
hjem til tilbudssted (en kombination af model 2 og 3). Borgerne 
restkompenseres op til den fulde udgift med offentlig transport, dog 
maksimalt op til en samlet månedlig udgift svarende til brutto kr. 1000,-. 
Dette beløb kan forudbetales.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
Der følges op på modellen i januar 2016.
 
Afbud: Helle Madsen

Bilag
Politik for godgørelse efter §83 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Bilag til AMU møde i maj 
2015.pdf (dok.nr.79999/15)
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3. Drøftelse af strategi for nytteindsats

Sagsfremstilling
På mødet i følgegruppen for nytteindsats den 12. februar 2015 gav følgegruppen 
udtryk for, at Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og Arbejdsmarkedsudvalget 
(AMU) bør drøfte strategien for nytteindsats. Strategien er udarbejdet i samspil 
imellem netop LBR og AMU. Der var enighed om, at fortrængnings- og 
konkurrenceforvridningsperspektivet kunne kvalificeres yderligere med henblik på 
at skabe større transparens i indsatsen. Center for Arbejdsmarked (CAM) har 
derfor gennemarbejdet strategien og udarbejdet en ny skabelon til oprettelse af 
projekter vedrørende nytteindsats (se bilag). 
 
CAM forslår følgende væsentlige ændringer i strategien: 
I forbindelse med oprettelse af nye projekter anvendes en fast skabelon, som 
udfyldes af Projektafdelingen. Skabelonen skal som udgangspunkt indeholde:

1. Præsentation af virksomheden - herunder beskrivelse af hvilke borgere der 
modtager service, og hvilke arbejdsopgaver, der bliver udført på 
virksomheden. 

2. Beskrivelse af de arbejdsopgaver som personer i nytteindsats skal udføre.
a. Dokumentation for, at der ikke sker fortrængning og 

konkurrenceforvridning.
3. Beskrivelse af det aktuelle omfang af personer der er ansat med tilskud 

(løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik) på virksomhedens P- 
nummer. 

4. Antallet af fuldtidspladser som ønskes oprettet. 
5. Underskrifter fra nærmeste leder, tillidsrepræsentant og Projektafdelingen.
6. Dato for drøftelse og godkendelse i Center-MED udvalg.

I forbindelse med dokumentation for at der i projektet ikke sker fortrængning af 
ordinær arbejdskraft, skal det beskrives:

7. At personer i nyttejob ikke udfører visiterede arbejdsopgaver. Dvs. 
arbejdsopgaver, som de ordinære ansatte udfører overfor borgerne.

8. Om arbejdet erstatter de arbejdsopgaver, som frivillige foreninger eller 
pårørende normalt udfører på området? Arbejdsopgaverne skal så vidt 
muligt kunne skelnes klart fra de opgaver, det ordinære personale og 
frivillige varetager.

Det er administrationens vurdering, at ovenstående tilrettelser vil gøre indsatsen 
mere transparent. Derved får følgegruppen, LBR og AMU et mere kvalificeret 
beslutningsgrundlag at træffe afgørelser på i forbindelse med oprettelse- og 
evaluering af projekter.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at strategien for nytteindsats drøftes og godkendes.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20544
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22. april 2015
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger:
 

 LBR henstiller til, at der tages hensyn til oprettelse af nye projekter til 
nytteindsats på områder, hvor der allerede er ansat mange med tilskud. 
Det er vigtigt, at der er gennemsigtighed i forbindelse med afklaring af 
konkurrenceforvridning og fortrængning af ordinær arbejdskraft

 I forbindelse med drøftelse af nye projekter i CenterMED er det vigtigt, at 
den pågældende leder som fremlægger et projekt, er klædt på til at drøfte 
projektet inden for rammerne af den udarbejdede strategi for nytteindsats. 

 Projektafdelingen skal være opmærksom på, at nye projekter underskrives 
af den tillidsperson, som har den faglige indsigt på det pågældende 
område. Er der tvivl, kontaktes den overenskomstbærende faglige 
organisation.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
 
Afbud: Helle Madsen

Bilag
Aftale om oprettelse af nyttejob (Skabelon).pdf (dok.nr.66312/15)
Strategi for anvendelse af nytteindsats i Frederikshavn Kommune til drøftelse i LBR og AMU april og maj 
måned 2015.pdf (dok.nr.66309/15)
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4. Forretningsorden for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for 
Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er på er på vej ind i en ny periode med vækst og 
fremgang. Arbejdsløsheden er lav, beskæftigelsen er stigende, og indtjeningen hos 
erhvervslivet er opadgående. Det er vigtigt at fastholde den positive udvikling, og 
det kræver en ekstra indsats fra alle interessenter på arbejdsmarkedet i 
Frederikshavn. Det er vigtigt, at vi på tværs af kommune, erhvervslivet, 
arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne sikrer, at virksomhederne 
kan skabe vækst, ledige kommer i job, og at arbejdsstyrken kompetenceudvikles.
 
Siden 2011 er indtjeningen i bygge- og anlægsbranchen i Frederikshavn Kommune 
steget med over 100 mio. kr. fra 597 mio. kr. til 698 mio. kr. i 2014. Lignende 
tendenser kan spores inden for industri, handel og fiskeri.  Når indtjeningen hos 
virksomhederne er stigende, følger beskæftigelse med, og indenfor de nævnte 
brancher er der grund til optimisme. Det går bedre i Frederikshavn Kommune, og 
det er vigtigt at fastholde væksten. 
 
Derfor tages der initiativ til at nedsætte Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for 
Frederikshavn Kommune (LAR). Rådet har til opgave at initiere politisk visioner og 
målsætninger med henblik på at tiltrække arbejdskraft, kompetenceudvikle 
arbejdsstyrken og understøtte jobskabelsen på det private arbejdsmarked inden for 
Frederikshavn Kommunes vækstspor.  
 
Arbejdet i LAR vil blive centreret om temadrøftelser, som f.eks. omhandler:

1. Hvordan der ”løftes fra ufaglært til faglært” 
2. Udvikler væksten i Det maritime vækstspor i relation til havneudvidelserne i 

Frederikshavn og Skagen
3. Sikre en aktiv bosætningsstrategi, så der ikke opstår flaskehalsudfordringer 

i rekrutteringsprocessen 

Drøftelser som skal være med til at udvikle strategier og politikker omkring 
Frederikshavn Kommunes service og tilbud til virksomheder og ledige.
 
LAR sammensættes på tværs af den politiske organisation i Frederikshavn 
Kommune og med inddragelse af faglige organisationer, uddannelsesområdet og 
erhvervslivet. Rådet består af 13 medlemmer. Formanden for 
Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune er formand for LAR. Herudover 
består LAR af følgende medlemmer:

1. Op til 4 virksomhedsrepræsentanter
2. Op til 4 fra faglige organisationer (LO, FTF, AC osv.)
3. 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer
4. 1 erhvervspraktiserende læge

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18216
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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5. 1 fra Det lokale integrationsråd
6. 1 fra VEU Center Nord (eller anden uddannelsesinstitution)
7. Borgmesteren tildeles en plads i LAR som observatør uden stemmeret

Til møderne i LAR kan andre lokale eller regionale repræsentanter fra erhvervsliv, 
fagbevægelse og uddannelsesinstitutionerne inviteres til at deltage ad hoc, med 
henblik på at kvalificere udvalgets indstillinger til det politiske system. Andre 
politikere, herunder repræsentanter fra f.eks. Plan- og Miljøudvalget, kan ligeledes 
inviteres ad hoc afhængig af det konkrete tema.
LAR mødes 4 gange årligt og referer direkte til Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) drøftes og 
godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
Der skal sikres udpegning fra alle aktører.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Bilag
Forretningsordning for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.pdf (dok.nr.79724/15)
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5. Studietur - socialøkonomiske virksomheder i København

Sagsfremstilling
Nedenstående er et udkast til en studietur med Arbejdsmarkedsudvalgt for at 
besøge og blive inspireret af socialøkonomiske virksomheder i København. 
Forslaget er, at lave en tur over 2 dage med fly til København og herefter transport 
med en lejet bil/bus. Der er en enkelt overnatning i København. 
 
Datoforslagene er følgende:

 17-18/9 2015
 28-29/9 2015
 29-30/9 2015
 30/9-1/10 2015

 Dag 1
 
Kl. 07.25: Afrejse Aalborg - ankomst København kl. 08.10
 
Kl. 09.30 – 11.30: Besøge Grantoftegaard, www.grantoftegaard.dk. Fonden 

Grantoftegaard er siden 1991 blevet brugt af Ballerup 
kommune som forsøg på at drive en social økonomisk 
virksomhed på markedsvilkår.
Virksomheden består af økologisk landbrug og gårdbutik. 
Det storbynære landbrug er samtidig basis for 
besøgsvirksomhed med åbne stalde, tilgængelige folde, 
aktive rundvisninger og sæsonbetonede arrangementer.

 
Kl. 11.30 – 12.30: Frokost og transport
 
Kl. 12.30 – 14.30: Besøge Specialisterne, http://dk.specialisterne.com. 

Specialisterne skaber jobmuligheder for mennesker med 
autisme og lignende udfordringer. Specialisterne er en af 
de første socialøkonomiske virksomheder i verden, med et 

team af IT-konsulenter, som alle har en diagnose 
inden for autisme spektret. Virksomheden har en 
partnerskabsaftale med SAP og samarbejder med 
Microsoft. Specialist People Foundation, som står bag 
Specialisterne, lancerer et nyt initiativ, som i løbet af en 
årrække skal være med til at skabe 1000 job i Danmark for 
mennesker med autisme. Initiativet, som har titlen ”1000 
Job i Danmark,” støttes over de næste 30 måneder med 
5,35 mio. kr. fra Velux Fonden.

 
Kl. 14.30 – 15.30: Kaffe og transport
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15520
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU

http://www.grantoftegaard.dk
http://dk.specialisterne.com
http://specialistpeople.com/
http://specialistpeople.com/
http://specialistpeople.com/
http://specialistpeople.com/
http://specialistpeople.com/
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Kl. 15.30 – 17.00: Besøge Københavns Projekthus, www.kph-projects.dk. KPH er 
et fælleskab for innovative startups og små virksomheder i 
vækst. KPH arbejder for at forbedre vores samfund og de 
virksomheder, organisationer, og foreninger, der får plads i 
KPH. KPH beskæftiger sig med henholdsvis sociale, 
kulturelle eller miljømæssige mål.

 
Kl. 17.00 – 18.00: Indtjekning på hotel
 
Kl. 18.30-20.00: Aftensmad og socialt samvær
 
Dag 2
 
Kl. 08.00 – 09.00: Morgenmad på hotellet
 
Kl. 09.00 – 10.00: Besøge Mormor.nu, www.mormor.nu. 

Mormor.nu er en strikkevirksomhed på Frederiksberg, som 
beskæftiger langtidsledige og udsatte kvinder. 
Virksomheden sælger hjemme- og maskinstrik til hele 
verden. Mere end 130 strikkedamer strikker børnetøj til 
virksomheden Mormor.nu.

 
Kl. 10.00 – 11.00: Besøge Baisikeli, www.baisikeli.dk. 

Baisikeli er en socialøkonomisk virksomhed, der leverer 
cykeludlejning og cykelrelaterede oplevelser i København. 
Baisikeli blev tildelt FDBs Socialøkonomiske 
årspris 2009. Baisikeli har en partnerskabsaftale med 
Novo Nordisk. 

 
Kl. 11.00 – 13.00: Besøge Glad Fonden, www.gladfonden.dk.

Glad Fonden er en erhvervsdrivende fond, som nok stadig 
er mest kendt for at have startet TV-Glad i 1999 - verdens 
første Tv-station for og med udviklingshæmmede. Glad 
Mad, Glad Teater, Glad Medier, Glad Design og senest er 
Glad Zoo også kommet til. 330 mennesker er tilknyttet 
Glad Fonden, heriblandt 80 elever og mellem 120 og 130 
ansatte på særlige vilkår. 

 
Kl. 13.00 – 14.30:Frokost og transport
 
Kl. 14:30 – 16.00: Besøge Telehandelshuset, www.telehandelshuset.dk. 

Telehandelshuset er en virksomhed med en mission om at 
levere Danmarks bedste telemarketingydelser ved at 
uddanne og ansætte mennesker med synshandicap.

 
Kl. 16.00 – 17.45:Transport til Kastrup Lufthavn, kaffe og indtjekning. 
 
Kl. 17.45: Afrejse København, ankomst Aalborg kl. 18.30.

http://www.kph-projects.dk
http://www.mormor.nu
http://www.baisikeli.dk
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://fdbsocialokonomiskpris.dk/cso/index.php?page=page&id=16
http://www.gladfonden.dk
http://www.telehandelshuset.dk
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at forslaget drøftes og godkendes samt at 
Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, på hvilke datoer studieturen skal afvikles. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Studieturen afvikles den 28. og 29. september 2015.
 
Afbud: Helle Madsen
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6. Evaluering af projekt Tidlig indsats for forsikrede ledige

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn har siden årsskiftet til 2014 tilbudt forsikrede ledige over 
30 år en tidlig og intensiv indsats allerede fra ledighedsstart. Alle ny tilmeldte ledige 
indkaldes til informationsmøder ved 1. til 3. ledighedsuge, hvor de bliver gjort 
bekendte med muligheder, rettigheder og pligter. Samtidig ”screenes” de ledige 
med henblik på identifikation af, hvem der er i risiko for langtidsledighed, og som 
dermed kan profitere af en stærkere tidlig indsats, og hvilke ledige der kan klare sig 
selv i forhold til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
 
Borgere der vurderes at have behov for indsats indkaldes efterfølgende til 2 
individuelle samtaler på Jobcentret indenfor 8 uger. Her afdækkes behov, der 
drøftes muligheder, og der aftales konkrete planer i forhold til vejen tilbage til 
arbejdsmarkedet. Der arbejdes med jobfokus – herunder eventuelt karriereskift - 
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Herudover har målgruppen
mulighed for en 3. samtale inden for de første 13 uger. Det er dog op til borgeren 
selv at vælge, om han/hun vil benytte tilbuddet samt i hvilken form - (tlf., mail, 
individuel samtale på Jobcentret). Forløbet er i alt 13 uger, hvorefter borgeren 
overgår til den "normale" indsats i Jobcentret.
 
Frederikshavn Kommune har i projektperioden afsat ekstra ressourcer til indsatsen. 
Det betyder, at 3 medarbejdere har været beskæftiget med indsatsen. Forløbet har 
som tidligere omtalt en varighed af 13 uger, hvorefter borgeren overdrages til andre 
medarbejdere i Jobcentret. De 3 medarbejdere har udelukkende fokuseret på at 
afholde samtalerne, og har dermed ikke haft ansvaret for at finde en aktivitet til 
borgeren, men har dog haft mulighed for at visitere til et aktiveringsforløb.
 
Evalueringen viser, at projekt Tidlig Indsats har været en succes. Især i de første 4 
måneder af ledighedsforløbet, opnår deltagerne en markant effekt i forhold til 
selvforsørgelse. Efter 4 måneder er op imod 92 % selvforsørgende, hvilket er en 
høj andel - målgruppen taget i betragtning.
 
Konklusionen er derfor, at et intensivt samtaleforløb har en positiv effekt for 
personer i risiko for langtidsledighed i de første måneder af ledighedsforløbet. At 
projektet har haft positive resultater, opleves også hos de medarbejdere, som har 
haft ansvaret for indsatsen. Medarbejderne oplever, at indsatsen er med til at sætte 
fokus på nye beskæftigelsesmuligheder for personer i risiko for langtidsledighed. 
 
Endeligt skal det bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR) har udvist interesse for projektet. STAR overvejer at anvende projektet som 
et eksempel på en indsats, som viser, at hyppige samtaler i starten af 
ledighedsforløbet har en god effekt. Med den nye beskæftigelsesreform skal 
forsikrede ledige tilbydes 6 samtaler i de første 6 måneder, og det er vurderingen, 
at Jobcentret igennem projektet har fået gode erfaringer med hyppige samtaler. 
Erfaringer som kan anvendes i samarbejde med bl.a. A-kasserne. 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/9250
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at evalueringen drøftes og fremsendes til Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Bilag
Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune. AMU maj 2015.pdf (dok.nr.78054/15)
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7. Orientering: Tilsyn med danskuddannelserne

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har til opgave at føre økonomisk, administrativt og 
pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge. Formålet med 
tilsynet er at sikre, at kursisterne på uddannelserne opnår de nødvendige 
danskkundskaber for at kunne klare sig i job, i uddannelse og som borger i 
Danmark. 
 
Tilsynsforpligtigelsen for danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning er fastsat i Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til 
voksne udlændinge m.fl., jf. LBK nr. 376 af 15. april 2014, § 11. 
 
Tilsynet omfatter danskuddannelse til udlændinge omfattet af Integrationsloven, jf. 
LBK nr. 1094 af 7. oktober 2014, eller Bekendtgørelse af lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 720 af 25. juni 2014. Henvisningspligten ligger 
hos jobcentret. 
 
Udbyder af danskuddannelse
Frederikshavn Kommune har indgået kontrakt med AOF Nord – Frederikshavn 
Sprogcenter som udbyder af danskuddannelserne. Kontrakten løber for perioden 
2014-2018 med mulighed for 2 års forlængelse. AOF Nord – Frederikshavn 
Sprogcenter var også udbyder for kommunen i perioden 2012-2013. 
 
AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter er godkendt som prøveafholdende 
udbyder for prøve i Danskuddannelse 1-3 og Statsborgerskabsprøven.
 
Afvikling af tilsyn
Tilsynet med AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter er sammensat af flere 
elementer. 
 
Fire gange om året mødes AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter med 
tilsynsmyndigheden, hvor administrative, økonomiske og pædagogiske forhold 
drøftes. Til dette formål har Frederikshavn Kommune i marts 2013 udarbejdet et 
tilsynsskema. På samme møder besigtiges de fysiske forhold. 
 
Herudover mødes integrationskoordinatoren og en jobkonsulent fra Jobcenter 
Frederikshavn mindst en gang i kvartalet med lederen og en studievejleder fra AOF 
Nord – Frederikshavn Sprogcenter omkring forløbsevaluering på kursistniveau. 
 
AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter indberetter kvartalsvis oplysninger om 
undervisningens progression til Ankestyrelsen under Ministeriet for børn, ligestilling, 
integration og sociale forhold. Frederikshavn Kommune modtager meddelelse fra 
Ankestyrelsen om disse kvartalsvise indberetninger. 
 
Ved afslutningen af hvert kvartal indrapporterer AOF Nord – Frederikshavn 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15875
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Sprogcenter til tilsynsmyndigheden oplysninger om kursisternes progression, 
timeforbrug på de enkelte danskuddannelser og moduler samt modulindplacering 
på kursister, der har gennemført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Hertil 
kommer oplysninger om fremmøde og fravær.
 
Afrapportering til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Det fremgår af Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. 
BKG nr. 65 af 22. januar 2014, § 18, stk. 4, at den driftsansvarlige 
kommunalbestyrelse hvert tredje år skal indsende en kortfattet rapport til Kvalitets- 
og Tilsynsstyrelsen. Rapporten skal indeholde information om udviklingen på 
området samt beskrive, hvordan tilsynet har været ført. 
 
Seneste rapport er fra november 2014, og den omhandler udviklingen på 
danskuddannelsesområdet og det førte tilsyn i perioden 2012-2014. 
 
Rapporten konkluderer, at Frederikshavn Kommune er tilfreds med samarbejdet 
med AOF – Frederikshavn Sprogcenter, som fremstår som en robust og driftssikker 
udbyder med fokus på det faglige arbejde.
 
Det forklares ligeledes i rapporten, at Frederikshavn Kommune og AOF Nord – 
Frederikshavn Sprogcenter har et proaktivt samarbejde med sigte på at 
videreudvikle danskuddannelsesområdet i kommunen og finde konstruktive 
løsninger på det daglige samarbejde og de udfordringer, der måtte opstå. Parterne 
anser tilsynet som en ramme for dialog, der sikrer kvalitet, udvikling og gode 
resultater, frem for at fungere som en kontrolfunktion. 
 
Nye regler på vej
Undersøgelser har vist, at der er stor forskel på, hvordan kommuner fører 
pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge. Det kan være 
problematisk, fordi tilsynene er med til at sikre den bedst mulige kvalitet i 
undervisningen.
 
Derfor valgte Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i begyndelsen af 2014 at indgå en aftale 
med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 
(KORA) om at undersøge en række kommuners pædagogiske tilsyn med 
sprogcentre og andre udbydere af danskuddannelse.
 
Rapporten udkom i august 2014, og den konkluderer, at kommunerne gennemfører 
tilsynet med forskellig grundighed og prioritering, og at der er behov for 
fremadrettet at styrke tilsynet.
 
Rapporten indeholder også en række konkrete retningslinjer for det pædagogiske 
tilsyn og udpeger en række indikatorer, som kvaliteten af danskundervisningen kan 
måles på. KORA anbefaler ikke, at en ny vejledning opstiller stringente krav til 
hvilke datakilder og metoder, kommunerne skal benytte i det pædagogiske tilsyn, 
da det fjerner mulighederne for meningsfulde lokale tilpasninger. KORA anbefaler i 
stedet, at hvis Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen ønsker større ensartethed, skal 
vejledningen præcisere, hvilke oplysninger kommunerne skal tilvejebringe i deres 



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 11. maj 2015 Side 19 af 35

tilsyn.
 
KORA mener endvidere, at det kan være en god idé, at Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen udarbejder en tilsynsguide, som de tilsynsførende kan bruge som 
inspiration til, hvordan undervisningens kvalitet vurderes. Slutteligt foreslår KORA, 
at styrelsen også kan afholde temadage eller lignende for tilsynsførende, så de får 
mulighed for et fagligt netværk.
 
Det forventes, at anbefalingerne vil resultere i en ny vejledning om tilsyn med 
udbyderne af danskuddannelse til voksne udlændinge, men det er endnu ikke 
fastsat, hvornår den nye vejledning udkommer. 
 
Hvis der ikke kommer nye tilsynsregler forinden, skal den næste tilsynsrapport 
udarbejdes i slutningen af 2017.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen
 
 

Bilag
Tilsynsrapport - danskuddannelse i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.76489/15)
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8. Orientering: Status på den virksomhedsvendte indsats

Sagsfremstilling
I den seneste tid er der igangsat flere initiativer i forhold til det virksomhedsvendte 
arbejde.
 
Akademikerkampagnen
Jobcenter Frederikshavn deltager i den nye landsdækkende akademikerkampagne, 
som blev igangsat i januar 2015. Kampagnen følger omtrent samme koncept, som 
den tidligere akademikerkampagne fra 2012-2013.
 
Akademikerkampagnen skal med 10 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriet hjælpe 
med at få akademikere i arbejde. Kampagnen løber i to år, hvor 6.000 
virksomheder skal besøges på landsplan. Det er målet, at jobcentre, a-kasser, 
fagforeninger, erhvervshus, væksthus og universiteter i tæt samarbejde skaber nye 
jobåbninger.
 
Baggrunden for kampagnen er, at der lige nu kun er få virksomheder, der slår nye 
jobs op til akademikere, selvom behovet er der. Akademikerkampagnen vil fortælle 
virksomhederne om fordelene ved at ansætte en akademiker.
 
Jobcenter Frederikshavn deltager indtil videre i kampagnen i 2015 og med 
mulighed for forlængelse i 2016. Jobcenter Frederikshavn har ønsket at få 50 
virksomhedsbesøg i relation til kampagnen. Disse bookes af telemarketingbureauet 
Markman hos virksomheder i Frederikshavn kommune, der er beskæftiget inden for 
brancher med vækstpotentiale.  
 
Der er i tilknytning til kampagnen udarbejdet en inspirationsbrochure med gode 
historier samt en oversigt over tilskudsordninger for akademikerne, som 
virksomhedskonsulenterne uddeler under virksomhedsbesøgene. Jobcenter 
Frederikshavn har endvidere indgået en aftale med Aalborg Jobcenter om, at de vil 
være behjælpelige med at finde egnede kandidater til jobåbninger, som ikke kan 
besættes med ledige fra Frederikshavn kommune.
 
Netværksmøde for vejledere
Den 22. april 2015 blev der afholdt et netværksmøde for uddannelsesvejledere på 
tværs af de lokale uddannelsesinstitutioner samt for job- og 
virksomhedskonsulenter i kommunen. Formålet var at drøfte, hvordan kommunens 
og uddannelsesinstitutionernes vejledere kan bidrage til, at der er tilstrækkelig med 
kompetent arbejdskraft til stede i Frederikshavn Kommune i de kommende år.
 
Netværksmødet blev ledet af Udvikling og Erhverv, og tre virksomhedskonsulenter 
fra Ledighedsafdelingen holdt oplæg om virksomhedernes fremtidige behov for 
arbejdskraft inden for den maritime branche, bygge- og anlægsbranchen samt 
handel- og servicebranchen.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18404
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Netværksmødet skulle bl.a. være med til at sikre, at kommunens og 
uddannelsesinstitutionernes vejledere målretter deres vejledning af unge og ledige 
mod brancher og jobtyper, hvor der bliver behov for arbejdskraft.
 
Hjemmeside for Jobcentrets Virksomhedsservice
Jobcentrets Virksomhedsservice er i gang med at udarbejde en ny hjemmeside for 
virksomheder. Hjemmesiden, som går i luften før sommerferien, indeholder 
information om alle jobcentrets ydelser for virksomheder, herunder rekruttering, 
opkvalificering, fastholdelse og tilskudsordninger. 
Formålet er at gøre det let for virksomheder at få overblik over jobcentrets tilbud. 
Den gør det også nemt for virksomheder at komme i kontakt med de rette 
medarbejdere, idet alle medarbejdere, der har virksomhedsvendte opgaver, 
præsenteres på hjemmesiden.
 
Hjemmesiden er et led i Center for Arbejdsmarkeds digitaliseringsstrategi, og den 
erstatter hovedparten af det trykte materiale, som virksomhedskonsulenterne i dag 
tager med ud i virksomhederne. Alle virksomhedskonsulenter har i dag bærbare 
computere, og de har derfor mulighed for at bruge hjemmesiden som et aktivt 
arbejdsredskab, når de er på besøg i virksomhederne. 
 
Status på personale
Virksomhedsservice under Ledighedsafdelingen er nu oppe på fuld bemanding. De 
to stillinger, der har stået vakante siden 2014 er besatte pr. 15. april 2015. De nye 
virksomhedskonsulenter tilknyttes henholdsvis brancherne ”Industri og teknik” og 
”Handels og service”.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen
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9. Orientering. Status på nytteindsats

Sagsfremstilling
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for Frederikshavn og Læsø kommuner gav i 
forbindelse med organiseringen af nytteindsats i Frederikshavn Kommune 
dispensation fra rimelighedskravet i Projektafdelingen. Det betyder, at der kan 
oprettes 90 holdpladser i Projektafdelingen fordelt på forskellige projekter. Det blev 
aftalt, at alle nye projekter vedrørende nytteindsats drøftes og godkendes i 
følgegruppen, inden de behandles i LBR og Arbejdsmarkedsudvalget og 
efterfølgende igangsættes.
 
Overblik over igangværende projekter og aktiviteter
I alt er der oprettet 10 projekter med en samlet kapacitet på 72 fuldtidspladser. 
Nedenfor er projekterne præsenteret, og der er angivet, hvor mange personer der 
deltager i forløbene medio april 2015. Opgørelsen er dermed et øjebliksbillede af 
indsatsen:

1. Knivholt Hovedgård: Arbejdsopgaverne består primært i en udvidelse af 
renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt 
medhjælp ved hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 15 
personer deltager i et forløb. 2 personer er på venteliste.

2. Stadsarkivet: Arbejdsopgaverne omhandler digitalisering af 
forhandlingsprotokoller og skolefotografier samt arbejde med Access 
kunstdatabase. I alt er der 6 pladser, og alle pladser er besat.

3. Ejendomscentret: Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og 
tømning af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af 
database med katalog over brugte kontormøbler der kan genbruges. I alt er 
der 10 pladser, og 10 deltager i et forløb. 9 personer er på venteliste.

4. Projektafdelingen: Renovering af bycykler. Arbejdsopgaverne består i 
servicering og vedligeholdelse af bycykler. I alt er der 6 pladser og 2 
personer deltager i forløb.

5. Bangsbo botaniske have: Arbejdsopgaverne består i etablering af nye 
arealer, vedligeholdelse af stier samt beskæring af buske osv. Deltagerne 
vil dermed få mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne 
inden for anlægsbranchen. I alt er der 4 pladser, men ingen aktivitet.

6. Projektafdelingens værksteder i Skagen: Aftalen tilgodeser borgere, der er 
bosiddende i og omkring Skagen. Det betyder, at målgruppen får en 
væsentlig kortere transporttid og kan udføre nytteindsats i lokalområdet. 
Arbejdsopgaverne er centreret i træværkstedet og i kreativt værksted. 
Derudover er der vedligeholdelse af udenoms arealer, rengøringsopgaver 
osv. Arbejdsopgaverne er tilrettelagt på en sådan måde, at de kan 
henvende sig til en bred vifte af borgere med forskellige kompetencer. I alt 
er der 10 pladser, og 7 personer deltager i et forløb.

7. Bangsbo Fort Bunkermuseum: Arbejdsopgaverne omhandler primær 
vedligeholdelse og pleje af udendørsarealer, så attraktionen fremstår mere 
imødekommende for besøgende. I alt er der 3 pladser og 3 personer 
deltager i forløb.

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20544
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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8. Sæbygård Slot: Arbejdsopgaverne omhandler vedligeholdelse af grønne 
områder. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af gårdspladsen og 
tilstødende arealer. I alt er der 4 pladser, men ingen aktivitet. 

9. Frederikshavn Idrætscenter: Arbejdet består i at ledsage ældre 
medborgere på gå- og cykelture, men også socialt samvær med de ældre, 
som ligger ud over det ordinært ansatte personales ressourcer. I alt er der 
4 pladser og 3 personer deltager i forløb.

10. Kommuneguide ordningen: Arbejdsopgaverne omhandler modtagelse af 
cruise gæster i Skagen, indrapportering af misvedligeholdt offentligt 
infrastruktur, samt hjælp til parkeringen på Grenen. Det er vurderingen, at 
særligt unge uddannelseshjælpsmodtagere vil kunne profitere af projektet 
med mulighed for f.eks. at vedligeholde sprogkundskaber og styrke sociale 
kompetencer. I alt er der 10 pladser, men pt. ingen aktivitet da projektet 
først påbegyndes medio maj. 

Som det fremgår af ovenstående, deltager 46 personer på opgørelsestidspunktet i 
nytteindsats. Derudover skal det bemærkes, at der er forholdsvis stor søgning imod 
Stadsarkivet, Ejendomscentret og Knivholt Hovedgård. Fratrækkes projekt 
Kommuneguide som endnu ikke er i drift, er den samlede belægningsprocent på i 
alt ca. 80 % (inklusiv personer på venteliste). At der pt. ingen aktivitet er i enkelt af 
projekterne, skal ses i relation til, at arbejdsopgaverne er sæsonbetonede, og 
primært finder sted i sommerhalvåret. Samlet set er vurderingen, at der 
fremadrettet kan være behov for etablering af flere projekter med henblik på at 
modvirke ventelister og sikre motiverende tilbud. 
 
Resultater
I alt er 46 personer påbegyndt et job i forbindelse med nytteindsats. Siden 1. januar 
2014,har 30 personer, umiddelbart efter afslutning på nytteindsats, påbegyndt et 
uddannelsesforløb. I alt har 421 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, at 
effekten efter deltagelse er på 18 %. Den langsigtede effekt vurderes dog at være 
væsentlig større. Dette skal ses i relation til, at især de unge, først et stykke tid efter 
afslutning på nytteindsats, påbegynder et uddannelsesforløb i forbindelse med 
uddannelsesinstitutionerne opstarter hold. Ud over uddannelses- og jobeffekten er 
der 162 personer, som er udeblevet fra opstart.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 22. april 2015
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger:

 LBR ønsker at drøfte en effektevaluering af nytteindsats på det første 
møde efter sommerferien. 
Den umiddelbare effekt af nytteindsats ser ud til at være forholdsvis 
beskeden, og derfor er det vigtigt at få undersøgt, i hvor høj grad de unge 
påbegynder et uddannelsesforløb. Den forholdsvis lave effekt kan give 
anledning til drøftelse af, om visiteringspraksissen til nytteindsats skal 
revurderes. 
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Bilag
Nytteindsats til politisk behandling opdateret til og med marts 2015.pdf (dok.nr.66448/15)
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10. Orientering: Tilfredshedsundersøgelse i landets jobcentre

Sagsfremstilling
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ønsker at fastlægge effekten af 
samtaler i jobcentrene landet over. Formålet er at skabe transparens i indsatsen, 
således at det er muligt over tid at følge tilfredsheden med jobsamtalerne fordelt på 
jobcentre og målgrupper landet over.
 
Redskabet til at indfri denne målsætning er en tilfredshedsundersøgelse blandt 
borgerne. 
 
Tilfredshedsundersøgelsen har kørt som et pilotprojekt i fem sjællandske 
kommuner siden 2014. Fra april 2015 udrulles tilfredshedsundersøgelsen i de 
jobcentre, der deltager i ”Projekt jobrettet samtale” – herunder Jobcenter 
Frederikshavn. Fra sommeren 2015 kommer tilfredshedsundersøgelsen til at 
omfatte alle landets jobcentre.
 
De erfaringer, som man opnår gennem målingen af tilfredsheden med samtalerne 
under ”Projekt jobrettet samtale”, er med til at skabe rammerne om en kommende 
måling af tilfredsheden på landets øvrige jobcentre. 
 
Tilfredshedsundersøgelsen er et middel til at gøre indsatsen overfor borgerne mere 
effektiv. Når der tilvejebringes viden om tilfredshed, er det muligt at tilrettelægge 
beskæftigelsesindsatsen på baggrund af, hvad der virker og gør borgerne tilfredse.
 
Tilfredshedsundersøgelsens afvikling
Tilfredshedsundersøgelsen blev indledt den 10. april 2015, og den måler 
tilfredsheden med samtalen for jobparate og åbenlyst uddannelsesparate ledige 
kontanthjælpsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere 
og dagpengemodtagere, der har været til en samtale i jobcentret. Målingen 
foretages efter hver samtale.
 
På sigt er det målet, at tilfredsheden skal måles for alle målgruppe og indsatser, 
som jobcentret tilbyder borgerne.
 
I praksis foregår tilfredshedsundersøgelsen ved, at jobkonsulenten orienterer 
borgeren om tilfredshedsundersøgelsen under samtalen og udleverer en brochure. 
Når samtalen er slut, modtager borgeren en sms fra Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering, hvor der skal svares på, hvor tilfreds han eller hun har været med 
samtalen alt i alt. Sms’en følges op af endnu en sms, hvor borgeren skal tage 
stilling til, om svaret må videresendes til jobcentret.
 
Deltagelse er frivillig, og besvarelserne behandles fortroligt og anonymt.
 
Uddybende tilbagemeldinger til Jobcenter Frederikshavn
Da Jobcenter Frederikshavn deltager i ”Projekt jobrettet samtale”, åbnes der 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15874
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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mulighed for at få yderligere feedback fra de borgere, der har været meget 
utilfredse med deres samtale. 
 
Når en borger, der er tilknyttet ”Projekt jobrettet samtale”, har svaret på sms’en og 
tilkendegivet, at han eller hun har været meget utilfreds, sendes der automatisk en 
mail med et spørgsmål om, hvorvidt Jobcenter Frederikshavn må tage kontakt med 
henblik på et uddybende svar. Kun hvis borgeren svarer ja, vil jobcentret modtage 
borgerens kontaktoplysninger.
 
Om ”Projekt jobrettet samtale”
Projektet afvikles i 2015 med støtte fra kontanthjælpsreformens 
implementeringspulje og omfatter de jobkonsulenter, der arbejder med de jobparate 
kontanthjælpsmodtagere. Projektet har til formål at give jobkonsulenterne et 
kompetenceløft, så de bliver klædt bedre på til at gennemføre jobrettede samtaler. 
Projektet skal være med til at sikre, at arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere i højere grad bliver tilbudt en jobrettet og individuelt 
tilrettelagt indsats.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen
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11. Orientering. Forventninger til fremadrettet køb af ydelser på 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Sagsfremstilling
Sagsresume
Den 1. januar 2014 overtog Aalborg Kommune driften af det regionale Taleinstitut – nu 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet. For at sikre tilbuddets faglige 
bæredygtighed forpligtede de nordjyske kommuner sig i den sammenhæng til en 
finansiering på 21,1 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015. 
 
De nordjyske kommuner under ét har ikke efterspurgt ydelser svarende til det samlede 
forpligtigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Med henblik på 
at sikre tilbuddenes fremadrettede faglige bæredygtighed, og dermed opretholdelse af dette 
højt specialiserede tilbud til samtlige borgere i Nordjylland, er der derfor drøftet forskellige 
finansieringsmodeller, der kan understøtte centrenes fortsatte drift og dermed 
forsyningssikkerhed i forhold til specialiserede ydelser på området til borgerne i Nordjylland. 
 
Den nye finansieringsmodel giver kommunerne mulighed for at vælge mellem tre forskellige 
abonnementer, hvor der i hver abonnementstype er indeholdt et antal timer, der kan leveres 
ydelser for.
 
Den valgte finansieringsmodel tager afsæt i en tværkommunal faglig afdækning af, hvilke 
højt specialiserede ydelser, de nordjyske kommuner efterspørger på Taleinstituttet og 
Hjerneskadecenter Nordjylland. Det er en forudsætning for finansieringsmodellen, at 
tilbuddene formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel, herunder 
også at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i borgerens nærmiljø.
 
I nedenstående redegøres nærmere for det abonnement – og dermed forbrug – som 
Frederikshavn Kommune fremadrettet forventer at have på det specialiserede område for 
borgere med erhvervet hjerneskade og området for tale/sprogvanskeligheder.
 
 

Udviklingen efter Aalborg Kommunes overtagelse af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland

Opgørelsen over kommunernes forbrug i 2014 viser store forskelle på de enkelte 
kommuners forbrug af ydelser fra Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Flere 
kommuner (Vesthimmerland, Mariagerfjord, Thisted, Morsø, Hjørring og Frederikshavn) har 
selv været i stand til at varetage dele af de højt specialiserede opgaver på området (pga. 
kompetenceudvikling og/eller i samarbejde med enkelte andre kommuner). Øvrige 
kommuner (Brønderslev, Jammerbugt og Rebild) har købt ydelser på tilbuddene 
nogenlunde svarende til det forventede forbrug i 2014 og 2015.

 Åben sag

 Sagsnr: 11/1388
 Forvaltning: LS
 Sbh: mepd
 Besl. komp: SOU/BUU
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På grund af det vigende forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har 
Aalborg Kommune i december 2014 afholdt møde med de nordjyske kommuner. Formålet 
med møderne har været at føre en dialog om, hvorledes driften af tilbuddene skal 
tilrettelægges fra 2016, når den gældende aftale udløber. Dialogen har taget udgangspunkt 
i de enkelte kommuners aktuelle forbrug i 2014 og forventninger til det fremtidige forbrug.
 
Tilbagemeldingerne vedrørende det fremtidige samarbejde har fra kommunernes side været 
forskellige. Men samlet har der dog været enighed om, at der på de højt specialiserede 
ydelser, herunder de små specialer, hvor antallet af borgerforløb på et år er begrænset, er 
behov for at opretholde et forpligtende samarbejde.  
 
Med henblik på at få en nærmere beskrivelse af de højt specialiserede ydelser på området, 
har der desuden været nedsat en tværkommunal faglig arbejdsgruppe, som har kortlagt og 
beskrevet de højt specialiserede ydelser på henholdsvis området for erhvervet hjerneskade 
og tale-/sprogområdet (Se bilag) 
 
Frederikshavn Kommune har også iværksat egen arbejdsgruppe, som har udredt behovet 
for højt specialiserede ydelser på området. Den interne afdækning af behovet for ydelser på 
området er i overensstemmelse med konklusionerne i den tværkommunale afrapportering.
 
 
Ny finansieringsmodel for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
Som nævnt giver den nye finansieringsmodel kommunerne mulighed for, at der kan vælges 
mellem tre forskellige abonnementer. Abonnementerne dimensioneres efter kommunernes 
befolkningstal pr. 1. januar 2015, og svarer til henholdsvis 75 %, 50 % og 25 % af 
kommunens andel af takstberegningsgrundlaget. Hver abonnementstype indeholder et antal 
timer, der kan leveres ydelser for. Modellen er opbygget på den måde, at jo højere 
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abonnement en kommune forpligter sig på, jo lavere timepris ligger til grund for udmålingen 
af de indeholdte timer. Kommuner, der ikke ønsker at indgå en abonnementsforpligtelse, vil 
få mulighed for at købe enkeltydelser i det omfang, tilbuddet har kapacitet til at varetage 
opgaven.
 
For at sikre, at kapaciteten i de højt specialiserede enheder kan tilpasses inden den 1. 
januar 2016, er det aftalt, at kommunerne inden 1. maj 2015 giver en administrativ 
indmelding om, hvilket abonnement kommunen ønsker. Indmeldingerne gives under 
forudsætning af den politiske godkendelse, som skal foreligge inden 1. juni 2015.
 
Med den godkendte finansieringsmodel for 2016 kan de nordjyske kommuner selv 
fastlægge et serviceniveau, når det kommer til højt specialiserede ydelser indenfor området 
for erhvervet hjerneskade og på tale-/sprogområdet. 
 
 
Model: Udgifter pr. kommune ved forskellige abonnementer:
 

 
Frederikshavn Kommunes fremadrettede forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland
 
Frederikshavn Kommunes forventede fremadrettede forbrug på området svarer nogenlunde 
til abonnement B, hvor kommunen kan få ydelser i 1.016 timer til en samlet pris af 
1.123.999 kr. 
 
Det forbrug er væsentligt over Frederikshavn Kommunes nuværende aktuelle forbrug i 
2014. Forventninger til det fremadrettede forbrug skal derfor ses i forhold til 
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finansieringsmodellens forudsætning om, at Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 
Nordjylland formår at tilpasse deres ydelseskatalog til kommunernes efterspørgsel.
 
Det gælder særligt i forhold til at levere udgående ydelser i tæt samarbejde med tilbuddene i 
borgerens nærmiljø. Det er ydelser, som Frederikshavn Kommune tidligere forgæves har 
efterspurgt, men som der samtidigt vurderes at være et behov for af hensyn til at give 
borgerne det mest kvalificerede tilbud. Det gælder eksempelvis i forhold til, at kommunens 
træningsteams fremadrettet skal have mulighed for at inddrage neuropsykologiske 
kompetencer fra Hjerneskadecenter Nordjylland i forbindelse med genoptræning og 
rehabilitering af borgere med sammensatte og særligt komplekse funktionsnedsættelser. 
Bedre mulighed for supervision og sparring i disse komplekse sager vil være med til at 
understøtte, at borgerne bedst muligt kan genvinde og opretholde deres funktionsniveau – 
og dermed understøtte at borgeren kan blive mest muligt selvhjulpen og evt. kan genoptage 
sit arbejdsliv mv. 
 
Det valgte abonnement fordrer også, at der internt i kommunen er fokus på at sikre 
sammenhængende forløb og indsatser på området, så kommunen kan få mest muligt ud af 
det valgte abonnement. I den forbindelse bør det således fremadrettet tilstræbes, at særlige 
rehabiliterende udredningsforløb og neuropsykologiske undersøgelser til borgere med 
erhvervet hjerneskade skal leveres af Hjerneskadecenter Nordjylland med mindre andre 
hensyn i borgerens udredningsforløb taler væsentligt imod det. 
  
Sagen sendes til høring i Handicaprådet og til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren og Børne- og kulturdirektøren indstiller:

1. At Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at Frederikshavn 
Kommune vælger abonnement B i den skitserede finansieringsmodel for 
Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, som medfører, at kommunen kan 
få leveret ydelser på området svarende til 1.016 timer til en samlet pris af 1.123.999 
kr.

2. At kommunen har et fortsat blik for at udvikle det interne samarbejde med henblik 
på at sikre sammenhængende forløb og indsatser af høj kvalitet på området for 
borgere med erhvervet hjerneskade og tale/sprog vanskeligheder.

Beslutning Socialudvalget den 6. maj 2015
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. maj 2015
 
1.         Indstillingen godkendt.
 
2.         Indstillingen godkendt.
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Bilag
Bilag: Afrapportering fra den tværkommunale arbejdsgruppe vedrørende højt specialiserede ydelser i regi af 
Hjerneskadecenter Nordjylland og Taleinstituttet (dok.nr.74850/15)
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12. Orientering: Statistik og nøgletal for beskæftigelsen

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. I alt var der i 
april 2015 735 virksomhedsrettede aktiviteter.
 
Det er primært virksomhedspraktik, som har gennemgået en stigning i 2015. 
Antallet af personer i virksomhedspraktik er i april 2015 på ca. 500 personer, hvilket 
er en stigning på ca. 100 aktiviteter i forhold til januar 2015. Også antallet af 
personer i nytteindsats er stedet. Fra 65 personer i januar 2015 til 110 i april. 
Udviklingen skyldes især, at der bliver visiteret flere kontanthjælpsmodtagere til 
indsatsen. Derimod er antallet af personer ansat med løntilskud faldet. Fra 203 i 
april 2014 til 151 i april 2015. 
 
Antallet af personer, der er ansat som jobrotationsvikarer, ligger på et stabilt niveau 
over 200. I marts og  april 2015 var der 228 personer ansat som rotationsvikarer, 
hvilket er på niveau med samme måned året før, hvor der var 253 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. 44 % af tilbuddene 
virksomhedsrettede.
 
Nøgletal for beskæftigelsen

1. Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune februar måned 2015 er på 
niveau med samme måned året før, men væsentlig under niveauet for 
februar måned 2012 og 2013. Faldet er på ca. 500 fuldtidslønmodtagere. 
Ses der på jobomsætningen steg denne i 2014 for første gang siden 2010. 

2. Jobomsætning er en god indikator på jobskabelsen og et ”følsomt” redskab 
end udviklingen i beskæftigelsen. Hvor beskæftigelsen måles i antal 
fuldtidspersoner, måles jobomsætning på antal personer og kan med fordel 
anvendes til at vurdere en fremadrettet prognose for beskæftigelsen på 
kort sigt. Det skal bemærkes at jobskabelsen i Frederikshavn Kommune i 
2014 var på niveau med Hjørring Kommune. Jobskabelsen i 2014 var på 
ca. 6500 ansættelser mens tallet for 2010 var på ca. 8000. Den gode 
nyhed er dermed, at den svage stigning i jobomsætningen i 2014 kan få en 
positive effekt på beskæftigelsen i 2015.   

3. Ses der på den sæsonkorrigerende ledighed, så var den på 5 % i marts 
måned 2015, hvilket er forholdsvis lavt. Paradokset er dermed, at 
ledigheden på den ene side er faldet alt i mens beskæftigelsen også er 
faldet. Faldet skyldes med andre ord ikke, at der er blevet skabt flere jobs, 
men hovedsageligt den demografiske udvikling på arbejdsmarked.

4. I forhold til demografien skal det bemærkes, at der de seneste år er sket et 
fald i arbejdsstyrken. Faldet skyldes ikke kun en netto fraflytning, men også 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11504
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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at den store efterkrigstids generation er begyndt at trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet.  Det vurderes at de demografiske forskydninger vil 
forstærkes de kommende år og at er der risiko for, at der vil opstå 
rekrutteringsudfordringer især inden for erhvervsuddannelserne.

5. Ses der på antallet af personer med en erhvervsuddannelse, så er antallet 
af ældre på arbejdsmarked steget siden 2006, mens antallet af unge er 
faldet.  Det forventes at mange ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarked 
de kommende år, hvilket betyder, at der vil være et behov for at få flere 
unge erhvervsuddannede ud på arbejdsmarked. Opkvalificering og 
uddannelsesindsatsen vil dermed komme til at udgør et vigtigt 
fokusområde i de kommende år med henblik på at imødekomme 
kompetenceudfordringen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Taget til efterretning.
 
Afbud: Helle Madsen

Bilag
Statistik AMU og LBR 2015. Opdateret til AMU møde i maj.pdf (dok.nr.78033/15)
Nøgletal til AMU maj 2015.pdf (dok.nr.79413/15)
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13. Eventuelt

Sagsfremstilling
Drøftelse af opfølgningsinitiativer i forhold til debatmødet på Hotel Viking: Nutidens 
unge – fremtidens medarbejdere. 
 
Afbud: Helle Madsen
 
Mødet slut kl.18.20.

 Åben sag

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



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 11. maj 2015 Side 35 af 35

Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

John Karlsson

  

    

Helle Madsen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Jytte Høyrup

  



Bilag: 2.1. Politik for godgørelse efter §83 i Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats. Bilag til AMU møde i maj 2015.pdf

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Mødedato: 11. maj 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 79999/15
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Befordring efter §§ 82 og 83 

Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats af 12.09.2014 

§ 82. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5 og 11-14, og som deltager i tilbud efter kapitel 10-12, personer, der er 
omfattet af § 2, nr. 1, og som deltager i selvvalgt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter kapitel 8 a, og personer, der 
er omfattet af § 2, nr. 7, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, har ret til befordringsgodtgørelse, når den 
daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet eller uddannelsen gennemføres, og retur er mere end 
24 km. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. Personer, der er 
omfattet af § 2, nr. 1-3, 12 og 13, og som ansættes med løntilskud efter kapitel 12 hos en privat arbejdsgiver, har dog ikke ret 
til befordringsgodtgørelse. 

Stk. 2. Ved deltagelse i tilbud og selvvalgt erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. stk. 1, godtgøres 
1,00 kr. pr. kilometer (2011-niveau). Denne kilometersats følger den til enhver tid gældende kilometersats, som 
Skatterådet efter ligningslovens § 9 c fastsætter for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km pr. 
arbejdsdag. 

Stk. 3. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb. 
Stk. 4. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, 7 og 11-14, har ret til den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en 

følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det samme gælder for personer, der er omfattet af § 2, nr. 5, og som 
deltager i tilbud som led i afklaringen af den enkeltes arbejdsevne, jf. kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. 

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om muligheden for befordringsgodtgørelse. 

§ 83. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-14, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, kan efter 
jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til anslåede udgifter 
ved at deltage i tilbuddet. Godtgørelsen anvendes dog ikke til dækning af udgifter til befordring ud over de 
første 24 km, jf. § 82, stk. 1. 

Stk. 2. Kommunen fastsætter nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelsen. Kommunen giver 
information til kommunens borgere om indholdet af retningslinjerne. 

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at beløbet på 1.000 kr. i stk. 1 kan hæves til 1.500 kr. 

 

Udgangspunktet for bevilling af befordring er at borgere så vidt muligt skal kompenseres for udgifter 

forbundet med deltagelse i aktivering uden at blive overkompenseret.  

Befordringstilskud jf. § 82 er skattefrit og kan søges af alle borgere for afstand større end 24 km fra 

hjemadresse til aktiveringssted og retur. Der kan søges om kr. 1,03 pr km (2015 takst). Befordringstilskud jf. 

§ 82 er en ret for borgerne og kan kun udbetales bagudrettet. Udgifter til befordring efter § 82 er 

refusionsberettiget (50 %) og udenfor rådighedsloftet.  

Yderligere økonomisk kompensation (restkompensation) kan en kommunalbestyrelse vælge at yde jf. § 83, 

efter hvilken der kan ydes kompensation op til kr. 1000 (brutto) for op til 24 km mellem hjemadresse og 

aktiveringssted og retur. Bevillinger jf. § 83 er skattepligtige, og bevillingsbeløbet skal således bruttoficeres, 

for at borgerne ikke lider økonomisk tab. Maximalt månedligt udbetalt beløb er således ca. 600 kr. Tilskud 

jf. § 83 kan udbetales såvel forud som bagudrettet. Udgifter forbundet med § 83 er refusionsberettiget (50 

%) men er indenfor rådighedsloftet. 

Såfremt der ydes bevilling til befordring jf. § 83 anbefales det at indføre en minimumsgrænse, således at 

borgere indenfor en afstand af 7½ km. fra hjemadresse til aktiveringssted (15 km t/r) ikke kompenseres 

økonomisk. Efter samme princip anbefales en minimumsgrænse på eventuel restkompensation, således at 

restbeløb jf. § 83 under kr. 20 på ugebasis (= 85 kr. pr. måned) ikke udbetales.  

Borgere med 15 – 24 km fra hjemadresse til aktiveringssted og retur kan kompenseres jf. § 83. Fremfor at 

beregne kompensation ud fra en given km-sats, anbefales det, at borgere med 15-24 km fra hjemadresse til 

aktiveringssted og retur får økonomisk kompensation svarende til udgiften med offentlig transport.  
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Borgere med mere end 24 km fra hjemadresse til aktiveringssted søger kompensation via § 82, og kan 

eventuelt restkompenseres for hele eller dele af de første 24 km via § 83, hvor der restkompenseres op til 

udgiften med offentlig transport med Nordjyllands Trafikselskab (Periodekort eller Kontantbillet).  

Beregning af udgifter ud fra zone-princippet tager udgangspunkt i prisen for enten et 

periodekort/månedskort ved hyppige fremmødedage i aktiveringstilbud eller Kontantbillet/enkeltbillet ved 

få dages fremmøde i aktiveringstilbud. Prisen for kontantbilletter anvendes således når der er fremmøde 

under eller lig 8 gange indenfor 1 måned, mens prisen for periodekort anvendes når der er fremmøde på 

aktiveringsstedet mere end 8 gange indenfor 1 måned.  

Da § 82 kun bagudbetales på dokumenterede udgifter, kan nogle borgere have svært ved at finansiere 

første udbetaling til billetter (også selvom der restkompenseres via 83 med en forudbetaling) – dette 

gælder specielt borgere med langt til aktiveringssted, da de økonomisk får dækket den fulde befordring 

bagudrettet via § 82, og de kan ikke søge forudbetalt restkompensation, medmindre de bliver 

overkompenseret.  Borgere med kort vej til aktiveringssted vil primært få befordring via § 83 der kan 

forudbetales, og har derfor ikke de samme udfordringer omkring betaling af transport den første måned. 

 

Den hidtidige kutyme er derfor, at borgere med mere end 10 km t/r fra hjemadresse til aktiveringssted, ud 

fra en individuel vurdering er blevet kompenseret for udgiften til billet med NT den første aktiveringsmåned 

via § 83, idet denne kan forudbetales. Formålet er, at få borgerne til at møde ind i aktiveringstilbud. Denne 

praksis betyder imidlertid, at samme borgere i slutningen af 1. måned samtidig kan søge 

befordringsudgifter dækket via § 82 i et spænd på ca. 1 kr. - 1.220 kr. afhængig af afstand.  Borgeren er 

således samlet set overkompenseret med de op til kr. 1000,- brutto der er udbetalt til befordring den første 

måned. 
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Principper for beregning: 

Trin 1: Møder borgere mere eller mindre end 8 gange på en måned? 

Trin 2: har borger under eller over 24 km t/r fra hjemadresse til aktiveringssted? 

Trin 3: Antal zoner med NT? 

Trin 4: Beregning af om borger skal restkompenseres jf. udgiften til transport med NT 

Trin 5: Vurdering af om borger skal forud-kompenseres for den fulde udgift med NT ved første udbetaling. 

 

1) Hvor ofte skal borger give fremmøde indenfor 1 måned? (beregnet fra første aktivitetsdag)? 

 

 

 

2) Antal km? – Over eller under 24 km tur/retur fra hjemadresse til aktiveringssted 24 km? 

 

 

 

3) Antal zoner? 

 

 

 

 

4) Restkompensering?  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 gange eller under 8 gange fremmøde på 1 

måned = Kontantbilletter 

 

Mere end 8 gange fremmøde på 1 måned = 

Periodekort 

Mindre end 24 km=  

Kun § 83.  

Udgangspunkt i prisen for 

X kontantbilletter t/r 

Mere end 24 km =  

Både §§ 82 og 83. 

Udgangspunkt i prisen 

for X kontantbilletter t/r 

Under 24 km regnes 

altid med 2 zoner - 

medmindre borger 

kan dokumentere 

andet. 

15-24 km = Fuld § 83 

kompensering:  

X dage * X kontantbilletter 

t/r 

Beløb jf. § 83 bruttoficeres! 

Pris for X kontantbilletter 

t/r i relevant zone 

Over 24 km = søges via § 82:  

X km over 24 * 1,03 * Y dage. 

Difference mellem beløb via 

§82 og pris for X antal 

kontantbilletter t/r = 

restkompensering via § 83 – 

KUN beløb over 20 kr. pr. uge/ 

85 kr pr. mdr! 

Beløb jf. § 83 bruttoficeres til 

max 1000 kr. 

Mindre end 24 km=  

Kun § 83.  

Udgangspunkt i prisen for 

Periodekort 

Mere end 24 km =  

Både §§ 82 og 83. 

Udgangspunkt i prisen 

for Periodekort 

Over 24 km = søges via § 82:  

X km over 24 * 1,03 * Y dage. 

Difference mellem beløb via § 

82 og pris for periodekort = 

restkompensering via § 83 – 

KUN beløb over 20 kr. pr. 

uge/85 kr. pr.mdr! 

Beløb jf. §83 bruttoficeres til 

max. 1000 kr. 

Under 24 km regnes 

altid med 2 zoner - 

medmindre borger 

kan dokumentere 

andet.  

Pris for Periodekort i 

relevant zone 

15-24 km = Fuld § 83 

kompensering: Periodekort 

til 2 zoner. 

Beløb jf. § 83 bruttoficeres! 
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Aftale om oprettelse af nytteindsats (Skabelon) Dato: 14. april 2015 

Der indgås hermed aftale om oprettelse af projekt vedr. nytteindsats mellem: 

 Projektafdeling ved Center for Arbejdsmarked, Frederikshavn Kommune (PA) 

 XXXXX (virksomhedens navn).  

 

Aftalen omhandler oprettelse af X fuldtidspladser til nytteindsats. 

 
Præsentation af virksomheden og herunder beskrivelse af hvilke 

borgere/målgrupper virksomheden servicere, og hvilke arbejdsopgaver der bliver 

udført på virksomheden: 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af de arbejdsopgaver som personer i nytteindsats skal udføre: 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af fortrængnings- og konkurrenceforvridningsperspektivet med vægt 

på at belyse, at deltagerne ikke udfører visiterede arbejdsopgaver, at projektet 

ikke erstatter frivillig arbejdskraft og ikke fortrænger et privat marked:  

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkninger fra drøftelse i Center-MED samt dato for godkendelse: 

 

 

 

 

 

 

  

Underskrift virksomhed  Underskrift tillidsrepræsentant Underskrift PA 
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Strategi for nytteindsats i Frederikshavn Kommune Dato: 12. november 2013 

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft ved årsskiftet til 2014 og i forbindelse hermed, blev 

nytteindsats implementeret som et nyt tilbud i aktiveringsindsatsen. Intentionen i 

lovgivningen er, at nytteindsats skal gives til personer, der er i stand til at arbejde og 

afventer at påbegynde enten uddannelse eller job. Strategien for nytteindsats i 

Frederikshavn Kommune udarbejdes i fælleskab mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Det 

Lokale Beskæftigelsesråd og Følgegruppen for nytteindsats.  

 

Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin 

ydelse og indgå i et arbejdsfællesskab.  Følgende målgrupper har mulighed for at 

deltage i nytteindsats: 

 

 Uddannelsesparate unge (LAB 2.12). Det er vurderingen, at nytteindsats kan 

være med til at skærpe den unges interesse for opstart på uddannelse. 

Nytteindsats for målgruppen i Frederikshavn Kommune vil særligt fokusere på 

at tilbyde den enkelte arbejdsopgaver som motiverer og peger i retning mod 

ordinær uddannelse. 

 Åbenlyst uddannelsesparate unge (LAB 2.12) som modtager 

uddannelseshjælp, skal i nytteindsats, indtil de overgår til ordinær uddannelse. 

Den unge skal i udgangspunktet forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. 

For de uddannelsesparate, der ikke kan forsørge sig selv og derfor fortsat 

søger om uddannelseshjælp, skal der iværksættes nytteindsats hurtigst muligt.  

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Tilbud om nytteindsats er relevant i de 

tilfælde, hvor der er tale om langvarige forløb, hvor den enkelte ikke medvirker 

aktivt, eller hvis der er tvivl om den jobparates rådighed. Tilbud om 

nytteindsats kan være et vigtigt skridt i retning mod arbejdsmarkedet, og ofte 

vil det være relevant, at der igangsættes praktik eller løntilskud efter 

nytteindsats.  

 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (LAB 2.3) og aktivitetsparate 

uddannelseshjælpsmodtagere (LAB 2.13). Det vurderes ikke at være relevant i 

særligt mange tilfælde, da denne gruppe af ledige ofte vil have behov for andre 

og mere helhedsorienterede indsatser.  

 Udover ovenstående målgrupper har arbejdsmarkedsydelsesmodtagere også 

mulighed for at komme i nytteindsats. Målgruppen har ret og pligt til at deltage i 

et virksomhedsrettet tilbud efter en måned på ydelsen. I Frederikshavn 

Kommune vil der kun blive aktiveret et begrænset antal personer i 

nytteindsats. Det skal ses i relation til, at målgruppen er langtidsledige, hvor 

der ofte behov for at igangsætte et virksomhedsrettet tilbud, som har et mere 

direkte arbejdsmarkedsperspektiv. Der kan dog visiteres til indsatsen efter 

aftalen med den lediges a-kasse, hvis den ledige afstår tilbud om praktik eller 

løntilskud, eller hvis personen ikke medvirker aktivt.  
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Indholdet af nytteindsats 

Nytteindsats består overordnet af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en 

kommunal, regional, statslig arbejdsplads eller anden arbejdsplads, som modtagere 

mere end 50 % i støtte fra det offentlige.  Hensigten med ordningen er, at der skal være 

tale om samfundsnyttige jobfunktioner, der har værdi for arbejdspladsen, men som ikke 

fortrænger ordinær arbejdskraft. Dette indikerer samtidig, at der skal være tale om 

tilbud som giver mening og værdi for den enkelte deltager. Nyttejob skal dermed have 

et klart arbejdsmarked og/eller uddannelsessigte. Imidlertid skal der også være en 

afvejning heraf i forhold til fastholdelsesrisikoen: Nytteindsats må ikke blive til langvarig 

”opbevaring” af den ledige, fordi det er et ”hyggeligt” tilbud.  

 

Varigheden af forløbene 

Nytteindsats kan gives til modtagere af uddannelseshjælp og kontanthjælp i op til 13 

uger, hvorefter der er ret og pligt til et nyt tilbud (for åbenlyst uddannelsesparate er der 

ret og pligt til efterfølgende tilbud om nytteindsats seneste 4 uger efter afslutning). 

Tilbud om mentorstøtte kan gives til både uddannelsesparate og aktivitetsparate unge 

på uddannelseshjælp og til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. For 

arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er varigheden også 13 uger. 

Uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere deltager i nytteindsats i 25 

timer om igen, mens arbejdsmarkedsydelsesmodtagere deltager i 20 timer om ugen.  

 

Ydelse 

Den ydelse den ledige i nytteindsats modtager, vil være den samme som for almindelig 

virksomhedspraktik, herunder også muligheden for hjælpemidler og muligheden for 

befordringsgodtgørelse. Unge uddannelseshjælpsmodtagere vil i udgangspunktet 

modtage en ydelse svarende til SU.  

 

Drift af nytteindsats i Frederikshavn Kommune 

Projektafdelingen (PA) under Center for Arbejdsmarked (CAM) har et stort kendskab til 

målgrupperne for indsatsen. Borgere som skal aktiveres i nytteindsats, vil derfor efter 

første samtale i Jobcentret, blive visiteret til Projektafdelingen (både i Frederikshavn og 

Skagen). Projektafdelingen har dermed ansvaret for, i første omgang at aktivere 

målgruppen og sørge for, at nytteindsatsen efterlever lovgivningen.   

 

Nytteindsatsen er i PA tilrettelagt som projekter. Til at håndtere projekterne er der 

projektledere, som har den direkte kontakt og føre tilsyn med borgere i nyttejob. 

Lovgivningen indeholder et krav om kontrol med hensyn til registrering af protokoller for 

fremmøde og timeregnskab. Projektlederne registrer fremmøde og fravær samt 

deltager i den daglige tilrettelæggelse af arbejdet ude i de enkelte projekter.  

 

Fordelen ved at organisere nytteindsatsen omkring projekter er, at der er mulighed for 

at etablere faste hold. På et hold er det samtidigt lettere at tage højde for den store 

udskiftning der er af især uddannelsesparate unge, som har et uddannelsespålæg. 

Projektafdelingen har dermed ansvaret for at aktivere borgeren til tiden og sørge for, at 

projekterne efterlever lovgivningen. Det betyder samtidigt, at det er Projektafdelingen 

som har ansvaret for de enkelte projekter og forud for etablering drøfter projekterne 
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sammen med tillidsrepræsentanter og den ansvarlige ledelse. I drøftelsen vil der være 

særlig vægt på, at projektet ikke må være konkurrenceforvridende, men at der er tale 

om arbejdsopgaver, som ellers ikke vil blive udført. Derudover er det vigtigt, at 

nytteindsatsen ikke fortrænger ordinær arbejdskraft.  

 

Borgere i nytteindsats er dermed i udgangspunktet tilknyttet PA, selv om de f.eks. 

arbejder i et projekt under Ejendomscentret. Fordelen ved organiseringen er, at det er 

Projektafdelingen som er ansvarlig for at udfylde blanketter og varetager registreringen. 

Dermed gøres den administrative proces så enkel som muligt, og der sikres 

gennemprøvede og gennemsigtige arbejdsgange i forbindelse med inddragelse af 

tillidsrepræsentanter og faglige organisationer når projekterne etableres. 

Organiseringen betyder, at ansvaret er entydigt placeret i PA, hvilket smidigøre 

samarbejdet med de faglige organisationer.  

 

Erfaringen med nytteindsats fra 1. halvår af 2014 viser, at der er behov for ca. 90 

holdpladser for nytteindsats. Det skal ses ud fra den betragtning, at der både er behov 

for nytteindsats når ledigheden er høj i de sæsonbetonede erhverv, men også i 

perioden op til studiestart, hvor det forventes at mange uddannelseshjælpsmodtagere 

vil gøre brug af tilbuddet.  

 

Oprettelse af projekter til nytteindsats 

Det er PA som er ansvarlig for udarbejdelse af nye projekter og udfylde standard 

skabelonen for projektbeskrivelsen (uddybes nedenfor). I forbindelse med oprettelse af 

nye projekter drøftes projektbeskrivelse med den leder som er ansvarlig for indsatsen 

samt tillidsrepræsentant (TR)
1
 samtidig med, at den overenskomstbærende faglige 

organisation gøres opmærksom på, at der er indledt drøftelser om oprettelse af et nyt 

projekt. Så frem PA, leder og TR er enige om projektet, sendes projektbeskrivelsen til 

godkendelse i det Center-MED udvalg, som projektet omhandler. Herefter påbegyndes 

sagsbehandlingen med drøftelser i Følgegruppen for nytteindsats, Det Lokale 

Beskæftigelsesråd og LBR. Et projekt om nytteindsats kan først igangsættes, når det er 

blevet godkendt i alle tre udvalg. 

 

I forbindelse med oprettelse af nye projekter anvendes en fast skabelon, som 

udarbejdes af PA. Skabelonen skal som udgangspunkt indeholde; 

 

 Præsentation af virksomheden og herunder beskrivelse af hvilke borgere der 

modtagere service og hvilke arbejdsopgaver der bliver udført på 

virksomheden.  

 Beskrivelse af de arbejdsopgaver som personer i nytteindsats skal udføre. 

o Dokumentation for, at der ikke sker fortrængning og 

konkurrenceforvridning. 

 Beskrivelse af det aktuelle omfang af personer der er ansat med tilskud 

(løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik) på virksomhedens P nummer.  

                                                        
1
 Er der tvivl om TR på området kontaktes de faglige organisationer medhenblik på at 

udpege den rigtige repræsentant.   
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 Antallet af fuldtidspladser som ønskes oprettet.  

 Underskrifter fra nærmeste leder, TR, PA og den overenskomst bærende 

faglige organisation. 

 Dato for drøftelse og godkendelse i Center-MED udvalg. 

 

I forbindelse med dokumentation for at der i projektet ikke sker fortrængning af ordinær 

arbejdskraft skal det beskrives; 

 

 At personer i nyttejob ikke udfører visiterede arbejdsopgaver dvs. 

arbejdsopgaver som de ordinært ansatte udføre overfor borgerne. 

 Om arbejdet erstatter de arbejdsopgaver som frivillige foreninger eller 

pårørende normalt udfører på området? Arbejdsopgaverne skal så vidt muligt 

kunne skelnes klart fra de opgaver det ordinære personale og frivillige 

varetager. 

 

Rimelighedskrav 

Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktik gælder også for nytteindsats. Det 

betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og 

antallet af ledige i nytteindsats. Gældende regler for virksomhedspraktik er, at der max. 

må være 1 i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har op 

til 50 ansatte. Herudover må der være 1 i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært 

ansatte. Formålet med rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktik er blandt 

andet at sikre, at den ledige opnår erfaringer i at samarbejde med andre (ordinært 

ansatte) og dermed bliver bedre i stand til at varetage et ordinært job. Der kan derfor 

være situationer, hvor rimelighedskravet ikke vil være hensigtsmæssigt i forhold til 

nytteindsats, da formålet er et andet. Det lokale beskæftigelsesråd kan på baggrund af 

begrundet ansøgning fra kommunen dispensere fra rimelighedskravet i forbindelse med 

konkrete nytteindsatser. Det Lokale Beskæftigelsesråd gav ultimo december 2014 

dispensation for rimelighedskravet i Projekt Afdelingen på 90 fuldtidsholdspladser frem 

til og med 2015. 

 

Følgegruppe 

For at sikre kvalitet i implementeringen af nytteindsatsen og sikre, at administrationen 

bliver så gennemsigtig som muligt, nedsættes en følgegruppe. En følgegruppe 

bestående af repræsentanter for LBR og arbejdsmarkedsparter. Følgegruppen mødes 

efter behov medhenblik på at drøfte indsatsen. Oprettelse af nye projekter fremlægges 

følgegruppen, før de igangsættes, ligesom rimelighedskravet løbende evalueres. 

Følgegruppen referer direkte til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR.    
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Forretningsordning for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 13. januar 2015 

1. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune (LAR) afholder 4 

møder årligt. Derudover afholdes 1 tema-møde. Møderne starter kl. 15.00 og 

afsluttes senest kl. 17.00. Er der behov herfor, kan der afholdes 

ekstraordinære møder eller temamøder. Formanden kan beslutte at aflyse eller 

udsætte ordinære møder  

 

Sammensætning 

2. Det lokale Arbejdsmarkedsråd består af følgende medlemmer: 

1) Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune 

2) op til 4 virksomhedsrepræsentanter 

3) op til 4 fra faglige organisationer (LO, FTF, AC osv.) 

4) 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer 

5) 1 erhvervspraktiserende læge 

6) 1 fra Det lokale integrationsråd 

7) 1 fra VEU Center Nord (eller anden uddannelsesinstitution) 

8) Borgmesteren tildeles en plads i LAR som observatør uden stemmeret 

 

Samtidig udpeger medlemmerne en suppleant for hvert medlem. 

 

3. Ud over de faste medlemmer kan aktuelle fagrepræsentanter inviteres med til 

møderne med henblik på at kvalificere beslutningsprocessen. 

Fagrepræsentanter har ikke stemmeret. Medlemmer som ønsker at invitere 

fagpersoner med til et møde, kontakter formanden, som tager beslutning.  

 

4. Medlemmerne vælges i år (2015) for 1 år, hvorefter LAR evalueres. 

 

5. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune er formand 

for LAR. Formandens suppleant vælges blandt medlemmerne på det 

konstituerende møde. Formandens funktionsperiode følger den kommunale 

valgperiode. 

 

Administration 

6. LAR fastsætter selv sin forretningsorden. 

7. Center for Arbejdsmarked varetager sekretariatsbistanden for LAR. 

 

8. Dagsorden og referat er tilgængelige på kommunens hjemmeside. 

 

9. Formand, næstformand og sekretariatet i Center for Arbejdsmarked udarbejder 

dagsorden.  

 

10. Dagsorden med bilag udsendes til medlemmerne senest onsdag, ugen før 

mødet. Dagsorden med bilag udsendes på mail.  

 

  

Sagsnummer: 14/18216 

Dok. nr.: 6544/15  

Forfatter: 

Hans Henrik Bentsen Jørgensen 

 

Emne: 

Emne 
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Møderne 

11. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler medlemmet dette til 

sekretariatet hurtigst muligt inden mødets afholdelse. Der kan indkaldes 

stedfortræder. I protokollen anføres hvilke medlemmer, der har været 

fraværende/stedfortræder. Fraværende medlem er selv ansvarlig for at 

indkalde suppleant og meddele dette til sekretariatet. 

 

12. Ethvert medlem kan anmode om at få optaget et punkt på dagsordenen ved at 

sende forslaget til sekretariatet senest 10 hverdage før mødet. 

 

13. Formanden, og i hans fravær næstformanden, leder LAR`s møder. Enhver, der 

ønsker ordet, skal ved håndsoprækkelse henvende sig til formanden, der giver 

ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. 

 

14. En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen ved mødets begyndelse 

optages på dagsordenen, hvis formanden finder det relevant, og et flertal 

tiltræder dette.  

 

15. LAR er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af stemmeberettigede 

medlemmer er til stede. Ved manglende beslutningsdygtighed under et møde 

kan formanden træffe beslutning om efterfølgende henvendelse til 

medlemmerne om tilsagn/afslag. Henvendelsen sker gennem det udsendte 

referatet, hvor fraværende medlemmer har mulighed for at give tilsagn/afslag 

inden for 5 arbejdsdage efter referatets udsendelse. Ved henvendelse gælder 

samme kriterium om beslutningsdygtighed, at over halvdelen af 

stemmeberettigede medlemmer skal stemme ja, for at beslutningen er 

gældende. 

 

16. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en 

sådan beskaffenhed, at medlemmet er inhabilt og dermed udelukket fra at 

deltage i punktet. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling 

og afstemning om sagen forlade lokalet. 

 

17. Et medlem skal underrette LAR, hvis der foreligger forhold, der kan give 

anledning til tvivl om habilitet i en given sag. 

 

18. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at referatet er 

oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet.  

 

Arbejdsopgaver 

19. LAR rådgiver Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshav Kommune om 

beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske spørgsmål medhenblik på 

at kvalificere beslutningsprocessen. Arbejdet er med fokus på at understøtte 

beskæftigelsen, initierer væksten i erhvervslivet og rådgive om 

uddannelsesmuligheder med gode beskæftigelsespotentialer. 
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20. LAR varetager en særlig rolle i forhold til nytteindsats i Frederikshavn 

kommune. Alle nye projekter skal drøftes og godkendes af rådet, inden de 

behandles i Arbejdsmarkedsudvalget. 

 

21. LAR afgiver kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af 

Beskæftigelsesplanen og evalueringen af denne. Kommentarerne afgives 

inden den politiske proces påbegyndes.  

 

22. Arbejdet i LAR er ulønnet, mens Center for Arbejdsmarked afholder rådets 

driftsudgifter.  
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Sidste opdateringsdato

21-04-2015
Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for
indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer fra
indsatsen. For spørgsmål til rapporten kontaktes Hans Henrik Borup Jørgensen ved Center for
Arbejdsmarked på mail: hhbj@frederikshavn.dk eller telefon 30580328

Som det fremgår
af figuren ved
siden af, har der
fundet en stigning
sted i antallet af
personer som
deltager i tidlig
indsats siden
årsskiftet til 2014.
Figuren viser
antallet af
personer (unikke
CPR numre) som
har deltaget i tidlig
indsats fordelt på
måneder. I
tabellen nedenfor
er antallet af
unikker CPR
numre omregnet
til helårspersoner.

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Helårspers. 232 263 251 228 219 218 220 228 259 290 348 400 452 479 517
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Målgruppe (LAB) Køn Antal personer med kontaktforløb

LAB 2.1 Forsikret ledig Kvinde 790

LAB 2.1 Forsikret ledig Mand  726

Sum: 1.516

Tabellen ved siden af viser det samlede antal personer, som
har deltaget i tidlig indsats fordelt på køn. Som det fremgår af
opgørelsen er der en svag overrepræsentation af kvinder. 

Figuren ved siden af viser det samlede antal personer, som har
deltaget i tidlig indsats fordelt på alder. Som det fremgår af
opgørelsen er der en svag overrepræsentation af personer i
alderen 40 til 59 år. 
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

A-kasse+ Antal personer med kontaktforløb

15. 3FA 524

17. FOA - Fag og arbejde 211

73. Kristelig A-Kasse 145

24. Metalarbejdere 104

22. Det Faglige Hus 71

18. Danmarks Lærere 61

Andre 59

53. HK 53

94. ASE 52

34. Næring mv. 41

40. Byggefagene 38

81. BUPL, A-kasse 27

76. Danske Sundhedsorg.A-kasse 26

14. Socialpædagoger 25

67. Ledernes A-kasse 21

92. Funkt.Og Tjenestemænd 21

57. Min A-kasse 17

37. El-faget 11

86. Akademikernes 9

Sum: 1.516

Tabellen ved siden af viser det samlede antal personer, som
har deltaget i tidlig indsats fordelt på A-kasser. Som det fremgår
af opgørelsen, er der en stærk overrepræsentation af
medlemmer fra 3F A-kasse. Det skal i den sammenhæng
bemærkes, at 3F repræsenterer flere medlemsgrupper lige fra
ufaglærte til tømrer osv. I Frederikshavn Kommune vil
hovedparten dog være ufaglærte, som f.eks. tidligere har
arbejdet i værftsindustrien eller med fiskeforarbejdning. 

3/6



Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Antal personer med aktivt kontaktforløb i jan og feb 2014 (deltagere)

133

Mar. 2014 Apr. 2014 Maj 2014 Jun. 2014 Jul. 2014 Aug. 2014 Sep. 2014 Okt. 2014 Nov. 2014 Dec. 2014 Jan. 2015 Feb. 2015 Mar. 2015

Selvforsørgelsesgrad 77% 87 % 91 % 92 % 89 % 87 % 83 % 80 % 75 % 66 % 68 % 72  % 77 %

Antal personer med aktivt kontaktforløb i jan og feb 2013 (kontrol)

553

Mar. 2014 Apr. 2014 Maj 2014 Jun. 2014 Jul. 2014 Aug. 2014 Sep. 2014 Okt. 2014 Nov. 2014 Dec. 2014 Jan. 2015 Feb. 2015 Mar. 2015

Selvforsørgelsesgrad 63 % 79 % 83 % 83 % 83% 83 % 83 % 81 % 78 % 72 % 69 % 74  % 78 %

Nedenfor præsenteres en effektanalyse af tidlig indsats i Frederikshavn Kommune. Analysen er fortaget ved at udvælge en
deltagergrupper og henefter følge tilbagefaldet til den valgte ydelse (A-dagpenge) og omregner tilbagefaldet til en
selvforsørgelsesgrad. Selvforsørgelsesgraden vidser dermed, hvor mange % af deltagergruppen, som ikke længere har et
kontaktforløb hos Frederikshavn Kommune. Efterfølgende sammenlignes deltagergruppen med en kontrolgruppe, hvilket gør det
muligt at evaluere på projektet. 

Deltagergruppen består af dagpengemodtagere over 30 år i januar og
februar måned 2014, som havde en varighed på ydelsen på 13 uger
eller der under.  Deltagerne modtog alle tidlig indsats. Nedenfor vises
selvforsørgelsesgraden fordelt på måneder.

Kontrolgruppen består af dagpengemodtagere over 30 år i januar og
februar måned 2013, som havde en varighed på ydelsen på 13 uger
eller der under. Nedenfor vises selvforsørgelsesgraden fordelt på
måneder.
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

5/6



Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Konklusion: Som det fremgår af sammenligningen ovenfor, så har afgangen til selvforsørgelse (selvforsørgelsesgraden) været større
for deltagergruppen end kontrolgruppen de første 6 måneder. Specielt de første 4 måneder er effekten markant større for
deltagergruppen. Hele 14 % i den første måned og herefter en forskel på op til 9%. Fra måned 5 aftager forskellen i effekten og i
måned 7 er der ingen forskel i selvforsørgelsesgraden hos deltagergruppen og kontrolgruppen. Fra måned 8 og frem til måned 11 er
effekten størst for kontrolgruppen, men derudover skal det bemærkes, at der er et tilbagefald til ydelsen, hvilket betyder, at
realvæksten er negativ i disse måneder (både for deltager - og kontrolgruppe). Dette kan skyldes sæsonudsvingene i beskæftigelsen,
som er særligt tydlig i Frederikshavn Kommune pga. bla. fiskerierhvervene (der er ikke renset for sæson i opgørelserne).  De sidste
to måneder er der igen en vækst i begge grupper og i måned 13, er effekten stort set ens.
Konklusionen er dermed, at projekt Tidlig Indsats har været en succes især i de første 4 måneder. Et intensivt samtaleforløb har
dermed en positiv effekt for personer i risiko for langtidsledighed i de første måneder af ledighedsforløbet. At projektet har haft
positive resultater, opleves også hos de medarbejdere, som har haft ansvaret for indsatsen. Derudover skal det bemærkes, at
deltagergruppen generelt opleves som mere "tung" end kontrolgruppen, da kontrolgruppen ikke kun indholder dagpengemodtagere i
risiko for langstidsledighed, men også "stærke" dagpengemodtagere, som oftes vurderes ikke at have behov for en ekstra indsats (se
vejledningen på næste side hvor der redegøres for metodegrundlaget for analysen).
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Vejledning

Jobcenter Frederikshavn har siden årsskiftet til 2014 tilbudt forsikrede ledige over 30
år en tidlig og intensiv indsats allerede fra ledighedsstart. Alle nytilmeldte ledige
indkaldes til informationsmøder ved 1. til 3. ledighedsuge, hvor de bliver gjort
bekendte med muligheder, rettigheder og pligter. Samtidig ”screenes” de ledige med
henblik på identifikation af, hvem der er i risiko for langtidsledighed, og som dermed
kan profitere af en stærkere tidlig indsats, og hvilke ledige der kan klare sig selv i
forhold til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Borgere der vurderes at have behov for indsats indkaldes efterfølgende til to
individuelle samtaler på Jobcentret indenfor 8 uger. Her afdækkes behov, der drøftes
muligheder, og der aftales konkrete planer i forhold til vejen tilbage til
arbejdsmarkedet. Der arbejdes med jobfokus – herunder eventuelt karriereskift -
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Herudover har målgruppen
mulighed for en 3 samtale inden for de første 13 uger. Det er dog op til borgeren selv
at vælge om han/hun vil benytte tilbuddet samt form (tlf., mail, individuel samtale på
Jobcentret). Forløbet er i alt 13 uger hvorefter borgeren overgår til den "normale"
indsats i Jobcentret. 

Frederikshavn Kommune har i projekt perioden afsat ekstra ressourcer til indsatsen.
Det betyder, at 3 medarbejdere har været fuldstidsbeskæftiget med indsatsen.
Forløbet har som tidligere omtalt en varighed af 13 uger, hvorefter borgeren
overdrages til andre medarbejdere i Jobcentret. De tre medarbejdere har udelukkende
fokuseret på at afholde samtalerne og her dermed ikke haft ansvaret for at finde en
aktivitet til borgeren, men har dog haft mulighed for at visitere til et aktiveringsforløb.
Projekt Tidlig indsats afsluttes ved udgangen af april måned 2015. 

 

Om projekt Tidlig indsats



Vejledning

Metodebeskrivelse af effektanalysen

Analysen er fortaget som en effektanalyse imellem en deltagergruppe og en
kontrolgruppe, hvor selvforsørgelsesgraden sammenlignes de to grupper imellem.
Selvforsørgelsesgraden viser antallet af personer som ikke længere har et
kontaktforløb med dagpenge som ydelse hos Frederikshavn Kommune. 
Deltagergruppen består af nyledige dagpengemodtagere over 30 år med en varighed
på ydelse på under 13 uger som er i risiko for at blive langtidsledige (mere end 1. år
på dagpenge). Udvælgelsen af deltagergruppen til effektanalysen er baseret på
muligheden for at kunne følge udviklingen i så mange måneder som muligt. Derfor er
personer som deltog i projektet januar og februar måned 2014 udvalgt til at indgå i
deltagergruppen. Dette giver mulighed for at følge udviklingen i
selvforsørgelsesgraden i 13 måneder. 
Kontrolgruppen består af nyledige dagpengemodtagere over 30 år med en varighed
på ydelse på under 13 uger. Kontrolgruppen indeholder dermed ikke kun personer i
risiko for langtidsledighed, men alle dagpengemodtagere over 30 år, som har været
ledige i under 13 uger. Det betyder at deltagergruppen generelt vurderes at have en
lavere selvforsørgelsesgrad en kontrolgruppen, hvis de to målgrupper modtog den
samme indsats. Deltagergruppen har med andre ord, sværere ved at komme i arbejde
end kontrolgruppen. Det betyder, at sammenligningen af selvforsørgelsesgraden
mellem deltagergruppen og kontrolgruppen er skævvredet med risiko for, at
sammenligningen af selvforsørgelsesgraderne undervurderes. Forskellen i % point
mellem deltagergruppen og kontrolgruppen skal dermed betragtes som et
konservativt skøn. 
Herudover er der en række andre metodiske forbehold ved effektanalysen.
Udvælgelsen af deltagergruppe og kontrolgruppe kan ikke betragtes som en
repræsentativ stikprøve, hvor der er taget højde for (renset for) alder, køn og andre
socioøkonomiske variable.  Derudover skal det fremhæves, at der ikke er renset for
sæsonudsving, hvilket betyder, at effekten i vintermånederne har tendens til at blive
undervurderet. Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune er generelt kendetegnet
ved forholdsvis store sæsonudsving i Fiskerierhvervene og i anlæg/byggebranchen
som følger årstiderne. Endeligt er der heller ikke taget højde for konjunkturudviklingen
imellem årerne 2013 til og med marts måned 2015. Der vurderes dog ikke at være
den store forskel. Dette skal ses ud fra at beskæftigelse faldt fra 20.017 i 2012 til
19.934 i 2013 og til 19.457 i 2014 (opgjort som helårspersoner i forhold til
arbejdsplads). Dermed var der tale om et fald i beskæftigelsen i såvel 2013 som 2014
selv om faldt var svagt større i 2014. 
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Tilsynsrapport – danskuddannelse i Frederikshavn Kommune 28. november 2014 

Baggrund 

Frederikshavn Kommune har til opgave at føre økonomisk, administrativt og 

pædagogisk tilsyn med danskuddannelserne for voksne udlændinge. Formålet med 

tilsynet er at sikre, at kursisterne på uddannelserne opnår de nødvendige 

danskkundskaber for at kunne klare sig i job, i uddannelse og som borger i Danmark. 

 

Tilsynsrapporten omhandler udviklingen på danskuddannelsesområdet og det førte 

tilsyn i perioden 2012-2014.  

 

Tilsynsforpligtigelsen for danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet 

danskundervisning er fastsat i Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne 

udlændinge m.fl., jf. LBK nr. 376 af 15. april 2014, § 11. 

 

Tilsynet omfatter danskuddannelse til udlændinge omfattet af Integrationsloven, jf. LBK 

nr. 1094 af 7. oktober 2014, eller Bekendtgørelse af lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 720 af 25. juni 2014. Henvisningspligten ligger hos 

jobcentret. 

 

Udbyder 

Frederikshavn Kommune har indgået kontrakt med AOF Nord – Frederikshavn 

Sprogcenter som udbyder af danskuddannelserne. Kontrakten løber for perioden 2014-

2018 med mulighed for 2 års forlængelse. AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter var 

også udbyder for kommunen i perioden 2012-2013.  

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter er en afdeling under AOF Nord i Aalborg. AOF 

Nord – Frederikshavn Sprogcenter samarbejder gennem AOF Danmark med de øvrige 

AOF Sprogcentre rundt om i landet om udvikling af danskområdet i tæt samarbejde 

med såvel KL som Undervisningsministeriet.  

 

AOF Nord har i over 30 år tilbudt undervisning til voksne udlændinge i dansk, og AOF 

Nord har siden 2005 varetaget undervisningen i dansk som andetsprog i 

Frederikshavn, Skagen og Sæby kommuner. Siden 2007 er undervisningen organiseret 

under Frederikshavn Kommune. 

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter er godkendt som prøveafholdende udbyder for 

prøve i Danskuddannelse 1-3 og Statsborgerskabsprøven.  

 

Tilsynets organisering 

Frederikshavn Kommune og AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter har et proaktivt 

samarbejde med sigte på at videreudvikle danskuddannelsesområdet i kommunen og 

finde konstruktive løsninger på det daglige samarbejde og de udfordringer, der måtte 

opstå. Parterne anser tilsynet som en ramme for dialog, der sikrer kvalitet, udvikling og 

gode resultater, frem for at fungere som en kontrolfunktion. 

 

Tilsynet er sammensat af flere elementer.  

 

Fire gange om året mødes AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter med 

tilsynsmyndigheden, hvor administrative, økonomiske og pædagogiske forhold drøftes. 

Til dette formål har Frederikshavn Kommune i marts 2013 udarbejdet et tilsynsskema, 

som tænkes implementeret. På samme møder besigtiges de fysiske forhold. 

Forfatter: 

Tina Skou Meinertz 

 

Emne: 

Tilsynsrapport 

AOF Nord – Frederikshavn 

Sprogcenter 
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Herudover mødes integrationskoordinatoren og en jobkonsulent fra Jobcenter 

Frederikshavn mindst en gang i kvartalet med lederen og en studievejleder fra AOF 

Nord – Frederikshavn Sprogcenter omkring forløbsevaluering på kursistniveau. 

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter indberetter kvartalsvis oplysninger om 

undervisningens progression til Ankestyrelsen under Ministeriet for børn, ligestilling, 

integration og sociale forhold.  Frederikshavn Kommune modtager meddelelse fra 

Ankestyrelsen om disse kvartalsvise indberetninger. 

 

Ved afslutningen af hvert kvartal indrapporterer AOF Nord – Frederikshavn 

Sprogcenter til tilsynsmyndigheden oplysninger om kursisternes progression, 

timeforbrug på de enkelte danskuddannelser og moduler samt modulindplacering på 

kursister, der har gennemført arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Hertil kommer 

oplysninger om fremmøde og fravær. 

 

Fysiske rammer og beliggenhed 

Undervisningen afholdes i godkendte lokaler på adresse Lodsgade 14, 2. sal, 9900 

Frederikshavn, hvor der er 1000 m² til rådighed. Beliggenheden er central i forhold til 

offentlig transport og indkøb. 

 

Den daglige leder er Peter Mortensen, der siden februar 2014 har varetaget ledelsen af 

virksomhedens sprogskoleaktiviteter. Han er skrevet op til det obligatoriske 

grundkursus for ledere ved undervisning i dansk som andetsprog for voksne 

udlændinge m.fl. Herudover er Peter Lynge Pedersen ansat som konsulent. Peter 

Lynge Pedersen varetog ledelsen af sprogskoleaktiviteterne i perioden 1999-2014.  

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter vil i løbet af 2015 indrette et studiecenter, der 

vil være tilgængeligt i hele skolens åbningstid og bemandet efter behov. Studiecentret 

vil bl.a. indeholde opdateret it-udstyr med sprogtræningsprogrammer samt grupperum 

til studieaktiviteter. 

 

Ud over undervisning i lokalerne i Lodsgade tilbyder AOF Nord – Frederikshavn 

Sprogcenter virksomhedsforlagt undervisning på virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner i Frederikshavn Kommune i det omfang, som 

kursistgrundlaget tillader det. 

 

Fleksibilitet i forhold til tid, placering og indhold i undervisningstilbuddet 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter tilbyder differentieret undervisning, så der 

tages hensyn til den enkelte kursists forudsætninger og niveau. Undervisningen 

varierer mellem holdundervisning, gruppearbejde, pararbejde og individuelt arbejde. 

 

Dagundervisningen tilrettelægges fleksibelt på ugens fem hverdage. Der tilbydes 

undervisning både formiddag og eftermiddag. AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter 

tilbyder endvidere lørdags- og aftenundervisning for kursister, der har arbejde i 

hverdagene. Kursisterne kan med få dages varsel skifte mellem dag-, lørdags- og 

aftenundervisning. 

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter tilbyder it-baseret fjernundervisning for 

kursister, der ikke har mulighed for at møde op på skolen. 

 

Der er også mulighed for periodevis nedsættelse af undervisningstiden.   
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Omfang i tilbud 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter opdeler kursisterne efter danskuddannelse, og 

der er ikke overlap mellem de enkelte danskuddannelser. Efter indgåelsen af den nye 

kontrakt, undervises der 18-30 timer ugentligt på Danskuddannelse 1 og 2 og 18 timer 

ugentligt på Danskuddannelse 3. I aftenundervisningen tilbydes tre timers undervisning 

to dage om ugen. 

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter tilbyder 47 ugers påbegyndt undervisning om 

året. 

 

Undervisningstilbud tilpasset den enkelte kursists forudsætninger og behov 

Der tilbydes danskuddannelse 1, 2 og 3. Herudover er der sideløbende med 

danskuddannelsen mulighed for FVU dansk, FVU matematik og folkeoplysende tilbud. 

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter anvender it som en integreret del af 

undervisningen. AOF sprogcentrene i Danmark har udviklet et såkaldt webinar til 

danskuddannelsen. Det er en platform, der gør det muligt at følge eller gentage en 

undervisningssession som fjernundervisning. 

 

Arbejdsmarkedsrettet dansk 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter tilbyder arbejdsmarkedsrettet 

danskundervisning, jf. bekendtgørelse nr. 65 af 22. januar 2014 samt 

Undervisningsministeriets vejledning nr. 9128 af 20. marts 2014. 

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter er i færd med at opbygge et opsøgende 

konsulentteam, der skal informere virksomheder med udenlandske medarbejdere eller 

studerende om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning.   

 

Den arbejdsmarkedsrettede danskundervisning sigter mod, at kursisten hurtigst muligt 

tilegner sig de basale dansksproglige færdigheder og får indføring i anvendt sprogbrug 

på arbejdspladser i en både faglig og en social kontekst. 

 

Omfanget af undervisningen er 250 timer med fem forløb på hver 50 timer. Overgangen 

mellem forløbene tilrettelægges, så der ikke opstår unødig pause mellem hvert forløb. 

Undervisningen gennemføres på tidspunkter, som passer kursisten og virksomheden, 

og de skal være afsluttet inden for 18 måneder. Herefter tilbydes kursisten optagelse 

på de ordinære danskuddannelser. 

 

Samspil med virksomheder 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter lægger vægt på at inddrage lokalsamfundet i 

undervisningen og bruger byens tilbud aktivt i undervisningen. Det drejer sig bl.a. om 

bibliotek, borgerservice, jobcenter, forretninger, sundhedssektoren, børneinstitutioner, 

uddannelsesinstitutioner, fagforeninger og fritidsforeninger.  

 

Formålet er at give kursisterne en forståelse for det danske samfund, de danske 

traditioner samt den danske kultur og historie. 

 

Målgrupper med særlige behov 

Der tilbydes kompenserende specialundervisning for udlændinge med læse- og 

skrivehandicaps. Ved begrundet formodning om ordblindhed tilbydes en ordblindetest 
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specielt udviklet til målgruppen på AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter. Ordblinde 

udlændinge tilbydes supplerende undervisning en gang om ugen. 

 

Undervisernes uddannelse  

Medarbejderne på AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter er alle højt kvalificerede 

undervisere med et betragteligt antal efteruddannelseskurser. Alle fastansatte 

undervisere har som minimum bestået uddannelsen som underviser i dansk som 

andetsprog. AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter garanterer, at nyansatte lærere 

gennemfører uddannelsen inden for de fastsatte tidsfrister. 

 

Vejlederne på AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter er uddannede inden for 

området, og de er således specialister i forhold til vejledning og visitation af voksne 

udlændinge. Vejlederne har et indgående kendskab til forskellige kulturer og de 

forskellige sproggruppers udfordringer i forhold til at tilegne sig det danske sprog.  

 

I det daglige suppleres den faste lærerstab med faglærere og specialister fra AOF 

Nords øvrige afdelinger. 

 

AOF Nord-koncernen beskæftiger ca. 80 fastansatte medarbejdere.   

 

Undervisernes kompetenceudvikling og udvikling af det voksenpædagogiske 

læringsmiljø 

Underviserne på AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter tager altid udgangspunkt i 

den enkelte kursist for at udnytte det dansksproglige potentiale bedst muligt. 

Kursisterne har meget forskellige sproglige, kulturelle, sociale og personlige 

forudsætninger.  

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter har ikke lagt sig fast på en bestemt pædagogik 

eller didaktik, men søger hele tiden at udvikle fagligheden. Det sker ved, at 

underviserne deltager i efteruddannelse og kurser, der er målrettet specifikke 

indsatsområder.  

 

Underviserne selv er et vigtigt redskab i undervisningen. De er bevidste om, at det at 

formidle et sprog på det sprog, der skal læres, kræver en høj grad af sproglig 

opmærksomhed, udstrakt brug af kropssprog, inddragelse af rekvisitter og billeder samt 

evnen til at opmuntre og motivere. 

 

Trygge rammer, et godt socialt klima og gensidig tillid indbyrdes mellem kursisterne 

samt mellem kursisterne og underviserne virker fremmende på danskindlæringen. 

Derfor har AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter valgt at lave holdinddelingen så 

homogen som muligt.  

 

Starten af læseprocessen foregår ved ord/billede- og helhedsmetoden, og herefter 

kobles bogstavlyde på. Der trænes begyndelseskonsonanter og vokaler i kombination 

med flere bogstaver, ligesom tallene og klokken indøves. 

 

I undervisningen bruges en del billedmateriale, som enten stammer fra 

undervisningsmaterialer, eller som kursisterne selv tager, når de er ude i byen i 

forbindelse med temaarbejde. Det kan også være billeder, som kursisterne medbringer 

af deres familie. Det gør undervisningen mere konkret, og det er vigtigt på dette niveau. 
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En visuel og auditiv undervisning kan således forklare nogle kulturelle forskelle, som 

det kan være svært at formidle på skrift til kursister med et dårligt kendskab til skriftligt 

dansk. I særlig grad hvis kursistens skriftlige kundskaber på modersmålet også er 

begrænsede. 

 

Løbende evaluering af undervisningen og dens resultater 

Progressionsmålinger indgår som et redskab for sprogskolelærernes planlægning og 

metodevalg. Alle målinger indgår i samarbejdet mellem AOF Nord – Frederikshavn 

Sprogcenter og jobcentret. Her vil målingerne være retningsgivende i forhold til 

læringen på individ- og holdniveau. De individuelle kursistmålinger indgår i samarbejdet 

mellem sprogskolelærerne og kursisten. Det danner et godt udgangspunkt for 

evaluering og planlægning af den fremadrettede indsats.  

 

AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter følger løbende op på udviklingen i resultaterne 

med henblik på at udvikle tiltag, der sikrer opfyldelsen af progressionsmålene. AOF 

Nord – Frederikshavn Sprogcenter overvejer i øjeblikket deres visitationsprincipper for i 

højere grad at anvende forsigtighedsprincippet, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt en 

kursist skal visiteres til Danskuddannelse 2 eller 3. 

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter prioriterer et højt fremmøde blandt kursisterne. 

Der arbejdes systematisk med motivation under hele danskuddannelsesforløbet, og der 

opstilles præcise mål og krav.  

 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter praktiserer en aktiv fremmødepolitik ved at 

levere en undervisning, som i alle henseender er vedkommende for den enkelte og af 

god kvalitet. Kursisterne informeres under visitationssamtalen grundigt om 

retningslinjerne for fremmøde, fravær og eventuelle sanktioner. Når der opstår 

situationer, der forhindrer eller besværliggør en kursists fremmøde, iværksættes 

procedurer for forebyggelse af fravær og frafald, så kursisten hurtigst muligt får et 

positivt fremmøde til danskundervisningen. 

 

Afsluttende bemærkninger 

AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter fremstår som en robust og driftssikker udbyder 

med fokus på det faglige arbejde. AOF Nord har en central rolle i 

integrationssammenhænge, da sprogskolen løser en kerneopgave i forhold til 

integration, nemlig undervisning i dansk, som bidrager til forståelse af samfundsforhold 

og kulturelle sammenhænge. 

 



Bilag: 9.1. Nytteindsats til politisk behandling opdateret til og med marts
2015.pdf
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Adgang: Åben
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Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Ingen ydelse 1 1 1 1

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 4 12 19 21 30 21 24 38 39 45 29 24 27 38

LAB 2.13 Uddannelseshjælp 1 1 1 1 1 2 2

LAB 2.1 Forsikret ledig 3 24 24 23 21 10 9 8 10 11 8 8 6 7

LAB 2.2 Kontanthjælp 13 17 20 35 31 31 25 28 26 30 32 32 38 40

LAB 2.3 Kontanthjælp 1 1 1 2 3

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1

Samlet antal 20 57 67 83 86 62 59 76 77 89 72 67 77 92

I rapporten sættes der fokus på nytteindsats i Frederikshavn Kommune. Forsikrede ledige dækker
over arbejdsmarkedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere dækker over
arbejdsmarkedsydelsesmodtagere, som er blevet sygemeldt mens de deltager i nytteindsats.

Ingen ydelse 2

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 174

LAB 2.13 Uddannelseshjælp 3

LAB 2.1 Forsikret ledig 60

LAB 2.2 Kontanthjælp 170

LAB 2.3 Kontanthjælp 5

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 7

Samlet antal 421

I den øverste tabel er antallet af deltager i nytteindsats
fordelt på måneder. I tabellen til venstre er det samlede
antal i de seneste 12 måned opgjort til og med seneste
opdaterede måned (se tabellen ovenfor).

Sidste opdateringsdato

14-04-2015
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Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats
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Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015

18-29 årige Nytteindsats 4 12 19 23 35 26 27 42 42 52 38 33 37 48

30-39 årige Nytteindsats 6 10 12 19 19 16 12 11 6 11 11 11 14 15

40- + årige Nytteindsats 10 35 36 41 32 20 20 23 29 26 23 23 26 29

Aldersfordeling på personer i nytteindsats

3/4



Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Kvinde Nytteindsats 3 16 19 23 26 19 14 23 28 26 19 20 26 30

Mand  Nytteindsats 17 41 48 60 60 43 45 53 49 63 53 47 51 62

Kønsfordeling på antallet af personer i nytteindsats

4/4
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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

Sidste opdateringsdato

04-05-2015

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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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

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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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

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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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

Figuren ovenfor viser antallet af person på arbejdsmarkedsydelse. Personer på
arbejdsmarkedsydelse udgøres af tidligere dagpengemodtagere som har opbrugt retten til

dagpenge. 
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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

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
% 



Bilag: 12.2. Nøgletal til AMU maj 2015.pdf
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Kilde: Jobindsats.dk. Bemærkning: Figuren viser antallet af fuldtidslønmodtagere med en lønindkomst fra en virksomhed i Frederikshavn Kommune. 

Figuren oven for viser, at beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune februar måned 2015 er på niveau med samme måned året før, men væsentlig 

under niveauet for februar måned 2012 og 2013. Faldet er på ca. 500 fuldtidslønmodtagere.  
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Frederikshavn Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter arbejdssted



 
Kilde: Jobindsats.dk. Bemærkning: Figuren viser antallet af fuldtidslønmodtagere med en lønindkomst fra en virksomhed i Frederikshavn Kommune. 

Figuren oven for viser udviklingen i beskæftigelsen på årsbasis (figuren på siden 1. viste fordeling på måneder). Figuren bekræfter tendens til et svagt 

fald i beskæftigelsen siden.  
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Kilde: Jobindsats.dk.1 

Figuren oven for viser udviklingen i jobomsætningen på arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. Jobomsætning er god indikator på jobskabelsen. 

Hvor figurerne på side 1 og 2 for viste beskæftigelsen i antal fuldtidspersoner, måles jobomsætning på antal personer. Jobomsætning er dermed et 

mere ”følsomt” redskab og kan med fordel anvendes til at vurdere en fremadrettet prognose for beskæftigelsen.  Figuren sammenligner udviklingen i 

Frederikshavn og Hjørring kommuner. Som det fremgår af figuren, steg jobomsætningen svagt i begge kommuner i 2014. Samtidig skal det bemærkes, 

at jobomsætninger i Frederikshavn Kommune, steg for første gang i 2014 siden 2014. Dog var stigningen forholdsvis beskeden.  

                                                           
1
 Et jobomsætning er afgrænset til en situation, hvor en person har modtaget løn fra en virksomhed i minimum 2 måneder i træk med en beskæftigelsesgrad på 

minimum 25 pct. månedligt, svarende til min. 40 timer månedligt. Personerne har ikke fået løn fra samme virksomhed i minimum 2 måneder forud for ansættelsen. 
Antallet af match er opgjort på arbejdsstedsniveau og er opgjort ekskl. ansættelser af personer under 18 år og ekskl. ansættelser i støttet beskæftigelse. For 
virksomheder med min. 10 ansatte er der korrigeret for sammenlægninger, overtagelser og administrative flytninger af lønudbetalinger mv.  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jobomsætning i Frederikshavn og Hjørring Kommuner 

Hjørring Jobomsætning Frederikshavn Jobomsætning



 
Kilde: Danmarks statistik.  

 

Figuren viser antallet af fuldtidsledige (den røde linje/venstre akse) i Frederikshavn Kommune og Antallet af fuldtidsledige set i forhold til 

arbejdsstyrken (den blå linje/højre akse). Som det fremgår af figuren er den sæsonkorrigerende ledighed faldet fra 8 % i januar 2010 til 5 % i marts 

2015. Målt i fuldtidspersoner svarer faldet til ca. 900. Paradokset er dermed, at ledigheden på den ene side er faldet alt i mens beskæftigelsen også er 

faldet. Faldet skyldes med andre ord ikke, at der er blevet skabt flere jobs, men hovedsageligt den demografiske udvikling på arbejdsmarked. I 2014 

og 2013 var der en netto fraflytning til kommunen på henholdsvis 200 og 336 borgere. Det er en indikator for, at arbejdsstyrken falder.   
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Bemærkning: Figuren viser arbejdsstyrken i Frederikshavn Kommune. dvs. både ledige og beskæftigede 

er medtaget, mens ikke arbejdsmarkedsparate, pensionister osv. er fratrukket. 

 

Figuren oven for bekræfter, at der de seneste år er sket et fald i arbejdsstyrken. Faldet skyldes ikke kun en netto fraflytning, men også at den store 

efterkrigstids generation er begyndt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.  Det vurderes at de demografiske forskydninger vil forstærkes de 

kommende år og at er der risiko for, at der vil opstå rekrutteringsudfordringer især inden for erhvervsuddannelserne, hvilket fremgår af figuren 

nedenfor. 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Figuren oven for viser, at antallet af ældre på arbejdsmarked med en erhvervsuddannelse er steget siden 2006, mens antallet af unge er faldet.  Det 

forventes at mange ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarked de kommende år, hvilket betyder, at der vil være et behov for at få flere unge 

erhvervsuddannede ud på arbejdsmarked. Opkvalificering og uddannelsesindsatsen vil dermed komme til at udgør et vigtigt fokusområde i de 

kommende år med henblik på at imødekomme kompetenceudfordringen.  
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