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1. Sygedagpengepolitik

Sagsfremstilling

Udspil til drøftelse af de bærende principper i politikken for Sygedagpenge i 
Frederikshavn Kommune

Sygedagpengereformen er ved udgangen af januar 2015 fuld indfaset og reformen medfører en række 
større ændringer i kontaktforløbet for sygedagpengemodtagere. 
Reformen kræver således at Center for Arbejdsmarked (CAM) tilpasser strategien på 
sygedagpengeområdet. En tilpasning som kræver en drøftelse af de fremadrettede prioriteringer.
Sygedagpengeområdet er omfattet af en kompleks lovgivning, men der er mulighed for kommunalpolitiske 
prioriteringer. 
Indeværende notat er et udspil til drøftelse af de fremtidige bærende principper for sygedagpenge og 
Jobafklaring i Frederikshavn Kommune.
 
Forslag til strategier for indsatsen på sygedagpengeområdet

 Tidlig forebyggende indsats

 Sundhedsfaglige indsatser

 Fastholdelses - og Beskæftigelsesfokus

Med refusionsreformen, som træder i kraft 1. januar 2016, er det vigtigt at have særligt fokus på at skabe 
hurtige resultater på beskæftigelsesområdet. Her bliver det sådan, at statsrefusionen falder gradvist fra 80 
til 20 % indenfor 12 måneder. Det er derfor af afgørende betydning, at vi laver effektive indsatser, som 
medfører at borgerne så vidt muligt bliver selvforsørgende.
Derfor er det vigtigt at lave forebyggende indsatser, sådan at færre borgere har behov for at sygemelde 
sig, samt lave tidlige indsatser/sundhedsfaglige indsatser for de sygemeldte, sådan at de støttes i at 
komme hurtigt tilbage i arbejde igen. Endelig er det afgørende at Jobcenteret bevarer et fastholdelses- og 
beskæftigelsesfokus både i indsatserne til de sygemeldte, men også ift. vurderingerne, sådan at vi bedst 
muligt understøtter borgernes vej til selvforsørgelse. 
 
 
Tidlig forebyggende indsats:
 
Fast-track (Hurtig indsats)
I forbindelse med reformen har borgere og virksomheder fået mulighed for at anmode kommunen om at 
igangsætte opfølgningen ekstraordinært tidligt i sager, hvor arbejdsgiveren og den sygemeldte forventer, 
at sygemeldingen vil vare længere end 8 uger. Fast-track kan påbegyndes efter 4 ugers sygemelding. 
Erfaringen hidtil er dog, at denne ordning ikke efterspørges og stort set ikke benyttes.
 
Tidlig forebyggende indsats
I Sygedagpengeafdelingen har man dog tidligere haft stor succes med at lave et endnu tidligere – og mere 
forebyggende tiltag, hvor man har tilbudt rådgivning og en indsats lige når borger blev sygemeldt – og i 
nogle tilfælde allerede før en sygemelding blev aktuel.
 
Sygedagpengeafdelingen har haft 2 medarbejdere, som på forsøgsbasis har fungeret som 
forebyggelseskonsulenter, og der er således grundlag for at trække på den erfaring afdelingen allerede har 
med forebyggende indsatser. En forebyggelseskonsulent vil kunne sætte ind med samtaler og tilbud langt 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/141
70
 Forvaltning: 
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 Besl. komp: 
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hurtigere, end det er tilfældet med de ordinære indsatser på sygedagpengeområdet. Her vil arbejdsgiver 
kunne trække på en forebyggelseskonsulent i forhold til en medarbejders arbejdsmiljømæssige eller 
personlige udfordringer, før en sygemelding bliver en realitet. 
 
Frederikshavn Kommune har som arbejdsgiver en særlig interesse i, at der arbejdes forebyggende med 
sygemeldinger, da Frederikshavn Kommune er den arbejdsgiver, som er den største leverandør af 
sygedagpengesager i Frederikshavn Kommune. 
Ved en opgørelse fra februar 2015 udgjorde sygemeldte fra Frederikshavn Kommune 173 personer, 
hvilket svarer til 21 % af alle sygemeldte på gældende tidspunkt. 
 
Forventet resultat

Med en særlig forebyggende indsats, som en udvidelse af ’Fast-track’, vil det være muligt for Jobcenteret 
at samarbejde med borger og arbejdsgiver allerede i arbejdsgiverperioden. I en almindelig 
sygedagpengesag, kan vi ikke tilbyde indsatser, før borgeren har været sygemeldt i mindst 4 uger. 

En tidlig forebyggende indsats fordrer en investeringsstrategi. Sygedagpengeafdelingen forventer, at 
midler til 2 forebyggelseskonsulenter samt et budget til indsatser i arbejdsgiverperioden på sigt vil give en 
stor besparelse. Besparelsen vil kunne opnås både i Sygedagpengeafdelingen, hvor det vil medføre en 
reduktion i antallet af verserende sager og i forhold til kommunen som arbejdsplads, hvor en forebyggende 
indsats forventes, at kunne reducere antallet af sygemeldinger. Her vil et samarbejde med HR kunne 
højne kvaliteten i indsatsen for kommunens egne ansatte.

 
Sundhedsfaglige indsatser:
 
Screening
Det er afgørende, at der tidligt i sagsforløbene på sygedagpengeområdet sker en tidlig afklaring, således 
at det undgås, at sagsforløbene bliver længere, end der reelt er behov for. 
Det er også vigtigt, at det tidligt i sagsforløbet bliver tydeligt, om borger er uarbejdsdygtig af andre årsager 
end egen sygdom, sådan at borgerne får den mest hensigtsmæssige indsats ift. deres tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet. 
 
Sygedagpengeafdelingen har derfor kørt et forsøg med mulighed for screening af nye sager ved 
lægekonsulent fra Socialmedicinsk Enhed (SME) samt mini-lægeskøn. 
Minilægeskøn er en hurtig vurdering af det tidligt indhentede lægelige dokumentation set i forhold til 
borgerens arbejde og arbejdsmarkedsforhold. Formålet er at give en mere kvalificeret indsats og samtale 
med borgeren.
Screening og minilægeskøn er et forsøg der er støttet af Beskæftigelsesregionen og kører indtil ultimo juni 
2015. Herefter skal det vurderes hvilken effekt forsøget har haft. 
I øjeblikket indhentes der ca. 10 mini-lægeskøn om måneden samt screening af ca. 15-20 sager mundtligt 
ved lægekonsulent 1 gang månedligt. 
Forventningen til indsatsen har været tidligere raskmeldinger. Det er dog erfaringen hidtil, at forsøget med 
mini-lægeskøn ikke har haft det forventede resultat. 
 
Når forsøget med minilægeskøn udløber, vil Sygedagpengeafdelingen gerne satse på et sundhedsfagligt 
team, som kan lave grundige sundhedsfaglige vurderinger på alle sygedagpengesager ved opstart.
Med et sundhedsfagligt team vil vi kunne højne kvaliteten i screeningen og risikovurderingen som ligger til 
grund for sagsbehandlingen og indsatsen. 
 
Gevinsten ved dette vil dels være, at indsatsen i sygedagpengesagerne tidligst muligt målrettes det 
helbredsmæssige aspekt i borgernes situation, og dels at det bliver tydeligt, om andre sociale udfordringer 
kan varetages i et tværfagligt forløb. 
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Her ud over vil en tidlig sundhedsfaglig screening kunne rådgive og pege på hvilken type indsats, der 
bedst og hurtigst vil kunne understøtte i forhold til borgerens helbredsmæssige udfordringer. 
 
Et sundhedsfagligt team i Jobcenteret skal have et højt fagligt niveau og skal kunne helhedsvurdere alle 
sundhedsfaglige perspektiver. Derfor foreslås det at teamet består af to psykologer, en fysioterapeut og en 
ergoterapeut samt mulighed for ekstern lægekonsultation.
 
Coaching
En betydelig andel af sygedagpengemodtagerne har behov for coaching, som med fordel kan varetages 
internt i Jobcenteret.
Der er en stor andel af sygedagpengesagerne, hvor en midlertidig psykisk funktionsnedsættelse er årsag 
til sygemeldingen – herunder stress, angst og depression. 
I Sygedagpengeafdelingen i Frederikshavn Kommune foretages der løbende en optælling af, hvilke 
lidelser sygedagpengemodtagere er sygemeldte med. En opgørelse fra ultimo februar 2015 viser, at i 217 
ud af 824 verserende sager, er sygemeldingen begrundet i psykiske funktionsnedsættelser/diagnoser. Det 
er en andel på 26 %. 

Her ud over er der ’skjulte’ psykiske årsager til sygemeldinger, da mange vælger at sygemelde sig på 
grund af deres fysiske gener, selv om en psykisk belastning også er årsag til sygemeldingen.
I Jobcenter Frederikshavn bruges mange ressourcer på denne type sygedagpengesager, fordi det ofte 
viser sig sent i sagsforløbet, at der er andre bagvedliggende faktorer, som gør sig gældenden ift. 
sygemeldingen. 
 
Med coaching i Jobcenteret vil vi kunne udnytte den synergieffekt vi vil få ved at køre parløb mellem den 
beskæftigelsesfaglige indsats, og den coaching, som vil kunne bemyndige borgeren til at indgå i 
samarbejdet. 
Kvaliteten i coachingen er altafgørende for gode resultater, og derfor er det vigtigt, at det er psykologer 
som udfører coachforløbene. De vil også kunne sparre både i det sundhedsfaglige team og hos de 
sagsbehandlere, som forvalter myndighedsfunktionen. 
 
Forventet resultat
Hvis Jobcenteret satser på at lave sundhedsfaglige screeninger og coachforløb, og på den måde får 
fagligheden og samspillet mellem indsats og sagsbehandling ind i egen organisation, er forventningen, at 
vi med en kombination af et sundhedsfagligt sceeningsteam samt egne coachforløb i Jobcenteret, vil 
kunne opnå den rette kombination af beskæftigelsesfaglig og sundhedsfaglig indsats i egen organisation, 
og herved opnå betydeligt bedre resultater i Sygedagpengeafdelingen.
 
 
Fastholdelses- og beskæftigelsesfokus:
 
Indsatser og metoder
For en borger på sygedagpenge er fremtiden ordinær beskæftigelse, fleksjob, kontanthjælp eller 
førtidspension. 
Det bør være et bærende princip i sygedagpengepolitikken, at vi understøtter borgerne i at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet ad den korteste vej.
Til det formål har vi forskellige indsatser og metoder, som benyttes i en prioriteret rækkefølge, efter 
princippet om mindst mulig indgriben:
 

·       Raskmelding
·       Delvis raskmelding
·       Bredere vurderinger
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·       Virksomhedspraktik
·       Revalidering

 
En hurtig raskmelding er at foretrække, og de forebyggende indsatser understøtter dette.
Hernæst er en delvis raskmelding en god metode, da det erfaringsmæssigt har vist sig, at det har en 
positiv effekt for sygemeldte, at starte op på deltid. 
  
Prioritering af en bredere vurdering ift. arbejdsmarkedet har indflydelse på hvor mange Jobafklaringsforløb 
vi laver i Frederikshavn Kommune. 
Hensigten med Jobafklaringsforløb er, at der sker en tværfaglig vurdering af langvarige 
sygedagpengesager (sager som ikke kan forlænges efter Sygedagpengelovens bestemmelser – 
revurdering ved 22. uger) og at indsatsen også er tværfaglig, hvis der er behov for det. 
Med en bredere vurdering af borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, vil borgerens vej til 
selvforsørgelse i nogle tilfælde være bedre understøttet af et beskæftigelsesfokus frem for 
Jobafklaringsforløb. 
Vurderingen skal selvfølgelig bero på en faglig vurdering – og i overensstemmelse med lovgivningen og 
den enkelte borgers situation. 
 
Virksomhedspraktikker – også tidligt i et sygedagpengeforløb - er også et godt redskab til afklaring ift. 
arbejdsmarkedet.   
Endelig er revalidering en mulighed for at understøtte borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet. 
 
Forventet resultat
Vurderes det, at en borger ikke længere er uarbejdsdygtig p. g. a. sygdom, jfr. Sygedagpengelovens § 7 
(en smal/bredere vurdering i forhold til arbejdsmarkedet), træffes der afgørelse herom, og borgeren 
tilbydes hermed ikke et Jobafklaringsforløb. I en sådan situation skal borgeren stå til rådighed ift. 
arbejdsmarkedet, og har mulighed for enten at søge kontanthjælp eller melde sig ledig i fagforeningen. 
I disse tilfælde er der risiko for klager, idet de faglige organisationer ikke altid er enige med kommunen i, 
om borger vil kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller skal i jobafklaringsforløb, hvilket også 
betyder nedsat takst i forhold til sygedagpenge (Se bilag: Henvisninger og forløbsoversigt: satser). 
 
Der behandles allerede nu mange klagesager, hvor vi i 2014 og til dato i 2015 har fået medhold i alle 
afgørelser vedrørende uarbejdsdygtighed jf.§ 7.
Det er vigtigt at understrege, at Sygedagpengeafdelingen behandler alle sager efter reglerne. Der 
indhentes relevante lægeerklæringer og vurderinger bliver foretaget på baggrund af den indhentede 
dokumentation. Borgerne bliver behandlet med respekt (Se også bilag: ’Når du bliver syg’).
 
Det er positivt at sygemeldte får så tæt en tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt.
For borgerne har en langvarig sygemelding oftest negative konsekvenser. Flere undersøgelser peger fx 
på, at en sygemelding over 3 måneder, ofte medfører konkurrerende lidelser for den sygemeldte.
Her ud over vil en prioritering af fastholdelses- og beskæftigelsesfokus i sygedagpengeindsatsen på sigt 
medføre en reduktion i antallet af verserende sager og langvarige tværgående forløb. Dette vil bevirke at 
der er mindre pres på sagsbehandlerne og ultimativt også en reduktion i omkostningerne på 
sygedagpengeområdet.
Derfor er det ultimativt i alles interesse at prioritere et fastholdelses- og beskæftigelsesfokus i 
sygedagpengeindsatsen.  
 
 
Kort om de nye regler på sygedagpengeområdet samt sagsbehandlingen og de nuværende 
indsatser
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Nye regler og sagsbehandling
Med fremrykning af revurderingstidspunktet er der et øget pres på Sygedagpengeafdelingen.
Allerede når sygedagpengesagerne kommer ind, skal der foretages en screening ift. at vurdere om sagen 
er en kategori 1, 2. eller 3 (Se bilag: Henvisninger og forløbsoversigt).
Her ud over er der krav om, at den sygemeldte skal have været hos egen læge allerede inden 8 ugers 
sygemelding, såfremt borgeren ikke har oplyst at være raskmeldt inden 8 uger. Dette for at sikre, at der er 
lægelig dokumentation for sygdommen, når sagen overgår til kommunens opfølgning.
 
Endelig skal alle sygedagpengesager revurderes ift. forlængelse inden 22 uger, og ikke som tidligere 
inden 52 uger. Dette betyder, at der skal tages stilling til forlængelse senest inden 4 ½ måned. Der er dog 
flere faktorer som bl.a. sen arbejdsgiveranmeldelse og tidligere sygemeldingsperioder, der gør, at der ofte 
er betydeligt kortere tid til at foretage revurderinger. 
 
Sygedagpengesagen kan ved 22 uger forlænges iht. 7 forlængelsesmuligheder (Se bilag: Henvisninger og 
forløbsoversigt).
 
Når det vurderes, at sagen ikke kan forlænges iht. de 7 forlængelsesmuligheder, men borger stadig er 
uarbejdsdygtig, skal borgeren tilbydes et Jobafklaringsforløb - og indenfor 4 uger herefter - have sin sag 
for Rehabiliteringsteamet. 
Rehabiliteringsteamet laver en tværfaglig vurdering og kommer med en indstilling til, hvad indsatsen i 
borgerens Jobafklaringsforløb skal indeholde.
 
Der skal således ske opfølgning i sygedagpengesagerne hver 4. uge. Sammenligner vi dette med 
opfølgningen før reformen - hvor opfølgning kun skulle ske hver 4. uge i kategori 2 sager men hver 3. 
måned i kategori 1 og 3 sager - er dette en fordobling i antallet af opfølgninger, hvilket selvfølgelig kræver 
ekstra ressourcer i afdelingen. 
Her ud over er Jobafklaringsforløb en helt ny indsats, hvor tværfaglige vurderinger og tværfaglige indsatser 
samt koordinerende sagsbehandling er en ny måde at arbejde på. 
Sygedagpengeafdelingen er kommet godt fra start med de nye arbejdsmetoder, men borgere, som har 
sager, der går til Jobafklaring, forbliver i sygedagpengeafdelingen i længere tid. På den måde vil vi ikke 
lukke sagerne, men få et større antal sager end hidtil – helt op til 100 sager/helårspersoner yderligere pr. 
år. 
Borgere i Jobafklaringsforløb modtager en ydelse tilsvarende kontanthjælpssatsen, som dog er uafhængig 
af samlevers/ægtefælles indkomst, og Jobafklaringsforløb kan have en varighed på få uger og op til 2 år. 
Hvis det skønnes relevant, kan en Jobafklaring forlænges op til yderligere 2 år, hvilket kan give en 
Jobafklaringsperiode på op til 4 år.
 
 
Nye tiltag i sygedagpengeafdelingen
Ud over ’mini-lægeskøn’, som udløber i juni, har sygedagpengeafdelingen 2 tiltag, som allerede er i gang, 
og som understøtter de bærende principper nemlig tidlig forebyggende indsats; sundhedsfaglige indsatser 
og fastholdelses- og beskæftigelsesfokus.
 
Samarbejde med Sundhedscentrene
Sygedagpengeafdelingen samarbejder med Sundhedscentrene om bl.a. kræftrehabilitering, diabetes og 
vægttab. Her har den sygemeldte mulighed for at deltage i undervisning og samtaler med 
fagprofessionelle. Det forventes at op imod 50 helårspersoner i 2015 vil gøre brug af samarbejdet med 
Sundhedscentrene. Erfaringerne har hidtil været positive. Sygedagpengeafdelingen oplever, at deltagerne 
tager større ejerskab af kontaktforløbet, og de bliver afklaret omkring deres sygedomsforløb og 
herigennem får mange et mere positivt arbejdsmarkedsperspektiv. 
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’Lær-at-tackle’ job og sygdom
Sygemeldte i kategori 2 (sygemelding over 8 uger men med klart og forudsigeligt behandlingsforløb) har 
ret til at deltage i et ’lær-at-tackle’ tilbud (mestringsforløb). Der er derfor krav til at kommunen kan tilbyde 
disse indsatser.
Hensigten med forløbet er, at sygemeldte lærer at mestre følger af sygdom i forhold til at fastholde en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det forventes at indsatsen vil kunne give deltagerne redskaber til at mestre 
deres sygedomsforløb og de udfordringer, der typisk opstår på vejen tilbage i job. 
Sygedagpengeafdelingen har fået uddannet 3 undervisere, som er tovholdere på indsatsen, og indsatsen 
er hermed kørt i stilling. Første hold er startet medio maj.
 
Afdelingsleder for Sygedagpengeafdelingen Jytte Heisel deltager ved mødet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller at politikken på sygedagpengeområdet drøftes og godkendes.
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
Der gives en status på decembermødet.
 
Afdelingsleder Jytte Heisel deltog i mødet.

Bilag
- 31882-15_v1_Politik på sygedagpengeområdet til AMU.marts2015.forslag.pdf (dok.nr.93443/15)
- Bilag.Henvisninger.forløbsoversigt.pdf (dok.nr.93442/15)
Når du bliver syg (dok.nr.58410/15)
Bilag.Guide til sygemeldte ledige (dok.nr.58420/15)
Bilag.Guide til sygemeldte i job (dok.nr.58412/15)
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2. Integrationsindsatsen i fremtiden

Sagsfremstilling
Den fremtidige indsats tager udgangspunkt i at øge integrationseffekten ved, at 
integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den 
virksomhedsrettede del med henblik på hurtig selvforsørgelse. Forventningen med 
den fremtidige sammensætning af indsatsen er, at kunne opnå en væsentligt 
højere andel af nydanskere på egen forsørgelse efter endt integrationsprogram end 
hidtil.
 
Der skal være en kombination af sprogundervisning på sprogskolen og daglig 
kontakt med danskere på en arbejdsplads. Forudsætningen for integration er både 
sprog og job. Fremadrettet forventes det, at sprogundervisningen afvikles i både 
Frederikshavn og Skagen. Antallet af borgere på integrationsprogrammet har været 
stigende de senere år, hvilket sætter indsatsen under voldsomt pres og stigende 
sagsstammer hos jobkonsulenterne. Forventningen til antallet på kvoten er i 
fremtiden stigende grundet verdenssituationen. 

 2013 – 155 borgere
 2014 – 354 borgere 
 2015 – 204 borgere plus familiesammenføringer
 2016 – 184 borgere (foreløbige tal)

Ses der på aldersfordelingen er den markant største gruppe borgere i alderen 18-
39 år. Personer fra Syrien udgør næsten 33 % af målgruppen, derudover er der 
mange rumænere, polakker og thailændere. I 2015 forventes størstedelen af 
målgruppen at stamme fra Syrien, Eritrea, Afghanistan, Iran og Rusland 
(Tjetjenere).
 
Integrationsindsatsen i Frederikshavn er god. UGEBREVET A4 har i samarbejde 
med analysebureauet LG INSIGHT publiceret en analyse den 19. januar 2015, der 
undersøger, hvor hurtige de enkelte kommuner er til at få deltagere i 
integrationsprogrammet i arbejde. Frederikshavn kommune er placeret lige under 
landsgennemsnittet. Ud af 210 integrationsforløb er 11,4 % selvforsørgende efter 
26 uger og 20,5 % er selvforsørgende efter 52 uger. 
 
Dog er der plads til forbedringer på aktivitetssiden, hvor antallet af aktiviteter ikke er 
steget i samme grad som antallet af borgere i integrationsindsatsen. Det betyder, at 
aktivitetsgraden har været faldende. Derudover er antallet af aktiviteter i private 
virksomheder stort set fraværende. Langt de fleste afslutter 
integrationsprogrammet til kontanthjælp. Der vil derfor være store gevinster ved en 
mere virksomhedsrettet indsats, hvor flere borgere afsluttes til ordinær 
beskæftigelse.  
 
Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgerne 
motivation og kompetencer og styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse. 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/15981
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: IR/AMU
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I branchepakkerne er der fastlagt målbare niveauer og generelle kompetencekrav 
for hvert modul, der skal være opfyldt før borgeren kan gå til næste modul. 
Kompetencekravene er bestemt ud fra nogle almene faglige og personlige 
kompetencer, som er gældendende indenfor de enkelte brancher. Ambitionen for 
indsatsen i Frederikshavn Kommune er, at forbedre beskæftigelseseffekten med en 
tredobling.  
 
Branchepakkerne bygger på følgende moduler: 

 Introduktionsforløb – fælles 8 ugers introduktionskursus, hvor borgerne 
introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles 
personligt og fagligt. På introduktionsforløbet afdækkes borgernes 
ressourcer, og borgeren træffer valg af branchepakke.

 Et ’”snuse”-virksomhedsforløb, der består af korte revarende praktikophold 
på virksomheder, hvor borgerens valg af branche ”virkelighedstestes”.

 Første virksomhedsforløb: I første forløb trænes og grundlægges nogle 
almene basiskompetencer inden for brancheområdet. Det omfatter både 
faglige, sproglige og personlige kompetencer.

 Andet virksomhedsforløb: I andet virksomhedsforløb trænes og 
grundlægges tekniske kvalifikationer inden for branchen, bl.a. gennem 
deltagelse i arbejdsmarkedsfaglige uddannelser.

 Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes 
kompetencer, og borgeren placeres strategisk (geografisk og i 
delbrancher), hvor der er mange jobåbninger. 

Branchepakkerne udarbejdes og tilpasses i forhold til mulighederne på det lokale 
arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune og derfor også potentialerne for 
arbejdskraft indenfor de 4 vækstspor.  
 
Den samlede indsats for nydanskere samles i en integrationsafdeling med ansvar 
for alle nydanskere – flygtninge, indvandrere og kvoteflygtninge fra ikke vestlige 
lande samt alle EU-borgere, som kommer til Danmark for at arbejde og eventuelt 
bosætte sig. Det vil betyde, at der kan laves en målrettet, specialiseret og 
sammenhængende indsats for både nye og herboende nydanskere. Borgere der er 
overgået til Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven), der er 
karakteriseret ved manglende integration, sprogkundskaber og tilknytning til 
arbejdsmarkedet vil også komme i betragtning til branchepakkerne. 
 
Anders Ferløv Andersen, leder af integrationsteamet i jobcenteret, Frederikshavn 
Kommune, deltager i mødet den 8. juni 2015 i Arbejdsmarkedsudvalget.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at politikken for den fremtidige integrationsindsats i 
Frederikshavn Kommune godkendes. 

Beslutning Integrationsråd den 2. juni 2015
Centerchef Flemming Søborg fremhævede, at tankerne bag det beskrevne forslag 
er at sproguddannelsen i højere grad skal være virksomhedsrettet, og at ren 
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sprogindlæring skal neddrosles. De virksomhedsrettede forløb bliver brancherettet 
ud fra kendte behov, og AOF sprogundervisningen tilpasses branchen. 
Arbejdsmarkedscentret begynder at analysere virksomhedsbehovet i slutningen af 
september, hvorefter der udvikles branchepakker. Der arbejdes sideløbende med 
at få godkendt etablering af en socialøkonomisk virksomhed, som kan stille 
virksomhedspraktikker til rådighed. Afslutningsvis oplyste centerchef Flemming 
Søborg, at modellen er inspireret af LG-Insight, som via tilskud fra ministeriet kan 
tilbyde projektet til 175.000,00 kr. Udgiften forventes hurtigt at blive tjent ind, i og 
med flere flygtninge kommer i virksomhedspraktik og videre ud i arbejde eller 
uddannelse.  
 
Integrationsrådet påtaler det positive i den nytænkning, der er igangsat på området. 
Afdelingsleder Anders Ferløv oplyste, at virksomhederne er begyndt at henvende 
sig for ad den vej at sikre sig en fremtidig velkvalificeret arbejdskraft.
Generel stor ros til integrationsteamet, både fra afdelingsleder Anders Ferløv og fra 
frivillighedsgruppen under Røde Kors i Skagen. 
Stor ros fra Integrationsrådet til integrationsteamet, til embedsmændene og til 
kreatørerne bag projektet. 
 
Afbud fra: Rafieh Nourani, Jytte Niemand Høyrup og Kim Raphael Riedel

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes og de faglige organisationer inddrages på linje med 
arbejdsgivere.
 
Afdelingsleder Anders Ferløv deltog i mødet.

Bilag
Alle skal bidrage_flygtninge og indvandrere hurtigere i beskaeftigelse pdf.pdf (dok.nr.76766/15)
Beskæftigelsesindsatsen i Fremtiden.pdf (dok.nr.92774/15)
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3. Budgetrevision pr. 30.04.2015

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale 
foretaget budgetrevision pr. 30.04.2015 for Arbejdsmarkedsudvalgets område. 
Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og 
aktiviteter samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet 
en redegørelse.
 
Budgetrevisionen viser, at omkostningsstederne under ét udgør et merforbrug på 
17,1 mio. kr.
 
Med udgangspunkt i de 17,1 mio. kr. har Center for Arbejdsmarked iværksat 
følgende administrative tiltag.
 
Vedrørende forsikrede ledige:
Styrket virksomhedsrettet aktivering (øget refusionsprocent) 2,0 mio. kr.
Vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp:
Styrket virksomhedsrettet aktivering og nyttejob (øget 
refusionsprocent) 1,0 mio. kr.
Intensiveret jobformidling for kontanthjælpsmodtagere (flere i 
selvforsørgelse) 2,5 mio. kr.
Stop for tilgang af kontanthjælpsmodtager (vende i døren) 2,5 mio. kr.
Vedrørende sygedagpengemodtagere:
Flere praktikpladser (øget refusionsprocent) 1,0 mio.kr.
Flere i jobafklaring (- 1,5 mio. kr. på sygedagpenge + 1 mio. kr. 
på jobafklaring) 0,5 mio.kr.
I alt administrative tiltag 9,5 mio. kr.

 
Når disse tiltag er implementeret udgør merforbruget 7,6 mio. kr.
 
Med henblik på at opnå balance ved årets udgang er det Center for 
Arbejdsmarkeds opfattelse, at det vil være nødvendigt at styrke indsatsen i 
jobcenteret. Styrkelsen af indsatsen i jobcenteret kan ske ved en omfordeling 
mellem aktiviteten på Arbejdsmarkedsudvalgets område (konto 5) og 
Økonomiudvalgets område (konto 6).
 
Da der er tale om en flytning mellem udvalg, kræver det en politisk beslutning. 
Derfor skal der politisk tages stilling til følgende forslag.
 
Der flyttes 3,6 mio. kr. fra konto 5 til konto 6. Disse 3,6 mio. kr. skal bruges til 
følgende. 
 
Ekstra sagsbehandlere 1,0 mio. kr.
Etablering af sundhedsteam 1,1 mio. kr.
Styrkelse af jobbutik 1,5 mio. kr.
I alt administrative tiltag 3,6 mio. kr.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11229
 Forvaltning: CØP
 Sbh: hajk
 Besl. komp: AMU/ØU/BR



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 08. juni 2015 Side 14 af 29

 Styrkelsen af indsatsen i jobcenteret vil ske ved overførsel af medarbejdere fra 
Projektafdelingen. Derved sker der en besparelse på løn på 3,6 mio. kr. på konto 5.
 
Ud over dette vil der ske en afvikling af aftaler med anden aktør på 
sygedagpengeområdet og til coachforløb. Dette vil medføre en besparelse på 3,0 
mio. kr. i 2015.
 
Den styrkede indsats i jobcenteret vil medføre færre borgere på offentlig 
forsørgelse og dermed en besparelse på forsørgelsesydelsen på 4,6 mio. kr. i 
2015.
 
 
Administrative tiltag 9,5 mio. kr.
Politisk beslutning:
Overførsel af medarbejdere til Jobcentret (konto 5 til konto 6) 0,0 mio. kr.
Afvikling af aftaler med anden aktør 3,0 mio. kr.
Besparelse på forsørgelsesydelse 4,6 mio. kr.
I alt administrative og politiske tiltag 17,1 mio. kr.

 
 
For 2016 og efterfølgende år vil overførslen og besparelserne have helårsvirkning. 
Overførslen af løn fra konto 5 til konto 6 vil have helårsvirkning med 7,2 mio. kr. 
Besparelsen på at afvikle aftalerne med anden aktør vil have helårsvirkning med 9 
mio. kr. Besparelsen på forsørgelse vil have helårsvirkning med mere end 4,6 mio. 
kr., men da refusionsreglerne forventes ændret pr. 1. januar 2016, kan 
helårsvirkningen ikke opgøres med sikkerhed.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at 
 

1)     budgetrevisionen med udvalgets bemærkninger videresendes via 
Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

2)     Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der overflyttes 
3,6 mio. kr. i 2015 og 7,2 mio. kr. i 2016 og overslagsårene fra 
Arbejdsmarkedsudvalgets budget til Økonomiudvalgets budget.

3)     Center for Arbejdsmarked bemyndiges til at afvikle aftaler med anden 
aktør vedrørende sygedagpengesager og coachforløb.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
budgetrevision april 2015 AMU (dok.nr.78591/15)
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4. Fællessamtaler med a-kasserne

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesreformen betyder et større samarbejde mellem a-kasserne og 
jobcentrene, hvilket både er til gavn for de ledige og virksomhederne i 
kommunerne. De ledige vil opleve en større sammenhæng i indsatsen, og de skal 
ikke til møder flere steder.  Virksomhederne vil opleve en større koordineret indsats 
i forhold til at matche de ledige med jobåbninger på arbejdsmarkedet. 
Beskæftigelsesreformen indebærer, at alle nyledige forsikrede ledige er forpligtede 
til at deltage i samtale på jobcentret hver måned de første 6 måneder. 
 
I perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 kan de ledige imidlertid vælge, at samtalen i 
4/5 måned kan være en fælles samtale med både a-kasse og jobcenter. Hertil 
kommer at samtalen i 16. ledighedsmåned også kan være en fællessamtale. Fra 1. 
juli 2016 vil fællessamtalekonceptet blive endeligt indfaset ved, at også den første 
samtale efter nytilmelding er en fællessamtale. Det betyder, at 1. juli 2015 til 1. juli 
2016 skal en af samtalerne i de første seks måneder afholdes i fællesskab med a-
kassen, og fra 1. juli 2016 skal mellem en og to samtaler afholdes i fællesskab med 
a-kassen. 
 
Frederikshavn er i samarbejde med Hjørring og Brønderslev i gang med 
udarbejdelsen af en fælles skabelon for samarbejdet med a-kasserne – en 
”Vendsyssel aftale”. Samarbejdet blev indledt med et fællesmøde i Aalborg, hvor 
alle de nordjyske kommuner og a-kasser deltog.  Aftaleskabelonen forventes 
anvendt i forhold til samtlige 25 a-kasser. Den fælles aftale indebærer, at hver 
kommune kan vedhæfte ”lokale” bilag fx i forhold til aftaler om, hvor samtalen skal 
afholdes, at de lokalt politiske vedtagne strategier skal følges, aftalte rammer for 
det konkrete indhold i fællesaftalerne mm..     
 
I forhold til den praktiske gennemførelse, er der mellem de 3 kommuner aftalt faste 
tider for mødeplanlægningen – dette for at imødekomme:

 at a-kasserne og jobcentret har faste dage, hvor samtalerne gennemføres
 at de centrale a-kasser kan sende én medarbejder til samtalerne, der 

således kører rundt til alle 3 kommuner og afholder samtaler på den 
samme dag

 at a-kasserne i Vendsyssel har forskellige faste dage i de 3 kommuner

Center for Arbejdsmarked ønsker af ressourcemæssige hensyn, at alle 
fællessamtaler for borgene i Frederikshavn Kommune foregår i Frederikshavn. I 
forhold til Skagen, så vil dette ikke ændre på strategien om tidlig indsats for 
borgere fra Skagen før efter 1. juli 2016, da fællessamtalerne indtil denne dato 
afholdes i hhv. 4. og 16. måned. Center for Arbejdsmarked har ligeledes ansvaret 
for beskæftigelsesindsatsen på Læsø, hvor flere a-kassen har givet udtryk for, at 
de ønsker at samtalerne med disse borgere afholdes i Frederikshavn. Dog er der 
så få borgere på Læsø, der er i målgruppen for fællessamtaler, at det vil være 
mest hensigtsmæssigt at aftale fra gang til gang, hvor samtalerne afholdes.  

 Åben sag

 Sagsnr: 15/17221
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. 
komp: Arbejdsmarkedsudvalget
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslaget om 
afholdelsen af fælles samtaler i Frederikshavn. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Koordinerede FællessamtalerNY.pdf (dok.nr.92798/15)
Samlet A-kasseoversigt.pdf (dok.nr.89860/15)
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5. Tilbud - integrationsindsats  Lukket sag

 Sagsnr: 15/15981
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. 
komp: Arbejdsmarkedsudvalget
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6. Orientering: Indsatsstrategi for de arbejdsmarkedsparate 
ledige

Sagsfremstilling
I forlængelse af Arbejdsmarkedsudvalgets temadag om efterspørgselsorienteret 
arbejdskraft den 9. marts 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en 
indsatsstrategi for de arbejdsmarkedsparate ledige. De arbejdsmarkedsparate 
ledige defineres som de forsikrede ledige og de jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 
Indsatsstrategien er i store træk den samme for alle arbejdsmarkedsparate ledige, 
uanset om de er forsikrede ledige eller jobparate kontanthjælpsmodtagere. 
 
Formålet med indsatsstrategien er, at de arbejdsmarkedsparate ledige skal tilbydes 
den hurtigste vej i varig beskæftigelse, og at den rigtige indsats kan igangsættes 
når som helst i ledighedsperioden. 
 
De overordnede rammer
Arbejdsmarkedsudvalget formulerede på temadagen en række nøgleprincipper, 
som kan ses i sammenhæng med indsatsstrategien: 

 Center for Arbejdsmarked skal fokusere på de ledige, der er tættest på 
arbejdsmarkedet. De jobparate ledige skal have de fornødne kvalifikationer 
til at matche virksomhedernes behov. For indsatsstrategien betyder det 
blandt andet, at der er fokus på formidling af ordinære jobs, og at der 
arbejdes systematisk på at vende de ledige i døren. 

 Center for Arbejdsmarked skal målrette anvendelsen af eksterne 
leverandører til at varetage de indsatser, som der ikke er kompetencer til at 
udføre internt i centret.

 Center for Arbejdsmarked skal løfte ledige fra ufaglært til faglært, når 
arbejdsmarkedsperspektivet er stærkt på det lokale eller det regionale 
arbejdsmarked. 

De arbejdsmarkedsparate ledige skal have tilbud, der peger på enten job eller 
uddannelse. På denne baggrund – og med udgangspunkt i lovgivningen – tilbyder 
Center for Arbejdsmarked virksomhedsvendt indsats og uddannelsesindsats. 
 
Virksomhedsvendt indsats
Center for Arbejdsmarked har stort fokus på ordinære job, og jobskabelse og 
jobformidling har høj prioritet.
 
Når der igangsættes virksomhedsrettede tilbud, skal de altid være meningsfulde og 
forøge den lediges mulighed for at opnå ordinær beskæftigelse.
 
Udgangspunktet er, at alle tilbud skal være virksomhedsrettede. Årsagen hertil er, 
at virksomhedsrettede tilbud har vist størst effekt i forhold til at få ledige tilbage i job.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/16912
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Tilbudsviften er virksomhedspraktik, løntilskud og jobrotation. 
 
Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktikker igangsættes efter behov. Der er fokus på at skabe gode 
match mellem de lediges kvalifikationer og virksomhedens behov for arbejdskraft. 
 
En virksomhedspraktik anvendes blandt andet:

 når ledige gerne vil afprøve et nyt arbejdsområde
 når ledige gerne vil have foden indenfor i en virksomhed
 til at udbygge lediges virksomhedsnetværk
 når nyerhvervede faglige kompetencer skal afprøves i praksis

Job med løntilskud
Job med løntilskud bevilges som udgangspunkt maksimalt i op til fire måneder i 
offentlige virksomheder og i op til tre måneder i private virksomheder. 

Et job med løntilskud anvendes blandt andet:

 når lediges faglige opkvalificering kan foregå på arbejdspladsen
 når ledige har brug for en større erhvervserfaring inden for de områder, 

hvor der søges job. 
 når ledige skal erhverve erhvervserfaring for at blive optaget på en 

uddannelse
 når ledige skal opnå en større tilknytning til arbejdsmarkedet

Et privat job med løntilskud kan forlænges udover tre måneder, hvis:

 der foreligger en garanti for et ordinært job efterfølgende
 det er en betingelse for, at den ledige kan påbegynde en uddannelse
 det er hensigtsmæssigt i forhold til erhvervelse af faglige, sociale eller 

sproglige kompetencer

Lovgivningsmæssigt kan et privat job med løntilskud vare i op til seks måneder.
 
Jobrotation
Jobrotationsprojekter igangsættes, hvor det giver effekt. Det nye regelsæt for 
jobrotation, hvor bl.a. statsrefusionen nedsættes til 60 procent, giver ikke anledning 
til ændring af Center for Arbejdsmarkeds praksis.  
 
Jobunderstøttende forløb
Der kan igangsættes jobunderstøttende forløb hos anden aktør eller internt i Center 
for Arbejdsmarked (Jobjagt). Et jobunderstøttende forløb består af individuel 
sparring efterfulgt af et virksomhedsrettet tilbud.
 
Uddannelsesindsats
Arbejdsmarkedsparate ledige, der har behov for et uddannelsesløft for at komme i 
varig beskæftigelse, tilbydes en uddannelsesindsats. 
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Da de arbejdsmarkedsparate ledige har meget forskellige forudsætninger, har de 
ikke brug for samme uddannelsesindsats. For at kunne tilbyde den indsats, der 
virker bedst for den enkelte, har Center for Arbejdsmarked valgt at opdele de 
arbejdsmarkedsparate ledige i fire målgrupper, der markerer graden af tilknytningen 
til arbejdsmarkedet.
 
Herudover har Center for Arbejdsmarked generelt fokus på at løfte fra ufaglært til 
faglært gennem voksenlærlingeordningen.  
 
Nedenstående skema viser uddannelsesindsatsen fordelt på målgrupper.
 
 
Målgruppe

 
Kendetegn

 
Indsats

 
1. Velkvalificerede faglærte 

og ufaglærte, som 
forventes at komme i 
arbejde inden for seks 
måneder. 
 
Efterspurgte kompetencer.
 
Stærk og kontinuerlig 
tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  

 
Minimal uddannelsesindsats.
 
Ultrakorte uddannelsesforløb kan 
bevilliges ved jobgaranti.
 
Realkompetencevurdering til de 
ufaglærte.
 
Seks ugers jobrettet uddannelse fra 
første ledighedsdag for ufaglærte og 
faglærte dagpengemodtagere samt 
dagpengemodtagere med korte 
videregående uddannelser, der 
samtidig har en erhvervsfaglig 
uddannelse.

 
2. Faglærte og ufaglærte 

med gode kompetencer, 
men hvor kompetencerne 
er forældede eller ikke 
tilstrækkeligt 
specialiserede. 

De kan komme fra fag, der 
er i tilbagegang, eller de 
kan have uddannet sig 
inden for fag, hvor der ikke 
er efterspørgsel.

Behov for en 
uddannelsesindsats for at 
få en varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

 
Mellemlang til langvarig 
uddannelsesindsats.
 
Realkompetencevurdering til de 
ufaglærte.
 
Seks ugers jobrettet uddannelse fra 
første ledighedsdag for ufaglærte og 
faglærte dagpengemodtagere samt 
dagpengemodtagere med korte 
videregående uddannelser, der 
samtidig har en erhvervsfaglig 
uddannelse.
 
Den regionale uddannelsespulje. Der 
kan bevilges korte erhvervsrettede 
uddannelsesforløb inden for 
fagområder, hvor der forventes 
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Jævnlige 
ledighedsperioder.

jobåbninger inden for de næste seks 
måneder.
 
Puljen til uddannelsesløft. Der kan 
fra 1. juli 2015 bevilliges 
uddannelsesløft af ledige 
dagpengemodtagere, der er over 30 
år, og som enten er ufaglærte eller 
faglærte med en forældet 
uddannelse. Uddannelsesløftet skal 
gennemføres på en ydelse, der 
svarer til 80 % af den højeste 
dagpengesats med mulighed for at 
låne op til den hidtidige 
dagpengesats.
 
Der kan bevilges individuelle 
opkvalificeringsforløb, såfremt den 
ledige har en jobgaranti, eller at det 
forventes at forberede den lediges 
mulighed for job inden for områder 
med gode eller rigtig gode 
beskæftigelsesmuligheder ifølge 
Arbejdsmarkedsbalancen.

 
3.

 
Faglærte og ufaglærte 
med mangel på 
erhvervsfaglige 
kompetencer. 
 
Problemstillinger som 
f.eks. ordblindhed eller 
begrænsede 
danskkundskaber gør det 
vanskeligt at tilbyde en 
uddannelsesindsats.
 
Svag tilknytning til 
arbejdsmarkedet med 
mange ledighedsperioder 
og risiko for 
langtidsledighed.

 
Behovsanalyse.
 
Fastlæggelse af, om der er behov for 
sprogskole, ordskole eller anden 
afklaring, før der iværksættes en 
uddannelsesindsats.
 
Undersøgelse af, om den ledige har 
motivation og evner til uddannelse.
 
Herefter kan der tilbydes en 
uddannelsesindsats, der svarer til 
målgruppe 2.
 
 

 
4 Uddannelsesniveau, der 

er højere end faglært, 
typisk en mellemlang eller 
lang videregående 
uddannelse. 

 
Minimal uddannelsesindsats.
 
Ultrakorte uddannelsesforløb kan 
bevilliges ved jobgaranti. 
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til 
efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
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7. Orientering: Svar fra indenrigsministeriet vedrørende 
transportudgifter

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune rettede på vegne af Integrationsudvalget og 
Arbejdsmarkedsudvalget henvendelse til Indenrigsministeriet med henblik på 
regelharmonisering mellem kontanthjælpsmodtagere og personer omfattet af 
integrationsprogrammet. 
 
Sagen omhandler danskuddannelse til borgere på integrationsprogrammet, som 
deltager i obligatorisk danskuddannelse som led i deres integrationsforløb. Borgere 
på integrationsprogrammet er flygtninge, som har fået opholdstilladelse i Danmark, 
hvorefter kommunerne har pligt til at boligplacere målgruppen som led i 
integrationen. 
 
I Frederikshavn Kommune boligplaceres med ønske om at sikre geografisk 
spredning, hvilket medvirker til at modvirke ghettodannelse og sørge for at få 
borgerne så tæt på en normal dansk hverdag som muligt. 
 
Borgere på integrationsprogrammet har pligt til at deltage i danskuddannelse og 
når denne er bestået, er de berettiget til fuld kontanthjælp og har samtidig 
oparbejdet gode sproglige kompetencer i forhold til at begå sig på arbejdsmarked. I 
Frederikshavn Kommuner er det AOF Nord, som afholder undervisningen i 
danskuddannelse og undervisningen forgår på sprogskolen i Frederikshavn. Center 
for Arbejdsmarked (CAM) afholdt i 2014 det obligatoriske udbud af 
danskuddannelse, som AOF vandt.  
 
Det stigende antal flygtninge som opnår opholdstilladelse har betydet, at CAM har 
boligplaceret forholdsvis mange flygtninge i alle kommunens større byer. 
Udfordringer er, at undervisningen forgår i Frederikshavn og at vi, ifølge 
lovgivningen, ikke har mulighed for at dække transportudgifterne for transport til og 
fra undervisningen, sådan som vi normalt har mulighed for at gøre, når f.eks. 
kontanthjælpsmodtagere deltager i undervisning som led i deres kontaktforløb. For 
borgere der er bosat i Frederikshavn, udgør dette ikke et problem, men for borgere, 
som er boligplaceret i Skagen, opleves dette som en forskelsbehandling. 
 
I forbindelse med udbuddet af danskuddannelse undersøgte CAM muligheden for 
også at oprette et danskuddannelsesforløb i Skagen, men den samlede vurdering 
var, at der ikke ville være kursister nok til at sikre kvalitet i undervisningen. 
Derudover vil det også medføre forholdsvis store ekstraudgifter at oprette 
undervisningsforløb i Skagen. 
 
CAM har løbende drøftet udfordringen med Integrationsrådet og afholdt møder med 
borgerne det seneste år. Derudover har Arbejdsmarkedsudvalget behandlet 
udfordringen, men uden at finde en holdbar løsning. Endeligt har CAM to gange 
(11. juli og 11. september 2014), på vegne af Integrationsrådet, rettet henvendelse 

 Åben sag

 Sagsnr: 10/3493
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: IR/AMU
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til Indenrigsministeren, men uden at denne har besvaret henvendelsen. 
Henvendelsen skal ses i relations til ministerens ønske om at få gode ideer til 
regelforenkling. Integrationsrådet opfordrede til, at ligestille borgere på 
integrationsprogrammet med almindelige kontanthjælpsmodtagere, så 
kommunerne får mulighed for at dække transportudgifter.
 
Svar fra indenrigsministeren
Efter en længere periode er der endelig kommet svar fra indenrigsminister Morten 
Østergaard. Medlem af Folketinget Karsten Lauritzen (Venstre) stillede følgende 
spørgsmål til ministeren:
 
”Mener ministeren, at det er rimeligt, at Frederikshavns Kommune ikke har fået 
svar på deres henvendelser om danskundervisning for borgere, som deltager i 
danskundervisning under integrationsprogrammet til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet fra den 11. juli 2014 og 11. september 2014, og hvornår agter 
ministeren at give Frederikshavns Kommune et svar?”
 
Efterfølgende har Frederikshavn Kommune modtaget følgende svar fra Morten 
Østergaard:
 
”I regeringens forslag til ændring af integrationsloven mv. (L198), som udmønter 
regeringens integrationsudspil fra marts 2015, er der fokus på problemstillingen om 
transportudgifter. I lovforslaget foreslås, at reglerne i integrationsprogrammet og i 
den generelle indsats for kontanthjælpsmodtagere harmoniseres. Det indebærer, at 
en udlænding, der deltager i et integrationsprogram, får ret til 
befordringsgodtgørelse for den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor 
tilbud mv. gennemføres, for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer. 
Udlændinge, der deltager i et integrationsprogram, vil derudover, efter jobcentrets 
vurdering, kunne få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden som hel eller delvis 
godtgørelse for anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i tilbud mv. Jeg ved, 
at I i kommunerne står overfor en stor opgave med modtagelse og integration af 
den øgede tilstrømning af flygtninge. Jeg håber, at løsningen af problemstillingen 
om transportudgifter i regeringens lovforslag kan være med til at understøtte jer i 
dette vigtige arbejde.”
 
Såfremt lovforslaget vedtages, er det Center for Arbejdsmarkeds vurdering, at der 
vil ske en regelharmonisering, hvilket betyder, at borgere på 
integrationsprogrammet sidestillet med kontanthjælpsmodtagere. Det medfører en 
mulighed for at refundere transportudgifter til borgere som f.eks. er bosat i Skagen, 
men deltager i danskundervisning i Frederikshavn by.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.
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Bilag
Henvendelse til økonomi- og inderigsministeren fra Karsten Lauritzen vedrørende 
transportudgifter..pdf (dok.nr.90614/15)
Svar til Frederikshavn Kommune fra Morten Østergaard vedr. transportudgifter..pdf (dok.nr.90612/15)
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8. Orientering: Sygefravær Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt 1. kvartal 2015 i Frederikshavn 
Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent 
med 13 måneders tilbageblik for perioden marts 2014 til og med marts 2015 vist pr. 
måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
HovedMED Sygefraværsstatistik_1.kvartal 2015 (dok.nr.86205/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2351
 Forvaltning: HR
 Sbh: hewa
 Besl. komp: AMU
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9. Orientering: Statistik

Sagsfremstilling
Den virksomhedsvendte indsats har samlet set, de seneste 6 måneder, været 
udsat for en svag stigning og er på niveau med samme måneder sidste år. I alt var 
der i maj 2015 712 virksomhedsrettede aktiviteter.
 
Det er primært virksomhedspraktik, som har gennemgået en stigning i 2015. 
Antallet af personer i virksomhedspraktik er i maj 2015 på ca. 550 personer, hvilket 
er en stigning på ca. 130 aktiviteter i forhold til januar 2015. Også antallet af 
personer i nytteindsats er stedet. Fra 65 personer i januar 2015 til 103 i april. 
Udviklingen skyldes især, at der bliver visiteret flere kontanthjælpsmodtagere til 
indsatsen. Derimod er antallet af personer ansat med løntilskud faldet. Fra ca. 220 i 
efteråret 2013 til ca. 140 i april 2015. Et fald på over 33 %. 
 
Antallet af personer, der er ansat som jobrotationsvikarer ligger på et stabilt niveau 
over 200. I maj 2015 var der 210 personer ansat som rotationsvikarer, hvilket dog 
er under niveauet fra sammen måned sidste år, hvor der var ansat 275 
rotationsvikarer.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2015
Indstillingen tiltrædes.

Bilag
Statistik AMU. Opdateret til og med maj måned 2015..pdf (dok.nr.93689/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/770
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. 
komp: Arbejdsmarkedsudvalget
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10. Eventuelt

Sagsfremstilling
Intet

 Åben sag

 Sagsnr: 14/1057
 Forvaltning: CAM
 Sbh: suan
 Besl. komp: AMU
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 93443/15



 

 

 

 

              

   

 

Målgruppe 

 

 

Sygedagpengemodtagere 

Lovgrundlag 

 

 

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge samt Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Strategi/politik 

 

 

 

 

 

 

Sygedagpengereformen medfører en række større ændringer i kontaktforløbet for 

sygedagpengemodtagere. Reformen kræver at Center for Arbejdsmarked (CAM) 

tilpasser strategien på sygedagpengeområdet med fokus på tidlig forebyggende indsats, 

sundhedsfaglige indsatser og fastholdelse og beskæftigelse. 

 

Med fremrykning af revurderingstidspunktet er det vigtigt, at der sættes ind med en 

ekstra tidlig indsats, for fortsat at bevare et højt niveau i sagsbehandlingen på 

sygedagpengeområdet. Særligt ny-sygemeldte vil opleve, at Jobcentret er mere 

proaktive i de første måneder af sygedagpengeforløbet medhenblik på at kvalificere 

sagsbehandlingen op til revurderingstidspunktet. Dette stiller fremadrettet større krav til 

de faglige kompetencer i CAM; at den sygemeldte tager mere ejerskab af 

kontaktforløbet, men også at CAM har de rigtige indsatser til den enkelte. 

 

De bærende principper i politikken på sygedagpengeområdet er: 

 Tidlig forebyggende indsats 

 Sundhedsfaglige indsatser 

 Fastholdelses- og beskæftigelsesfokus 

 

Måltal 

 

 

 

 

Samlet set forventes strategien at medføre (1) At sygedagpengeafdelingen hurtigt kan 

vurdere hvorvidt borgere er uarbejdsdygtige pga. andre årsager end sygdom (2) Den 

sygemeldte får en målrettet indsats, som matcher den enkeltes individuelle udfordringer 

(3) At varigheden og antallet af kontaktforløb falder.      

Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

Investering i tidlig forebyggende indsats  

 

Investering i sundhedsfaglige initiativer 

Redskaber og 

tilbud 

 

 

 

 

Samarbejde med Sundhedscentret 

Sygedagpengeafdelingen samarbejder med Sundhedscentret om bl.a. 

kræftrehabilitering, diabetes og vægttab. Her har den sygemeldte mulighed for at 

modtage behandling fra sygeplejesker og psykologer ligesom der er igangsat 

selvhjælpsgrupper. Det forventes at op imod 50 helårspersoner i 2015 vil gøre brug af 

samarbejdet med sundhedscentret. Erfaringerne har indtil videre været positive.  



 

 

 

 

 

 

Side2/2 
 

 

 

’Lær-at-tackle’ tilbud 

Sygemeldte i kategori 2 (sygemelding over 8 uger men med klart og forudsigeligt 

behandlingsforløb) tilbydes et ’lær-at-tackle’ tilbud (mestringsforløb). Hensigten med 

tilbuddet er, at sygemeldte lærer at mestre følger af sygdom i forhold til at fastholde en 

tilknytning til arbejdsmarkedet.  

  

Tidlig forebyggende indsats og Fast-track  

Borgere og virksomheder har mulighed for at anmode kommunen om at igangsætte 

opfølgningen ekstraordinært tidligt i sager, hvor arbejdsgiveren og den sygemeldte 

forventer, at sygemeldingen vil vare længere end 8 uger. 

Med tidlig forebyggende indsats kan sygedagpengeafdelingen sætte ind med rådgivning 

og indsatser i hele arbejdsgiverperioden, samt før en evt. sygemelding når arbejdsgiver 

og den ansatte anmoder herom. 

 

Prioritering af sundhedsfaglige indsatser 

Sundhedsfagligt team som screener og rådgiver samt coachindsatser i Jobcenteret 

 

Beskæftigelsesfokus i Sygedagpengeindsatsen 

Prioritering: 

 Raskmelding 

 Delvis raskmelding 

 Bredere vurderinger  

 Virksomhedspraktik 

 Revalidering 

  

Tiltrådt af 

 

 

Navn: 

 

 

Dato: 
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Bilag: Henvisninger og forløbsoversigt 

 

Den nuværende kategorisering ændres således at den fremrykkede varighedsbegrænsning understøttes 

bedre. 

- Kategori 1: 
o Før reformen: forventning om fuld raskmelding indenfor 3 måneder – opfølgning hver 

3. måned. 
o Nuværende: forventning om fuld raskmelding indenfor 2 måneder – ingen krav til 

opfølgning, indhold mv. 
- Kategori 2:  

o Før reformen: klar til indsats – opfølgning hver 4. uge. 
o Nuværende: længerevarende, men forudsigelige forløb – sygdommen er udredt – skal 

have indsats med klart fokus på job. 
- Kategori 3: 

o Før reformen: midlertidig passiv – kan ikke på nuværende tidspunkt deltage i aktivitet – 
opfølgning hver 3. måned. 

o Nuværende: komplekse problemer = diffus, uafklaret sygdom – ingen klar 
raskmeldingsdato - i rehabiliteringsteamet inden 1 måned. 

 

Forløbsoversigter for sygedagpengemodtagere 
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PPT, BDO, 20.12.2014 

 

De 7 forlægelsesmuligheder for sygedagpenge. 

1. Hvis det er overvejende sandsynligt, at borgeren kan revalideres til beskæftigelse – dog ikke 

støttet beskæftigelse. Ved revalidering forstås omskoling, optræning inden for eget 

arbejdsområde eller en boglig uddannelse. Forlængelsens varighed afhænger af, hvornår for-

revalideringen ophører, og den egentlige revalidering starter.  

2. Hvis det er nødvendigt med en afklarende indsats – herunder en helbredsmæssig afklaring – 

for at klarlægge borgerens arbejdsevne. Forlængelsen kan være op til 69 uger.  

3. Hvis borgeren er under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 

uger, hvis den lægelige vurdering er, at borgeren vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. 

Ventetid på behandling på sygehuse tæller ikke med i de 134 uger.  

4. Hvis kommunen vurderer, at borgerens sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med 

henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob 

eller førtidspension. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet 

afgørelse.  

5. Hvis borgeren lider af en livstruende, alvorlig sygdom. Forlængelsen har ingen 

tidsbegrænsning.  

6. Hvis der er rejst sag om en arbejdsskadeerstatning. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil 

Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse.  
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7. Hvis kommunen har modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag 

(efter pensionslovens § 17, stk. 2). Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har 

truffet denne afgørelse. 

 

Satser for sygedagpenge og kontanthjælp 

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes 
sygdom.  

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 833 af 27. juni 2014) 

Satserne er gældende fra den 1. januar 2015, medmindre andet er anført. 

  

Sygedagpenge Lovhenvisning Sats 

Højeste sygedagpengebeløb
1
  § 50, stk. 1 4.135 kr. pr. uge 

Højeste sygedagpengebeløb § 50, stk. 1  111,76 kr. pr. time 

Ukendt arbejdstid, mand
2
 § 47, stk. 2  192,14 kr. pr. time 

Ukendt arbejdstid, kvinde
2
 § 47, stk. 2  173,52 kr. pr. time 

 

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1193 af 13. november 2014) 

Satserne er gældende fra den 5. januar 2015, medmindre andet er anført. 

Kontanthjælp Lovhenvisning Sats 

Fyldt 30 år, forsørger børn § 25, stk. 2, nr. 1 14.416 kr. pr. måned 

Fyldt 30 år, andre § 25, stk. 2, nr. 2 10.849 kr. pr. måned 

Enlige forsørgere - under 30 år § 25, stk. 3, nr. 1 13.779 kr. pr. måned 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet 

ret til ekstra børnetilskud 

§ 25, stk. 3, nr. 2 9.640 kr. pr. måned 

Under 30 år, gravid (passeret 12. 

svangerskabsuge) 

§ 25, stk. 3, nr. 4 10.849 kr. pr. måned 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt § 25, stk. 3, nr. 5 14.416 kr. pr. måned 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende § 25, stk. 3, nr. 6 10.849 kr. pr. måned 

25-29 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 7 6.992 kr. pr. måned 

25-29 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 8 3.374 kr. pr. måned 

Under 25 år, udeboende § 25, stk. 3, nr. 9 6.992 kr. pr. måned 

Under 25 år, hjemmeboende § 25, stk. 3, nr. 10 3.374 kr. pr. måned 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. 

tillæg 

§ 25, stk. 4 14.416 kr. pr. måned 

http://bm.dk/da/Tal%20og%20tendenser/Satser%20for%202015/Kontanthjaelp.aspx 

http://bm.dk/da/Tal%20og%20tendenser/Satser%20for%202015/Kontanthjaelp.aspx
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Tilbage til arbejde trappemodel: 

 

http://star.dk/da/Arbejdsmarkedspolitik/Sygedagpengereformen-2014/Pjecer.aspx 

 

Refusionsreformen kort fortalt: 

Sådan lægges refusionen om: 

 Reglerne for den statslige refusion til kommunerne forenkles, så der er samme refusionsprocent, 
uafhængig af hvilken ydelse refusionen vedrører. I dag gælder forskellige refusionsordninger 
afhængig af om udgiften vedrører kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, 
fleksjobydelse osv. 

 Refusionsprocenten nedtrappes over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra uge 5-26, 
30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52. 

 Ydelser, som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke, holdes dog uden for 
modellen som efterløn og skånejob. 

Sådan justeres udligningsordningen: 

 Udligningsniveauet hæves i landsudligningen, og grænserne for overudligningsordningen og 
ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud tilpasses til gavn for bl.a. 
yderkommunerne. 

 I 2016-2017 etableres en midlertidig ordning, som begrænser kommunernes tab og gevinster til 0,1 
pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 0,2 pct. i 2017 og der indføres et loft, som yderligere 
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begrænser de maksimale tab og gevinster ved de nye regler til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 
2017. 

 Finansieringsudvalget får til opgave at udarbejde en model for en permanent tilpasning af 
udligningssystemet, som kan træde i kraft fra 1. januar 2018. 

http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/02/Ny%20aftale%20om%20refusion%20hjalper20

ledige%20i%20job.aspx 
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Denne pjece giver dig, der modtager 

sygedagpenge et indblik i, hvorledes 

Jobcenter Frederikshavn arbejder med 

en sygedagpengesag. Hensigten er at 

beskrive, hvad vi gør for at hjælpe dig 

tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som 

muligt. Det mindsker risikoen for, at du 

mister kontakten til arbejdsmarkedet på 

længere sigt.

I pjecen kan du læse om dine rettighe-

der, pligter og muligheder. Dette gælder 

både, hvis du modtager sygedagpenge fra 

kommunen, eller hvis du modtager løn 

under sygdom fra din arbejdsgiver. Som 

udgangspunkt kan du få sygedagpenge/

refusion i 22 uger. I den periode er det 

vigtigt, at du selv gør en indsats for at 

blive arbejdsdygtig igen. Det er derfor 

afgørende, at vi hurtigt arbejder sammen 

om at finde nogle holdbare løsninger. Du 

har pligt til at indgå aktivt i samarbej-

det om at blive raskmeldt så hurtigt som 

muligt. Er du ikke villig til at samarbejde, 

kan du risikere at miste retten til at få 

sygedagpenge.

Vi ved, at en aktiv arbejdsmarkedsrettet 

indsats kan gøre sygeperioden kortere, 

end den ellers ville have været. Man 

kommer hurtigere tilbage på jobbet, hvis 

der sker noget aktivt. Det viser undersø-

gelser og erfaringer i både Danmark og 

udlandet. 

Hvilken indsats, der er den rette, er selv-

følgelig individuelt. Men næsten uanset 

sygdommens karakter er det vigtigt, at du 

som sygemeldt ikke opgiver arbejdsmar-

kedet.

Når du er syg, er det vigtigt at holde 

kontakt til andre. Sygdom er ikke kun 

en privat sag. Jo mere f.eks. din ledelse, 

kolleger, læge eller fagforening ved, jo 

lettere kan de hjælpe dig med at finde en 

løsning, som du er tilfreds med, og som 

dit helbred kan holde til på længere sigt. 

Det gælder også for dig, der ikke er i ar-

bejde. Brug folk omkring dig til at støtte 

og hjælpe - det øger chancerne for, at du 

kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Med venlig hilsen

Jobcenter Frederikshavn

Forord
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At være aktiv  
sygemeldt
Formålet med en aktiv indsats er ikke at 

presse dig som sygemeldt. Formålet er at 

støtte, så det bliver nemmere at komme 

tilbage til en normal dagligdag med job, 

når sygdommen tillader det. 

At være syg behøver ikke at betyde, at du 

skal være sengeliggende eller isoleret. Når 

du bliver syg, er det tværtimod en rigtig 

god idé at være i tæt kontakt med andre, 

herunder f.eks. din arbejdsplads. Det er 

vigtigt, at din nærmeste leder, tillids-

mand, kolleger og venner tager del i dit 

sygdomsforløb, for al erfaring viser, at de 

spiller en væsentlig rolle, for at du hurtigt 

kan vende tilbage til arbejdsmarkedet 

igen.

Når du er sygemeldt, er det vigtigt, at du 

holder dig aktiv i det omfang, det er mu-

ligt. Med mindre din sygdom direkte for-

hindrer dig i det, skal du deltage i en af 

de aktiviteter, som Jobcenteret eller f.eks. 

kommunens Sundhedscenter tilbyder. 

Hvilken aktivitet, du skal deltage i, plan-

lægger vi sammen med dig umiddelbart 

efter, at vi har modtaget din sygemel-

ding. Vi arbejder især med tilbagevenden 

til arbejdsmarkedet, herunder delvis 

genoptagelse af arbejdet, oprettelse af 

virksomhedspraktikker, iværksættelse af 

mentorstøtte, hjælpemidler eller anden 

form for støtte.

Hvis du har en arbejdsgiver, kan du må-

ske arbejde der nogle timer om dagen. 

Det kan også være, at du i en periode kan 

blive fritaget for nogle arbejdsopgaver 

eller kan blive flyttet til en anden afde-

ling. Selv en mindre tilknytning til din 

arbejdsplads kan være med til at afkorte 

din fraværsperiode.

Er du uden arbejde, samarbejder vi typisk 

med din faglige organisation og din A-

kasse. Hvis der er behov for det, udarbej-

der vi i fællesskab en plan for, hvorledes 

du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

At være aktiv sygemeldt indebærer, at du 

aktivt skal medvirke til det, du tilbydes af 

Jobcenter Frederikshavn. Kommunen har 

nemlig bemyndigelse til at standse dine 

sygedagpenge, hvis man skønner, at du 

ikke deltager aktivt. 

Når du modtager sygedagpenge, iværk-

sætter vi en plan for at få dig i gang igen, 

selvfølgelig tilpasset dine skånebehov. 

Man modtager ikke passivt sygedagpenge 

i dag. Du kan f.eks. blive bedt om, at 

deltage i primært arbejdsmarkedsret-

tede tiltag, herunder delvis genoptagelse 

af arbejdet, virksomhedspraktik eller 

lignende. Sekundært har vi mulighed for 

henvisning til f.eks. et coachforløb, hvis 

det skønnes, at der er brug for dette, 

forinden vi kan arbejde mere arbejds-

markedsrettet.
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Vi har en række muligheder for at støtte 

og hjælpe dig og din arbejdsplads, så 

sygemeldte medarbejdere kan blive 

fastholdt på arbejdspladsen. Dem kan du 

bl.a. læse om i det følgende. 

Hvor længe kan du 
modtage sygedagpen-
ge?
Langt de fleste er kun sygemeldt i en helt 

kort periode og er derefter tilbage på 

arbejde igen. Hvis du er sygemeldt i mere 

end 5 måneder svarende til 22 uger, fort-

sætter sygedagpengene ikke automatisk. 

Inden da skal din sagsbehandler vurdere 

din situation, og om sygedagpengeperio-

den kan forlænges. Uanset om den kan 

forlænges eller ej, kommer du aldrig til 

at stå i en situation uden forsørgelse, så 

længe du ikke er i stand til at arbejde på 

grund af sygdom. 

Du risikerer ikke at miste forsørgelse 

Hvis dine sygedagpenge ikke kan forlæn-

ges, overgår du til et jobafklaringsforløb. 

Her modtager du en ydelse på kontant-

hjælpsniveau, der ikke er afhængig af 

formue og ægtefælles eller samlevers 

indkomst. 

Muligheder for forlængelse 

Der er en række muligheder for at få 

forlænget sygedagpengeperioden. Hvis du 

lever op til én af disse forlængelsesmu-

ligheder, fortsætter du med at modtage 

sygedagpenge efter de 22 uger. 

Overblik over forlængelsesmuligheder 

Der er syv muligheder for forlængelse: 

(1) Hvis det er overvejende sandsynligt, at 

du kan revalideres til beskæftigelse – dog 

ikke støttet beskæftigelse. Ved revalide-

ring forstås f.eks. omskoling, optræning 

inden for dit arbejdsområde eller en bog-

lig uddannelse. Forlængelsens varighed 

afhænger af, hvornår forrevalideringen 

ophører, og den egentlige revalidering 

starter. 

(2) Hvis det er nødvendigt med en afkla-

rende indsats – herunder en helbreds-

mæssig afklaring – for at klarlægge din 

arbejdsevne. Forlængelsen kan være op 

til 69 uger. 

(3) Hvis du er under eller venter på læ-

gebehandling. Forlængelsen kan være op 

til 134 uger, hvis den lægelige vurdering 

er, at du vil blive arbejdsdygtig inden 

for perioden. Ventetid på behandling på 

sygehuse tæller ikke med i de 134 uger. 

(4) Hvis kommunen vurderer, at din sag 

skal behandles i rehabiliteringsteamet 

med henblik på, at kommunen hurtigst 

muligt kan træffe afgørelse om ressour-

ceforløb, fleksjob eller førtidspension. 

Sygedagpengeperioden forlænges, indtil 

kommunen har truffet afgørelse. 

(5) Hvis du lider af en livstruende, alvorlig 

sygdom. Forlængelsen har ingen tidsbe-

grænsning.

(6) Hvis der er rejst sag om en arbejds-

skade-erstatning. Sygedagpengeperioden 

forlænges, indtil Arbejdsskadestyrelsen er 

nået frem til en afgørelse.
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(7) Hvis kommunen har modtaget en an-

søgning om førtidspension på det forelig-

gende grundlag (efter pensionslovens § 17, 

stk. 2). Sygedagpengeperioden forlænges, 

indtil kommunen har truffet afgørelse.

Mulighed for flere forlængelser 

Når forlængelsen af sygedagpengene 

udløber, skal kommunen vurdere din 

sag igen, hvis du fortsat ikke er blevet 

raskmeldt. Du har igen mulighed for at få 

forlænget sygedagpengeperioden, hvis du 

lever op til en af forlængelsesreglerne. 

Hvad indebærer et job-
afklaringsforløb 

Hvis du ikke kan få forlænget din syge-

dagpengeperiode, får du ret til et såkaldt 

jobafklaringsforløb. 

Under hele forløbet modtager du en 

ydelse, der svarer til niveauet for kon-

tanthjælp. Ydelsen er ikke afhængig af 

hverken formue eller en eventuel æg-

tefælles eller samlevers indkomst og 

formue, men egen indtægt vil medføre 

fradrag i ydelsen. 

I jobafklaringsforløbet er der undervejs et 

klart fokus på hele din situation, og ind-

satsen tager udgangspunkt i dine behov. 

Kommunens rehabiliteringsteam ind-

drages i din sag. Teamet indstiller, hvilken 

tværfaglig indsats du skal have med fokus 

på dine muligheder for at arbejde, din 

sundhedstilstand og dine sociale forhold. 

Den helt konkrete indsats planlægger 

teamet i samarbejde med dig. Det skal 

ske inden en måned efter, at du er over-

gået til jobafklaringsforløbet. 

Når du starter i et jobafklaringsforløb, får 

du en koordinerende sagsbehandler, der 

er din faste kontaktperson under hele 

forløbet. 

Et jobafklaringsforløb kan vare i op til 2 

år. Efter forløbet revurderer teamet din 

situation. Mulighederne er flere: Måske 

skal du overgå til en anden ydelse, starte 

på arbejde igen eller i et nyt jobafkla-

ringsforløb. 

Det afhænger af, om du stadig er uar-

bejdsdygtig som følge af din sygdom.
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Ved alvorlig livs- 
truende sygdom
Hvis du har en alvorlig livstruende 

sygdom, behøver du ikke at deltage i 

kommunens opfølgning. Det kaldes, at 

opfølgningen sættes på standby. Opfølg-

ningen sker i stedet ved, at jobcentret 

kontakter din læge eller det behandlende 

sygehus, og beder om oplysninger om din 

situation og dit behandlingsforløb. 

Hvis du får sat din sag på standby, har 

det ikke betydning for din ret til sygedag-

penge. Du eller en pårørende er velkom-

men til at kontakte jobcentret for at høre 

nærmere om muligheden for at blive 

omfattet af en standby-ordning. 

Udbetaling af  
sygedagpenge
For at få udbetalt sygedagpenge, skal du 

være fuldt uarbejdsdygtig på grund af 

egen sygdom. At være ”fuldt uarbejds-

dygtig” betyder, at din sygdom skal for-

hindre dig i at passe dit arbejde. At være 

uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom 

betyder f.eks., at du ikke kan være syge-

meldt, hvis dit barn er syg.

I de første tre måneder af din sygemel-

ding, vurderer vi din uarbejdsdygtighed 

i forhold til det job, du havde inden, du 

blev sygemeldt.

Eksempel 1 
Arbejdsgiveren havde ret til refusion 

af sygedagpenge indtil den dato, hvor 

lønmodtageren af arbejdsgiveren var 

blevet ubetinget fritstillet og hvor hun 

således kunne påtage sig arbejde i en 

anden virksomhed. Lønmodtageren 

var sygemeldt, men ifølge lægeerklæ-

ring kun i forhold til den virksomhed, 

der fritstillede hende. Der var i denne 

situation særlig grund til at anlægge en 

bredere vurdering på et tidligere tids-

punkt end efter 3 måneders sygefravær.

Efter tre måneder skal vi foretage en bre-

dere vurdering og vurdere din uarbejds-

dygtighed i forhold til arbejdsmarkedet 

generelt. Vi skal således vurdere, om du 

eventuelt kan varetage et andet arbejde 

end dit sædvanlige uanset de gener, du 

måske stadig har på grund af din sygdom.

Eksempel 2 

En chauffør, der kører med sække med 

mel til et centrallager, får melallergi og 

bliver sygemeldt i oktober. På baggrund 

af en lægeerklæring vurderes, at den 

sygemeldte på grund af allergien ikke 

vil kunne vende tilbage til dette chauf-

førarbejde. Da allergien imidlertid ikke 

gør ham uarbejdsdygtig i forhold til 

et arbejde som chauffør med et andet 

produkt – et andet passende arbejde - 

standses udbetalingen af sygedagpenge 

i december.
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Eksempel 3 

En sejlmager bliver sygemeldt på grund 

af en lidelse i begge hænder. Han er 

funktionær, bliver opsagt og har 6 må-

neders opsigelse med ret til løn. Efter 3 

måneder bliver det konstateret, at han 

ikke længere er uarbejdsdygtig bredt 

vurderet, fordi sygdommen ikke forhin-

drer ham at påtage sig andet arbejde. 

Han er dog fortsat fuld uarbejdsdygtig i 

forhold til det hidtidige arbejde.

Arbejdsgiveren kræver refusion for hele 

opsigelsesperioden, men får afslag efter 

3 måneder, fordi den sygemeldte efter 

en bred vurdering ikke anses for at være 

fuld uarbejdsdygtig længere.

Hvis vi vurderer, at du kan passe andet 

arbejde, er du ikke ”fuldt uarbejdsdyg-

tig”, og opfylder dermed ikke længere 

betingelserne for at få udbetalt sygedag-

penge. Udbetalingen af sygedagpenge 

vil i disse tilfælde bliver stoppet. Du 

kan derfor godt blive raskmeldt, selvom 

du ikke er rask nok til at genoptage dit 

hidtidige arbejde. I særlige tilfælde kan 

jobcentret foretage en bredere vurdering 

tidligere end ved de tre måneders syge-

melding.

Job- og støtte- 
muligheder
Hvis du er sygemeldt enten med en mid-

lertidig eller kronisk lidelse, kan Jobcenter 

Frederikshavn umiddelbart hjælpe dig og 

støtte din arbejdsplads med enten den 

delvis syge/raskmelding eller en såkaldt § 

56-aftale.

Delvis syge/raskmelding 

En delvis sygemelding erstatter en 

sygemelding på fuld tid. Den bruges 

f.eks., hvis du har brug for behandlin-

ger i en periode. En delvis raskmelding 

bruges, når du i en kortere periode 

vender tilbage til dit arbejde på nedsat 

tid. Det sker efter aftale med jobcen-

teret, og timerne meldes ind til din 

beskæftigelsessagsbehandler i jobcen-

teret. Afhængig af din overenskomst 

modtager du eller din arbejdsgiver 

sygedagpenge som kompensation for 

den tid, du ikke er på arbejdspladsen. 

Du skal være opmærksom på, at det er 

en betingelse, at du som lønmodtager 

er fraværende mindst 4 timer pr. uge 

- ellers betragtes du som raskmeldt. 

Dette er dog ikke gældende, hvis du er 

sygemeldt fra et fleksjob.

§ 56-aftale 

En § 56-aftale bruges, hvis du har 

en langvarig eller kronisk lidelse, der 

giver en del fravær (mindst 10 dage om 

året). Aftalen betyder, at din arbejds-

giver ikke skal betale for enkeltstående 

fraværsdage.
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§ 58a-aftale

En § 58a-aftale bruges, hvis du som 

selvstændig erhvervsdrivende har en 

langvarig eller kronisk lidelse, der 

giver en del fravær (mindst 10 dage om 

året). Aftalen betyder, at du ikke som 

selvstændig erhvervsdrivende selv skal 

betale for enkeltstående fraværsdage.

Hvis du ikke umiddelbart kan vende til-

bage til din gamle arbejdsfunktion, er der 

andre muligheder for at støtte og hjælpe 

dig. Som regel er det en rigtig god idé at 

tage udgangspunkt i en såkaldt rund-

bordssamtale. 

I rundbordssamtalen deltager forskel-

lige parter, der udelukkende deltager for 

at finde den rigtige løsning for dig. Alle 

parter inklusiv dig selv, kan tage initiativ 

til en rundbordssamtale.

Ved rundbordssamtalen skal vi i fælles-

skab finde ud af, hvad der skal til, for at 

du kan blive på din arbejdsplads eller få 

et job et andet sted.

Rundbordssamtalen 

Foruden dig selv kan det være re-

præsentanter fra din ledelse, din 

tillidsrepræsentant, en kommunal 

sagsbehandler, din egen læge, din fag-

forening eller lignende, der deltager. 

Det afhænger af dit behov.

Formålet med samtalen er at finde en 

løsning for dig - f.eks. muligheder for 

at finde mindre belastende arbejde 

på virksomheden – altså omplacering, 

oplæring til nyt arbejde, investeringer 

i redskaber, indretning af arbejdsplad-

sen, mulighed for personlig assistance 

mv. Alt i alt er der mange støttemulig-

heder.

Redskaber og indretning  

af arbejdspladsen

Din arbejdsplads kan få hjælp til at 

afklare, om der findes redskaber eller 

hjælpemidler, eller om man kan ind-

rette din arbejdsplads på en bestemt 

måde, som gør, at du fortsat kan passe 

dit arbejde.

Personlig assistance 

Hvis du får en kronisk lidelse eller 

et handicap kan din arbejdsplads få 

støtte til at ansætte en personlig as-

sistent til dig. Det kan være en udefra 

eller en kollega, der frikøbes til at 

hjælpe dig, så du fortsat kan klare dit 

daglige arbejde.

De sociale kapitler

I mange overenskomster er der indføj-

et sociale kapitler. De sociale kapitler 

beskriver mulighederne for at indgå 

lokale aftaler om job på særlige vilkår for 

medarbejdere med nedsat arbejdsevne. 

Formålet er, at kunne lave en aftale om 

løn- og arbejdsgivervilkår, der tager 
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udgangspunkt i den enkelte medarbej-

ders helbredsmæssige eller sociale behov 

for et job på særlige vilkår. Job på særlige 

vilkår efter de sociale kapitler etableres 

efter en lokal aftale mellem virksomhe-

den og tillidsrepræsentanten. De so-

ciale kapitler omfatter både nuværende 

medarbejdere og medarbejdere, der skal 

nyansættes.

Mentor

En mentor er en kollega eller en ekstern 

person, der i en periode introducerer og 

oplærer dig til en ny arbejdsfunktion. Det 

sker, hvis du pga. helbredsproblemer ikke 

længere kan klare dit hidtidige arbejde.

Afprøvning i anden jobfunktion

Undervejs kan du opleve, at du skal 

afprøves i nye arbejdsfunktioner på din 

nuværende arbejdsplads eller i en anden 

virksomhed. Det sker som en virksom-

hedspraktik.

Et sygedagpengeforløb

Sygedagpenge er en korttidsydelse til dig, 

der er blevet uarbejdsdygtig på grund af 

egen sygdom. Du har som udgangspunkt 

kun ret til sygedagpenge i op til 22 uger 

inden for de seneste 9 måneder. Pensio-

nister kan dog maksimalt få sygedagpen-

ge i op til 26 uger inden for de seneste 

12 måneder. Hvis du modtager løn under 

sygdom, vil din arbejdsgiver få hel eller 

delvis refusion.

Oplysningsskema

Når vi har modtaget oplysninger om din 

sygemelding, vil du få tilsendt et op-

lysningsskema, som du skal udfylde og 

sende retur til kommunens Ydelsesaf-

deling inden 8 dage. Du skal her bl.a. 

fortælle os om din sygdom, kontakt med 

læge, din skolegang og arbejdsplads mv.

Husk

Indsend dit oplysningsskema inden 8 

dage – ellers kan du miste retten til sy-

gedagpenge, eller din arbejdsgiver kan 

miste retten til sygedagpengerefusion.

Fast-track 

• Arbejdsgivers anmodning om tidlig 

opfølgning:

En arbejdsgiver kan for ansatte, der ikke 

forventes at blive fuldt ud raskmeldt 

inden for 8 uger regnet fra første fraværs-

dag, anmode kommunen om at iværk-

sætte en tidlig opfølgning. Anmodningen 

skal ske via Nemrefusion inden for de før-

ste 5 uger fra fraværet. Arbejdsgiveren kan 

i forbindelse med anmodningen vælge 

at oplyse kommunen om, hvad sygdom-

men betyder i forhold til lønmodtagerens 

mulighed for at arbejde og f.eks. svare på 

spørgsmål om:

∙  hvilke arbejdsfunktioner, der er påvir-

ket af sygdommen, 

∙  hvor længe sygdommen har påvirket 

arbejdet og 

∙  hvorvidt arbejdsgiveren har forsøgt at 

tilpasse arbejdet til den sygemeldtes 

tilstand.
10



Du bliver i underretningsbrevet fra Nem-

refusion orienteret om arbejdsgiverens 

anmodning om tidlig opfølgning og de 

eventuelle svar fra arbejdsgiveren. Du kan 

modsætte dig, at kommunen iværksætter 

tidlig opfølgning. I så fald skal kommu-

nen foretage opfølgning efter de almin-

delige regler.

Hvis du er indforstået med, at der iværk-

sættes en tidlig opfølgning, oplyser du – i 

et skema vedlagt underretningsbrevet fra 

Nemrefusion – kommunen om sygdom-

mens betydning i forhold til arbejdet set i 

relation til de eventuelle oplysninger, som 

arbejdsgiveren allerede har givet. Ske-

maet skal sendes senest 2 bankdage efter 

afsendelse af underretningsbrevet for at 

kommunen kan gennemføre den tidlige 

opfølgning. Samtidig skal du bestille en 

tid til konsultation hos lægen, som skal 

finde sted tidligst 6 bankdage og senest 8 

bankdage efter afsendelsen af underret-

ningsbrevet for, at lægen kan udfærdige 

lægeattest LÆ 285 til kommunen inden 

første opfølgning.

• Den sygemeldtes anmodning om tidlig 

opfølgning:

En sygemeldt, der ikke forventer at blive 

fuldt ud raskmeldt inden for 8 uger efter 

første fraværsdag, kan også selv anmode 

kommunen om at iværksætte en tidlig 

opfølgning. Du skal i den forbindelse selv 

svare på de 3 nævnte spørgsmål nævnt 

ovenfor. Samtidig skal du bestille tid hos 

lægen til en konsultation, som skal finde 

sted senest 8 dage efter anmodningen 

om tidlig opfølgning.

• Jobcentrets forpligtigelser:

Når anmodningen om tidlig opfølgning 

modtages, skal kommunen anmode om 

lægeattest LÆ 285 hos egen læge og i 

anmodningen medsende oplysningerne 

fra din arbejdsgiver og dig selv. Hvis 

der er tale om en anmodning fra den 

sygemeldte, skal kommunen endvidere 

anmode den sygemeldte om at bestille 

tid hos lægen og medvirke til udfyldelse 

af lægeattesten. Samtidig indkaldes du til 

den første opfølgningssamtale, som skal 

afholdes senest 2 uger efter anmodnin-

gen om tidlig indsats.

Informations- og  

opfølgningssamtaler

Du bliver indkaldt til et personligt infor-

mationsmøde senest inden udgangen 

af 8. uge regnet fra første fraværsdag. 

Hvis du ikke forventer, at være raskmeldt 

inden for 8 uger, skal kommunen til brug 

for den første opfølgning, anmode om 

en lægeattest fra din egen læge. Lægeat-

testen skal indeholde lægens vurdering 

af dine muligheder for at arbejde og 

eventuelle behov for skånehensyn. Du 

skal bestille tid hos din egen læge for 

udfyldelse af attesten.

Hvis du har været på sygehuset, skal du 

medbringe relevante journaloplysninger. 

Du kan få udleveret journaloplysningerne 

ved at kontakte sygehuset eller bruge 

hjemmesiden www.sundhed.dk.
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Baseret på dine og din læges oplysninger 

bliver din sag placeret i en af 2 forskellige 

kategorier.

Sygedagpengelovgivningens  

kategorier

1. Kategori 1: Sager, hvori en fuld rask-

melding forventes inden for 8 uger 

regnet fra første fraværsdag. 

2. Kategori 2: Sager, hvori en fuld rask-

melding forventes senere end 8 uger 

regnet fra første fraværsdag. 

3. Kategori 3: Sager, hvori en fuld rask-

melding forventes senere end 8 uger 

regnet fra første fraværsdag, hvor der 

ud over de helbredsmæssige forhold 

er andre udfordringer i forhold til 

den sygemeldtes muligheder for at 

vende tilbage til arbejde, herunder 

sociale forhold, og hvor der vurderes 

at være behov for at iværksætte en 

tværfaglig indsats.

I forbindelse med de første samtaler laver 

vi sammen med dig en plan. Planen be-

skriver, hvilke pligter både Jobcenter Fre-

derikshavn og du har i det videre forløb.

Hvis du er visiteret til kategori 2 skal du 

som udgangspunkt have en arbejds-

pladsbaseret indsats med gradvis tilba-

gevenden, tilbud om virksomhedspraktik 

eller lignende. Indsatsen skal tilpasses 

dine forudsætninger, behov og helbreds-

tilstand.

Vær opmærksom på, at sygemeldte, der 

er visiteret til kategori 2, har ret til et 

kursus i mestring af følger af sygdom med 

henblik på at fastholde et arbejde. Tal 

med din beskæftigelsessagsbehandler i 

Jobcentret om dette. 

Hvis du er visiteret til kategori 3, skal du 

have en tværfaglig og helhedsorienteret 

indsats, der er individuelt tilrettelagt. 

Den forberedende del af rehabiliterings-

planen skal udarbejdes i samarbejde med 

dig, og sagen skal behandles i rehabi-

literingsteamet senest inden 4 uger fra 

visitationen. 

 

Vi vil løbende følge op på din situation  

hver 4. uge ved at kontakte dig. 

Du kan opleve, at du kommer til at møde 

flere sagsbehandlere i Jobcenter Frede-

rikshavn - især hvis dit sygefravær er af 

længere varighed.

Jobcentret vil løbende sammen med 

dig tage stilling til, hvilke parter, der er 

relevante at inddrage i dit sygedagpenge-

forløb. Vi vil bl.a. tage stilling til, om det 

er relevant, at du bliver screenet af f.eks. 

en fysioterapeut eller en psykolog.

Min side på Jobnet:

Du kan få et overblik over din plan, afta-

ler og mødeindkaldelser på min side på 

Jobnet.

Tal evt. med din beskæftigelsessagsbe-

handler om dette.
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Frit sygehusvalg

Den 1. januar 2013 blev den differentiere-

de ret til behandling under det udvidede 

frie sygehusvalg indført. Det betyder, at 

alle patienter har ret til at vælge et privat 

tilbud, hvis ventetiden på sygehusbe-

handling i det offentlige overstiger 2 må-

neder, og der findes en aftale om denne 

behandling mellem Danske Regioner 

og en privat leverandør. Patienter, hvor 

regionens læge vurderer, at der er tale 

om en alvorlig sygdom har ret til at vælge 

behandling hos en privat leverandør, hvis 

ventetiden overstiger en måned. 

 

Spørgsmål vedr. henvisning til privathspi-

taler under det udvidede frie valg rettes 

til patientkontoret ved Region Nordjyl-

land.

 

Læs mere om frit sygehusvalg på www.

sygehusvalg.dk

 

Retten til sygedagpenge bortfalder

• Så længe du uden rimelig grund 

undlader at medvirke ved kommunens 

opfølgning, herunder deltagelse i et 

forløb eller en virksomhedspraktik, eller 

ved samtalen med A-kassen.

• Så længe du mod lægens opfordring 

afviser at lade dig indlægge på sygehus 

eller modtage nødvendig lægebehand-

ling eller mod lægens eller kommunens 

opfordring afviser at deltage i hen-

sigtsmæssig optræning for at genvinde 

arbejdsevnen.

• Hvis du ved din adfærd forhaler hel-

bredelse.

• Hvis vi ikke længere vurderer, at du er 

fuldt uarbejdsdygtig på grund af egen 

sygdom.

• Udbetalingen af sygedagpenge ophø-

rer som hovedregel senest, når du har 

modtaget sygedagpenge i mere end 22 

uger indenfor de seneste 5 måneder.

Du har ret til at afvise behandling

Du har som sygemeldt mulighed for at 

fravælge en behandling, som du ikke 

er tryg ved, uden at du mister din ret 

til sygedagpenge. Du kan f.eks. afvise 

at lade dig operere for diskusprolaps, 

modtage behandling med antidepressiv 

medicin eller ECT-behandling. 

Afviser du en ordineret lægebehand-

ling, har du ret til at få din sag vurderet 

af den såkaldte klinisk funktion. Klinisk 

funktion skal så vidt muligt foreslå en 

anden behandling. Hvis klinisk funk-

tion foreslår en lægebehandling, som 

du heller ikke ønsker, kan du dog også 

afvise den behandling. 

Du har alene mulighed for at afvise 

lægebehandling i snæver forstand. Det 

vil sige behandlinger foretaget af en 

læge samt operationer og behandling 

med lægeordineret medicin. Ordningen 

omfatter ikke mulighed for at afvise 



f.eks. fysioterapeut eller samtaleforløb 

hos psykolog.

Oplysningspligten

Du har oplysningspligt, hvilket betyder, at 

du bl.a. skal oplyse Jobcentret om, at du 

er raskmeldt, helt eller delvist har genop-

taget dit arbejde, om din arbejdsindtæg-

ter, ferie, flytning, uddannelse, ophold 

i udlandet m.v. Hvis ikke du kontakter 

Jobcenteret i disse tilfælde, vil Kommu-

nen tage stilling til, hvorvidt der skal ske 

anmeldelse for socialt bedrageri.

Ferie

Som udgangspunkt kan der ikke afholdes 

ferie i sygdomsperioden. Vær opmærksom 

på, at du altid kan kontakte din beskæf-

tigelsessagsbehandler, hvis du ønsker 

at holde ferie. Ferie kan kun afholdes, 

hvis ikke det forhindrer planlagt be-

handling/møder, optrapning i timer på 

arbejdspladsen, hvis ikke du deltager i 

virksomhedspraktik eller anden aktivitet 

samt at det ikke forhaler helbredelsen. 

Udbetalingen af sygedagpenge ophører i 

ferieperioden. Du kan få udbetalt ferie-

penge efter d. 30.09 eller d. 30.04 oveni 

sygedagpengene, såfremt du er forhindret 

i at afholde ferie grundet sygdom.

Raskmelding

Når du er rask nok til at genoptage dit 

arbejde, skal du raskmelde dig både 

hos din A-kasse og via Jobnet - hvis du 

er tilknyttet arbejdsmarkedet - hos din 

arbejdsgiver.

Hvor melder man sig syg?

•  I arbejde:  

Kontakt din arbejdsgiver på 1. fra-

værsdag.

•  På supplerende dagpenge: Syge-

meld dig hos såvel din arbejdsgiver 

som i din A-kasse samt min side på 

jobnet.dk

•  Selvstændig erhvervsdrivende: 

Sygemeld dig med nemrefusion. Se 

www.nemrefusion.dk

•  Ledig dagpengemodtager: Sygemeld 

dig både på jobnet.dk og i din A-

kasse, som sender et dagpengeske-

ma frem til Ydelsesafdelingen (under 

Borgeservice) på 1. fraværsdag.

Post fra os:

Vær opmærksom på, at vi sender post til 

din e-boks medmindre du er fritaget for 

dette via Borgerservice.
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Ydelsesafdelingen  
(under Borgerservice)
Udbetaling af ydelser og refusion vedr.:

• Sygedagpenge
• Kontanthjælp og starthjælp
• Ledighedsydelse
• Ressourceforløbsydelse

Jobcenter Frederikshavn
Sagsbehandling af sager vedr.:

• Sygedagpenge
• Kontanthjælp
• Revalideringsforløb
• Ledighedsydelse
• Fleksjob
• Skånejob
• Indstilling til førtidspension
• Ressourceforløb
• Jobafklaringsforløb

Du er velkommen til at kontakte:

Jobcenter Frederikshavn
Sygedagpengeafdelingen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
98 45 56 00

Frederikshavn Kommune,  
Ydelsesafdelingen 
Rådhus Allé 100
9900  Frederikshavn
Tlf. 98 45 50 00

Hvor skal du henvende dig?

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900  Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
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Virksomhedsrettet indsats for sygemeldte ledige

Når man er sygemeldt i en længere periode, 

skal jobcentret følge op på sygemeldingen.  

Det gør jobcentret ved at indkalde dig til en 

samtale om, hvordan man bedst kan under

støtte dig i at vende tilbage til arbejde ved 

hjælp af en virksomhedsrettet indsats.

Formålet med en virksomhedsrettet indsats  

er at give sygemeldte ledige de bedste mulig

heder for at komme i arbejde. 

Her kan du læse om, hvad en virksomheds

rettet indsats er. Derudover kan du lade dig 

inspirere af forslag til, hvad du selv kan gøre  

af overvejelser i forbindelse med en virksom

hedsrettet indsats.

Hvad er en virksomhedsrettet 
indsats?
Jobcentret i din kommune har til opgave at 

hjælpe dig tilbage i job. Det gælder også, hvis  

du er ledig og sygemeldt.

Ved sygeopfølgningssamtaler i jobcentret skal  

I tale om dine muligheder for at vende tilbage  

til arbejde. 

Hvis du var ledig før din sygemelding, har du 

typisk lagt en jobplan sammen med jobcentret 

for, hvordan du kan komme i job igen. Derfor 

giver det god mening, at sygeopfølgningssam

talerne tager udgangspunkt i din jobplan, og  

at du så vidt muligt følger planen også under 

din sygdom. Der skal selvfølgelig tages hensyn 

til dit helbred og eventuelle behandlinger, så  

måske skal planen justeres lidt  eller måske har 

du behov for støtte til at kunne følge jobplanen. 

Hvis du har mistet dit job under sygemeldingen, 

skal du indgå en aftale med jobcentret med 

et mål for, hvornår og hvordan du kan vende 

tilbage til arbejdsmarkedet. 

Langt de fleste sygemeldte bliver fuldt rask

meldte umiddelbart efter deres sygemelding. 

Men for nogen kan en virksomhedspraktik 

under sygemeldingen være den rigtige vej til  

en fuld raskmelding  eller den direkte vej til  

et ordinært job eller et job med løntilskud. 

Jobcentret vil som oftest foreslå en virksom

hedsrettet indsats, der kan starte med en 

virksomhedspraktik under din sygemelding. 

Praktikken skal selvfølgelig tage hensyn til  

din sygdom, behandlinger mv.

Hvorfor er en virksomhedsrettet 
indsats vigtig?
Erfaringer viser, at en virksomhedsrettet indsats 

for sygemeldte ledige under sygemeldingen kan 

medvirke til at komme i job igen. 

Veltilrettelagt virksomhedsindsats kan være en 

hjælp i processen med at få det bedre og gen

vinde sin arbejdsevne, uanset om der er tale 

om psykiske eller fysiske helbredsproblemer. 

I lovgivningen er der en række muligheder for  

at hjælpe sygemeldte ledige i job. 

Hvad kan du selv gøre?
Det er vigtigt, at du selv er med til at afklare 

muligheder og finde løsninger for, hvordan 

du kan vende tilbage til arbejde. De bedste 

løsninger kan findes i et samarbejde mellem  

dig og jobcentret. 

Jobcentret kan bidrage med faglig viden om, 

hvordan man bedst kommer tilbage i job, viden 

om arbejdsmarkedet og viden om mulighederne 

i lovgivningen.

Du kan bidrage ved at tænke over forskellige 

forhold, der kan være vigtige, når du vender 

tilbage i arbejde. De overvejelser kan du også 

tage med til samtalen på jobcentret. 
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Nogle overvejelser kunne være:
• Hvilke opgaver, mener du, at du kan klare, 

og hvilke mener du, at du ikke kan klare lige 

nu? Du kan eventuelt sammenligne med dit 

sidste job, alle dine tidligere job eller et job, 

du søgte, før du blev sygemeldt.
• Hvor mange timer, tænker du, at du vil  

kunne klare i en virksomhedspraktik?
• Er der fysiske forhold på virksomheden som 

vil kunne hjælpe dig – f.eks. hjælpemidler, 

indretning af arbejdspladsen eller måden at 

udføre opgaverne på?
• Er der andre hensyn som skal tages – f.eks. 

mængden af opgaver, mængden af ansvar 

eller mindre fagligt krævende opgaver?
• Hvor mange samarbejdsrelationer skal du 

indgå i en virksomhedspraktik – skal du 

samarbejde med mange kollegaer, skal du 

løse opgaver selv, eller skal du have kunde/

brugerkontakt?
• Hvordan kan du kombinere virksomheds

praktik med behandling og genoptræning? 
• Hvordan vil din familie/dit netværk kunne 

hjælpe dig, så du kan starte i virksomheds

praktik?
• Hvilke andre forhold vil kunne understøtte 

dig i at vende tilbage i arbejde?

Hvis du skal i virksomhedspraktik kan jobcen

tret hjælpe med at finde en virksomhed. Men 

det vil være godt, hvis du selv kan komme med 

forslag. Det kan være tidligere arbejdspladser 

eller arbejdspladser, som du gerne vil have job 

på. Du kan også spørge i dit netværk, om de 

har forslag, eller læse jobannoncer på internet

tet for at få ideer. Din Akasse eller din fagfor

ening kan måske også bidrage med forslag.

Hvis du vil vide mere?
Hvis du vil vide mere om den nye sygedag

pengelovgivning og om dine rettigheder og 

pligter, kan du læse pjecen ’Hvornår og hvor

dan kommer de nye sygedagpengeregler til  

at virke for dig’ her: http://star.dk/da/Om 

STAR/Publikationer/2014/07/Pjeceomnye 

sygedagpengeregler.aspx 

Mixerpulten: På hvilke områder skal der 

tages hensyn, for at du kan starte i virk

somhedspraktik under din sygemelding? 

Timer/tid

Fysiske rammer

Opgaver

Ansvar

Forudsigelighed

Arbejdsintensitet

Skånebehov Alm. vilkår

Redskaber i lovgivningen

• Virksomhedspraktik: I en virksom

hedspraktik kan du afprøve/genfinde 

dine kompetencer og evt. lære nye 

arbejdsopgaver at kende

• Mentor: Jobcentret kan i visse 

tilfælde yde støtte til en mentor, fx 

en mentor der kan introducere dig 

til evt. nye arbejdsopgaver og kan 

også på andre måder støtte dig til 

tilbagevenden til arbejde

• Hjælpemidler: Jobcentret kan 

be vilge hjælpemidler som undervis

ningsmateriale, arbejdsredskaber 

og mindre arbejdspladsindretninger, 

der understøtter dig i tilbagevenden 

til arbejde. Der vil i nogle tilfælde 

også være mulighed for personlig 

assistance  

• § 56: Hvis du på grund af en kronisk 

lidelse har forøget risiko for sygefra

vær, kan du og din nye arbejdsgiver 

søge om en ”§ 56 aftale”. Aftalen 

skal godkendes i jobcenteret og 

forudsætter en lægelig vurdering 

af, at lidelsen vil medføre mindst 10 

fraværsdage på et år
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Virksomhedsrettet indsats for sygemeldte i job

Når man er sygemeldt i en længere periode, 

skal jobcentret følge op på sygemeldingen.  

Det foregår ved, at jobcentret indkalder dig 

til en sam tale om, hvordan man bedst kan 

understøtte dig i at kunne vende tilbage til dit 

job ved hjælp af en virksomhedsrettet indsats. 

Formålet med en virksomhedsrettet indsats er 

at give sygemeldte de bedste muligheder for  

at vende tilbage til arbejdet. 

Her kan du læse om, hvad en virksomheds

rettet indsats er. Derudover kan du lade dig 

inspirere af forslag til, hvad du selv kan gøre  

dig af overvejelser i forbindelse med en  

virksomhedsrettet indsats.

Hvad er en virksomhedsrettet 
indsats?
Jobcentret i din kommune har til opgave at 

hjælpe dig tilbage i job. Allerhelst i dit nuvæ

rende job, eller  hvis dette ikke kan lade sig  

gøre på grund af din sygdom  måske i en  

anden jobfunktion på din arbejdsplads. 

Ved opfølgningssamtaler i jobcentret skal I  

tale om dine muligheder for at vende tilbage til 

din arbejdsplads. I de fleste tilfælde vil kommu

nen foreslå, at I kontakter din arbejdsplads og 

sammen finder frem til, hvad der skal til for, at 

du kan vende tilbage til arbejdet. 

Mange sygemeldte vender tilbage til arbejds

pladsen på fuld tid. Hvis du i første omgang  

ikke kan vende fuldt raskmeldt tilbage til ar 

 bejdspladsen, er der mulighed for at vende 

gradvist tilbage. Du kan læse om mulighederne 

i boksen på næste side. Derudover er der også 

forskellige muligheder for støtte undervejs. 

Støttemulighederne er også beskrevet  

i boksen.

Måske har du allerede en aftale med din arbejds

giver om, hvordan du kan vende tilbage til dit 

arbejde. Det kan være, at I har udarbejdet en 

fastholdelsesplan sammen. Det, I allerede har talt  

 

om, vil jobcentret tage udgangspunkt i i en fælles 

drøftelse af, hvordan du bedst muligt kan vende 

tilbage i arbejde. 

Hvorfor er en virksomhedsrettet 
indsats vigtig?
•  For det første kan en tidlig kontakt til ar

bejds  giveren være med til at forebygge,  

at syge meldingen ikke ender med en op

sigelse. Arbejdsgiveren har som oftest et 

ønske om at fastholde sin medarbejder i 

arbejdet, men kan være usikker på, hvordan 

det kan lade sig gøre. 
•  For det andet har arbejdsgiveren meget  

ofte en nyttig viden om forløbet op til syge

meldingen og kan sammen med dig fortælle 

om, hvad der evt. har været forsøgt for at 

undgå sygemelding. Derudover har arbejds

giveren kendskabet til arbejdsforholdene,  

f. eks. om ekstra belastende travlhed og 

om omstruktureringer på arbejdspladsen. 

Desuden er det arbejdsgiveren, der har det 

fulde overblik over, hvilke muligheder der er 

på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren er derfor

 en central medspiller, når der skal findes en 

konkret løsning på, hvordan medarbejderen 

kan vende tilbage til arbejdspladsen.

 

Mixerpulten: På hvilke områder skal 

der skrues op eller ned, for at du kan 

vende tilbage i job? 

Timer/tid

Fysiske rammer

Opgaver

Ansvar

Forudsigelighed

Arbejdsintensitet

Skånebehov Alm. vilkår
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Hvad kan du selv gøre?
Det er vigtigt, at du selv er med til at afklare 

muligheder og finde løsninger for, hvordan du 

kan vende tilbage til arbejdet. De bedste løs

ninger findes i et samarbejde mellem dig og din 

arbejdsplads. Jobcentret kan bidrage med faglig 

viden om, hvordan man bedst kommer tilbage i 

job og viden om mulighederne i lovgivningen.

Det er en god idé at forberede sig på tilbage

venden til arbejdspladsen. Måske har I på din 

arbejdsplads allerede talt om mulige løsninger. 

Dem kan du med fordel tale med jobcentret om. 

Derudover kan det være relevant at tænke over 

forskellige forhold, der kan være vigtige, når du 

vender tilbage i arbejde:
•  Hvilke opgaver, mener du, at du kan klare, og 

hvilke mener du, at du ikke kan klare lige nu?
•  Hvor mange timer, tænker du, at du vil 

kunne klare i en delvis raskmelding?
•  Kan der ændres på fysiske forhold i dit job, som 

vil kunne hjælpe dig med at kunne vende tilbage 

– f.eks. hjælpemidler, indretning af arbejds 

pladsen eller måden at udføre opgaverne på?
•  Vil ændringer af dine arbejdsopgaver hjælpe 

med tilbagevenden – f.eks. mængden af 

opgaver, mængden af ansvar eller mindre 

fagligt krævende opgaver?
•  Hvor mange relationer skal du indgå i 

ved tilbagevenden til dit arbejde – skal du 

samarbejde med mange kollegaer, skal du 

løse opgaver selv, eller skal du have kunde/

brugerkontakt?
•  Hvordan kan du kombinere delvis arbejde 

med behandling og genoptræning? 
•  Hvordan vil din familie/dit netværk kunne 

hjælpe dig, så du kan starte delvist i arbejde?
•  Hvilke andre forhold vil kunne understøtte 

dig i at vende tilbage i arbejde?
•  Har du selv eller din arbejdsplads en 

sundhedsforsikring, der kan yde dig hjælp?

 

Hvis du vil vide mere?
Hvis du vil vide mere om den nye sygedag

pengelovgivning og om dine rettigheder 

og pligter, kan du læse pjecen ’Hvornår og 

hvordan kommer de nye sygedagpengeregler 

til at virke for dig’ her: http://star.dk/da/Om

STAR/Publikationer/ 2014/ 07/ Pjeceomnye

sygedagpengeregler.aspx

Redskaber i lovgivningen
•  Delvis raskmelding: Når du på grund 

af sygdom ikke kan raskmeldes helt, 

men kan varetage dit arbejde delvist, 

er en delvis raskmelding en mulighed. 

Du afprøver dig selv i arbejdsopga

verne, og du fastholder en kontakt til 

arbejds pladsen. Samtidig giver det tid 

til hvile, behandling, genoptræning mv.

•  Virksomhedspraktik: Når du ikke kan 

løse dine normale arbejdsopgaver, er 

virksomhedspraktik en mulighed. I en 

virksomhedspraktik kan du afprøve/

genfinde dine kompetencer og evt. 

lære nye arbejdsopgaver at kende

•  Mentor: Jobcentret kan i visse 

tilfælde yde støtte til en mentor, fx 

en mentor der kan introducere dig til 

evt. nye arbejdsopgaver og kan også 

på andre måder støtte dig til tilbage

venden til jobbet

•  Hjælpemidler: Hjælpemidler er 

under visningsmateriale, arbejds

redskaber og mindre arbejdsplad

sindretninger, der understøtter 

fastholdelse i arbejdet. Der skal være 

tale om ekstra   ordinære arbejdsred

skaber, dvs. ud over det, virksomhe

den normalt skal stille til rådighed. 

Der vil i nogle situationer også være 

mulighed for personlig assistance

•  § 56: Hvis du på grund af en kronisk 

lidelse har forøget risiko for sygfravær, 

kan du og din arbejdsgiver søge om 

en ”§ 56 aftale”, hvor din arbejdsgiver 

får sygedagpengerefusion fra første 

sygedag. Aftalen skal godkendes i 

jobcenteret og forudsætter en lægelig 

vurdering af, at lidelsen vil med føre 

mindst 10 fraværsdage på et år
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Der er ufred i verden, og historisk mange mennesker er på flugt. Det berører også Danmark, 
hvor vi i den seneste tid har modtaget flere flygtninge. 

Regeringens linje er klar. Flygtningene skal ikke gøres til klienter. De skal ikke leve på kanten 
af samfundet uden et job. De skal derimod yde deres til det danske samfund. 

Sådan er det desværre ikke gået for de flygtninge og indvandrere, der tidligere er kommet til 
Danmark. Mere end hver anden ikke-vestlig indvandrer i den erhvervsaktive alder er uden 
arbejde.  
 
Nu skal vi undgå fortidens fejl. Vi skal gøre det bedre. De mennesker, der kommer til Dan-
mark, skal selvfølgelig arbejde. Flygtningene skal hurtigst muligt ud blandt danske kolleger og 
lære sproget.  

Det er fundamentalt, at vi i Danmark stiller krav om, at man skal bidrage til samfundet. Alle 
skal yde det, de kan. Og at være i beskæftigelse eller uddannelse er en vigtig del af vores 
fællesskab.  

Derfor foreslår regeringen markante ændringer af det treårige integrationsprogram, som 
flygtninge bliver mødt med i dag. Vi vil ruste flygtninge og familiesammenførte bedre til det 
danske arbejdsmarked. Langt flere skal i gang på en arbejdsplads. For et arbejde er den 
bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. 

De, der kan få et rigtigt arbejde, skal selvfølgelig tage det. Og andre, der modtager kontant-
hjælp, skal ud på en arbejdsplads eller i gang med nogle af de opgaver, vi ellers ikke får 
klaret i samfundet. Det kan være et nyttejob, hvor man rydder op på strande eller hjælper til i 
daginstitutioner og på plejehjem. Eller det kan være en virksomhedspraktik eller et løntil-
skudsjob, hvor man yder en indsats og opbygger kompetencer til et job. Man skal ikke kunne 
gå passiv i mere end fire uger uden at yde for ydelsen.  
 
Derfor skal vi også være bedre til at se, hvad den enkelte kan. Flygtningene har arbejdet i 
deres hjemland. Mange har erfaringer, som de kan og vil bruge. De skal have afklaret, hvad 
deres uddannelse og erhvervserfaring svarer til i Danmark, og om der f.eks. er behov for et 
ekstra kursus, før de kan komme i arbejde.  

Alle skal bidrage  
– flygtninge og indvandrere 
hurtigere i beskæftigelse 
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Det nye integrationsprogram skal fortsat tage hensyn til de flygtninge og familiesammenførte, 
der har særlige udfordringer som følge af barske oplevelser i deres hjemland. De skal have 
bedre mulighed for en tværfaglig hjælp. 

De nye flygtninge skal arbejde, uanset hvor lang tid de skal være i Danmark. Men regerin-
gens ambitioner stopper ikke her. Vi vil også gøre noget ekstra for de flygtninge og indvan-
drere, der har været i landet i årevis, men som stadig er på kontanthjælp i stedet for at for-
sørge sig selv.  

I dag får indvandrere færre tilbud om virksomhedsrettet indsats end andre på kontanthjælp. 
Selvom erfaringerne viser, at det er en effektiv vej til et job.  
 
Derfor foreslår regeringen, at alle tredjelandsstatsborgere, som har modtaget kontanthjælp i 
mindst 6 måneder, skal i gang med at arbejde. Det kan være i nyttejob, virksomhedspraktik 
eller ansættelse med løntilskud. Målet er at få et rigtigt job. 
 
Det vil betyde, at der i de næste to år skal igangsættes mere end 30.000 ekstra forløb i alt, 
hvor ledige kommer ud på en arbejdsplads. Det er en stor udfordring for de kommunale job-
centre. Det kræver et godt samarbejde med de lokale virksomheder og offentlige arbejds-
pladser.  

Regeringen vil give kommunerne en bedre tilskyndelse til at få flygtninge og indvandrere fra 
passiv forsørgelse over i en aktiv hverdag med uddannelse eller job. Og vi vil sætte overord-
nede nationale mål for udviklingen frem mod 2020. 

En vellykket integrationsindsats hænger også tæt sammen med, at nytilkomne borgere får et 
solidt netværk. Regeringen vil derfor inddrage lokalsamfundet. Naboer, andre medborgere, 
de lokale virksomheder og ikke mindst det lokale foreningsliv skal hjælpe den enkelte flygt-
ning med at falde godt til i Danmark.       

Vi ønsker et fællesskab, hvor alle yder det, de kan. Derfor sætter vi nu ind med en ekstra 
indsats for at få flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse, jf. boks 1.  
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Boks 1 
Alle skal bidrage – flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse 
 
De vigtigste initiativer  

• Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. Deltagere i 
integrationsprogrammet skal tage et arbejde, hvis der er et at få. Hvis ikke, skal de yde mere for ydel-
sen. De får som noget nyt ret og pligt til at deltage i f.eks. nyttejob, løntilskud eller virksomhedspraktik. 
Der må højest være 4 ugers pause i den virksomhedsrettede indsats efter første tilbud. Unge under 30 
år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse skal i uddannelse. Derfor udbredes uddannelses-
pålæg og uddannelseshjælp, så de unge i integrationsprogrammet sidestilles med andre unge. Og de, 
der har krigstraumer eller andre særlige problemer, skal have en bedre tværfaglig hjælp. 
 

• Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaringer fra hjemlandet. Nogle flygtninge og familiesam-
menførte kommer til Danmark med en uddannelse. Andre har erhvervserfaring, der har værdi for det 
danske arbejdsmarked. Det skal vi være bedre til at anerkende og drage nytte af. Regeringen vil derfor 
sikre en hurtig og effektiv afdækning af de nytilkomnes kompetencer og uddannelseskvalifikationer. På 
den måde bliver det også klarere for den nytilkomne, hvordan han eller hun kan bidrage til det danske 
samfund. Og medarbejderne kan bedre se, hvilken hjælp der er den rigtige for den enkelte.  
 

• Indvandrere på kontanthjælp skal i arbejde. Regeringen vil styrke den virksomhedsrettede indsats til 
alle tredjelandsstatsborgere, som har modtaget kontanthjælp i mindst 6 måneder. De skal have et job. 
Det kan være nyttejob, virksomhedspraktik eller arbejde med løntilskud. Indsatsen gentages, hvis de 
fortsat er ledige 6 måneder efter, det første virksomhedsrettede tilbud er afsluttet. Der etableres et 
korps af virksomhedsambassadører for at styrke samarbejdet med virksomhederne om at etablere nye 
virksomhedspladser. 
 

• Fælles mål om job og uddannelse. Regeringen sætter nationale mål for udviklingen frem mod 2020. 
Kommunernes indsats skal have et klart fokus på job og uddannelse, og derfor indgår regeringen et 
partnerskab med kommunerne, som skal understøtte, at de lærer af hinanden og baserer deres indsat-
ser på viden om, hvad der virker. Samtidigt skal kommunerne have styrkede incitamenter til at få flygt-
ninge og indvandrere i gang med at arbejde eller uddanne sig.  
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1. Et jobrettet 
integrationsprogram for 
nytilkomne flygtninge og 
familiesammenførte 
 

 
Det danske velfærdssamfund bygger på, at alle borgere yder deres bedste og bidrager aktivt 
til fællesskabet. Derfor skal vi også stille krav til nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. 
De skal hurtigst muligt ud på arbejdspladserne og helst i et rigtigt job.  
 
Vi har i dag et treårigt integrationsprogram, som består af danskuddannelse, beskæftigelses-
rettede tilbud og et krav om fuldtidsaktivering. Alligevel er der alt for få nytilkomne, som 
kommer i arbejde og bliver selvforsørgende. 

På beskæftigelsesområdet er der gode erfaringer med en virksomhedsrettet indsats. Men  
kun 26 pct. af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogrammet er virksom-
hedsrettet. Til sammenligning gælder det 41 pct. af indsatsen for kontanthjælpsmodtagere i 
det ordinære beskæftigelsessystem.  
 
Og kun 13 pct. af deltagerne er i job eller uddannelse efter et år i integrationsprogrammet. 
Fire år efter påbegyndelse i programmet er det stadig kun en tredjedel, der er kommet i job 
eller uddannelse.  

Det kan og skal vi gøre bedre. 
 
Alle skal yde det, de kan, og tage det arbejde, som det er muligt at få. Også selvom det er i 
en anden branche, end man er vant til.  
 
Et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget. 
Det skal helst være et rigtigt job. Så mange som muligt skal i gang på en arbejdsplads. Og 
andre kan gøre nytte ved at tage fat på nogle af de opgaver, der ellers ikke vil blive løst i 
vores samfund. 

Derfor vil regeringen stille krav om, at flygtninge og familiesammenførte i langt højere grad 
skal i løntilskudsjob og virksomhedspraktik. jf. boks 3.  
 
Og som noget helt nyt kan flygtninge og familiesammenførte i integrationsprogrammet få et 
nyttejob.  
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Ingen skal kunne gå mere end 4 uger uden at deltage i en virksomhedsrettet indsats. Og man 
bliver trukket i ydelsen, hvis man uden gyldig grund undlader at deltage i det tilbud, som man 
har fået.  
 
Det vil betyde, at der skal igangsættes mere end 4.000 ekstra forløb i alt i de næste to år, 
hvor flygtninge og familiesammenførte kommer ud på en arbejdsplads.  

For unge uden uddannelse er vejen til varig beskæftigelse oftest at tage en uddannelse. Det 
bekræfter de gode erfaringer fra kontanthjælpsreformen. Derfor vil vi stille samme krav til 
unge nytilkomne, som vi stiller til andre unge på uddannelseshjælp. Vi vil udbrede uddannel-
sespålæg og uddannelseshjælp (med en ydelse på SU-niveau) til integrationsprogrammet. 

De nytilkomne udlændinge er en meget sammensat gruppe. Nogle kan og vil arbejde allere-
de fra dag ét. Andre har oplevelser med fra deres hjemland, som kan betyde, at de har behov 
for yderligere vejledning og støtte for at kunne blive en del af det danske samfund og ar-
bejdsmarked.  

Derfor skal indsatsen målrettes yderligere til den enkeltes evner og behov.  

De, som hverken er parate til at tage et job eller starte på en uddannelse, skal have hjælp. 
De skal have mulighed for at komme i forberedende forløb, som ruster dem til en plads på 
arbejdsmarkedet. Og de skal sikres en mere tværgående indsats.  

Efter et år sættes der ekstra ind. De, som endnu ikke er i job eller er startet på en uddannel-
se, skal have en intensiveret indsats. Jobparate og uddannelsesparate skal have en person-
lig job- eller uddannelsesformidler, som skal hjælpe deltageren på vej mod job eller uddan-
nelse. Aktivitetsparate skal have deres sag behandlet i et rehabiliteringsteam for at fastlægge 
en tværfaglig indsatsplan, jf. boks 2.  

Boks 2 
Visitation af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte 

Personer, der modtager kontanthjælp, visiteres som enten jobparate eller aktivitetsparate: 
• Jobparate vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode.  
• Aktivitetsparate vurderes ikke at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode fx på grund af 

faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer.  
 

Personer, der modtager uddannelseshjælp, visiteres som enten uddannelsesparate eller aktivitets-
parate: 
• Uddannelsesparate vurderes at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre 

denne uddannelse på ordinære vilkår med den rette støtte og vejledning.  
• Aktivitetsparate vurderes at have behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden de 

kan påbegynde en uddannelse, som de kan gennemføre på ordinære vilkår, fx på grund af problemer 
af faglig, social eller helbredsmæssig karakter. 
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Det skal understøtte, at de nytilkomne får målrettet hjælp til at nå endemålet, som er et job – 
uanset om vejen går via beskæftigelse, ordinær uddannelse eller en mere tværgående ind-
sats. Og der skal bruges flest kræfter på de udlændinge, som har størst behov. En ingeniør 
har ikke brug for ligeså meget støtte som den flygtning, der ikke kan læse og skrive.  

 

Boks 3 
Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte 

• Alle skal yde for ydelsen. Deltagere i integrationsprogrammet skal fra første dag tage et job, hvis der 
er et at få. Danskundervisningen må så foregå uden for arbejdstiden. Alle har senest efter 3 måneder 
ret og pligt til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud. Et virksomhedsrettet tilbud kan bestå af løntilskud, 
virksomhedspraktik eller nyttejob. Det eksisterende krav om fuldtidsaktivering i 37 timer om ugen af-
skaffes og erstattes af en virksomhedsrettet indsats. Der må højest være 4 ugers pause i den aktive 
virksomhedsrettede indsats efter første virksomhedsrettede tilbud. 

 
• Nyttejob til nye flygtninge og familiesammenførte. Som noget nyt skal flygtninge og familiesammen-

førte også kunne få et nyttejob. Det giver mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og bidrage for sin 
ydelse.  

 
• Tidlig afklaring og visitation. Alle skal inden for de første 3 måneder igennem en grundig visitation 

som jobparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate. Kommunen skal i den forbindelse foretage en 
kompetenceafklaring. Alle deltagere skal, hvor det vurderes at være relevant, have en formel vurdering 
af kompetencer og uddannelse. Den grundige visitation betyder, at der afholdes mindst tre samtaler i 
visitationsperioden, samt at borgeren visiteres til danskuddannelse, og der igangsættes et virksom-
hedsrettet tilbud. 
 

• Uddannelse til unge under 30 år. Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannel-
se skal have et uddannelsespålæg og modtage uddannelseshjælp efter reglerne i uddannelseshjælps-
systemet. Det skal bringe de uddannelsesparate i uddannelse samt sikre et målrettet fokus på at få ak-
tivitetsparate tættere på et uddannelsesforløb. De aktivitetsparate har som i uddannelseshjælpssyste-
met efter 3 måneders visitation mulighed for at modtage aktivitetstillæg, så deres samlede ydelse sva-
rer til kontanthjælp for personer over 30 år. Unge med sociale-, faglige- eller helbredsmæssige udfor-
dringer, som vurderes at være åbenlyst aktivitetsparate ved første samtale, kan modtage aktivitetstillæg 
allerede efter første samtale. 

 
• Bedre understøttelse af virksomhedsindsats for udsatte. For aktivitetsparate deltagere kan det før-

ste tilbud i indsatsen være et forforløb til en virksomhedsplads. Forforløbet skal motivere og hjælpe den 
enkelte til at finde og fastholde en efterfølgende plads på en virksomhed. Derudover får kommunen go-
de muligheder for at give mentorstøtte til deltagere i programmet, og aktivitetsparate får ret til en koor-
dinerende sagsbehandler.   
 

• En ekstra indsats efter 1 år. Efter 1 år styrkes indsatsen i integrationsprogrammet. Jobparate og ud-
dannelsesparate får en mere håndholdt indsats via en personlig job- eller uddannelsesformidler, som 
skal sikre, at den enkelte fortsat er motiveret og har et stærkt fokus på job eller uddannelse. Aktivitets-
parate skal have deres sag behandlet i rehabiliteringsteam med henblik på at fastlægge en tværfaglig 
indsatsplan.    

 



   
 

Alle skal bidrage · Marts 2015 9 

 

  

Boks 3 (fortsat) 
Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte 

• Danskuddannelse i integrationsprogrammet. Danskuddannelsestilbud skal i videst muligt omfang 
kombineres med den virksomhedsrettede indsats. Det kan f.eks. ske ved, at danskundervisningen fo-
regår på virksomheden, eller at kommunen afsætter bestemte ugedage til danskundervisning.  Der 
ændres ikke i kravene til og omfanget af danskundervisningen, og deltagerne i integrationsprogrammet 
har ligesom i dag pligt til at deltage i danskuddannelsen og kan sanktioneres, hvis de ikke lever op til 
denne pligt. 

 
• Forsøg med branchepakker. Der afsættes en pulje til udbredelse af branchepakker i ca. 20 udvalgte 

kommuner i 2015. Pakkerne består af forløb, som skal bidrage til at opkvalificere ledige mod særligt re-
levante brancher. Der skal foretages lokale arbejdsmarkedsanalyser, som viser jobmulighederne i lo-
kalområdet for flygtninge og indvandrere med begrænset erfaring med det danske arbejdsmarked.  
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2. Den enkelte skal bruge 
uddannelse og erfaring fra 
hjemlandet 
 

 
Flygtninge og familiesammenførte kommer til Danmark med meget forskellige forudsætnin-
ger. Nogle kan hverken læse eller skrive. Andre har en erhvervsuddannelse. Og andre igen 
har en universitetsuddannelse eller flere års erhvervserfaring.  

Det er vigtigt hurtigt at afklare, hvad den enkelte kan. Så alle kan få den hjælp, netop de 
behøver for at komme i arbejde.  
 
Mennesker med en solid uddannelse eller lang joberfaring skal ikke bruge tid på at lære 
noget, som de allerede kan. De skal i stedet have afklaret, hvad deres uddannelse og erfa-
ring svarer til i Danmark. Og om de mangler enkelte fag eller kurser for at kunne varetage et 
konkret job her i landet. I dag benyttes muligheden for en formel vurdering af medbragt ud-
dannelse alt for lidt. 

F.eks. kan en faglært tømrer, der har arbejdet flere år i hjemlandet, have brug for at få vurde-
ret sine kvalifikationer i forhold til det danske arbejdsmarked. Måske kræver det bare et en-
kelt fag eller kursus for at svare til en fuld faglært uddannelse.  
 
Og en ingeniør skal have svar på, om han eller hun har en uddannelse på niveau med en 
dansk diplomingeniør. Eller måske skal tage enkelte ekstra fag, for at uddannelsen svarer til 
en civilingeniør i Danmark. Andre har ikke papir på deres uddannelse, men har så stor erfa-
ring fra deres hjemland, at de kan gå lige ind på en dansk arbejdsplads som enten faglært 
eller ufaglært medarbejder. 

En hurtig afklaring kan bidrage til at give den enkelte og kommunen et klart billede af perso-
nens kompetencer, så han eller hun hurtigst muligt kan komme i job eller i en virksomheds-
rettet indsats.  

Derfor vil regeringen styrke indsatsen for tidlig kompetenceafklaring og vurdering af uddan-
nelseskvalifikationer blandt nytilkomne flygtninge og familiesammenførte.  
 
Indsatsen skal ske ad to spor, jf. boks 4. 
 
For det første skal ufaglærte og faglærte have en hurtig og bred vurdering af deres kompe-
tencer, både fra arbejde, uddannelse og fritidsliv.  
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For det andet skal de, der har en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, 
have en hurtig vurdering af deres medbragte uddannelseskvalifikationer. Målet er, at de skal 
have den hjælp eller efteruddannelse, som er nødvendig, for at de kan komme i arbejde og 
bruge det, de kan.  

Boks 4 
Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaringer fra hjemlandet 

Hurtigere realkompetencevurdering af ufaglærte og faglærte flygtninges og familiesammenførte  
Med en realkompetencevurdering ses der bredt på alle kompetencer, herunder kompetencer fra 
erhvervserfaring, uddannelse og fritidsliv. Realkompetencevurderingen er ikke et nyt fænomen, men 
foretages allerede i dag for at vurdere kompetencer i forhold til en specifik uddannelse eller med henblik på 
efteruddannelse med sigte på et job. Vurderingen er særlig relevant for ufaglærte og faglærte. 

• Hurtigere vurdering af kompetencer og erfaring. Kommunen skal allerede i forbindelse med visitati-
onen af deltagere i integrationsprogrammet vurdere, om den nytilkomne skal have en realkompetence-
vurdering.  

• Øget information til integrationsmedarbejderen. Den øgede brug af realkompetencevurderinger 
suppleres med bedre information til den enkelte integrationsmedarbejder om arbejdsmarkedet i f.eks. 
Syrien. 

Hurtigere vurdering af uddannelseskvalifikationer for personer med en kompetencegivende 
uddannelse 
Der skal ske en hurtigere vurdering og anerkendelse af uddannelseskvalifikationerne for de flygtninge og 
familiesammenførte, som har en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse fra deres hjemland. 
Målet er, at nytilkomne udlændinge hurtigt kan komme i arbejde.   

• Vurdering af uddannelseskvalifikationer. Kommunerne skal systematisk tilbyde nytilkomne deltagere 
i integrationsprogrammet en formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer hos Styrelsen 
for Videregående Uddannelser, hvis kommunen vurderer, at det er relevant. Med en formel vurdering 
fastsættes uddannelsens niveau i forhold til det danske uddannelsessystem. Vurderingen skal tilbydes 
så tidligt som muligt. Nytilkomne skal oplyses om muligheden af asylcentret umiddelbart efter medde-
lelse om asyl.  
 

• Fast track-vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer. Sagsbehandlere kan med ordnin-
gen her og nu få afklaret, hvilken uddannelse de nytilkomne har med i bagagen. Fast track-vurderingen 
gennemføres på 2 til 3 uger, hvilket er en væsentligt mindre end i dag. Derved bliver vurderingen mere 
relevant for sagsbehandlerens tilrettelæggelse af den videre indsats.   

 
• Styrket information i form af udarbejdelse af særlige landefaktaark og hotline-support til medar-

bejdere. Den enkelte sagsbehandler skal via faktaark mv. nemt kunne udsøge information om uddan-
nelsessystemet i relevante lande. Der stilles samtidig support til rådighed for integrationsmedarbejdere 
med oplysninger om enkelte uddannelser og uddannelsessystemer via en hotline. 
 

• Målrettet information til højtuddannede asylansøgere. Asylansøgere med en videregående uddan-
nelse, der kræver autorisation i Danmark (f.eks. en læge eller tandlæge), eller asylansøgere med en 
ph.d. skal allerede have tilbudt muligheden for en formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifika-
tioner, mens deres asylansøgning behandles i Danmark. Det vil fremme en tidlig overgang til det dan-
ske arbejdsmarked, hvis de får opholdstilladelse i Danmark.  
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3. Ventetid på asylcentret skal 
bruges bedre  
 

 
En tidlig hjælp er afgørende for, at nytilkomne flygtninge får en god start og bliver en del af 
det danske samfund. Men i dag begynder integrationsindsatsen først, når kommunen overta-
ger ansvaret for en flygtning. 

Når en flygtning har fået asyl i Danmark, er ventetiden i asylcenteret inden overgangen til 
kommunen på mellem en og to måneder.  
 
Regeringen ønsker, at ventetiden skal bruges bedre. Der skal sættes ind, så snart den nytil-
komne har fået meddelt asyl, jf. boks 5.  

Den tidlige indsats skal styrkes ved at sikre, at kommunerne fra første dag har en bred for-
ståelse af den nytilkomnes muligheder og behov. Medarbejderne i asylcentrene har en vigtig 
og tidlig indsigt i den enkeltes situation. Den information bør i højere grad deles med kommu-
nerne, når flygtningen overgår fra asylsystemet til kommunerne. Så kommunen kan hjælpe 
den nytilkomne hurtigt og målrettet.  

Samtidig skal den hurtige afklaring af flygtninges uddannelse og kvalifikationer så vidt muligt 
sættes i gang allerede i venteperioden. Så flygtningen hurtigst muligt kan komme i arbejde.  

Boks 5 
Ventetid på asylcentre skal bruges bedre 

Effektiv og systematisk overdragelse af viden. Der skal sikres en mere effektiv opsamling og overdragel-
se af informationer om den enkelte flygtnings baggrund og situation fra asylsystemet til kommunen. Så kan 
kommunerne trække på asylsystemets viden fra starten. Asyloperatørerne gennemfører bl.a. en opsøgende, 
systematisk sundhedsscreening af alle asylansøgere både i forhold til fysiske og psykiske lidelser. 
 
Tidligere vurdering af uddannelse. Så snart flygtninge får meddelt asyl, skal de oplyses om deres mulig-
heder for at få vurderet den uddannelse, de har med fra hjemlandet. Højtuddannede asylansøgere skal alle-
rede oplyses om muligheden i asylfasen, jf. boks 5. 
 
Børnerum. Der skal oprettes børnerum til pasning af børn under asylsamtalerne. Det er med Aftale om fi-
nansloven for 2015 muliggjort, at medfølgende børn kan opholde sig i trygge rammer, mens asylsamtalen 
afholdes.  
 
Dialog med KL om målrettet visitation af flygtninge. Udlændingestyrelsen vil drøfte med KL, hvordan 
visitationen af flygtninge kan forbedres. Kan man i højere grad tage hensyn til, om flygtningenes kompeten-
cer passer med de lokale muligheder i den kommune, hvor de kommer hen? 
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4. Styrket medborgerskab  
 

 
Nytilkomne borgere skal både være en del af arbejdsfællesskabet og så vidt muligt have et 
solidt netværk i lokalsamfundet. Begge dele er vigtige for at blive en del af det danske sam-
fund. 

Derfor skal arbejde og danskundervisning suppleres med en indsats for at blive en aktiv 
medborger. Nytilkomne skal opleve, at de er fuldgyldige medlemmer af og har indflydelse på 
det danske samfund. Og de skal føle sig respekteret og anerkendt som ligeværdige borgere.  

I Danmark har de fleste borgere tillid til hinanden, til normerne om politisk deltagelse og til 
samfundets institutioner. Medborgerskabet er stærkt – også for etniske minoriteter. 

Men der er udfordringer blandt indvandrere og efterkommere. Valgdeltagelsen er markant 
lavere end for personer med dansk oprindelse. Nydanskere er mindre aktive i foreningslivet. 
Mange nydanskere oplever diskrimination. Og for nogle kan kønsrollemønstre fra hjemlandet 
stå i vejen for deltagelse i det danske samfund.  

Det er regeringens mål, at alle borgere i landet bliver aktive medborgere. Det skal bl.a. ske 
ved at styrke nydanskernes deltagelse i demokratiske processer og i foreningslivet, ved at 
øge inddragelsen af lokalsamfundet og ved at bekæmpe diskrimination og intolerance – både 
hos nydanskerne selv og i resten af befolkningen.  

Kommunerne har ansvaret for den lokale indsats. Men de hverken kan eller skal løse alle 
opgaver. Lokalsamfundet skal hjælpe til. Det gælder naboer, andre medborgere, frivillige 
foreninger og ikke mindst de private virksomheder. 

I dag er der stor forskel på, hvor systematisk kommunerne arbejder med at inddrage civil-
samfundet i opgaven med at gøre de nye borgere til en del af Danmark.  
 
Regeringen vil styrke medborgerskabet hos nytilkomne gennem en mere ambitiøs inddragel-
se af civilsamfundet, jf. boks 6.  

Nytilkomne flygtninge skal i højere grad trække på hinandens erfaringer med det danske 
samfund. Dansk Flygtningehjælp har siden 2010 udviklet og afprøvet MindSpring-metoden, 
hvor nytilkomne flygtninge får mulighed for at dele erfaringer med hinanden og med ’ældre’ 
flygtninge. Det har givet gode resultater. Derfor vil regeringen udbrede metoden.  

I nogle kommuner tilbydes nytilkomne flygtninge en netværksfamilie. Erfaringerne med net-
værksfamilier viser, at de er en stor støtte for nytilkomne. De tætte relationer mellem de 
frivillige og familierne er med til at foregribe problemer, der kunne vokse sig store. Frivillige 
netværksfamilier kan også fungere som ambassadører ved at skabe en positiv stemning 
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omkring de nye medborgere og kan derved styrke opbakningen i lokalsamfundet. Regeringen 
vil udvide brugen af netværksfamilier til alle kommuner. 

Regeringen vil også styrke kommunernes mulighed for at inddrage det lokale foreningsliv. 
Der er bl.a. igangsat et projekt i 5 kommuner, som skal styrke samarbejdet mellem kommu-
nen og civilsamfundet om modtagelsen af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte. 
Projektkommunerne har gode erfaringer med organisering af samarbejdet med og inddragel-
sen af frivillige kræfter. Målet er at få dokumenteret de gode erfaringer, så de kan blive spredt 
til andre kommuner. Regeringen vil udvide projektet med flere kommuner. 

 
 
 

Boks 6 
Styrket medborgerskab  
 
Flygtninge skal bruge hinandens erfaringer (MindSpring). MindSpring er en metode, hvor man inviterer 
nytilkomne flygtninge med samme sprog og i samme situation til at deltage i gruppeforløb om deres aktuelle 
situation og livet i Danmark. Det vil give nytilkomne bedre mulighed for at håndtere forskellige daglige 
problemer ved at lære af ”ældre” flygtninge og af hinanden. Deltagerne får samtidig en bedre forståelse af 
det danske samfund. Regeringen vil udbrede indsatsen i 2015 til de 40 kommuner, som modtager flest 
nytilkomne.  
 
Netværksfamilier skal understøtte kontakten til lokalsamfundet. Regeringen vil udbrede tilbud om 
netværksfamilier til alle kommuner, der modtager nye flygtninge i 2015. Netværksfamilierne skal fungere 
som en slags ”gode naboer”, der ud over social kontakt oplyser flygtningene om forskellige forhold i det 
danske samfund. Netværksfamilierne udfylder derved behov, som ikke (kan) dækkes af de kommunale 
myndigheder.  
  
Lokalsamfundet skal bygge bro. I 2013 er der igangsat et projekt - Lokalsamfundet bygger bro - med 
Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og 5 kommuner, som skal styrke indsatsen omkring modtagelsen 
af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte gennem et styrket og mere formaliseret samarbejde mellem 
kommuner og civilsamfund. Regeringen vil udbrede projektet til yderligere 10 kommuner. 
 
Lokale foreninger skal med i indsatsen. Kommunerne skal være bedre til at inddrage det lokale 
foreningsliv i arbejdet med integrationsprogrammet og med den frivillige integrationsplan, som den 
nytilkomne kan få udarbejdet. Så den enkelte nytilkomne kommer i kontakt med f.eks. spejdere og 
sportsklubber, som kan være med til at skabe netværk og nye relationer, der igen kan styrke mulighederne 
for job og uddannelse.   
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5. Indvandrere på 
kontanthjælp skal i arbejde  
 

 
Det er ikke kun nytilkomne flygtninge og indvandrere, der skal hurtigere i arbejde. Der er 
også brug for en ekstra indsats for de flygtninge og indvandrere, der har været her i flere år, 
men som hænger fast i kontanthjælpssystemet.   
 
I dag er alt for mange ikke-vestlige indvandrere uden for arbejdsmarkedet. Mere end hver 
anden i den arbejdsdygtige alder er ikke i beskæftigelse. Og forholdsvist mange ikke-vestlige 
indvandrere er på offentlige forsørgelse. Især er mange på kontanthjælp.  

Det er ikke godt nok. Flygtninge og indvandrere skal ikke være klienter. De skal være en del 
af samfundet. Det bliver man bedst ved at have et job og være med i fællesskabet på en 
arbejdsplads.  

I dag modtager ikke-vestlige indvandrere mindre aktiv indsats end personer med dansk op-
rindelse, der er på kontanthjælp. Især får de i mindre grad virksomhedsrettede indsatser end 
andre kontanthjælpsmodtagere, selvom erfaringer viser, at det er den bedste vej til fast ar-
bejde.  

Kun 57 pct. af indsatsen for de jobparate ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp er virk-
somhedsrettet. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere med dansk baggrund er tallet 76 
pct. 
 
Tilsvarende er kun 18 pct. af indsatsen for de aktivitetsparate ikke-vestlige indvandrere på 
kontanthjælp virksomhedsrettet, mens 45 pct. af indsatsen for de aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere med dansk baggrund er virksomhedsrettet.  

Derfor vil regeringen lancere en ny landsdækkende indsats. Med indsatsen Alle skal bidrage 
skal alle tredjelandsstatsborgere, som har modtaget kontanthjælp i mindst 6 måneder, delta-
ge i en virksomhedsrettet indsats. Det kan være nyttejob, virksomhedspraktik eller løntilskud. 
De skal yde mere for ydelsen, og målet er at få et rigtigt job. I første omgang skal de nye 
vilkår gennemføres i 2015 og 2016, jf. boks 7. 

Det vil betyde, at der i de næste to år skal igangsættes mere end 25.000 ekstra forløb i alt, 
hvor ledige på kontanthjælp kommer ud på en arbejdsplads.  

Med Alle skal bidrage sikrer regeringen, at flygtninge og familiesammenførte på kontanthjælp 
i højere grad skal bidrage til samfundet.  
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Efter to år skal der gøres status for erfaringer og resultater, som kan bidrage til at videreud-
vikle indsatsen. 

 

 

 

 
 

Boks 7 
Indvandrere på kontanthjælp skal i arbejde  

• Flere skal ud på en virksomhed eller i nyttejob. Der iværksættes en landsdækkende indsats med et 
styrket virksomhedsrettet fokus for alle tredjelandsstatsborgere, som er ude af integrationsprogrammet, 
og som har modtaget kontanthjælp i mindst 6 måneder. Deltagerne får pligt til et virksomhedsrettet tilbud 
af som udgangspunkt 3 måneders varighed. Det virksomhedsrettede tilbud kan bestå af nytteindsats, 
virksomhedspraktik eller løntilskud.  

 
• Bedre samarbejde med erhvervslivet. Der afsættes midler til kommunale virksomhedsambassadører, 

der skal styrke samarbejdet med de lokale virksomheder og etableringen af virksomhedspladser til mål-
gruppen. 

 
• Der afsættes ekstra midler til mentorstøtte. Den øgede brug af mentorstøtte skal understøtte, at især 

de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere deltager og fastholdes i det virksomhedsrettede tilbud.  
 
• Bedre opfølgning. Alle deltagere får ret og pligt til en ekstra samtale, som bl.a. skal skabe fornyet moti-

vation hos den enkelte borger. Med udgangspunkt i samtalerne udarbejdes en plan for borgeren, som 
indeholder et konkret og realistisk beskæftigelsesmål, og der skal udarbejdes et CV for borgeren. Delta-
gerne får ret og pligt til yderligere en ekstra samtale og et ekstra virksomhedsrettet tilbud, hvis de fortsat 
er ledige 6 måneder efter det første virksomhedsrettede tilbud er afsluttet.  

 
• Træk i kontanthjælpen ved fravær. Den ekstra samtale og de tilbud, som gives, vil være omfattet af de 

almindelige sanktionsregler i kontanthjælpssystemet. Det betyder, at der kan ske fradrag i ydelsen ved 
ubegrundet udeblivelse og fravær. Der skal dog tages hensyn til den lediges sociale situation i forbindel-
se med sanktioner.  Udgangspunktet er, at alle deltager i indsatsen, men at der i få tilfælde kan være 
behov for at benytte de gældende undtagelsesbestemmelser i den ordinære indsats. 

 Den nye indsats er et to-årigt forsøg: Indsatsen påbegyndes i 2015. Der vil være en vis indfasning, fordi 
der skal etableres et større antal virksomhedsrettede tilbud. Alle skal bidrage forventes afsluttet primo 
2017.  

 
 



   
 

Alle skal bidrage · Marts 2015 17 

6. Fælles mål om job og 
uddannelse  
 

 
Det er regeringens mål, at udlændinge i Danmark skal arbejde og være en del af samfundet.  
 
Det kræver forpligtende og fælles mål – for den enkelte indvandrer, for kommunen og for 
staten. Og det kræver en samlet styring, som understøtter den enkeltes udvikling, giver 
kommunerne den rigtige tilskyndelse og sikrer en fortsat national opmærksomhed.  
 
Kommunerne har allerede i dag en tilskyndelse til at få flygtninge og indvandrere i arbejde. 
Øget beskæftigelse mindsker kommunens udgifter til ydelser. Samtidig giver det såkaldte 
resultattilskud en direkte belønning for hver flygtning eller familiesammenførte, som kommer i 
mindst 6 måneders ustøttet beskæftigelse eller ordinær uddannelse inden for de første 3 år, 
eller som består en danskprøve inden for de første 5 år. 

Regeringen vil gennemføre en målretning af resultattilskuddet, som yderligere skal styrke 
kommunernes fokus på job og uddannelse. 

Regeringen vil desuden give finansieringen af de områder, der vedrører udlændinge, et sam-
let eftersyn for at afdække yderligere muligheder for at styrke kommuners tilskyndelse til at 
udlændinge kommer i arbejde og bliver en del af samfundet.  

Kommunernes incitamenter på integrationsområdet skal ses i lyset af Aftale om reform af 
refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet. Omlægningen af refusionssystemet 
for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler vil styrke kommunernes tilskyndelse til en 
mere effektiv og resultatorienteret beskæftigelsesindsats. 

Regeringen vil også sætte nationale mål for udviklingen på integrationsområdet. Regeringen 
har tidligere slået fast, at 10.000 flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde inden 
2020. Det er dog vigtigt med et bredere fokus. Som et nyt nationalt mål, skal relativt flere 
unge med indvandrerbaggrund tage en uddannelse. Og flere skal bestå integrationspro-
grammets danskprøve, jf. boks 8. 
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Med klare og konkrete mål vil regeringen skabe et stærkt, fælles og vedvarende fokus på 
resultater.  
 
Regeringen vil indgå i et nyt partnerskab med KL, som skal følge udviklingen mod målene, jf. 
boks 9.   

Flere analyser viser, at der i dag er store forskelle på, hvor gode kommunerne er til at gøre 
flygtninge og indvandrere til en del af samfundet. Eksempelvis er der, når der tages højde for 
forskellene i kommunernes vilkår og indvandrernes baggrund, en forskel mellem den mest 
succesfulde og den mindst succesfulde femtedel af kommunerne på11,4 procentpoint, når 
det gælder opgaven med at få indvandrere af ikke-vestlig oprindelse i arbejde eller uddannel-
se. Derfor skal kommunerne være bedre til at lære af hinanden. Det er et af formålene med 
det kommende partnerskab.  

Samtidig vil regeringen indføre tilbagevendende benchmarkings af kommunernes indsatser. 
De kommunale sammenligninger kan identificere de dygtigste kommuner og sprede best 
practice. Det kan også indgå i partnerskabet med KL.  

Ligesom andre borgere har indvandrere og flygtninge berøring med mange dele af samfun-
det: Socialområdet, uddannelse, bolig, beskæftigelse mv. Derfor er der også mange forskelli-
ge love og reguleringer, der har betydning for, om det f.eks. lykkes at få udlændinge i arbej-
de.  
 
For at sikre sammenhæng mellem mål og styring på tværs af områderne vil regeringen gen-
nemføre et styringseftersyn af hele den regulering, som berører integrationsområdet. Formå-
let er at skabe bedre sammenhæng mellem mål og styring, så indsatsen bygger på viden om, 
hvad der virker. 

Regeringen vil også gennemføre en regelforenkling af de planer, som indsatsen for flygtninge 
og familiesammenførte er omfattet af. I dag skal flygtninge og familiesammenførte for det 

Boks 8 
Flere indvandrere i job og uddannelse i 2020 

• Flere i job: 10.000 flere indvandrere og efterkommere skal i arbejde inden 2020. Det svarer til, at den 
strukturelle beskæftigelsesfrekvens for 15-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprin-
delse skal være på mindst 54 procent i 2020. Dermed vil den strukturelle beskæftigelse være forbedret 
med 3,5 procentpoint i forhold til 2011.  
 

• Flere unge i uddannelse: I 2020 skal forskellen i andelen af unge med en dansk baggrund og andelen 
af unge indvandrere og efterkommere, der gennemfører mindst en ungdomsuddannelse, være mindre 
end i dag. I 2013 var den forventede andel 94 pct. for unge med en dansk baggrund og 87 procent for 
vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. 
 

• Bedre danskkundskaber: I 2020 skal andelen af kursister omfattet af integrationsprogrammet, der be-
står danskprøven inden 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse, være på mindst 75 procent. I 2013 
var denne andel 66 procent efter 5 år fra påbegyndelse af danskuddannelse. 
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første have en obligatorisk integrationskontrakt om bl.a. beskæftigelse og uddannelse. Kon-
trakten løber, indtil borgeren opnår tidsubegrænset opholdstilladelse (mindst 5 år). For det 
andet skal de tilbydes en frivillig integrationsplan, som har et helheds- og familieorienteret 
fokus, men som også handler om beskæftigelse og uddannelse. Endelig skal de have en 
jobplan på ”min side,”, når de går over til den generelle beskæftigelsesindsats.  

Alt det kan være svært at gennemskue for borgeren. Og de mange planer tager unødigt 
meget af de kommunale medarbejderes tid.  

Derfor vil regeringen afskaffe den nuværende integrationskontrakt. Den skal afløses af ”min 
plan” under ”min side” på jobnet.dk, som skal udstikke et samlet mål for beskæftigelsesind-
satsen for borgeren. Den frivillige integrationsplan skal kun indeholde de oplysninger om 
uddannelse og beskæftigelse, som allerede er i ”min plan.”  

 

Boks 9 
Fælles mål om job og uddannelse – nationalt, kommunalt og for den enkelte 

Benchmarking af integrationsindsatsen. Regeringen vil igangsætte tilbagevendende benchmarks af 
kommunernes indsatser på områderne for arbejdsmarked, offentlig forsørgelse, uddannelse og danskunder-
visning.  
 
Partnerskab om integration med KL og kommunerne. Regeringen vil indgå i et nyt partnerskab med KL. 
Med partnerskabet understøttes indsatsen i kommunerne gennem spredning af viden om og erfaringer med, 
hvad der virker. Samtidig følges der op på mål og benchmarking. 
 
Målretning af resultattilskud. Resultattilskuddet målrettes mod en tidlig indsats mod job og ordinær uddan-
nelse. Resultattilskuddet for ustøttet beskæftigelse og ordinær uddannelse fordobles i de første to år af inte-
grationsprogrammet. Resultattilskuddet for bestået danskprøve halveres. Der ændres dog ikke i kravene til 
og omfanget af danskundervisningerne, og deltagerne i integrationsprogrammet har ligesom i dag pligt til at 
deltage og kan sanktioneres, hvis de ikke lever op til denne pligt. 
 
Bedre styring af indsatsen 
• Styringseftersyn. Regeringen vil gennemføre et styringseftersyn af al den regulering, som berører inte-

grationsområdet. Er der konflikt mellem mål, love og regler? Er der regulering, som kan forenkles? 
• Eftersyn af kommunale incitamenter. Regeringen vil gennemføre et samlet eftersyn at finansieringen 

på integrationsområdet. Målet er at styrke kommuners incitamenter til få udlændinge i job eller uddan-
nelse.   

Regelforenkling af planer. Regeringen vil afskaffe den eksisterende integrationskontrakt. Deltagere i inte-
grationsprogrammet skal i stedet have ”min plan” på jobnet.dk.  Dermed får borgeren den samme genkende-
lige plan for uddannelse og beskæftigelse, hvad enten vedkommende er i integrationsprogrammet eller i den 
generelle beskæftigelsesindsats. Den frivillige integrationsplan skal i forhold til uddannelse og beskæftigelse 
kun indeholde de oplysninger, som allerede er i ”min plan.” Det vil gøre systemet mere gennemskueligt for 
borgeren. Og lettere at håndtere for kommunen.  
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7. Vi vil bruge pengene, hvor 
de gør mest nytte 
 

 
Regeringen vil bruge ressourcerne til flygtninge og indvandrere bedre.   
 
Hjælpen skal i højere grad gå til de udlændinge, som har behov for mest støtte for at komme 
i arbejde og blive en del af det danske samfund.  

Der er kommet flere flygtninge til Danmark. Modtagelsen og indsatsen i den første tid efter 
ankomsten skal være så effektiv som mulig. Der skal sættes ind, for at nytilkomne hurtigt får 
et arbejde.  
 
Og så skal vi gøre noget ekstra for de udlændinge, som har været på kontanthjælp i en læn-
gere periode.  

Derved vil regeringen sætte ekstra ind i 2015 og 2016. Regeringens nye forslag vil samlet 
indebære merudgifter på i størrelsesordenen 128 mio. kr. i 2015 og 76 mio. kr. i 2016. Den 
afsatte reserve til styrket integration i 2015 inddrages til finansiering af udspillet. 
 
I 2018, hvor de nye forslag er fuldt indfaset, vil de være omtrent udgiftsneutrale. Det skyldes, 
at ressourcerne i integrationsprogrammet målrettes den tidlige indsats samt de nytilkomne, 
som har behov. 

Initiativerne i Alle skal bidrage vurderes at bidrage til at øge den strukturelle beskæftigelse.  

Regeringens udspil indebærer blandt andet en målretning og omlægning af den aktive ind-
sats i integrationsprogrammet i retning af mere virksomhedsrettede indsatser. Erfaringer 
indikerer, at netop virksomhedsrettede indsatser i højere grad kan bidrage til at bringe kon-
tanthjælpsmodtagere i job end andre typer af indsatser. Samtidig styrkes kontakten til ar-
bejdsmarkedet gennem uddannelse, og der sikres et bedre match til arbejdsmarkedet gen-
nem tidlig kompetenceafklaring, hvilket har potentiale for at styrke beskæftigelsen. 

I januar 2015 indgik regeringen og KL en forståelse om integrationsområdet, jf. boks 10. 
Forståelsen understøtter særligt kommunernes arbejde med at modtage og boligplacere nye 
borgere i 2015. Regeringens udspil bygger videre på forståelsen. 
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Boks 10 
Regeringen og KL’s forståelse om integrationsområdet 

For at imødegå kommunernes udfordringer med navnlig at finde eller etablere boliger til nye borgere er re-
geringen og KL enige om at iværksætte en række konkrete tiltag, herunder bl.a. at:  

• Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en midlertidig ændring af planloven, så kommunerne får 
mulighed for at give dispensation fra formåls- og anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan. Dette vil 
øge kommunernes mulighed for en hurtig og midlertidig indkvartering af flygtninge. 
 

• Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til en ændring af reglerne om almene kollektive bofælles-
skaber, så kravet for boenheder lempes. Dette vil forøge kommunernes muligheder for at boligplacere 
flere flygtninge sammen, hvor dette af kommunen vurderes som hensigtsmæssigt.  
 

• Regeringen vil understøtte etableringen af en boligbørs, som kan danne rammen for kontakt mellem 
danskere, som ønsker at udleje en bolig til nyankomne flygtninge, og kommuner, som har udfordringer 
med at finde egnede boliger. 
 

• Regeringen vil udmønte 125 mio. kr. i 2015 til investeringer i kommunerne med henblik på de ekstra-
ordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herun-
der fx midlertidig indkvartering såvel som indretning af permanente boliger.  
 

• Regeringen vil udmønte et integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2015 til at håndtere det ekstraordinært 
høje antal flygtninge. 

 
 









Bilag: 2.2. Beskæftigelsesindsatsen i Fremtiden.pdf

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 92774/15



 

  

 
Dato: 29.maj 2015 

Integrationsindsatsen i fremtiden 

 

Indledning – baggrund 

Integrationsindsatsen står over for store ændringer i fremtiden. Der skal sættes mere 

fokus på job og uddannelse og findes andre veje til at lære dansk og blive integreret i 

det danske samfund. Baggrunden for dette er blandt andet, at mange af de nye borgere 

har brugbare kompetencer med sig, som kan anvendes på arbejdsmarkedet. Den 

arbejdskraftsreserve der står til rådighed skal sættes i spil med en ny og mere 

erhvervsrettet indsats. 

 

I 2015 skal vi modtage 204 personer samt en del familiesammenføringer, hvilket sætter 

indsatsen under et voldsomt pres med væsentlig flere modtagelser/boligplaceringer og 

endnu flere borgere i sagsstammerne hos jobkonsulenterne. Det foreløbige tal for 

modtagelser i 2016 er på 184 personer. 

 

Status 

Antallet af borgere på integrationsprogrammet har været stigende de senere år. Fra 

155 i februar måned 2013 til 356 i januar måned 2014 svarende til en stigning på over 

100 %. Pt. er der 354 borgere med et aktivt kontaktforløb fordelt på 193 mænd og 161 

kvinder. Ses der på aldersfordelingen, udgøres den største gruppe af borgere i alderen 

18 til 39 år med i alt 256 personer. Personer fra Syrien udgør næsten 33 % af 

målgruppen, men også rumænere og polakker og personer fra Thailand fylder godt i 

statistikken.   

 

Integrationseffekten i Frederikshavn er ganske god. Det fremgår af vedlagte opgørelse 

af den 20. oktober 2014 fra LG Insight, Hvor Frederikshavn sammenlignes med de 

øvrige nordjyske kommuner. 

 

Ses der på aktivitetssiden, er der plads til forbedringer. Mens antallet af personer har 

været stærkt stigende siden februar 2014, har der været en forholdsvis marginal 

stigning i antallet af aktiviteter. Det betyder, at aktiveringsgraden samlet set er faldende 

for målgruppen (danskuddannelse indgår ikke i beregningen da dette jo er et SKAL 

forløb). Derudover skal det bemærkes, at antallet af aktiviteter i private virksomheder 

stort set er fraværende på trods af, at det er her vi ved, at der er gode effekter i forhold 

til ordinær beskæftigelse. Ses der på effekten de seneste 12 måneder, har kun 5 

personer afsluttet et kontaktforløb til ordinær beskæftigelse (der kan være fejl i 

registreringen, hvis sagsbehandlerne ikke angiver korrekt afslutningsårsag). 

Langt de fleste personer afslutter integrationsprogrammet til almindelig kontakthjælp 

(opgjort på antal ”udløb af integrationsperioden” og ”målgruppeskift”). 

Der vil helt klart være noget at hente ved en mere virksomhedsrettet indsats! 

 

Flygtningeprofilen for 2015  

Sagsnummer:  

15/15981 

 

Forfatter: 

Anders Ferløv Andersen 

 

Emne: 

Integrationsindsatsen 
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Udlændingestyrelsen har oplyst, at størstedelen af de personer, der for 

opholdstilladelse i Danmark, og som bliver visiteret til boligplacering i 2015, forventes at 

stamme fra Syrien, Eritrea, Afghanistan, Iran og Rusland (tjetjenere). 

 

I Frederikshavn Kommune har vi en forventning om, at der primært boligplaceres 

syrere og eritreere. Herudover planlægges der fra Udlændingestyrelsen, at der 

genbosættes af kvoteflygtninge i 2015. Det er primært flygtninge fra Den Demokratiske 

Republik Congo og fra Syrien. Hvert år kommer der mellem 450-500 kvoteflygtninge til 

Danmark, hvor vi forventer at få en andel. 

 

Nuværende indsats 

Integrationsteamet har p.t. alene ansvaret for borgere under integrationsprogrammet. 

Programmets varighed er p.t. på 3 år. Når borgerne stopper og kommer under LAB-

loven flyttes indsatsen til Specialteamet. 

 

Den nuværende indsats (lovbestemt) tager primært sit sigte i en hurtig opstart på 

danskuddannelse og gennemførsel af de første sprogmoduler, således at borgerne er 

sprogligt klædt på til en virksomhedsrettet indsats. Sammensætningen af indsatsen, 

hvor borgerne risikere at vente længe på virksomhedsrettet indsats, gør at 

integrationen på arbejdsmarkedet ”trækker ud” eller udebliver. Det kan betyde, at 

borgerne får en oplevelse af at blive passificeret og marginaliseret i forhold til 

arbejdsmarkedet, hvor medbragte traumer kan forstærkes. Det betyder, at flere end 

nødvendigt ender på kontanthjælp efter integrationsperioden og Frederikshavn 

Kommune får dermed øget sit antal af borgere på langvarig/varig ydelse.  

Danskuddannelsen foregår på AOF Sprogskole i Frederikshavn. Det giver nogle 

problemer i forhold til borgere med bolig udenfor Frederikshavn, da de ofte selv skal 

afholde transportudgifterne. Der arbejdes på en løsning med AOF om afholdelse af 

undervisningen i Skagen. 

 

I dag er teamet bemandet med 8 medarbejdere som følger: 

Lederreference til Anders Ferløv, Projektafdelingen 

Faglig koordinator  - dækket af JC med ¼ stilling 

Integrationskoordinator  - Bajro 

Integrationsmedarbejder - Olga (rotationsstilling til juli 2015) 

Jobkonsulenter  - med hver sin sagsstamme 

 Iben   - p.t. 80 

 Pia  - p.t. 45 

 Aprilia  - p.t. 69 

 Jette  - p.t. 59 

Familiekonsulenter - Ulla og Susanne 

Virksomhedskonsulenter - hidtil dækket af JC – overgået til PA i marts 2015 

IT, økonomi m.m. - dækkes af Styringsenheden 

EU-borgere  - løses p.t. af Pia Taube, JC 

Sanktioner  - løses p.t. af Pia Taube, JC 

Udbetaling – transport §23F - Lars Bisgaard  
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Der er snitflader til en række andre centre/afdelinger: 

 Ydelsesafdelingen 

 Projektafdelingen 

 Børn og unge  

 Familieafdelingen 

 Center for Unge 

 Center for ældre 

I dag løser vi både skal og kan opgaver. Som en service hjælper vi borgerne med 

udfyldelse af ansøgninger til familiesammenføringen. Det er en kan-opgave, som vi 

hjælper med af servicehensyn. Det er familiekonsulenter som hjælper borgerne. Det er 

ikke en del af deres opgaver og i reglen ikke ”efter bogen”. Der skal findes en holdbar 

løsning på denne udfordring. 

 

Samarbejdspartnere 

- Ministerier og styrelser 

- Integrationsnet 

- Sundhedssystemet 

- Kommunenetværk 

- Banker 

- AOF/skoler/erhvervsskoler 

- Virksomheder 

- Integrationsråd 

- Frivillige 

- Tolkebistand 

- Foreningen Nydansker 

Den fremtidige indsats 

Den fremtidige indsats tager sit sigte i, at integrationen skal indeholde både den 

sprogmæssige del og den virksomhedsrettede del, henimod en hurtigere 

selvforsørgelse. Integrationen får et endnu bedre afsæt med en sammensætning af 

sprogundervisning på sprogskolen og den daglige kontakt med danskere på en 

arbejdsplads. Vi vil have gjort op med, at forudsætningen for integration er det danske 

sprog – forudsætningen er både sprog og job! 

Og det forventes, at sprogundervisningen afvikles i henholdsvis Frederikshavn og 

Skagen fremadrettet. 

Vi forventer at kunne opnå en væsentligt højere andel af nydanskere på egen 

forsørgelse efter endt integrationsprogram end hidtil med den fremtidige 

sammensætning af indsatsen. Vi foreslår samtidig, at den samlede indsats for 

nydanskere samles i en integrationsafdeling med ansvar for alle nydanskere – 

flygtninge, indvandrere og kvoteflygtninge fra ikke vestlige lande samt alle EU-borgere, 

som kommer til Danmark for at arbejde og eventuelt bosætte sig. Det vil betyde, at vi 

kan skabe en målrettet, specialiseret og sammenhængende indsats for både nye og 

herboende nydanskere. 
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Vi har skelet andre løsningsmodeller og vil anbefale at indføre nedenstående model, 

som har opnået stor anerkendelse i kommunerne. Modellen er en del af det nye 

integrationsudspil, som p.t. er i høring og forventes fremsat ultimo april måned 2015. 

Modellen er udarbejdet af LG Insight, som vi gerne vil indlede et tættere samarbejde 

med for at på implementeret modellen i Frederikshavn Kommune. Se vedlagte tilbud fra 

LG Insight. 

 

Overordnet ser indsatsen således ud for en nyankommet borger: 

Borgeren boligplaceres enten permanent eller midlertidigt og tilmeldes straks 

sprogskolen med 3-ugers fuldtidsundervisning. Der lægges en plan sammen med 

borgeren for hans/hendes forløb og foreløbig kompetenceafklaring på 

intergrationsplansmødet. Efterfølgende suppleres sprogskolen med kommunens 

introforløb – Job & Liv i Danmark med det sigte at komme i gang med et 

brancepakkeforløb frem mod selvforsørgelse. 

 

Der vil dog være behov for en nærmere analyse af arbejdsmarkedet i kommunen og et 

efterfølgende tæt samarbejde med erhvervslivet jf. oplægget fra LG Insight. 

Nedenstående figurer er eksempler på, hvorledes den overordnede struktur vil kunne 

se ud i Frederikshavn Kommune. Vi ønsker analyse og efterfølgende implementering af 

den nye model gennemført i samarbejde med LG Insight jf. vedlagte 

tilbud.
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Organisering 

En fremtidig indsats skal afspejles med en passende organisering af teamet. Der 

forventes derfor tilført en række medarbejdere med de fornødne kompetencer for at 

kunne opnå de fremtidige målsætninger på området. Teamet bør sammensættes på 

følgende måde:  

- X  Jobkonsulenter (beregnes på talmateriale) 

- 2 Virksomhedskonsulenter 

- 2 Integrationsmedarbejdere 

- 1-2  Job & Liv m.m. 

- ½-1 Administrativ ? 

- 2 Familiekonsulenter 

- 1 Integrationskoordinator 

- ½ Faglig koordinator 

Vi ønsker mulighed for at etablere den fornødne organisering via besættelse af et antal 

stillinger. Det skal i analyseperioden vurderes de konkrete antal og det konkrete 

jobindhold. 

 

 

 

Fysisk placering 
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Teamet vil kunne være på rådhuset med spredt placering i Jobcentret. Alternativt vil vi 

kunne samle hele temaet i hus 3 hos Projektafdelingen. Her vil vi kunne lave et samlet 

Integrationscenter med samtlige funktioner samlet i den daglige drift. 

Det forventes, at Projektafdelingen indenfor ca. 1 år flytter til en nu og mere centernær 

lokation i Frederikshavn by. 
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UDVIKLING I 2015 
 

 HOVEDOMRÅDER EFTER ADMINISTRATIVE TILTAG 
 

1. Udvikling vist på hovedområder efter administrat ive tiltag 
 
 
 Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = mindreforbrug budget 

2015 
budget pr. 

2015 
regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 - 2 

    
 

  
 

  

Integration 11.000 11.023 16.500 
 

5.477 

Ekstraord. tilskud integration   -4.812  -4.812 

Førtidspensioner 307.158 308.014 305.983 
 

-2.031 

Ressourceforløb 18.867 18.958 14.000 
 

-4.958 

Jobafklaringsforløb 12.033 12.033 7.000 
 

-5.033 

Sygedagpenge 80.174 80.430 95.130 
 

14.700 

Kontanthjælp 97.274 97.575 106.000 
 

3.425 

Revalidering 12.500 12.534 11.000 
 

-1.534 

Ledighedsydelse, fleksjob 80.751 80.967 81.900 
 

933 

Jobtræning, servicejob 2.998 3.080 3.000 
 

-80 

Seniorjob 12.450 12.283 10.000 
 

-2.283 

Beskyttet beskæftigelse 2.685 2.774 2.574 
 

-200 

Midlertidig arb.ydelse. drift 1.457 1.433 633 
 

-800 

Forsikrede ledige 151.685 151.685 138.279 
 

-13.406 

Midlertidig arb.ydelse 10.099 9.155 7.877 
 

-1.278 

Beskæftigelsesordninger 23.884 23.490 37.500 
 

14.010 

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 
 

0 

jobrotation 
  

4.000 
 

4.000 

PL regulering 
  

1.500 
 

1.500 

Total  828.015  828.434 836.064  7.630 

Bankbøgerne  0 3.037 
  

-3.037 

Total drift med bankbøger  828.015 831.471 836.064  4.593 
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UDVIKLING I 2015 
 

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER 
FØR ADMINISTRATIVE OG POLITISKE TILTAG 

2. Udvikling vist på hovedområder før administrativ e og politiske tiltag 
 
 
 Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = mindreforbrug budget 

2015 
budget pr. 

2015 
regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 3 - 2 

    
 

  
 

  

Integration 11.000 11.023 16.500 
 

5.477 

Ekstraord. tilskud integration   -4.812  -4.812 

Førtidspensioner 307.158 308.014 305.983 
 

-2.031 

Ressourceforløb 18.867 18.958 14.000 
 

-4.958 

Jobafklaringsforløb 12.033 12.033 6.000 
 

-6.033 

Sygedagpenge 80.174 80.430 97.630 
 

17.200 

Kontanthjælp 97.274 97.575 107.000 
 

9.425 

Revalidering 12.500 12.534 11.000 
 

-1.534 

Ledighedsydelse, fleksjob 80.751 80.967 81.900 
 

933 

Jobtræning, servicejob 2.998 3.080 3.000 
 

-80 

Seniorjob 12.450 12.283 10.000 
 

-2.283 

Beskyttet beskæftigelse 2.685 2.774 2.574 
 

-200 

Midlertidig arb.ydelse. drift 1.457 1.433 633 
 

-800 

Forsikrede ledige 151.685 151.685 140.279 
 

-11.406 

Midlertidig arb.ydelse 10.099 9.155 7.877 
 

-1.278 

Beskæftigelsesordninger 23.884 23.490 37.500 
 

14.010 

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 
 

0 

jobrotation 
  

4.000 
 

4.000 

PL regulering 
  

1.500 
 

1.500 

Total  828.015  828.434 845.564  17.130 

Bankbøgerne  0 3.037 
  

-3.037 

Total drift med bankbøger  828.015 831.471 845.564  14.093 
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3. Indledning. 
De budgetansvarlige har sammen med Økonomicenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for 
de væsentligste afvigelser.  
 
Materialet omfatter udvalgets omkostningssteder. Over- og underskud fra 2014 er indregnet i udvalgets net-
tobudget.  
 
Konklusion på budgetrevisionen. 
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 30.04.15 udgør ekskl. bankbøger 828,5 mio. kr. 
Incl. bankbøger er nettobevillingen på 831,5 mio.kr.   
Det faktiske nettoforbrug pr. 30/4 udgør 251,2 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 30,2 % inden peri-
odisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til udbetaling Danmark.  
I forhold til oprindelig budget 2015 er der sket følgende bevægelser: 
 
Oprindelig budget  828,0 mio. kr. 
Løn/prisregulering      0,3 mio.kr. 
ØKD tidligere år      3,2 mio. kr. 
Korrigeret budget  831,5 mio. kr. 
 
 
Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetrevisionen: 
Pr. 30. april 2015 forventes der ved årets udgang et merforbrug på 17,1 mio. kr., før administrative og politi-
ske tiltag. De administrative tiltag nedbringer merforbruget til 7,6 mio. kr. Derfor skal der politisk tages stilling 
til de af Centret for Arbejdsmarked udarbejdede tiltag. Denne plan vil blive forelagt på AMU`s møde den 8. 
juni 2015. 
Budgettet på AMU`s område er hårdt presset, da tildelingen af midler via budgetgarantien er afhængig af, 
hvordan det går på landsplan med overførselsudgifterne. Dette har bevirket, at budgettet er blevet reduceret 
med ca. 14 mio. kr. svarende til pristalsregulering, når der sammenlignes med 2014. 
Budgettet er blandt andet påvirket af Sygedagpengereformen, der trådte i kraft pr. 1.7.2014. 2015 er første 
hele budgetår, hvor reformen skulle virke. Et af hovedelementerne i denne reform var en omlægning fra sy-
gedagpenge til jobafklaring på en lavere ydelse.  

4. Bemærkninger til de enkelte områder 
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3.1 Integrationsområdet 
KORT PRÆSENTATION: 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrati-
onsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. 
 
Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. 
Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, 
som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til 
kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Aktiviteten på området vedrører: 
Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven. 
 
Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlæn-
dinge. 
 
På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholds-
tilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud. 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudgettet for 2015 udgør 11,0 mio. kr. På baggrund af afholdte udgifter og opgjorte 
tilskud pr. 30.04.2015, forventer afdelingen ved årets udgang udgift på 16,5 mio. kr. og dermed et merfor-
brug på 5,5 mio. kr. Merforbruget skyldes at nettotilgangen af flygtninge på kontanthjælp er større end for-
ventet ved budgetlægningen. 
Kommunen er ekstraordinært tildelt et tilskud på 4,8 mio. kr., hvorfor det forventede merforbrug ved årets 
udgang forventes at udgøre 0,7 mio. kr.  
Om området kompenseres yderligere ved midtvejsreguleringen vides ikke p.t, da midtvejsreguleringen ses 
for alle kommuner under et. 
. 
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3.2 Førtidspensioner 
KORT PRÆSENTATION: 
Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæssigt, opdelt i tre kategorier. 
Førtidspension med 50 % refusion 
Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 
Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 
 
Folketinget vedtog i efteråret 2012 en førtidspensionsreform gældende fra 2013. Konsekvenserne af denne 
førtidspensionsreform giver færre tilkendelser og et faldende antal førtidspensionister. 

 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. 
januar 2003. Til gengæld er der ligeledes en fortsat stigning i antallet af nye førtidspensionister. Samlet set 
giver dette et fald i antallet af førtidspensionister, set i forhold til det oprindelige budget. 
 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 
 50 % før 2003 35 % før 2003 35 % efter 2003 I alt 
Regnskab 2012 331 737 1.774 2.842 
Regnskab 2013 301 688 1.998 2.987 
Regnskab 2014 274 625 1.980 2.879 
 
Budget 2015 248 582 1.986 2.816 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til/afgang 253 585 1.978 2.816 
 
Afdelingens prognose  247 572 1.982 2.801 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 308,0 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 18,0 mio. kr. netto 
vedrørende førtidspensioner med 50 % statsrefusion og 290,0 mio. kr. netto med 35 % statsrefusion,  
På baggrund af forbruget og afdelingens nøgletal pr. 30. april 2015 vil forbruget ved et uændret aktivitetsni-
veau ultimo udgøre 307,9 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Men på baggrund af afdelin-
gens prognose forventes forbruget at beløbe sig til 306,0, mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug ved 
årets udgang på 2,0 mio. kr.  
 
PERSPEKTIVERING: 
Der blev i efteråret 2012 vedtaget en reform på førtidspensionsområdet, der lægger vægt på en tidlig ind-
sats, for at mindske tilgangen til førtidspension. Der er i reformen særlig fokus på de unge førtidspensioni-
ster. Et væsentligt element er såkaldte ressourceforløb, hvor man i op til 5 år i fællesskab arbejder med bor-
gerens samlede problemstillinger. Herved får den enkelte en udtømmende afprøvning af mulighederne på 
arbejdsmarkedet, før der som sidste mulighed sker en tilkendelse af førtidspension. 
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3.3 Ressource/jobafklaringsforløb 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Med fleksjob- og førtidspensionsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet til 2013, skal alle kommuner gøre 
en ekstra indsats for de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at få en tilknytning til 
arbejdsmarkedet i stedet for at tilkende permanente offentlige forsørgelsesydelser. 
Fokus i reformen er at etablere ressourceforløb, hvor borgeren deltager aktivt i processen og hvor forløbet 
tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæf-
tigelse. Kun de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, og hvor der ikke er udsigt til at en indsats vil 
ændre i arbejdsevnen, vil således fremover få bevilget førtidspension. Unge under 40 år vil i udgangspunk-
tet, slet ikke kunne få bevilget førtidspension. Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve borge-
rens restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob.  
 
Jobafklaringsforløb 
Personer der ikke længere opfylder betingelserne for forlængelse efter de gældende regler i sygedagpenge-
loven, vil ved fortsat sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedagpengesager 
sker efter 5 måneders sygdom. Jobafklaringsforløb er korte forløb, maksimalt op til 2 år ad gangen med mu-
lighed for op til 2 jobafklaringsforløb. Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for bor-
gere der fortsat har en arbejdsgiver og overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til 
ydelsen på jobafklaring, så længe ansættelsesforholdet fortsætter. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
I 2015 forventes der, at 148 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb. I jobafklaring forventes ca. 59 fuld-
tidspersoner . 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudget udgør i 2015 31,0 mio. kr. Forbruget på ressourceforløb forventes at udgøre 
14,0 mio. kr. incl. driftsudgifter, medens forbruget på jobafklaring forventes at udgøre 6,0 mio. kr., hvorfor der 
forventes at være et samlet mindreforbrug på 11,0 mio. kr. ved årets udgang.  
Mindreforbruget på ressourceforløb skyldes færre på ydelsen end budgetlagt, samt færre udgifter til aktive-
ring af borgerne.  
Mindreforbruget på jobafklaring på 5,0 mio. kr. skyldes væsentlig færre borgere på ydelsen end budgetlagt.   
 
PERSPEKTIVERING: 
Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men det forventes at varigheden af 
forløbene vil være væsentlig kortere da der i forløbene bl.a. vil være fokus at målrette indsatsen i mod fleks-
jobområdet.  
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3.4 Sygedagpenge 

KORT PRÆSENTATION: 
Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæssigt opdelt i fire perioder. 
I de første 4 uger refunderer staten kommunens udgifter med 100 %. Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 
50 % af kommunens udgifter. Fra uge 9 til og med 52 refunderes kommunen 50 % hvis sygedagpengemod-
tageren er aktiveret med ordinær uddannelse eller en virksomhedsrettet aktivitet, mens kommunen refunde-
res 30 % hvis sygedagpengemodtageren ikke er aktiveret eller er aktiveret med andre aktiviteter. Efter 52 
uger modtager kommunen ingen refusion. 
Det primære formål på området er at sikre sygemeldte en hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmar-
ked. Sekundært er målet, via en helhedsorienteret indsats, at afklare den sygemeldtes fremtidige erhvervs-
muligheder. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen 
i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensio-
ner.  
Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner: 
 
 
 udbetaling med 50% Udb 30% Udb 50% Udb 0% I alt 
 5-8 uger 9-52 uger 9-52 uger Over 52 uger 
Regnskab 2012 116 422 139 169 846 
Regnskab 2013 89 393 88 145 715 
Regnskab 2014 90 417 100 151 758 
 
Budget 2015(ny opgørelsesmetode) 116 232 138 140 626 
 
  
Revision pr.30.04.15 uændret tilgang 121 398 110 175 804 
 
Prognose 102 319 123 175 719 
 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudgettet for 2015 udgør 80,4 mio. kr., der fordeler sig med 10,8 mio. kr. vedr. udbeta-
linger 5 – 8 uger, og vedr. 9 – 52 uger udbetalinger på 44,5 mio. kr., og vedr. over 52 uger 26,2 mio. kr. Des-
uden er der regresindtægter 1,1 mio. kr.  
Budgettet er i 2015 reduceret med 16,7 mio. kr. som følge af indførelsen af jobafklaringsforløb. Der ses i 
denne sammenhæng en nedgang i antallet af sygedagpengesager, svarende til tilgangen af jobafklaringsfor-
løb. Det er ikke lykkes at overføre det budgetterede antal borgere til jobafklaringsforløb. 
På baggrund af forbruget og afdelingens løbende nøgletal for området, forventes nettoforbruget ultimo at 
udgøre 95,1 mio. kr., og dermed et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget skyldes nedennævnte faktorer: 
 
1) Ændrede regler for forlængelser jfr. Sygedagpengeloven 
2) Indhentelse af lægeerklæring LÆ265 (ca. 1-1  ½ måneds ventetid) 
3) Afventer rehabiliteringsmøder 
4) Afventning af behandling og udredning sygehus/speciallæger 
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3.5 Kontanthjælp 
KORT PRÆSENTATION: 
I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles kontanthjælp i kategorier: 
  Kontanthjælp, sociale formål 
 Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering 
  Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering 

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 
 

Sociale formål: Denne funktion dækker udgifter vedrørende enkeltydelser, samværsret, sygebehandling, 
flytning og efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 % refusion fra Staten. 
 
Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering (passiv hjælp): Denne funktion dækker de forskellige udgifter 
vedrørende forsørgelse på kontanthjælp. Området er omfattet af 30 % refusion fra Staten.  
 
Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering (aktiv hjælp): Denne funktion dækker udgifter til forsørgelsesydel-
ser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælps-
modtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud i 
form af virksomhedspraktik og uddannelser der udbydes generelt og som har hjemmel i lov, er omfattet af 50 
% refusion fra Staten. Øvrige tilbud er omfattet af 30 % refusion fra Staten. 
 
Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde bor-
gernes egen evne til forsørgelse. Der ydes vejledning med henblik på, at borgerne selv kan skaffe sig et 
økonomisk forsørgelsesgrundlag og (gen-)indtræde på arbejdsmarkedet. 
 
Pr. 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Efter denne reform får unge under 30 år uden en 
uddannelse en ydelse, der kaldes uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp konteres som kontanthjælp på 
dette område. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for for-
sørgelse: 
    Passive Aktive I alt 
 
Regnskab 2012   906 353 1.259 
Regnskab 2013   926 426 1.352 
Regnskab 2014   891 559 1.450 
Budget 2015    655 570 1.245 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til-/afgang  779 578 1.357 
 
Afdelingens prognose   680 582 1.262 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Nettobudgettet for 2015 udgør 97,6, mio. kr. På baggrund af det faktiske forbrug og afdelingens løbende 
nøgletal vil der kunne forventes et nettoforbrug ultimo på 101,0 mio. kr. og dermed et merforbrug på 3,4 mio. 
kr.  
Budgettet på kontanthjælp blev reduceret med ca. 10. mio. kr. fra 2014 til 2015. Reduktionen skyldes den 
måde kommunen tildeles penge. På landsplan er det gået bedre på kontanthjælpsområdet end i Frederiks-
havn Kommune. Derfor tildeles kommunerne under et færre penge, hvilket har betydet det lavere budget.  
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3.6 Revalidering 

KORT PRÆSENTATION: 
Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesfor-
hold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked 
som muligt. 
 
Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddannelse, mv. 
 
Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller 
sygedagpenge. Ved endelig revalidering udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse. 
 
Området revalidering omfatter udgifter forbundet med revalidenders forsørgelse (revalideringsydelse, løntil-
skud eller tilskud til selvstændige) samt driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, er-
hvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og opkvalificering. 
Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik. 
Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med uddannelser der har hjemmel 
i lov og som udbydes generelt. 
Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med andre tilbud. 
 
Driftsudgifterne medtages under kommunens rådighedsbeløb på beskæftigelsesområde, hvortil der ydes 50 
% statsrefusion op til rådighedsbeløbet.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
 
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:   
    
Regnskab 2011 90 
Regnskab 2012 88 
Regnskab 2013 136 
Regnskab 2014 159 
 
 

Budget 2015 136 
Budgetrevision pr.  
30.04.15 ved uændret til-/afgang 129 
 
 
Afdelingens prognose 124 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 12,5 mio. kr. På baggrund af det faktiske forbrug og afdelingens 
løbende nøgletal vil der ved uændret aktivitetsniveau kunne forventes et nettoforbrug ultimo på 11,5 mio. kr., 
svarende til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. På baggrund af afdelingens prognose forventes et fald i uddan-
nelsesaktiveringen i antal helårspersoner, som medfører, at nettoforbruget vil udgøre 11,0 mio. kr., derfor er 
der et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved årets udgang.  
 
PERSPEKTIVERING: 
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en øget anvendelse af revalideringsredskabet. 
Set i forhold til tidligere er lovgivningen ændret, så der ikke længere er noget retskrav på at blive revalideret 
til samme uddannelsesniveau og en revalidering skal nu rette sig mod et område med gode beskæftigel-
sesmuligheder. 
Igangsættelse af en revalideringssag indebærer en risiko for at borgeren mister forsørgelsesgrundlaget, hvis 
revalideringen ikke lykkes. Der foretages derfor en grundig vurdering af sandsynligheden for gennemførsel.
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3.7 Ledighedsydelse, fleksjob m.m. 

KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til: 
Løntilskud vedr. personer, der modtager social pension og som er ansat i beskyttet enkeltpladser (tidligere 
skånejob). Kommunens udgifter refunderes med 50 % statsrefusion. 
Løntilskud samt driftsudgifter til personer ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der ikke kan opnå 
beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiver betaler for de reelle timer borgeren arbejder og den 
resterende del op til fuldtidsløn udbetales som flekslønstilskud via Ydelsesafdelingen. For at få ret til et 
fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. 
Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. Kommunens udgifter til løntilskud 
refunderes med 65 % statsrefusion og driftsudgifter med 50 %.  
Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til 
fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mel-
lem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. Kommunens udgifter til ledighedsydelse refunde-
res med 30 % statsrefusion. I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren er i virksomhedspraktik refunderes 
med 50 % statsrefusion.   
Refusionen bortfalder når en fleksjobvisiteret har været ledig i 18 ud af 24 måneder. 
Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. 
Der er i 2014 besluttet at oprette microfleksjob for ledighedsydelsesborgere som har været ledige i over 18 
måneder ud af 24 måneder. Indtil nu er der oprettet 78 microfleksjob samtidig med at indsatsen for alminde-
lige fleksjob opretholdes. Dette vil have virkning hen over året og dermed reducere antallet af ledighedsydel-
sesmodtagere. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 Fleksjob Ledighedsydelse I alt enkeltpladser 
regnskab 2012 741 322 1.063 46 
regnskab 2013 796 281 1.077 45 
regnskab 2014 880 180 1.060 45 
 
Budget 2015 954 164 1.118 50 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til-/afgang 945 168 1.113 50 
 
 
Afdelingens prognose 964 159 1.123 50 
 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 81,0 mio. kr. På baggrund af forbruget og afdelingens prognose 
ultimo 2015, forventes nettoforbruget ultimo at udgøre 81,9 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,9  mio. kr.,  
 
 
PERSPEKTIVERING: 
Der blev i efteråret 2012 gennemført en reform af fleksjobområdet. 
Fleksjob er efter reformudspillet blevet midlertidige for unge. Det giver for fleksjobberettigede et økonomisk 
incitament til at arbejde i flere timer ugentligt. For arbejdsgiveren er der et incitament til at ansætte flere fleks-
jobbere, idet der kun betales løn for det antal timer fleksjobberen rent faktisk præsterer. De resterende timer 
modtager fleksjobberen flekslønstilskud. 
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3.8 Jobtræningsordning, servicejob 
KORT PRÆSENTATION: 
Center for Arbejdsmarked formidler jobtræningspladser til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdag-
penge eller kontanthjælp. Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob 
Der udmeldes ikke længere kvoter for antallet af jobtræningspladser. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige: 
 
     
 
Udmeldt kvote for 2012 fra arbejdsmarkedsstyrelsen  262 
Regnskab 2012    172 
Udmeldt kvote 2013    213 
Regnskab 2013    135 
Udmeldt kvote 2014    186 
Regnskab 2014    106 
 
Budget 2015     120 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.2015        83 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Nettobudget for jobtræning, servicejob udgør 3,1 mio.kr. Ved årets udgang vil der i forhold til det oprindelige 
budget være et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Løntilskuddet vedrørende jobtræning i offentlige virksomheder 
er i 2015 blevet reduceret, hvorfor antallet af kommunale løntilskudsjob er faldet. Denne nedsættelse af løn-
tilskudssatserne blev først meldt ud efter budgetvedtagelsen.    
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3.9 Seniorjob 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn 
inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommu-
ne. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder 
efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn 
Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, 
hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er i 2015 budgetlagt med ca. 70 seniorjobs. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Frederikshavn Kommune forventer ved årets udgang 60 helårspersoner i seniorjob, I forhold til budgettet et 
mindreforbrug forbrug på ca. 2,2 mio. kr. 
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3.10 Beskyttet beskæftigelse 
KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse  
 
Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på norma-
le vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 
Tilbuddet er en del af Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem 
Region Nordjylland og kommunerne i regionen.  
Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en 
række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår 
som på det private arbejdsmarked. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Nettobudgettet 2015 udgør 2,8 mio. kr. Ved årets udgang forventes forbruget at udgøre 2,6 mio. kr. hvorfor 
der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 
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3.11 Forsikrede ledige 
KORT PRÆSENTATION: 
De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finan-
sieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen inde-
holder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgif-
terne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af en budgetga-
ranti, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind. 
 
Der er indbygget både en midtvejs – og en efterregulering i finansieringsordningen. 
 
For 2015 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2015. 
Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2015 og den endelige regulering foretages i juni 2016. 
Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i 
ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen.  
 
I 2015 er der 100 % refusion på udgifterne til dagpenge for de første 4 uger efter indplaceringen i dagpenge-
perioden. 
 
Efter de første 4 uger skal kommunen finansiere 50 % af dagpengene for aktiverede ledige, der er aktiveret 
med ordinær uddannelse og virksomhedsrettede aktiviteter og 70 % af dagpengene for passive ledige og 
ledige aktiveret med øvrige redskaber. 
 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 U/4-8 uger  30%  50% 0% I alt 
 

Regnskab 2012 (8 ugers karens) 211 978 143 84 1.416 
Regnskab 2013(4 ugers karens) 111 869 67 0 1047 
Regnskab 2014(4 ugers karens) 105 794 72 0 971 
 
 
Budget 2015  97 918 67 0 1082 
Budgetrevision pr.30.04.15 97 974 74 0 1145 
 
Afdelingens prognose 95 850 105 0 1050 
For ledige under 4 uger er der i 2015 ingen kommunal udgift.   
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Det korrigerede nettobudgettet på området udgør i 2015 151,7 mio. kr. Der forventes et forbrug på 138,3 
mio. kr., hvorfor der et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. 
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3.12 Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter 
KORT PRÆSENTATION: 
Regeringen og Enhedslisten har indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den mid-
lertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 % 
for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Ordningen bliver administreret af A-kasserne. Nettobudget for 2015 er på 10,6 mio. kr. incl. driftsudgifter og 
der forventes et forbrug på ca. 8,5 mio. kr. Hvorfor der forventes et mindreforbrug på området på 2,1 mio. kr. 
Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2015. Den ende-
lige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2015 foretages først i juni 2016. 
 
 



ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Arbejdsmarkedscentret 
Budgetrevision pr. 30.04.15 Projektafdelingen 
 

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrevision pr. 30.04.2015 (#78591-15) Side 18 
 

 

3.13 Projektafdeling 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal inde-
holde en aktivitet der sikrer borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsør-
gelse. 
Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop 
virksomhedsrettede tilbud har størst effekt. 
 
Virksomhedsservice udfører den virksomhedsopsøgende kontakt med henblik på at skaffe pladser til virk-
somhedsrettet aktivering, som så kan tilbydes til den ledige i dialog ved jobsamtalen. Virksomhedsservice er 
en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet, der er integreret i Jobcenteret.. 
 
For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig 
et tilbud i en virksomhed er der oprettet indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i Projektafdelin-
gen. 
 
Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udfø-
rer del i forhold til en række indsatser. 
 
I Projektafdelingen skal alle indsatser have et arbejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtigste vej til 
selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder forløb, der både er i overensstemmelse med ministermålene, de 
lokale mål samt konkurrencedygtige og differentierende i forhold til andre og private aktører. 
 
Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle borgere med det formål, at få et overblik over i hvilken retning 
der skal arbejdes med borgeren. Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse 
for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen 
med borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarke-
det. 
 
Borgeren styrkes i deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relationer samt evnen til at tage ansvar 
for eget liv. 
 
I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og 
sociale kompetencer. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, bestående 
af: kost, motion, afspænding, mindfulness, samtaler med psykolog, samtaler med coach eller FVU undervis-
ning. 
 
Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Projektafdelingen har et netto 0 budget, d.v.s. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til 
jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for ca. 17,5 mio. kr. 
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3.14 Beskæftigelsesordninger m.m. 
KORT PRÆSENTATION: 
Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, 
der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revaliderings-
ydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddan-
nelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltage-
re i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti. 
 
Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos 
virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Nettobudget for 2015 udgør 23,5 mio. kr. Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område 
vedrører Projektafdelingen 6 ugers selvvalgt uddannelse, mentorordning, anden aktør, samt ordinær 
uddannelse. 
Budgettet fordeler sig således:  
 kr. 23,2 mio. netto vedr. beskæftigelsesordninger 
  kr.   0,3 mio. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO 
 
Ved årets udgang forventes der et nettoforbrug på 37,5 mio. kr., hvorfor der er et merforbrug på 14,0 mio. kr. 
Merforbruget skyldes, at der bruges mange midler på kommunal aktivering og aktivering gennem anden 
aktør, samt uddannelse og brug af mentorer.  
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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Karsten Lauritzen (V) har d. 6. maj 2015 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1207 til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 1207: 

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at Frederikshavns Kommune ikke har fået svar 

på deres henvendelser om danskundervisning for borgere, som deltager i danskun-

dervisning under integrationsprogrammet til Økonomi- og Indenrigsministeriet fra den 

11. juli 2014 og 11. september 2014, og hvornår agter ministeren at give Frederiks-

havns Kommune et svar?”  

Svar: 

Frederikshavns Kommune har i dag d. 13. maj 2015 fået et svar på deres henvendel-

ser om transportudgifter i relation til danskundervisning for udlændinge. 

 

Men det er naturligvis ikke rimeligt, at Frederikshavns Kommune har måttet vente så 

længe på et svar. Det sene svar skyldes interne fejl i postgangene i ministeriet, som 

jeg beklager.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Østergaard 

Sagsnr. 

2015 - 3625 

 

Doknr. 

230549 

 

Dato 

13-05-2015 
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Hans Henrik Borup Jørgensen 

Center for Arbejdsmarked ved Frederikshavn Kommune 

hhbj@frederikshavn.dk 

 

  

 

 

 

 

Kære Hans Henrik Borup Jørgensen 

 

Tak for dine henvendelser om problemstillingen vedrørende udlændinges mulighed for 

at få dækket transportudgifter i forbindelse med deres deltagelse i danskundervisning. 

 

Jeg beklager, at de først besvares nu. Det sene svar skyldes fejl i postgangene i mini-

steriet. 

 

I regeringens forslag til ændring af integrationsloven mv. (L198), som udmønter rege-

ringens integrationsudspil fra marts 2015, er der fokus på problemstillingen om trans-

portudgifter. 

 

I lovforslaget foreslås, at reglerne i integrationsprogrammet og i den generelle indsats 

for kontanthjælpsmodtagere harmoniseres. Det indebærer, at en udlænding, der del-

tager i et integrationsprogram, får ret til befordringsgodtgørelse for den daglige trans-

port mellem bopæl og stedet, hvor tilbud mv. gennemføres, for de kilometer, der ligger 

ud over de første 24 kilometer. Udlændinge, der deltager i et integrationsprogram, vil 

derudover, efter jobcentrets vurdering, kunne få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden 

som hel eller delvis godtgørelse for anslåede udgifter til befordring ved deltagelse i 

tilbud mv. 

 

Jeg ved, at I i kommunerne står overfor en stor opgave med modtagelse og integrati-

on af den øgede tilstrømning af flygtninge. Jeg håber, at løsningen af problemstillin-

gen om transportudgifter i regeringens lovforslag kan være med til at understøtte jer i 

dette vigtige arbejde. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Østergaard 

Sagsnr. 

2015 - 3625 

 

Doknr. 

230549 

 

Dato 

13-05-2015 
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 12. maj 2015 

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frederikshavn 
Kommune 

Sygefravær (%) 

2013 2014 2015 

Januar 5,65 4,99 4,65 

Februar 5,29 4,59 4,84 

Marts 3,90 4,91 5,02 

April 3,42 3,78  

Maj 3,52 3,60  

Juni 3,55 3,42  

Juli 2,83 2,92  

August 3,19 3,47  

September 4,27 4,49  

Oktober 4,16 4,22  

November 4,71 4,64  

December 4,24 4,01  

Gennemsnit  4,05 4,07 4,84 

 

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 6. 

maj 2015. 
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for hele kalenderåret 2014 samt januar 2015. 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade. 

 

 

 

Data er trukket 6. maj 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsrelateret  
 fraværsprocent 

Marts  
2014 

April  
2014 

Maj 
2014 

Juni  
2014 

Juli  
2014 

Aug.  
2014 

Sept.  
2014 

Okt.  
2014 

Nov. 
2014 

Dec. 
2014 

Jan. 
2015 

Feb. 
2015 

Marts 
2015 

Gennem  
snit 

Økonomi & Personale 2,43 2,67 0,81 0,53 0,36 0,64 0,47 0,72 0,52 0,26 0,36 0,57 0,73 0,64 

Udvikling og Erhverv 4,72 2,84 4,68 4,06 2,90 3,70 4,98 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 3,68 

Arbejdsmarked 6,87 4,38 4,77 4,87 5,02 6,62 8,37 7,03 6,35 6,17 6,56 6,37 6,96 6,16 

Ejendomscenteret 5,13 3,79 4,27 4,24 3,04 3,50 4,18 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,77 4,32 

Teknik og Miljø 4,40 2,75 1,90 2,41 3,39 2,73 4,31 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,47 

Park og Vej. 9,33 6,90 7,16 6,9 7,2 9,77 9,47 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 7,74 

Familie 2,65 1,77 2,05 2,75 2,13 2,43 3,15 5,64 5,38 2,95 3,56 3,39 3,44 3,17 

Skole 4,74 3,07 2,80 2,21 1,64 2,45 3,87 3,48 4,61 3,85 4,12 3,29 3,51 3,37 

Bibliotek og 
Borgerservice 

5,29 6,74 4,50 3,51 2,58 1,81 4,50 4,64 5,43 4,35 5,83 6,13 5,45 4,61 

Kultur og Fritid 0,76 0,32 0,18 1,01 1,59 1,69 3,40 2,62 2,76 0,19 1,03 1,14 0,94 1,32 

Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,41 3,42 3,46 3,52 2,26 2,67 3,40 3,20 3,94 3,71 4,16 4,95 4,93 3,70 

Ungeenhed 1,84 1,19 1,16 1,04 1,74 1,40 1,40 1,27 1,84 1,57 2,64 2,91 2,86 1,72 

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 

2,07 0,79 4,13 5,48 5,91 6,41 9,85 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 4,53 

Ledelsessekretariatet 2,13 0,68 0,90   2,45 4,35 0,97 0,96 0,30 0,62  0,63 1,05 

Social- og 
Sundhedsmyndighed 

2,83 3,12 2,91 2,93 1,17 1,00 3,33 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,43 

Sundhed og Pleje 5,84 4,92 4,90 4,50 4,62 5,07 6,41 6,10 6,46 5,91 7,12 7,29 7,20 5,84 

Handicap og Psykiatri 8,29 6,42 6,33 5,70 3,69 4,96 6,20 6,00 6,60 6,01 6,60 7,59 9,36 6,42 



Bilag: 9.1. Statistik AMU. Opdateret til og med maj måned 2015..pdf

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Mødedato: 08. juni 2015 - Kl. 16:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 93689/15



Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

Sidste opdateringsdato

01-06-2015

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

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

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

3/4



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

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