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1. Budgetoplæg 2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets områder

Sagsfremstilling
Direktøren har indenfor den udmeldte budgetramme for Arbejdsmarkedsudvalgets 
område udarbejdet et administrativt budgetoplæg. Dette oplæg udgør, sammen 
med de øvrige områders bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle 
medlemmer af byrådet.
 
I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu 
det administrativt udarbejdede budgetforslag. Arbejdsmarkedsudvalgets 
budgetdrøftelser gennemføres den 17. august 2015. Økonomiudvalgets møde hvor 
budgetrammerne fastlægges, afholdes den 18. august 2015, så eventuelle 
ændringer efter dette møde vil blive forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på et senere 
møde.
 
Budgettet beskrives i bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig 
beskrivelse af de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt 
specifikationer mv.
Materialet vil danne grundlag for administrationens præsentation af 
budgetforslaget. 
 
Punktet afsluttes med, at udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle 
ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til 
Økonomiudvalget.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
drøfter og godkender budgetoplægget for 2016.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Udvalget følger indstillingen.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Budgetoplæg 2016 Arbejdsmarkedsudvalget.pdf (dok.nr.130632/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11229
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/ØU/BR
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2. Bosætning af udenlandsk arbejdskraft i Frederikshavn 
kommune

Sagsfremstilling
For at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder 
ønsker Center for Arbejdsmarked og Udvikling og Erhverv, at igangsætte et projekt, 
der har til formål at øge bosætningen af kvalificerede udenlandske borgere med 
deres familier. De bliver herved skatteydere, hvilket genererer vækst i 
lokalsamfundet og øger befolkningstallet.
 
Baggrund
Frederikshavn Kommune udvikler sig positivt på mange fronter med et erhvervsliv i 
vækst, der står stærkt på det globale marked. To store havneudvidelser, udsigt til 
flere tusind nye jobs med god løn, uddannelser der fører til job, og attraktive boliger 
til fornuftige penge.
 
Det samlede byråd deltog den 17. og 18. november 2014 i et seminar, hvor der 
blev sat fokus på de strategiske muligheder for vækst og udvikling i Frederikshavn 
Kommune som lokalsamfund. Byrådsmedlemmerne arbejdede med ”Strategisk 
fokusering på lokalsamfundets muligheder”, og emnet blev debatteret ud fra 
synsvinklerne arbejdskraft, uddannelse, synlighed, byer og velfærd.
 
I forhold til arbejdskraft var et opmærksomhedspunkt at sikre tilstrækkelig 
kvalificeret arbejdskraft. Mange borgere – især unge – er igennem de senere år 
flyttet fra kommunen, og mange ældre forlader arbejdsmarkedet.
 
Beregninger viser, at der frem mod 2021 kommer til at mangle 4.500 personer i 
arbejdsstyrken i Frederikshavn Kommune. Det sker dels som følge af 2.000 nye 
job, dels på grund af naturlig afgang fra arbejdsmarkedet. I perioden 2011-2014 er 
befolkningstallet faldet med 1177 borgere, og i perioden 2014-2016 forventes et 
fald på godt 700 borgere.
 
Det er ikke sandsynligt, at udfordringerne alene kan løses ved at bringe 
kommunens ledige i job. Center for Arbejdsmarked gør kontinuerligt en indsats for 
at opkvalificere kommunens ledige, så de kan komme i betragtning til de ledige job. 
Der arbejdes eksempelvis med at øge antallet af voksenlærlinge og opkvalificere 
ufaglærte til faglærte. Arbejdsstyrken er dog ikke stor nok til at dække 
virksomhedernes behov.
 
Det er heller ikke sandsynligt, at tilflytningen fra andre danske kommuner kan øges 
mærkbart. Det skyldes, at beskæftigelsen generelt udvikler sig positivt i Danmark. 
På det maritime område konkurrerer havnene i Skagen og Frederikshavn allerede 
med f.eks. Esbjerg Havn, det tidligere Lindø Værft i Odense og Grenå Havn om 
den arbejdskraft, der er tilgængelig.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18884
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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Gevinster ved øget bosætning
Ved at øge den udenlandske bosætning vil velkvalificerede udenlandske 
medarbejdere få en stærkere tilknytning til kommunen, og det vil medvirke til at 
understøtte virksomhedernes fortsatte vækst og udvikling. 
 
Udenlandsk bosætning vil også have en række positive sideeffekter på 
lokalsamfundet:

 Kommunens økonomi forbedres og forberedes til udgiften til flere ældre 
borgere.

 Virksomhedernes vækst- og udviklingsstrategier understøttes.
 Børnetallet påvirkes positivt til gavn for institutioner, skoler og foreningsliv.
 Hussalget og detailhandelen påvirkes positivt.

Undersøgelse af virksomhedernes erfaringer med udenlandsk arbejdskraft 
Center for Arbejdsmarked og Udvikling og Erhverv gennemførte i begyndelsen af 
2015 en undersøgelse af virksomhedernes hidtidige erfaringer med udenlandsk 
arbejdskraft. Undersøgelsen tog udgangspunkt i en interviewrunde med 
virksomhedsledere og udenlandske medarbejdere i fire større virksomheder (Nicon, 
Victor, Karstensens Skibsværft og Elcor). 
 
Interviewene havde til formål at klarlægge, hvorfor de udenlandske medarbejdere 
arbejder i kommunen. Der blev også spurgt ind til de udenlandske medarbejderes 
faglige kvalifikationer, familieforhold, drømme, kulturelle- og sociale baggrund, samt 
hvordan de fungerer i lokalsamfundet.
 
Undersøgelsen viste, at de pågældende virksomheder har en del fast tilknyttede 
udenlandske medarbejdere, primært østeuropæere, som bor i deres 
oprindelsesland. De har gode faglige kvalifikationer, og de fungerer godt på 
arbejdspladsen. 
 
Undersøgelsen konkluderede, at der er stort potentiale i at få disse udenlandske 
medarbejdere til at bosætte sig med deres familier i Frederikshavn Kommune. 
Herudover kunne det være hensigtsmæssigt at forsøge at tiltrække flere 
velkvalificerede medarbejdere med familie, som ikke arbejder i Frederikshavn 
Kommune på nuværende tidspunkt. 
 
Undersøgelsen fastslog, at de største forhindringer for udenlandsk bosætning er 
job til ægtefællen og sproglige barrierer.
 
Ansættelse af bosætningskonsulent
For at indfri ønsket om at øge bosætningen af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, 
vil Frederikshavn Kommune i efteråret 2015 ansætte en bosætningskonsulent.
 
Bosætningskonsulent får til opgave at identificere de udenlandske medarbejdere, 
der allerede arbejder i kommunens virksomheder, og gennem dialog gøre dem 
interesserede i at bosætte sig med deres familie i Frederikshavn Kommune. Når en 
udenlandsk medarbejder har taget beslutningen om at flytte til kommunen, skal 



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 17. august 2015 Side 7 af 23

bosætningskonsulenten understøtte, at bosætningen foregår smidigt, hurtigt og 
effektivt. 
 
Mulighederne i Frederikshavn Kommune skal også synliggøres ude i verden. 
Bosætningskonsulenten får til opgave at fortælle om de ledige jobs, og det skal 
tydeliggøres, at det er muligt at skabe sig et indholdsrigt liv i kommunen. 
 
Synliggørelsen foregår blandt andet ved, at der udarbejdes en Facebook-side der 
markedsfører Frederikshavn kommune på engelsk. Bosætningskonsulenten skal 
også synliggøre kommunens muligheder på messer, via netværk og i medierne.
 
Bosætningskonsulenten kommer til at arbejde sammen med kommunens 
kommende pressestrateg. Pressestrategen får til opgave at skabe positiv 
opmærksomhed omkring mulighederne i lokalsamfundet, og gøre den positive 
udvikling i vores vækstspor synlig for mennesker og virksomheder. 
 
Det er vigtigt, at Frederikshavn Kommune gennem projektet påtager sig det gode 
værtsskab. Der kunne eksempelvis uddeles vouchers, svømmehalsbilletter, 
prøveabonnementer til foreninger og en velkomstbog. Det er også en mulighed at 
arrangere værtsskabsdage, hvor de udenlandske medarbejdere og deres familier 
kan besøge skoler, naturområder og fritidsfaciliteter.
 
Sideløbende har virksomhederne også en forpligtigelse til at medvirke til at 
fastholde de udenlandske medarbejdere ved f.eks. at tilbyde opkvalificering 
gennem kurser og frihed til sprogundervisning.
 
Økonomiske konsekvenser
Bosætning af udenlandske medarbejdere vil have en positiv afsmitning på 
kommunens økonomi. Ambitionen er at tiltrække 80 velkvalificerede skatteydere i 
løbet af en projektperiode på to år. 

 En medarbejder med en mellemlang uddannelse som f.eks. en 
maskinarbejder vil have en årsindtægt på ca. 360.000 kr.

 Efter AM-bidrag, sundhedsbidrag og bundskat er årsindtægten 257.693 kr.
 Efter kommuneskatten er årsindtægten 190.692 kr.
 Kommuneskatten udgør således ca. 67.000 kr.
 Det efterlader familien med en disponibel indkomst på ca. 190.000 kr., 

hvoraf ca. 60 % går til forbrug svarende til 133.000 kr.

Det giver ca. 200.000 kr. pr. udenlandsk tilflytter, som bliver anvendt inden for 
kommunegrænsen til blandt andet at kvalificere den offentlige service og til forbrug 
i detailhandelen.
 
Der er ikke taget højde for rentefradrag ved køb af ejendom, grundskyld, kommunal 
udligning, bloktilskud mv. 
 
Udregningen forudsætter, at den udenlandske medarbejder samt en eventuelt 
medfølgende ægtefælle er i beskæftigelse året rundt og derfor ikke har perioder på 
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kontanthjælp.
 
Der, hvor den udenlandske medarbejder for alvor skaber vækst, er, hvis 
indkomsten anvendes til forbrug, som så igen skaber større skatteindtægter til 
kommunen. 
 
Der forventes en projektansættelse med en foreløbig varighed på to år samt 
projektomkostninger til en samlet pris på i alt 650.000 kr. pr. år. Ansættelsen 
forankres i Center for Arbejdsmarked.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
godkender projektet. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Projektindhold - grafisk illustration.pdf (dok.nr.102859/15)
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3. Orientering: Indsatsstrategi for den virksomhedsvendte 
indsats

Sagsfremstilling
På Arbejdsmarkedsudvalgets temadag om efterspørgselsorienteret arbejdskraft 
den 9. marts 2015 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en indsatsstrategi for 
den virksomhedsrettede indsats. 
 
Indsatsstrategien er baseret på de nøgleprincipper for politik og strategiarbejde, 
som blev vedtaget på temadagen, samt i ”Handlingsplan 2015 for Jobcentrets 
Virksomhedsservice”, som blev udarbejdet i december 2014. 
 
Formålet med indsatsstrategien er at sikre, at flest mulige borgere gennem en 
virksomhedsrettet indsats kommer hurtigst muligt i varig beskæftigelse.
 
Indsatsstrategien for den virksomhedsrettede indsats dækker alle afdelinger i 
Center for Arbejdsmarked.
 
Nøgleprincipper for politik og strategiarbejde
Arbejdsmarkedsudvalget anbefalede på temadagen, at indsatsen skal prioriteres 
om de borgere, hvor der er udsigt til høj jobeffekt. Det betyder, at Center for 
Arbejdsmarked skal sætte fokus på de ledige, der er tættest på arbejdsmarkedet. 
Center for Arbejdsmarked skal sikre, at denne gruppe har de rette kvalifikationer til 
at matche virksomhedernes behov.
 
For borgere, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, og hvor det kan kræve en 
flerårig indsats at blive arbejdsmarkedsparate, vil Center for Arbejdsmarked 
prioritere at give tilbud til dem, som er motiverede for en indsats. 
 
Organisering af Jobcentrets Virksomhedsservice
Jobcentrets Virksomhedsservice består af virksomhedskonsulenter fra alle 
afdelinger i Center for Arbejdsmarked.
 
11 virksomhedskonsulenter er ansat i Ledighedsafdelingen. To 
virksomhedskonsulenter arbejder med jobrotation, mens de øvrige er 
brancheopdelte. Tre virksomhedskonsulenter arbejder med industri og teknik samt 
det maritime vækstspor og vækstspor fødevarer. To virksomhedskonsulenter 
arbejder med bygge- og anlægsbranchen samt vækstspor energi. Fire 
virksomhedskonsulenter arbejder med handel- og servicebranchen, offentlige 
virksomheder samt vækstspor turisme.
 
I Sygedagpengeafdelingen varetages virksomhedsindsatsen af ni 
virksomhedskonsulenter. Seks virksomhedskonsulenter arbejder med fleksjob, og 
tre virksomhedskonsulenter arbejder med etablering og opfølgning på praktikker for 
sygemeldte. Herudover har yderligere tre medarbejdere kontakt med virksomheder 
i forbindelse med forebyggelse af sygemeldinger, fastholdelse af medarbejdere og 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18230
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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bevilling af hjælpemidler til handicappede i job.
 
I Specialteamet er der ansat tre virksomhedskonsulenter, der etablerer 
virksomhedsrettede forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
 
Øgning af samarbejdsgraden med virksomhederne
Jobcentrets Virksomhedsservice skal fremover samarbejde med flere af 
kommunens virksomheder, end det er tilfældet i dag, og samtidig skal relationerne 
fastholdes til de virksomheder, som der allerede arbejdes tæt sammen med. 
Jobcentrets Virksomhedsservice vil inddrage nye virksomheder i samarbejdet ved 
at tilbyde servicebesøg, hvor jobcentrets tilbud introduceres for virksomhederne. I 
de tre første kvartaler af 2014 var samarbejdsgraden 43,6 %. Det bliver muligt at 
trække nyere tal i efteråret 2015. Målsætningen for 2015 er 45 %.
 
Jobformidling
Formidling af ordinære jobs er en kerneopgave for Jobcentrets 
Virksomhedsservice, og der er fokus på jobskabelse. 
 
Virksomhederne skal kende jobcentrets ydelser, og de skal vide, at Jobcentrets 
Virksomhedsservice tilbyder hjælp til rekruttering i form af oprettelse af 
jobannoncer, udsøgning af cv’er samt tæt opfølgning på processen.
 
Virksomhederne skal gøres opmærksomme på kompetencerne hos de ledige set i 
forhold til virksomhedernes efterspørgsel. Det kræver, at 
virksomhedskonsulenterne i jobcentret har et godt kendskab til de lediges 
kompetencer.
 
Virksomhedskonsulenterne skal være i stand til at formidle job til ledige i et bredt 
perspektiv til alle ledige uanset målgruppe.
 
Opkvalificering
Center for Arbejdsmarked har som et overordnet mål at løfte så mange som muligt 
fra ufaglært til faglært eller fra ufaglært til specialiseret ufaglært, når 
arbejdsmarkedsperspektivet er stærkt. Redskaberne hertil er voksenlære og 
jobrotation. 
 
Jobcentrets Virksomhedsservice har derfor stort fokus på etablering af 
voksenlærlingeforløb og igangsætning af jobrotationsprojekter i virksomhederne for 
at understøtte opkvalificeringen af medarbejderne i kommunens virksomheder. 
 
Virksomhedsrettede tilbud
Som udgangspunkt skal alle tilbud være virksomhedsrettede; enten i form af en 
virksomhedspraktik eller en løntilskudsansættelse. Det skyldes, at de 
virksomhedsrettede tilbud generelt er de mest effektive i forhold til at få ledige 
tilbage i ordinær beskæftigelse.
 
Målgruppen for de virksomhedsrettede tilbud er som udgangspunkt borgere, som 
inden for en periode på 12 måneder forventes at kunne blive jobparate. 
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Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere kan komme i 
virksomhedspraktik eller blive ansat i løntilskud, hvis det øger muligheden for at 
komme i ordinær beskæftigelse. 
 
Det er en ændring i forhold til jobcentrets tidligere praksis. Det kommer angiveligt til 
at kræve en holdningsbearbejdning hos virksomhederne, som gennem en årrække 
er blevet vænnet til, at kunne få jobparate ledige i tilbud. 
 
Fastholdelse
Jobcentrets Virksomhedsservice har fokus på at tilbyde virksomheder hjælp til at 
fastholde medarbejdere, der ikke kan udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver på 
grund af sygdom. Ofte kan der findes løsninger, så medarbejderen kan blive i 
virksomheden på trods af sygdom; især hvis der tidligt i forløbet iværksættes en 
indsats. Det kan f.eks. være personlig assistance, bevilling af hjælpemidler eller 
tildeling af arbejdsredskaber. Der kan også etableres en § 56-aftale ved kronisk 
eller langvarig sygdom med risiko for øget sygefravær, eller medarbejderen kan få 
en delvis sygemelding.
 
Jobcentrets Virksomhedsservice varetager følgende opgaver:

 Orienterer virksomhederne om de redskaber, der kan bringes i spil for at en 
medarbejder kan fastholdes i ansættelsen.

 Orienterer virksomhederne om fast track-ordningen, herunder hvordan 
virksomhederne anmoder om denne. Fast track handler om at samarbejde 
ekstraordinært tidligt med virksomhederne og med sygemeldte 
medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger.

 Brobygning mellem virksomhederne og sygedagpengeafdelingen. 

Netværk og kommunikation
Jobcentrets Virksomhedsservice samarbejder tæt med blandt andet Erhvervshus 
Nord, VEU-center Nord og de lokale uddannelsesinstitutioner. Der er også et tæt 
samarbejde med jobcentrene i Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune og 
Aalborg Kommune om blandt andet jobformidling, kampagner og vidensdeling. 
 
Jobcentrets Virksomhedsservice får i august 2015 egen hjemmeside på adressen 
virksomhedsservice.frederikshavn.dk. Den erstatter de informationsmapper, der i 
dag bliver uddelt i virksomhederne. Det er ønskeligt, at virksomhederne i så høj 
grad som muligt anvender digitale løsninger. 
 
Vækstafklaring hos virksomhederne
En opgave i forhold til den virksomhedsrettede indsats er at understøtte 
virksomhedernes vækst i et bredere perspektiv. Det kunne blandt andet være at 
afklare kompetencebehov i virksomhederne med henblik på at skabe 
beskæftigelse. Det er hensigtsmæssigt, at Erhvervshus Nord er drivkraften i forhold 
til vækstafklaring.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Handlingsplan for Jobcentrets Virksomhedsservice 2015.pdf (dok.nr.106865/15)
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4. Orientering: Rådighedsrevision

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i april 2015 fået afrapportering fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende stikprøvekontrol af 
rådighedsadministrationen i Frederikshavn Kommune. Hensigten er at undersøge, 
hvorvidt der foretages korrekt sanktionering efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik 
(aktivloven).
 
Der blev udtrukket og undersøgt 20 sanktioneringssager. Resultatet var 7 sager 
med fejl – i et tilfælde var der blevet sanktioneret for 1 dag for lidt. I de resterende 6 
sager var der fejlagtigt foretaget fradrag for en dag i forbindelse med de 
pågældende personers afmelding fra jobnet grundet manglende bekræftelse af 
jobsøgning. I de resterende 13 sager blev det vurderet, at afgørelserne var i 
overensstemmelse med rådigheds- og sanktionsringsreglerne. 
 
STAR konkluderer at Frederikshavn Kommunen generelt har velfungerende 
procedurer til at opfange og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af 
rådighedspligten. Dog vurderer STAR samtidig, at sagerne med fejlagtigt fradrag i 
forbindelse med manglende bekræftelse af jobsøgning giver anledning til at 
konkludere, at rådighedsadministrationen samlet set ikke er tilfredsstillende.
 
Jobcenter Frederikshavn har i forbindelse med afrapporteringen været i kontakt 
med STAR, da jobcenteret er uenig i fortolkningen af rådighedsreglerne. STAR har 
imidlertid fastholdt sin fortolkning og jobcentret og ydelsesafdelingen har således 
ændret arbejdsgang og praksis for sanktionering i sådanne tilfælde. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Afrapp._Frederikshavn_20150414.pdf (dok.nr.129355/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 15/22411
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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5. Orientering: Jobservice Danmark - rekruttering for 
virksomheder med større rekrutteringsbehov

Sagsfremstilling
Med beskæftigelsesreformen blev det besluttet at oprette et nationalt kontaktpunkt 
for store og landsdækkende virksomheder og virksomheder med et større 
rekrutteringsbehov. Det nationale kontaktpunkt blev etableret den 1. juli 2015 under 
navnet Jobservice Danmark, og er forankret i de regionale 
arbejdsmarkedskontorer. 
 
Jobservice Danmark er én indgang til en samlet koordineret service, når der er 
behov for service på tværs af kommuner. Jobservice Danmark kan bruges af 
virksomheder, der er landsdækkende med enheder i flere forskellige kommuner.
 
Jobservice Danmark er et supplement til jobcentrenes virksomhedsindsats, og det 
er fortsat jobcentrene, der har det konkrete samarbejde med virksomhederne. 
Målet er, at virksomhederne tilbydes en ensartet service på tværs af jobcentre. 
 
Jobservice Danmark bygger videre på Virksomhedsberedskabet og den 
nuværende hotline, som også er forankret i de regionale arbejdsmarkedskontorer. 
Som noget nyt skal Jobservice Danmark også tilbyde at indgå partnerskabsaftaler 
– jobserviceaftaler – med større virksomheder.
 
En jobserviceaftale er en konkret aftale med en virksomhed om at rekruttere ledig 
arbejdskraft, opkvalificere ledige til job og fastholde medarbejdere. Det kan f.eks. 
være i forbindelse med, at en virksomhed løbende ansætter nye medarbejdere eller 
udvider med nye afdelinger. Virksomheden får et tovholder-jobcenter tilknyttet 
aftalen samt en kontaktperson, der vender tilbage på henvendelser inden for én 
arbejdsdag.
 
Jobservice Danmark tilbyder to former for service på tværs af kommuner: Hjælp til 
rekruttering af ledige på baggrund af en enkeltstående ordre eller via indgåelse af 
en jobserviceaftale.
 
De regionale arbejdsmarkedskontorer bemander på skift Jobservice Danmark og 
koordinerer internt de ordrer, der kommer ind. 
 
Der er endnu ikke udpeget nordjyske jobcentre til tovholder-jobcenter, da der 
endnu ikke er indgået en jobserviceaftale. Processen er, at når der indgås en 
jobserviceaftale med en større landsdækkende virksomhed, vælges som 
udgangspunkt det jobcenter, hvor virksomheden er beliggende, til tovholder-
jobcenter. Alternativt kan tovholder-jobcentret vælges efter virksomhedens ønske. 
 
Jobserviceaftalen kan, hvor det skønnes hensigtsmæssigt, være opdelt i et antal 
regionale delaftaler (det vil sige flere tovholder-jobcentre, hvoraf så typisk ét af 
jobcentrene varetager den koordinerende funktion), eller der kan være tale om én 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/20388
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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landsdækkende aftale med ét tovholder-jobcenter.
 
Valget af tovholder-jobcenter vil typisk ske i samarbejde mellem det regionale 
arbejdsmarkedskontor og det eller de jobcentre, som det vil være naturligt at pege 
på som tovholder.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
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6. Orientering: Status empowerment projekt

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er en af 31 kommuner, som deltager i Projekt 
Empowerment. Projektet startede 1. oktober 2014, og løber over 2 år og afsluttes 
oktober 2016. Frederikshavn Kommune, Center for Arbejdsmarked (CAM) er 
bevilget 2.250.000 kr. til afvikling af projektet. Beløbet forudsætter, at CAM får 150 
borgere inddraget i projektet. Målgruppen for projektet er kontanthjælpsmodtagere 
over 30 år med mindst 2 års sammenhængende ledighed samt borgere over 30 år, 
der er tildelt ressourceforløb.
 
På beskæftigelsesområdet forventes det, at de borgere, der i højere grad er 
engagerede og tager ansvar for deres egen situation, vil få større udbytte af 
beskæftigelsesindsatsen og dermed oftere overgå til job eller uddannelse. 
 
Empowerment defineres som en proces, hvor borgeren får indflydelse på indsatsen 
og derigennem tager medejerskab til sin vej mod job eller uddannelse. 

 Med indflydelse forstås, at indsatsen tilrettelægges på borgerens 
præmisser og med borgeren som aktiv medspiller. 

 Medejerskab indebærer, at borgeren er engageret i indsatsen og tager 
ansvar for sin egen situation. 

Projektets fokusområder

 Organisatorisk forandring: Samarbejde mellem sagsbehandlere med fokus 
på den tværfaglige indsats og nedbrydning af siloer imellem de enkelte 
centre. 

 Borgernes adaption af empowerment: CAM har udarbejdet en video, 
https://vimeo.com/126351851, som viser, hvad formålet er med 
empowerment i Frederikshavn Kommune. Videoen er udviklet med henblik 
på at kunne inspirere vores borgere på en ny og anderledes måde. 

 Medarbejder-kulturforandringer: Der er igangsat nye metoder for læring i de 
respektive afdelinger og læring på tværs af afdelinger. 

Projektets foreløbige resultater
I den første del af projektet har fokus været på at få visiteret borgere ind i projektet.
Der er visiteret 78 borgere ind i projektet, og der er 66 aktive borgere. Det vil sige, 
at der har været en afgang på 12 borgere i projektperioden, der fordeler sig 
således:
 
Fleksjob 1
Flytning til anden kommune 1
Ordinær uddannelse 2
Ordinært job 5
Revalidering 2

 Åben sag

 Sagsnr: 15/21227
 Forvaltning: CAM
 Sbh: jmja
 Besl. komp: AMU

https://vimeo.com/126351851


Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 17. august 2015 Side 17 af 23

Sagsbehandleren har vurderet, at borgeren ikke 
længere skal medvirke i projektet. 

1

I alt 12
 
 
Det er for tidligt at sige noget uddybende om effekten af metoden, da 
datagrundlaget for nuværende er for spinkelt. Det er tilfredsstillende, at ca.10 % 
svarende til 7 borgere, har forladt projektet pga. ordinært arbejde eller uddannelse. 
 
I forbindelse med projektet er medarbejdere blevet uddannet i metoden 
empowerment og coaching. 17 medarbejdere har i efteråret 2014 fået uddannelse i 
empowerment. Der har deltaget medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, 
sundhedsområdet, socialområdet, misbrugsområdet og unge/mentorområdet. 
Derudover er der afviklet uddannelse af 40 medarbejdere i coaching i foråret 2015, 
og der er planlagt uddannelse af yderligere 40 medarbejdere i efteråret 2015. 
 
Projektets fremadrettede fokusområder
Der vil fortsat via en koncentreret indsats være fokus på visitationen for at sikre, at 
målsætningen om at få 150 borgere med i projektet indfries. Derudover vil der være 
fokus på at modne organisationen til at arbejde empowerment-orienteret med 
henblik på en fast implementering af empowerment metoden, hvilket både betyder 
anvendelsen af metoden i praksis samt tværfaglige møder og 
samarbejdsrelationer. CAM tror på, at arbejdet med empowerment er den rigtige 
retning for at lave indsatser i fællesskab med borgerne, der resulterer i, at borgeren 
kommer tættere på arbejdsmarkedet og ud af offentlig forsørgelse.    
 
STAR har fået udviklet et progressionsværktøj, som skal anvendes på alle borgere, 
der deltager i projektet. Dette redskab er blevet frigivet til anvendelse ultimo juli 
2015. Progressionsværktøjet vil for den resterende del af projektperioden være et 
væsentligt arbejdsredskab for såvel de borgere, der deltager, som for de 
medarbejdere, der er en del af projektet. Progressionsmålingerne er væsentlige for 
at kunne måle på, om indsatsen giver mening. Målingerne fungerer som en fælles 
målestok for, om indsatserne giver den ønskede effekt. Herved at det muligt at 
holde fast i de indsatser, der virker, og sortere dem fra, der ikke har effekt.  

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Postkort A5.pdf (dok.nr.120519/15)
Postkort A5 minvurdering.pdf (dok.nr.120517/15)



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 17. august 2015 Side 18 af 23

7. Orientering: Nøgletal for arbejdsmarkedet i Frederikshavn 
Kommune

Sagsfremstilling
Ledighedsudviklingen
Ledigheden i Frederikshavn Kommune har været stigende i de seneste 3 måneder. 
Der er tale om en stigning på i alt 62 fuldtidsledige i perioden maj til og med juni 
2015. Det er en beskeden stigning, men sammenlignes udviklingen med samme 
perioder i 2013 og 2014, så er stigningen bemærkelses-værdig. Traditionelt er der 
et fald i ledigheden hen over foråret og sommeren på grund af stigende 
beskæftigelse i sæsonerhvervene, men i 2015 kan der indtil videre registreres en 
svag stigning. Udviklingen er en indikation på, at Frederikshavn Kommune er på vej 
ind i en periode med stagnation i ledighedsudviklingen. Frederikshavn Kommune 
har oplevet et kontinuerligt fald i ledigheden siden 2011, men denne udvikling ser 
ud til at være under forandring. En fremskrivning af ledigheden indikerer en fortsat 
tendens til stigning, hvilket skal ses i relation til virksomhedslukning hos Harman - 
Martin.  Det skal dog bemærkes, at ledigheden i procent af arbejdsstyrken er 
forholdsvis lav og befinder sig i juni måned på 5,7 %. En ledighed på under 5 % er 
normalt et udtryk for, at der er risiko for, at der opstår flaskehals udfordringer i 
forhold til rekruttering.  
 
Beskæftigelsen
Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune er fortsat aftagende. En udvikling som 
har fundet sted siden 2013 med enkelte perioder som undtagelse. F.eks. var 
beskæftigelsen i maj måned 2013 på ca. 2100, i maj 2014 på 19.500 og i maj 2015 
på 19.400. En fremskrivning af beskæftigelsen hen i mod afslutningen på 2015 
viser et fortsat fald. I december måned 2015 forventes beskæftigelsen at være på 
ca. 19.300. Tendensen kan dog forstærkes af virksomhedslukningen hos Harman - 
Martin.
 
Uddannelsespotentialet
Selv om ovenstående beskrivelser af ledigheden og beskæftigelsen er forholdsvis 
pessimistiske, kan der identificeres potentialer især i relation til et 
opkvalificeringsperspektiv. 
 
Frederikshavn Kommune er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor op imod 40 % 
er ufaglærte mens tallet på landsplan er 36 %, 38 % i Nordjylland og 32 % i 
Hjørring Kommune Det er dog vigtigt at notere, at på trods af det lave 
uddannelsesniveau, så har mange af disse personer oparbejdet faglige 
kompetencer gennem mange år på arbejdsmarkedet, som blot ikke er 
dokumenterede. Udfordringen er dog, at værftsindustrien er under pres og de 
martitime erhverv under forandring. Det betyder, at efterspørgslen på ufaglært 
arbejdskraft er faldende, men stigende for erhvervsuddannelserne inden for f.eks. 
offshore branchen og bygge/anlæg. Det er en tendens som Jobcenter 
Frederikshavn også har bemærket de seneste år, da andelen af ufaglærte ledige er 
stigende.   

 Åben sag
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Vi befinder os med andre ord midt i en omstillingsfase med nye 
beskæftigelsesmuligheder og kompetencebehov, hvor ufaglærte ledige udgør en 
vigtig arbejdskraftreserve. Det er vigtigt, at udnytte potentialet og omsætte personer 
med svag uddannelsesbaggrunds praktisk erfarede kompetencer, som er blevet 
opbygget efter flere år på arbejdsmarkedet.  Det er vigtigt, at vi omsætter 
målgruppens viden til økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Der er med 
andre ord mulighed for, at en aktiv arbejdsmarkedspolitik kan være med til at løfte 
fra ”ufaglært til faglært” og skabe vækst og beskæftigelse inden for områder med 
gode beskæftigelsespotentialer.
 
Særligt når vi ser på alderssammensætningen af personer med, eller som er i gang 
med en erhvervsuddannelse, er der et stort potentiale, men også risiko for 
flaskehalsudfordringer. Antallet af personer over 55 år med en erhvervsuddannelse 
er markant højere end de ungdomsårgange, som er i gang med en 
erhvervsuddannelse. Det betyder, at mange seniorer forventes at trække sig tilbage 
fra arbejdsmarkedet mens forholdsvis få unge afslutter en erhvervsuddannelse 
inden for f.eks. bygge- og anlæg, hvor beskæftigelsespotentialet er stærkt. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 
Bilag
Statistiske nøgletal for beskæftigelsesindsatsen. Opdateret til møde i AMU august 
2015.pdf (dok.nr.130335/15)
Statistiske nøgle tal til AMU august 2015..pdf (dok.nr.130329/15)
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8. Studietur København - Socialøkonomiske virksomheder

Sagsfremstilling
Nedenstående er et udkast til en studietur med Arbejdsmarkedsudvalgt for at 
besøge og blive inspireret af socialøkonomiske virksomheder i København. Hertil 
kommer planlagt mødeaktivitet omkring budget 2016. Turen skal afvikles den 28. 
og 29. september 2015. Turen er planlagt med fly til København og herefter 
transport med en lejet bil/bus. Der er en enkelt overnatning i København. 
 
Dag 1  
Kl. 07.25: Afrejse Aalborg - ankomst København kl. 08.10

Kl. 09.30 – 
11.30:

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

Kl. 11.30 – 
13.00:

Frokost og transport

Kl. 13.00 – 
15.00:

Besøge Specialisterne, http://dk.specialisterne.com 
 Specialisterne skaber jobmuligheder for mennesker med 
autisme og lignende udfordringer. Specialisterne er en af de 
første socialøkonomiske virksomheder i verden, med et team af 
IT-konsulenter, som alle har en diagnose inden for autisme 
spektret. Virksomheden har en partnerskabsaftale med SAP og 
samarbejder med Microsoft. Specialist People Foundation, som 
står bag Specialisterne, lancerer et nyt initiativ, som i løbet af en 
årrække skal være med til at skabe 1000 job i Danmark for 
mennesker med autisme. Initiativet, som har titlen ”1000 Job i 
Danmark,” støttes over de næste 30 måneder med 5,35 mio. kr. 
fra Velux Fonden.

Kl. 15.00 – 
16.00:

Transport og indtjekning på hotel

Kl. 16.00 – 
18.00:

Møde i hotellets konferencelokale – Budget 2016

Kl. 19.00: Aftensmad og socialt samvær
 

Dag 2  
Kl. 08.30 – 
09.30:

Morgenmad

Kl. 09.30 – 
13:00:

Mødeaktivitet samt tid på egen hånd

 Åben sag
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Kl. 13.00 – 
14.30:

Frokost og transport

Kl. 14:30 – 
16.00:

Besøge Gamle Mursten, Hedehusene, 
http://www.gamlemursten.dk  Gamle Mursten er en grøn 
virksomhed med en social profil, der gør en forskel for miljøet. 
Via en unik patenteret rensemetode sørger Gamle Mursten for 
at byggeaffald genanvendes. Det er primært udsatte ledige, der 
arbejder i virksomhedens to produktioner i henholdsvis 
Svendborg og Hedehusene.

Kl. 16.00 – 
17.45:

Transport til Kastrup Lufthavn, kaffe og indtjekning

Kl. 17.45: Afrejse København, ankomst Aalborg kl. 18.30
 

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forslaget godkendes. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 17. august 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle (A)
 

http://www.gamlemursten.dk
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9. Eventuelt

 
 

 Åben sag
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1. Indledning. 
Økonomiafdelingen har i samarbejde med center for arbejdsmarked udarbejdet et administrativt oplæg til 
budget 2016 inden for de udmeldte økonomiske rammer. Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige cen-
tres bidrag, Direktionens budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Direktionens afsluttende drøftelser af centrets administrativt udarbejdede budgetforslag, finder sted d. 
11.08.15, og i nærværende budgetmateriale er ikke indarbejdet de beslutninger som evt. berører Arbejds-
markedsudvalget. 
 
Økonomiafdelingen fremsender hermed Udvalgets budgetmateriale: 
 

 Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg, (budgetbemærkninger). 

 Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter  
 
Budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning. Dette er normal praksis. Dog er refu-
sionsreformens konsekvenser indarbejdet i budgettet, da refusionsreformen blev vedtaget ved et bredt forlig 
i folketinget før valget. Den er genfremsat i uændret form efter valget og forventes vedtaget i august 2015.  
 
Gennemgangen vil bl.a. omfatte: 
 

 Gennemgang af hvorledes centerets budgetramme er disponeret. 

 Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg. 

 Gennemgang af centerets eventuelle “problemområder” 
 
Budgetlægning 2016 
 
Budget 2016 er det første budget efter budgetreformen. Der er afsat en ramme på 915 mio. kr. til beskæfti-
gelsesområdet.    
Det er vurderingen, at der er tale om et stramt budget. 
Forudsætningerne for budgettet er: 

- At krisen klinger af, og at der kommer en vækst i antallet af job, som ledige i Frederikshavn Kom-

mune ansættes i. 

- At arbejdsstyrken falder, hvilket medfører et fald i antallet af borgere i ydelsessystemet og at et an-

tal ledige vil overtage de arbejdspladser der bliver ledige, når fastansatte medarbejdere går på pen-

sion.   

- At der iværksættes tidlig indsats og ”vend i døren” aktiviteter som nedsætter ydelsesperioderne og 

forbedrer effekten af indsatsen, herunder påvirker, at antallet af borgere, der kommer over på de 

lavere refusionstrin bliver minimeret.  

- At det etablerede coach – og sundhedsteam vil reducere både antallet af sygedagpengemodtagere 

og varigheden af sygedagpengeforløbene 

- At AMU bakker op om de vedtagne politikker for indsatsen 

- At der laves stram styring og opfølgning for at følge udviklingen i målgrupper, indsats og effekt.  
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2. Refusionsreform 2015 
 
Efter den gældende lovgivning finansieres kommunens beskæftigelsesindsats dels af faste tilskud som blok-
tilskud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud og dels af refusioner. 
 
Bloktilskuddet fordeles som udgangspunkt efter kommunens indbyggertal, men bloktilskuddet indeholder 
også forskellige udligningsordninger, så der er en lille forskel i forhold til en ren fordeling efter indbyggertal. 
 
For at sikre kommunerne mod utilsigtede udsving i de konjunkturfølsomme overførselsudgifter, er der en 
budgetgaranti for kommunerne under ét. Denne budgetgaranti beregnes hvert år ud fra summen af kommu-
nernes udgifter til kontanthjælp, revalidering, kontantydelse, aktivering, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, 
ressourceforløb, førtidspension, integration og EGU. Budgetgarantien fordeles som udgangspunkt efter ind-
byggertal, men også her er der små justeringer i fordelingen. 
 
Det er værd at bemærke, at sygedagpenge og fleksjob ikke er omfattet af budgetgarantien. 
 
Beskæftigelsestilskuddet fordeles som udgangspunkt efter antallet af forsikrede ledige. For at sikre et inci-
tament for kommunerne til at nedbringe ledigheden, er der indbygget nogle fordelingsnøgler, der tager ud-
gangspunkt i den relative udvikling i ledigheden. Dette er nærmere beskrevet under specifikationen for for-
sikrede ledige. 
 
Refusionerne har hidtil været afhængig af hvilken ydelse borgeren har fået og hvilke aktiveringsredskaber 
der bliver brugt. For nogle ydelser har der været en aftrapning af ydelsen over tid. 
 
I februar 2015 er der i folketinget aftalt en reform, der forventes vedtaget i august 2015. Denne reform skal 
forenkle finansieringsreglerne, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om indsatsen for ydelses-
modtageren, frem for at bruge tid på et kompliceret sæt af refusionsregler. 
 
Fra januar 2016 er refusionssatserne ens på tværs af alle ydelserne og falder over tid. 
 
Refusionsprocenten aftrappes 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 uge 53. 
 
Ydelser som kommunen enten ikke eller kun i begrænset omfang kan påvirke (fx efterløn og skånejob) er 
holdt uden for modellen. 
 
Reformen flytter 5,8 mia. kr. for kommunerne under ét fra direkte refusioner til faste tilskud gennem bloktil-
skud, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. 
 
Med den nuværende lovgivning vil kommunerne få refunderet 38 % af udgifterne til midlertidige ydelser di-
rekte. Reformen lægger op til, kommunerne får refunderet 30 % af udgifterne til  midlertidige ydelser.  
 
Dette medfører, at kommuner, der har højere overførselsudgifter end gennemsnittet, vil tabe på ændringen. 
Omvendt vil kommuner, der har  lavere overførselsudgifter end gennemsnittet, tjene på ordningen. 
 
Der er derfor samtidig lavet en aftale om ændring af udligningssystemet mellem kommunerne. 
 
Udligningssystemet er meget teknisk, men meget kort forklaret er udligningen en kompensation for et struk-
turelt underskud. Her ser man på hvad kommunen ville få i indtægter, hvis man havde en gennemsnitlig 
skatteprocent. Herefter beregner man udgifterne på baggrund af aldersfordeling og socioøkonomisk belast-
ning. Hvis udgifterne er større end de beregnede indtægter, så har kommunen et strukturelt underskud. Fre-
derikshavn Kommune har som 89 andre af de 98 kommuner et strukturelt underskud. 
 
For at sikre kommunernes økonomi er der lagt et loft over konsekvenserne. Således kan ingen kommune 
tabe eller vinde mere end 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017. Tab/gevinst beregnes ved udgangen af 
2016, da der er stor usikkerhed i forudsætningerne. 
 
Reformen gør det svært at sammenligne tal og aktiviteter for 2016 med tidligere år.  
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3. Budgetforslag 2016 vist på hovedområder 
 

Netto drift  (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

  
   

Integration 39.872    

Førtidspensioner 309.249    

Ressourceforløb 29.431    

Jobafklaringsforløb 12.631    

Sygedagpenge 92.201    

Kontanthjælp/uddannelseshjælp 105.026    

Kontantydelse 1.143    

Revalidering 21.567    

Ledighedsydelse, fleksjob 110.049    

Jobtræning, servicejob 4.000    

Seniorjob 10.500    

Beskyttet beskæftigelse 2.700    

Driftsudgifter midl. arbejdsmark.ydl. 800    

Forsikrede ledige 140.290    

Arbejdsmarkedsydelse 11.885    

Beskæftigelsesordninger 23.000    

Kontrolenhed 3.000    

Jobrotation 10.000    

Effekt af ændrede indsatsområder 10.260    

Budgetgaranti overslag -12.261    

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 915.234    

 
 
 

Netto anlæg  (kr. x 1.000) Budget-
forslag 
2016 

Overslag 
2017 

Overslag 
2018 

Overslag 
2019 

  
   

Anlæg Pulje digitalisering 27  
  

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 27  
  

 
Der er ikke indregnet beløb i overslagsårene endnu, da tilskuds og udligningsmodellen ikke er udarbejdet 
endnu. 
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4. Sammendrag budget 2016 
 

Generelle Budgetforudsætninger 
Der er udmeldt en ramme på 799,8 mio. kr. Efterfølgende er der sket følgende reguleringer af budgetram-
men: 
Udmeldt ramme  799,8 mio. kr. 
 
Overført til konto 6     -7,2 mio. kr. 
Reg. beskæftigelsestilskud      8,3 mio. kr. 
PL- regulering     10,3 mio. kr. 
Tilskud integration      1,9 mio. kr. 
Budgetgaranti     77,5 mio. kr. 
Lov og cirkulære    14,1 mio. kr. 
Tilskud staten     11,0 mio. kr. 
Opjustering SUU`s ramme     -0,5 mio. kr. 
Ny ramme    915,2 mio. kr. 
 
Budgettet for 2016 er væsentligt anderledes i forhold de foregående år. Dette skyldes den nye refusionsre-
form, som har til formål at fokusere på varigheden, borgere er på en offentlig ydelse.( se skriv om refusions-
reform) 
 
En stor del af overførselsudgifterne er omfattet af Budgetgarantien. Budgetgarantien udmeldes hvert år af 
Staten ud fra de samlede udgifter for kommunerne under et.  
Budgetforslaget er udarbejdet ud fra den eksisterende lovgivning og de midler, der et tildelt/reduceret ud fra 
denne. Budgetforslaget er styret af den tildelte ramme. Center for Arbejdsmarked har tilrettet prognoserne i 
forhold til den tildelte ramme, selv om de første prognoser viste et større forbrug.  
 
 
 
 
 

  



 

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetoplæg 2016 (#96970-15) Side 7 

 

Arbejdsmarkedsudvalget 
 

Netto  (kr. x 1.000) 
Regnskab 

2014 

Opr. 
budget 
2015 

Forv. regn-
skab 2015 

pr. 
30.04.15 

Budgetforslag 
2016 

  
 

  
Integration 10.505 11.000 16.500 39.872 

Ekstraord. Tilskud integration   -4.812  

Førtidspensioner 308.611 307.158 305.983 309.249 

Ressourceforløb 5.427 18.867 14.000 29.431 

Jobafklaringsforløb 768 12.033 7.000 12.631 

Sygedagpenge 96.036 80.174 95.130 92.201 

Kontanthjælp/uddannelseshjælp 110.191 97.274 101.000 105.026 

Kontantydelse    1.143 

Revalidering 14.026 12.500 11.000 21.567 

Ledighedsydelse, fleksjob 81.190 80.751 81.900 110.049 

Jobtræning, servicejob 2.199 2.998 3.000 4.000 

Seniorjob 13.105 12.450 10.000 10.500 

Beskyttet beskæftigelse 2.373 2.685 2.574 2.700 

Uddannelsesydelse 3.383 0 0 0 

Driftsudg. midl, arbejdsm,ydl. 0 1.457 633 800 

Forsikrede ledige 130.099 151.685 138.279 140.290 

Arbejdsmarkedsydelse 4.059 10.099 7.877 .11.885 

Beskæftigelsesordninger 42.552 23.884 37.500 23.000 

Kontrolenhed 0 3.000 3.000 3.000 

Jobrotation   4.000 10.000 

Effekt ændrede indsatsområder    -12.261 

PL regulering   1.500  

I alt for arbejdsmarkedsudvalg 824.494 828.434 836.064 915.234 

 
Det korrigerede budget for 2015 incl. overførsel fra tidligere år udgjorde pr. april 2015 i alt 831,5 mio. kr. 
Der skal gøres opmærksom på, at den store stigning i tallene fra 2014 og 2015 til 2016 skyldes primært de 
ændrede refusionsregler. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Bemærkninger til de enkelte områder 
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5.1 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: 
Budgettet for 2016 udgør 39,9 mio. kr. Budgettet i 2016 er væsentlig højere end de tidligere år, hvilket skyl-
des den øgede til af flygtninge, samt de ændrede refusionsregler  

 

PERSPEKTIVERING: 
Det er i juli 2015 aftalt mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, at der 
indføres en ny integrationsydelse for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst 
syv ud af de sidste otte år. Reglerne forventes vedtaget i folketinget i august 2015 og de skal træde i kraft pr. 
1. september 2015. 
Niveauet for integrationsydelse er uddannelseshjælpssatserne, der bygger på SU-systemets satser. 
Der er mulighed for at få et månedligt tillæg til integrationsydelsen, når Prøve i Dansk 2 er bestået. 
Da denne lovgivning først forventes gennemført efter budgetlægningen, vil de økonomiske konsekvenser 
indgå i en eventuel midtvejsvurdering i juni 2016
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5.2 Førtidspensioner 

KORT PRÆSENTATION: 
Førtidspension kan tilkendes, hvis borgerens arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv er nedsat i et sådant 
omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, 
herunder i et fleksjob. 
 
Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt 
ressourceforløb.  Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med 
den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam. 
 
Hvis alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis og der foreligger 
dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante akti-
verings- revaliderings og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger skal være afprøvet. 
 
Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten 
ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med fx et fleksjob, så kan førtidspensionen gøres hvilende. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 

 
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. 
 
  Antal personer 
Regnskab 2012  2.842 
Regnskab 2013  2.987 
Regnskab 2014  2.879 
Budget 2015  2.816 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til/afgang  2.816 
 
Afdelingens prognose 2015  2.801 
 
Budgetoplæg 2016  2.710 
 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for 2016 udgør 309,2 mio. kr. Budgettet fordeler sig med 16,7 mio. kr. netto vedrørende førtidspensi-
oner med 50 % statsrefusion og 292,5 mio. kr. netto med 35 % statsrefusion,  

 

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. Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension. 
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5.3 Ressource/jobafklaringsforløb 

KORT PRÆSENTATION: 
 
Borgere der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende 
indsats i form af deltagelse i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en 
kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. 
Forløbene kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov, 
med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse. 
Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret 
kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob.  
 
Jobafklaringsforløb 
Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelselsesmuligheder, vil ved 
fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle syge-
dagpengesager sker efter 5 måneders sygdom. 
 
Jobafklaringsforløb er korte forløb. Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og  
maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafklaringsforløb.  
 
Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere, der fortsat har en arbejdsgiver og 
overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til ydelsen på jobafklaring, så længe an-
sættelsesforholdet fortsætter. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
I 2016 forventes der, at 243 fuldtidspersoner deltager i ressourceforløb. I jobafklaring forventes  113 fuldtids-
personer . 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for ressourceforløb udgør 29,4 mio. kr. i 2016. Budgettet til jobafklaring udgør i 2016 12,6 mio. kr.  
Begge budgetter er incl. midler til aktivering af borgerne   

 

PERSPEKTIVERING: 
Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men varigheden af forløbene vil 
være væsentlig kortere, da der i forløbene bl.a. vil være fokus på at målrette indsatsen mod fleksjobområdet.  
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5.4 Sygedagpenge 

KORT PRÆSENTATION: 
Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, kan få sygedagpenge, hvis de har en tilstrækkelig 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet 
uafbrudt i den seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller 
- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til 
  midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt 
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned 
- borgeren er elev i lønnet praktik 
- borgeren er ansat i fleksjob 
 
Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er 
uarbejdsdygtig, vil kommunen revurdere borgerens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan 
forlænges. 
 
Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb. 
 
Området er ikke omfattet af budgetgaranti. 

 

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: 
 
 
  I alt 
  
Regnskab 2012  846 
Regnskab 2013  715 
Regnskab 2014  758 
Budget 2015(ny opgørelsesmetode)  626 
  
Revision pr.30.04.15 uændret tilgang  
 
Prognose 2015  719 
 
Budgetoplæg 2016  886 
Tallene fra 2016 er ikke umiddelbar sammenlignelige med tal fra tidligere år, da sygedagpengemodtagere fra 
0-4 uger kun er indeholdt i 2016 tallene. Tidligere var der 100 % refusion for denne kategori og blev admini-
streret fra centralt hold. 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 92,2 mio. kr.  

 

PERSPEKTIVERING: 
Budgetforudsætninger på sygedagpengeområdet er dels, at vi bygger forventningerne til indplaceringen af 
borgerne i et nye trappetrinsopdelte refusionssystem på de vurderinger KL har foretaget og dels en forvent-
ning om, at vi som følge af den tidlige indsats, etablering af coach – og screeningsteam vil være i stand til 
både at have færre borgere i forløb og samtidig afkorte det forventede tidsforbrug i overførselsindkomstsy-
stemet. 
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5.5 Kontanthjælp/uddannelseshjælp 

KORT PRÆSENTATION: 
Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp. 
 
Hvis borgeren er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan borgeren eventuelt være 
berettiget til uddannelseshjælp. 
 
Hvis en borger har en ægtefælle/samlever, der kan forsørge vedkommende eller borge-
ren/ægtefællen/samleveren har formue, som borgeren kan leve af, kan borgeren dog ikke modtage kontant-
hjælp og uddannelseshjælp. 
 
Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp: 
- at borgeren har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør 
- at den sociale begivenhed ar medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie 
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v. 
- at borgeren og en eventuel ægtefælle/samlever står til rådighed for arbejdsmarkedet 
 
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: 
     I alt 
Regnskab 2012    1.259 
Regnskab 2013    1.352 
Regnskab 2014    1.450 
Budget 2015     1.245 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til-/afgang   1.357 
 
Afdelingens prognose 2015    1.262 
 
Budgetoplæg 2016    1.200 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 105,0 mio. kr.   

 

PERSPEKTIVERING: 
Der skal arbejdes målrettet på at videreudvikle indsats og resultater på kontanthjælpsområdet i 2016. I 2016 
vil Center for Unge overtage opgaverne for alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Hovedfokus vil 
være at frigøre og udvikle uddannelsespotentialet i ungegruppen, således at deres tilknytning til arbejdsmar-
kedet styrkes og fastholdes. De åbenlyst uddannelsesparate unge vil få et uddannelsespålæg og blive visite-
ret til et aktivt tilbud som nytteindsats, mens de venter på opstart af en uddannelse på SU-betingelser. De 
uddannelsesparate unge vil modtage en aktiv tværgående uddannelsesrettet indsats for at få dem så hurtigt 
som muligt til at opstarte og gennemføre en uddannelse. De aktivitetsparate unge, der ikke umiddelbart er 
klar til at påbegynde en uddannelse – på grund af komplekse problemer ud over ledighed - vil modtage en 
tværgående helhedsorienteret indsats for at bringe dem så tæt på arbejdsmarkedet som muligt.  For øvrige 
kontanthjælpsmodtagere gælder, at der vil være fokus på en tidlig indsats, individuelt tilrettelagt med sigte på 
en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Via ”vend i døren” aktiviteter vil tilgangen til kontanthjælpssystemet 
blive forsøgt reduceret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere vil blive henvist til virksomhedsrettede tilbud. For 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil der blive nyudviklet et forløb i PA der skal gøre dem parate til at 
medvirke i egentlige virksomhedsrettede tilbud. Det er forventningen, at overstående initiativer i sammenspil 
vil medvirke til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere på området.                                                         
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5.6 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. 
 
For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen og at der 
ikke er andre tilbud, som kan hjælpe borgeren med at fastholde eller at få tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning (virksomhedsre-
validering), uddannelse, mv. 
 
Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller 
sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret igangsættes en revalidering efter særlig jobplan 
og her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.  

 

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 2015 124 
 
Budgetoplæg 2016 130 

 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budget for 2016 udgør 21,6 mio. kr.   

 

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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5.7 Ledighedsydelse, fleksjob m.m. 

KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til: 
Området omfatter udgifter til: 
Løntilskud til borgere, der modtager social pension og er ansat i beskyttede enkeltpladser (tidligere skåne-
job). 
 
Løntilskud samt driftsudgifter til borgere ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der på grund af en varig 
og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiveren 
betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et flekslønstilskud, der 
kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. 
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. 

 
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. 
 
Ledighedsydelse er omfattet af budgetgaranti. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgaranti. 

 

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 2015 964 159 1.123 50 
 
Budgetoplæg 2016 967 136 1.103 50 
 

 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for 2016 udgør 110,0 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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5.8 Jobtræningsordning, servicejob 

KORT PRÆSENTATION: 
Center for Arbejdsmarked formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpen-
ge eller kontanthjælp. 
 
Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at 
det sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrette 
uddannelse. 
 
En ansættelse med løntilskud kan højest være på 6 måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede 
ledige kan offentlige løntilskud højest være på 4 måneder hos den samme arbejdsgiver. 
 
Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob.  
Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 
100.000 kr., når de ansatte en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fort-
sat er ansat hos arbejdsgiveren. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige: 
 
     
 
Regnskab 2012    172 
 
Regnskab 2013    135 
Regnskab 2014    106 
Budget 2015     120 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.2015        83 
 
Budgetoplæg 2016      50 
 

 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budget for jobtræning, servicejob udgør 4,0 mio.kr.    
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5.9 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 2016 budgetlagt med ca. 65 seniorjobs. 

 
 

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 10,5 mio. kr.  
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5.10 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:  
Budgettet 2016 udgør 2,7 mio. kr. 
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5.11 Forsikrede ledige 

KORT PRÆSENTATION: 
For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren: 
- være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret 
- opfylde beskæftigelseskravet 
- opfylde rådighedskravet 
- ikke være selvforskyldt ledig 
 
Det er a-kasserne, der administrerer reglerne og udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Kommunerne med-
finansierer dagpengene ud fra hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jf. beskrivelsen af 
refusionsreformen. 
 
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 et beskæfti-
gelsestilskud, 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 2016 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2016. 
Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2016 og den endelige regulering foretages i juni 2017. 
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. 

 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 I alt 
 

Regnskab 2012(8 ugers karens) 1.416 
Regnskab 2013(4 ugers karens) 1047 
Regnskab 2014(4 ugers karens) 971 
Budget 2015  1082 
 
Budgetrevision pr.30.04.15 1145 
 
Afdelingens prognose 2015 1050 
 
Budgetoplæg 2016 920 
 

 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet på området udgør i 2016 140,3 mio. kr.  
Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2016. Den ende-
lige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 foretages først i juni 2017. 
 

 
 

PERSPEKTIVERING:  
Angående forsikrede ledige: Der forventes et fald i antallet af forsikrede ledige. Det hænger sammen med at 
krisen er ovre og at vi på landsplan er på vej ind i en periode med gunstig beskæftigelsesudvikling. Denne 
gunstige trend bliver i Frederikshavn understøttet af den positive beskæftigelsesudvikling inden for værks-
sporene: det maritime, fødevarer, oplevelsesøkonomi og energi. En gunstig lokal udvikling der vil blive stimu 
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PERSPEKTIVERING: 
leret af, at der på regionalt plan er gang i store bygge –og anlægsprojekter og infrastrukturprojekter, som vil 
gavne beskæftigelsesudviklingen positivt, også inden for bygge –og anlægssektoren.  
Aktivt stimulerer CAM udviklingsmulighederne ved at intensivere formidlingsarbejdet, intensivere kontaktfor-
løbet, herunder samarbejdet med a-kasserne og et fokus på målrettet at gå i dialog med ufaglærte for at 
blive faglærte eller alternativt specialiserede faglærte.  
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5.12 Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter 

KORT PRÆSENTATION: 
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført for at indfase den 2-årige dagpengeperiode gradvis. Den midler-
tidige arbejdsmarkedsydelse er fuldt indfaset i 2. halvår af 2016. Herefter kan der ikke overgå flere til midler-
tidig arbejdsmarkedsydelse. 
 
Det er a-kasserne, som administrerer ordningen og udbetaler ydelsen og reglerne er i vid udstrækning de 
samme, som gælder for arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne refunderer en del af a-kassernes udgifter 
på samme måde som ved arbejdsløshedsdagpenge. 
 
Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere 
og 80 % for forsørgere.  
 
Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. 
 
Arbejdsmarkedsydelsen indgår i beskæftigelsestilskuddet. 
Antallet af personer for arbejdsmarkedsydelse udgør i 2016 115 

 
 

RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet udgør 11,9 mio. kr. Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsre-
gulering i juni 2016. Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 foretages først i juni 
2017. 
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5.13 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. 
 
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. 8,0 mio. kr. 
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5.14 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 registreres under to driftslofter. Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtage-
re af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, 
der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. 
forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. 
 
Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i 
uddannelsestilbud inden for hvert af de to driftslofter. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Udgifter vedrørende 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: 
Budget for 2016 udgør 23,0 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. 22,7 mio. netto vedr. beskæftigelsesordninger 
  kr.   0,3 mio. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO 
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1.0 Indledning 
 

Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats i inde-

værende år for jobcenterets virksomhedsservice (ledighedsafdelingen). Formålet er at skabe gennemsigtig-

hed i indsatsen for de øvrige afdelinger i Center for Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedsudvalget og andre inte-

ressenter i den lokale beskæftigelsesindsats. 

Indsatsen i 2015 vil i endnu højere grad være målrettet den enkelte virksomheds udfordringer og behov 

med særlig fokus på formidling og rekruttering samt opkvalificering af medarbejdere. Virksomhederne skal 

opleve værdi i samarbejdet med jobcentret, og en virksomhedskonsulent skal rådgive den enkelte virksom-

hed i forhold til relevante løsninger, som bringer virksomheden videre.  

Beskæftigelsesplan 2015 udgør den overordnede ramme for handlingsplanen. På den måde sikres en tæt 

koordinering af jobcentrets virksomhedsvendte og borgervendte indsats om det overordnede mål: At få 

flest mulige borgere i job eller ordinær uddannelse.  

Reform af beskæftigelsesindsatsen 

2015 bliver et forandringens år for beskæftigelsesindsatsen, på baggrund af en ny beskæftigelsesreform.  

Handlingsplanen er inspireret af reformens grund tanker om jobcentrenes virksomhedsvendte service. Det 

gælder f.eks. i det styrkede fokus på rekrutteringsservice samt en koordineret indsats på det lokale ar-

bejdsmarked, herunder den tværkommunale indsats. Virksomhedsindsatsen skal have mere fokus på virk-

somhedernes efterspørgsel, og understøttelse af rekrutteringsindsatsen.  

Læsevejledning 

Handlingsplan 2015 beskriver først, hvordan Jobcenterets virksomhedsservice har valgt at organisere og 

operationalisere den virksomhedsvendte indsats. 
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Virksomhedsservice i Center for Arbejdsmarked blev d.1. juli 2014 en integreret del af ledighedsafdelingen, 

med henblik på at skabe en større vidensdeling om hvad der sker på efterspørgsel siden (virksomhederne), 

og hvordan det kan matches med de kvalifikationer de ledige har/eller mangler.  

I den nye organisering, vil virksomhedskonsulenterne blive brancheopdelt i teams, og alle vil have en efter-

spørgsels orienteret tilgang til virksomhederne. Dette med udgangspunkt i, at de ledige der kan selv skal 

selv opsøge virksomheder i forhold til rekruttering eller praktik/løntilskudsjob. De ledige der oplever van-

skeligheder ved det, vil få hjælp af en virksomhedskonsulent.  

Planen beskriver i tre hovedtemaer indsatsen i 2015: 

 Rekruttering – dvs. formidling af job, praktikker, rotationsvikariater, mv. 

 Opkvalificering – dvs. etablering af jobrotation, voksenlærlinge og lærlingepladser – brobygning til 

relevante uddannelsesinstitutioner 

 Fastholdelse – dvs. en indsats som fastholder medarbejdere, som er tæt på en sygemelding  
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2.0 Organisering af jobcenterets virksomhedsservice 

De 9 virksomhedskonsulenter i jobcenterets virksomhedsservice er opdelt i tre brancheteams og et jobrota-

tionsteam: 

1. Industri og teknik incl det martime vækstspor 
2. Handel og service og det offentlige incl vækstsporerne fødevare og turisme  

3. Bygge- og anlæg incl vækstsporet energi 

Jobrotation 

 

Det betyder, at hver virksomhedskonsulent har et stort kendskab til eget branchesegment, og herunder 

hvilke serviceydelser som typisk kan være relevante for branchens virksomheder.  

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

Kategorisering af virksomheder 

Jobcenterets virksomhedsservice lægger stor vægt på at tilpasse indsatsen til forskellige typer virksomhe-

der. F.eks. vil virksomheder, som pt. ikke samarbejder med jobcentret, skulle informeres nøje om de mulig-

heder, et samarbejde vil kunne give dem. Nære samarbejdsparter blandt virksomhederne vil i højere grad 

nyde godt af, at jobcentret kan tilbyde gode løsninger, som afspejler det nære kendskab til virksomheden. 

Jobcenterets virksomhedsservice opdeler derfor virksomheder i tre kategorier for at kunne tilrettelægge 

den opsøgende indsats så effektivt som muligt: 

Ved starten af 2015 var der 2101 (p numre) A-virksomheder, som er jobcenterets virksomhedsservice’ tæt-

teste samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være virksomheder med et virksomhedscenter eller som på andre 

måder er klar til at hjælpe ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet med kort varsel. 

B-virksomheder er de ca. 146 virksomheder, som har været i kontakt med jobcenterets virksomhedsservice 

inden for de seneste 12 måneder, men hvor samarbejdet ikke er resulteret i en virksomhedsrettet aktivitet. 

Samarbejdet kan karakteriseres som værende mere sporadisk. Her vil indsatsen fokusere på at intensivere 

samarbejdet, så flest mulige B-virksomheder kan blive A-virksomheder. 

Endelig er der et antal C-virksomheder, som jobcenterets virksomhedsservice pt. ikke samarbejder med, 

der er ca. 656 virksomheder i denne kategori. Oftest er det fordi, et samarbejde ikke er relevant for virk-

somheden, men det kan også være virksomheder, som Jobcentret ikke har haft kontakt til for de seneste 12 

måneder. 
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Netværk 

Jobcenterets virksomhedsservice samarbejder bl.a. tæt med Erhvervshus Nord, VEU-center Nord (og de 

lokale uddannelsesinstitutioner) samt jobcentrene i Hjørring, Brønderslev og Aalborg om bl.a. jobformid-

ling, kampagner og vidensdeling.  

 

I 2015 vil dette samarbejde blive udbygget yderligere for at koordinere indsatsen bedst muligt til gavn for 

både virksomheder, uddannelsessøgende og borgere i beskæftigelsesindsatsen.  

 

Kommunikation 

Med henblik på at beskrive de serviceydelser Jobcentret kan levere til virksomheder, er der udleveret pro-

duktmappe til mange virksomheder. Faktabladene er nu digitale, og kan findes på Frederikshavn kommu-

nes hjemmeside. Strategien her, er også at opfordre virksomhederne til at anvende de digitale løsninger, 

samt at de selv kan læse om de forskellige indsatser. Derudover hvordan de kommer i kontakt med Jobcen-

tret.  
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3.0 Rekruttering 
Rekruttering skal forstås bredt og dækker over rekrutteringsservice, formidling af jobrotationsvikarer samt 

målrettet anvendelse af praktikker og løntilskud for jobparate borgere. 

 

3.1 Rekrutteringsservice 

Rekrutteringsservice (eller jobformidling) er, når jobcenterets virksomhedsservice hjælper en virksomhed 

med at få besat en vakant stilling, en vellykket rekruttering er den mest direkte vej ind på arbejdsmarkedet 

for de ledige. 

Jobcenterets virksomhedsservice vil i 2015 markedsføre, at jobcentret er bedre til at formidle job end man-

ge virksomheder tror. Dette vil primært ske i den løbende dialog med virksomhederne. 

 

I rekrutteringsopgaven er det primære fokus at kvalitetssikre samarbejdet med virksomheder med behov 

for nye medarbejdere. Opgaven indeholder følgende indsatser: 

 Rådgive om rekruttering, herunder afstemme virksomhedernes forventninger til jobcenterets virk-

somhedsservice muligheder for at finde kandidater til en bestemt stilling samt evt. foreslå alterna-

tive metoder 

 Oplære virksomhederne i brugen af jobnet.dk 

 Opslå virksomhedernes vakante job i Jobnet  

 Udsøge og validere lediges CV’er til virksomheder - herunder efter behov aktivere netværk bestå-

ende af nabojobcentre, Work in Denmark. 

 Systematisk følge op på rekrutteringsindsatsen for løbende at have overblik over hvilke delbran-

cher, der mangler medarbejdere 

 

3.2 Formidling af jobrotationsvikarer 

Jobcenter Frederikshavn har haft stort fokus på jobrotation i de senest år, grundet større opkvalificerings-

projekter. Det betyder, at der også i 2015 kan ansættes mange jobrotationsvikarer for de medarbejdere, 

som efteruddannes. Det er for de fleste ledige et godt tilbud, da jobrotation har en høj jobeffekt ifølge den 

seneste evaluering udarbejdet af Deloitte i 2014. 

Jobcenterets virksomhedsservice vil medvirke til, at jobrotationsvikariater anvendes progressivt, så de visi-

terede ledige kommer tættere på job eller uddannelse.  Ledige, som har brug for hjælp til at komme ind på 

arbejdsmarkedet, vil således indgå i kandidatfeltet hos de virksomheder, som VS udsøger jobrotationsvika-

rer til.  

 

3.3 Anvendelse af virksomhedspraktikker og løntilskud 

Virksomhedspraktikker og løntilskud anvendes primært til at 

 opkvalificere borgere (fagligt og personligt)  

 styrke borgernes netværk til virksomheder (springbræt til job) 
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 genoptræne arbejdsevne eller fastholdelse  

 udvikle borgere (arbejdsevne, uddannelses- og jobperspektiv, mv.),  

Praktikker er et relevant tilbud til alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenterets virksomhedsser-

vice bygger bro til udplacering af jobparate og åbentlyst uddannelsesparate.  

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

Jobcenterets virksomhedsservice vil i 2015 medvirke endnu mere aktivt i afklaring af borgere. Dette vil ske 

ved at indsamle data om virksomhedernes forventninger til deres fremtidige rekrutteringsbehov mere sy-

stematisk. Derved styrkes grundlaget for at udsøge borgere til vakante job og at tilrettelægge jobrettede 

aktiveringsforløb. 

Matchning af borgere og virksomheder 

Virksomhederne lægger meget vægt på matchning, og jobcenterets virksomhedsservice vil i 2015 sætte 

yderligere fokus på ”det gode match” i tæt samarbejde med jobkonsulenterne. 

 

Virksomhedernes sociale ansvar 

Der er blandt de lokale virksomheder stor villighed til at tage et socialt ansvar og samarbejde med jobcen-

tret om ressourcesvage målgrupper. Brugerundersøgelsen viser, at jo tættere samarbejdet er mellem virk-

somhederne og jobcentret, desto større er viljen til at ansætte ressourcesvage borgere i praktik. 

 

Virksomhedscentre 

Jobcenterets virksomhedsservice har indgået samarbejdsaftaler med XX virksomheder om etablering af 

virksomhedscentre. Det vil sige, at virksomheden forpligter sig til at stille pladser til rådighed for borgere, 

som skal i praktik.  

 

Ministermål 4: Samarbejdsgraden med virksomheder 

Ministeren har for 2015 fastsat et resultatkrav om, at antallet af virksomheder, som samarbejder med job-

centrene om aktivering, skal øges (det skal tjekkes om der I Beskæftigelsesplan 2015 om der sat tal på re-

sultatkravet). 

Der er fordele ved en høj samarbejdsgrad: Flere virksomheder kan erfare, om et samarbejde med jobcen-

tret skaber værdi for dem. For borgerne giver en bredere vifte af virksomheder større mulighed for målret-

tet afklaring og udvidelse af netværket. 

Ulempen er, at nye virksomheder trods forventningsafstemning kan blive overrasket over, hvad det vil sige 

at aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Med andre ord er der ved nye virksomheder en større risiko 
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for, at en praktik ikke bliver en succes. Derfor vil jobcenterets virksomhedsservice i 2015 have fokus på bå-

de at fastholde de nære samarbejdsparter blandt virksomhederne og løbende inddrage nye virksomheder. 

Jobcenterets virksomhedsservice vil bl.a. inddrage nye virksomheder i samarbejdet ved hjælp af servicebe-

søg – dvs. besøg, hvor formålet alene er at kortlægge virksomhedens behov og på den baggrund drøfte de 

muligheder, jobcenterets virksomhedsservice kan tilbyde virksomheden i et samarbejde. 

 

Opfølgning 

Opfølgning på praktik kan i nogle tilfælde gøre forskellen på, om en praktik bliver omsat til en ustøttet an-

sættelse eller bidrager til reel afklaring af borgeren. 

Som led i aktiveringsstrategien er det besluttet, at det er virksomhedskonsulenterne, som har ansvaret for 

at følge op på egne borgere, som er i praktik og job med løntilskud. 
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4.0 Opkvalificering 
Analyser1 viser, at der er brug for et kompetenceløft af arbejdsstyrken i Vendsyssel, hvis virksomhederne 

fremadrettet skal kunne ansætte de medarbejdere, de har brug for. Årsagerne hertil er, at gennemsnitsal-

deren i arbejdsstyrken er stigende, hvilket bl.a. kan tilskrives, at mange unge forlader Vendsyssel for at 

uddanne sig. Samtidig har en relativ høj andel af arbejdsstyrken ikke en erhvervskompetencegivende ud-

dannelse. 

Kompetenceløftet kan ske, hvis alle gode kræfter forenes om opgaven – dvs. virksomheder, uddannelsesin-

stitutioner, jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, etc.  

Jobcentrets bidrag til opkvalificeringsindsatsen kan opdeles i en borgerrettet del (vejledning, afklaring, mv.) 

og en virksomhedsrettet del (jobrotation, voksenlærlinge, opkvalificeringsjob, mv.).  

 

Opkvalificering 

Som nævnt er jobrotation slået igennem som et attraktivt redskab til efteruddannelse blandt både offentli-

ge og private virksomheder i Frederikshavn Kommune.  

Jobcenterets virksomhedsservice vil opsøge de virksomheder, som allerede deltager eller har deltaget i 

jobrotation for at afdække mulighederne for at iværksætte nye projekter – erfaringer viser, at de virksom-

heder, som kender ordningen, ofte er positivt stemte for at få flere medarbejdere efteruddannet. 

 

Opkvalificering af ufaglærte 

Jobrotation er et udmærket redskab til efteruddannelse og som springbræt for jobrotationsvikarer til job 

eller uddannelse. Ansættelse af voksenlærlinge og lærlinge er løsningen på én af de største udfordringer i 

arbejdsstyrken: Uddannelse af faglærte.  

Derfor er det vigtigt at jobcenterets virksomhedsservice har et stort fokus på etablering af voksenlærlinge-

forløb. 

 

Opkvalificering som fast dagsordenpunkt på møder med virksomheder 

Ved alle virksomhedsbesøg vil jobcenterets virksomhedsservice have fokus på opkvalificering i kontakten 

med virksomhederne. Herunder mulighed for at iværksætte opkvalificeringsjob, hvis en ledig mangler en 

kort opkvalificering for at kunne varetage et job. 

 

  

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

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

For jobcenterets virksomhedsservice indeholder opgaven omkring fastholdelse følgende: 

 Orientere virksomhederne om redskaber, der kan bringes i spil for at en medarbejder kan fasthol-

delse i ansættelsen 

 Orientere virksomhederne om fast trak ordningen herunder hvordan virksomhederne anmoder om 

denne 

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

Målsætning Resultatkrav 2015 Indsats Tidspunkt 

Ministerens 4. mål: 
Jobcentrets samar-
bejdsgrad med virk-
somhederne skal 
øges i 2015 

47 pct. af kommu-
nens virksomheder 
skal samarbejde med 
et jobcenter (BP 
2015) 

Jobcenterets virk-
somhedsservice gen-
nemfører min. 350 
servicebesøg til ’nye’ 
virksomheder 

 

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

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

 

Hele 2015 

Rekrutteringsservice Jobcenterets virk-
somhedsservice skal 
udsøge CV’er 
og/eller oprette or-
dinære job på job-
net.dk til min. 350 
annoncer og derved 
hjælpe virksomheder 
med at finde nye 
medarbejdere 
 

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

Styrke fokus på betydning af gode CV’er i 
Jobnet 

Hele 2015 

Opkvalificering Min. 80 jobrotati-
onsprojekter 
 
Min. 80 voksenlær-
linge aftaler etable-
res 

Der iværksættes jobrotationsprojektet 
for at understøtte opkvalificeringen af 
medarbejderne i kommunens virksomhe-
der og der vil i denne sammenhæng være 
et fokus på bevilling af jobrotation ved 
brug af GVU og derved være med til at 
løfte fra ufaglært til faglært. 
 
Der iværksættes voksenlærlinge aftaler 
med henblik på at sikre, at så mange som 
muligt for mulighed for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse. 

Hele 2015 

Styrke samarbejdet 
med relevante aktø-
rer på arbejdsmar-
kedet 

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

Hele 2015 

Styrket fokus på 
fastholdelse 

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

Hele 2015 
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Tilsynet med kommunernes administration af 

Rådighedsreglerne – 3. kvartal 2013 

 
 

 

Afrapportering vedr. stikprøvekontrol i Frederikshavn Kommune 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemført en stikprøve-

kontrol af rådighedsadministrationen i Frederikshavn Kommune. Styrelsen 

har udtrukket 20 cpr. numre på kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, 

der i 3. kvartal 2013 fik en sanktion efter reglerne i lov om aktiv socialpoli-

tik (aktivloven). Alle cpr-numre er udtrukket på baggrund af kommunens 

sanktionsindberetninger til det fælles datagrundlag. 
 

Tilsynet har gennemgået sagsmateriale for hele 3. kvartal 2013 for hver per-

son og undersøgt, om der i perioden har foreligget flere negative hændelser 

hos personen, som ikke kan antages at falde ind under de rimelige grunde i 

aktivlovens § 13, stk. 4, og om der har været foretaget korrekt sanktionering 

efter aktivlovens §§ 36-41. 

 

Rådighedstilsynet omfatter ikke en vurdering af, om kommunerne har over-

holdt de forvaltningsprocessuelle regler i forvaltningsloven, retssikkerheds-

loven m.v. 

 

Resultat af tilsynet 

2 personers sager er udgået af tilsynet. Den ene sag udgik, fordi der var kla-

get over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen. I den anden sag lå den ne-

gative hændelse uden for 3. kvartal 2013. 

 

De resterende 18 personers sager indeholdt 20 negative hændelser. Styrelsen 

har derfor i alt oprettet 22 sager (20+2). 

 

Styrelsen har registreret 7 sager med fejl. I den ene sag var der i et tilfælde 

med udeblivelse fra tilbud foretaget fradrag efter aktivlovens § 36 for en dag 

for lidt. I de 6 øvrige sager med fejl var der foretaget fradrag i kontanthjæl-

pen i forbindelse med de pågældende personers afmelding fra Jobnet, som 

ikke var i overensstemmelse med de dagældende sanktionsregler i aktivlo-

vens § 35, stk. 4, og § 38, stk. 2. 

 



 

2 

 

De øvrige 13 sager er henlagt uden bemærkninger, da afgørelserne vurderes 

at være i overensstemmelse med aktivlovens rådigheds- og sanktionsregler. 

 

På baggrund af det gennemgåede sagsmateriale vurderer styrelsen, at Frede-

rikshavn Kommune generelt har velfungerende procedurer til at opfange, 

registrere og sanktionere tilfælde med manglende overholdelse af rådig-

hedspligten, men i for mange tilfælde er der foretaget fradrag i kontanthjæl-

pen, som ikke er i overensstemmelse med reglerne i lov om aktiv socialpoli-

tik. 

 

Samlet set finder styrelsen derfor, at resultatet af tilsynet med Frederikshavn 

Kommunes rådighedsadministration ikke er tilfredsstillende. 

 

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til aktivlovens § 13 d, stk. 5, behandle 

denne afrapportering med det samlede resultat af tilsynet på et møde. 

 

Kopi af dette brev er sendt til BDO Kommunernes Revision og til Jobcenter 

Frederikshavn, som også har fået en tilbagemelding om resultatet af styrel-

sens gennemgang i de enkelte sager. 

 

Baggrunden for tilsynet 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører i henhold til aktivlovens 

§ 13 d tilsyn med kommunernes vurdering af en persons rådighed, når den 

pågældende har ansøgt eller modtager kontanthjælp alene på grund af ledig-

hed. 

 

Tilsynet omfatter kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og 

sanktioner efter aktivlovens §§ 13 – 13 c og §§ 36 – 41.  

 

 
Venlig hilsen 

 

 

Ole Riis Mørk 

Chefkonsulent 

Tilsyn og Kontrol 

Tlf.: 7214 2448 

E-mail: ole@star.dk  
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Projekt Empowerment
Lader dine ønsker og behov bane vejen mod job
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Frederikshavn

Minvurdering.dk er et redskab til DIG – som 

du kan bruge til at sætte ord på din situation. 

Siden hjælper dig til at danne et overblik over 

din egen udvikling som følge af de aktiviteter, 

du deltager i. Din side er personlig, og du kan 

åbne den, hvor du vil, hvornår du vil. 

Vi anbefaler dog, at du udfylder din side 

 inden hvert møde med din sagsbehandler, så I 

kan snakke om dine behov og ønsker i forhold 

til din fremtid. Hvis du ikke har adgang til en 

computer, er du velkommen til at benytte de 

opstillede computere i jobcentret.

Minvurdering.dk
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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

Sidste opdateringsdato

11-08-2015

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.

1/4



Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

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

Figuren viser antallet af
personer som er ansat i
et voksenlærlige forløb
fordelt på måneder.
Stigning eller fald i
aktivitetsniveauet skal
sættes i forhold til
samme måned året før,
for at tage højde for
sæsonudsving.
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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

Figuren ovenfor viser antallet af virksomhedsrettede aktiviteter ultimo måned set i forhold til antallet af kontaktforløb ultimo måned.
Antal virksomhedsrettede aktiviteter er opgjort på højre lodrette akse (Y), mens antal antal kontaktforløb er opgjort på vestre lodrette
akse (Y) Figuren kan dermed anvendes til at følge hvor mange der deltager i et virksomhedsrettet tilbud i forhold til antal
kontaktforløb. Et vigtigt pejlemærke er, at antallet af virksomhedsrettede forløb skal følge udviklingen i antal kontaktforløb. Jo flere
kontaktforløb, jo flere aktiviteter. 
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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

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

dagpenge. 
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Center for Arbejdsmarked - statistiske efterretninger

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

Figuren viser et samlet
overblik over
aktivitetsfordelingen
opgjort i procent. At de
virksomhedsrettet tilbud
f.eks. udgør ca. 43 % i
januar måned betyder,
at ud af alle i gangsatte
tilbud så fylder de
virksomhedsrettede 43
% 
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Forklaring: Figuren viser ledigheden i fuldtidspersoner på højre akse mens ledigheden i procent af arbejdsstyrken er vist på venstre akse. Ledigheden i 
Frederikshavn Kommune har været stigende i de seneste tre måneder. Der er tale om en stigning på i alt 62 fuldtidsledige i perioden maj til og med juni 2015. Det 
er en beskeden stigning, men sammenlignes udviklingen med samme perioder i 2013 og 2014, så er stigningen bemærkelsesværdig. Traditionelt er der et fald i 
ledigheden hen over foråret og sommeren pga. stigende beskæftigelse i sæsonerhvervene, men i 2015 kan der indtil videre registreres en svag stigning. 
Udviklingen er en indikation på, at Frederikshavn Kommune er på vej ind i en periode med stagnation i ledighedsudviklingen. Frederikshavn Kommune er oplevet 
et kontinuerligt fald i ledigheden siden 2011, men denne udvikling ser ud til at være under forandring. En fremskrivning af ledigheden indikerer en fortsat tendens 
til stigning, hvilket skal ses i relation til virksomhedslukning hos Harman - Martin.  Det skal dog bemærkes, at ledigheden i procent af arbejdsstyrken er forholdsvis 
lav og befinder sig i juni måned på 5,7 %. En ledighed på under 5 % er normalt et udtryk for, at der er risiko for at der opstår flaskehals udfordringer i forhold til 
rekruttering.   

6,3 6,2 6,2 6,4 
6,1 5,9 5,7 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,5 

5,2 5,2 5,2 5,1 
5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,7 

1689 1660 1656 1716 
1638 1579 1521 1505 1512 1518 1534 1522 1529 1533 1472 

1407 1407 1397 1383 1447 1477 1485 1476 1473 1447 1447 1446 1457 1475 1519 

0

500

1000

1500

2000

2500

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ledigheden i Frederikshavn Kommune 

Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken Sæsonkorrigeret



 

Forklaring: Figuren viser beskæftigelsen i fuldtidspersoner i Frederikshavn Kommune målt på antallet af lønmodtagere med en indkomst fra en virksomhed i 
Frederikshavn Kommune. Personer der pendler fra omegnskommuner til en virksomhed i Frederikshavn tæller dermed også med i opgørelsen. Figuren viser et svagt 
fald i beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune. Et fald som har fundet sted siden 2013 med enkelte perioder som undtagelse. F.eks. var beskæftigelsen i maj måned 
2013 på ca. 2100, i maj 2014 på 19.500 og i maj 2015 på 19.400. En fremskrivning af beskæftigelsen for hen i mod afslutningen på 2015 viser et fortsat fald. I 
december måned 2015 forventes beskæftigelsen at være på ca. 19.300. Tendens kan dog forstærkes af virksomhedslukningen hos Harman - Martin.  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

Figuren viser, at antallet af personer over 55 år med en erhvervsuddannelse er markant højere end de ungdomsårgange som er i gang med en erhvervsuddannelse. 
Det betyder at mange seniorer forventes at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet mens forholdsvis få unge afslutter en erhvervsuddannelse inden for f.eks. bygge- 
og anlæg hvor beskæftigelsespotentialet er stærkt. 
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