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1. Budgetrevision pr. 30. august 2015

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale 
foretaget budgetrevision pr. 30. august 2015 for Arbejdsmarkedsudvalgets område. 
Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og 
aktiviteter samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet 
en redegørelse.
 
Budgetrevisionen viser, at omkostningsstederne under ét udgør et merforbrug på 
2,9 mio. kr. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
anbefaler at budgetrevisionen med udvalgets bemærkninger sendes til behandling i 
Økonomiudvalget og byrådet. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Godkendt.
 
Bilag
budgetrevision august 2015 AMU (dok.nr.97869/15)
Orientering om efterregulering af indtægter 2016 (dok.nr.165172/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 14/11229
 Forvaltning: CØP 
 Sbh: hajk
 Besl. komp: AMU/ØU/BR
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2. Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2016 er Center for Arbejdsmarkeds plan for, hvordan de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer skal håndteres i 2016. Formålet er, at sikre 
sammenhæng mellem udfordringerne og de politiske mål samt at beskrive 
prioriteringer for indsatsen. Det er centret selv, der tilrettelægger 
beskæftigelsesindsatsen indenfor de rammer, som følger af lovgivningen og de 
budgetmæssige rammer, der udmeldes via det kommunale budget. 
 
Tilrettelæggelse af Beskæftigelsesplan 2016
Rammerne omkring kommunernes beskæftigelsesplaner er fra og med 2016 blevet 
ophævet på en række områder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal 
følge en detaljeret proces for udarbejdelse fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering (STAR), men stort set selv kan tilrettelægge processen i 
overensstemmelse med de administrative og politiske målsætninger.  
 
Center for Arbejdsmarked har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på 
de beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Centret har udarbejdet fire 
lokale mål, som er særligt relevante for Frederikshavn Kommune, og som afspejler 
de lokale udfordringer:

1. Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes.
2. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal 

styrkes.
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på 

arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
4. Borgere i integrationsprogrammet skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet.  

Den politiske proces
På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015 vil Center for 
Arbejdsmarked præsentere beskæftigelsesplanen i oversigtsform og gennemgå de 
vigtigste udfordringer, indsatser og mål for 2016. Præsentationen skal ses som et 
oplæg til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer med henblik på drøftelse af de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer. 
 
Udkast til Beskæftigelsesplan 2016 er vedlagt i bilag og skal ses som et 
arbejdsdokument, der løbende revideres, efterhånden som de politiske udvalg 
behandler sagen.  Beskæftigelsesplan 2016 bliver ligeledes drøftet med jobcentrets 
medarbejdere på afdelingsmøder og på et møde i CenterMED Arbejdsmarked.
 
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd behandlede udkast til Beskæftigelsesplan 2016 på 
et møde den 8. september 2015. Beslutningen var, at orienteringen blev taget til 
efterretning med følgende bemærkninger:

1. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem kommunen, arbejdsmarkedsparter og 
uddannelsesinstitutionerne bliver effektiviseret og formaliseret med henblik 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18222
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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på at opkvalificere arbejdsstyrken og øge udbuddet af ordinære jobs.
2. At personer, som opbruger retten til dagpenge, fortsat tilbydes en 

beskæftigelsesindsats. Det er vigtigt at sikre, at målgruppen sikres en 
opkvalificeringsindsats, da mange har kompetencer, som kan bringes i 
anvendelse gennem korte opkvalificeringsforløb. 

3. I forbindelse med beskæftigelsesmålet omhandlende 
opkvalificeringsindsatsen er det vigtigt at sikre, at der også tilbydes 
opkvalificering til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og som søger 
beskæftigelse på det rummelige arbejdsmarked.

4. Det er vigtigt, at realkompetencevurderinger igangsættes så tidligt som 
muligt. Særligt for dagpengemodtagere er det vigtigt med en tidlig indsats, 
da opkvalificeringen skal foregå inden for dagpengeperioden på 2 år.

5. Virksomhedsindsatsen kan med fordel fokusere på etablering- og 
formidling af ordinære arbejdspladser med fokus på personer bosat i 
Frederikshavn Kommune.

Center for Arbejdsmarked har efterfølgende indarbejdet disse bemærkninger i 
udkast til Beskæftigelsesplan 2016, og de indgår således i den udgave, som er 
vedlagt i bilag. 
 
Tidsplan
Den videre proces er som følger:

1. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune afgiver 
afsluttende kommentarer (november 2015)

2. Arbejdsmarkedsudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 
2015)

3. Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 2015)
4. Beskæftigelsesplan 2016 offentliggøres (januar 2016).

 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesplan 2016 
drøftes med henblik på at kvalificere beskæftigelsesmålene.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Drøftet. 
Udvalgets kommentarer indarbejdes i Beskæftigelsesplan 2016.
 
Bilag
Udkast til Beskæftigelsesplan 2016.docx (dok.nr.143078/15)
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3. Fastlæggelse af mødekalender 2016 for 
Arbejdsmarkedsudvalget

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 26. august 2015, plan for afvikling af byrådets 
møder i 2016. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli 
måned mødefri. 
For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til 
Økonomiudvalget og byrådet foreslås møder i Arbejdsmarkedsudvalget som 
hovedprincip afviklet i begyndelsen af hver måned.

Forslag til mødedatoer:
 
Mandag den 11. januar 2016
Mandag den 01. februar 2016
Mandag den 07. marts 2016
Mandag den 11. april 2016
Mandag den 09. maj 2016
Mandag den 06. juni 2016
Mandag den 22. august 2016
Mandag den 05. september 2016
Mandag den 10. oktober 2016
Mandag den 07. november 2016
Mandag den 05. december 2016

Mødestart kl. 16.00.
 
Arbejdsmarkedsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra 
udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.
 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalgets 
mødekalender for 2016 fastlægges.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Godkendt.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/15996
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hahe
 Besl. komp: AMU
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4. Orienteringssag: Virksomhedsrettede initiativer

Sagsfremstilling
Jobcentrets Virksomhedsservice er godt i gang med efterårets virksomhedsbesøg. 
Virksomhedskonsulenterne besøger dagligt kommunens virksomheder med henblik 
på at skabe ordinære jobåbninger samt vejlede virksomhederne om muligheder i 
beskæftigelsessystemet inden for områderne rekruttering, opkvalificering, 
fastholdelse og tilskudsordninger. 
 
Herudover afholder virksomhedskonsulenterne hver uge jobjagt for ledige borgere. 
Der er fire forskellige hold, der afspejler de fire hovedbrancher, som er ”Industri og 
teknik”, ”Bygge og anlæg”, ”Turisme, børn og kultur” samt ”Handel, kontor og 
sundhed”. Jobjagt tilbyder borgerne individuel sparring om jobmuligheder og 
jobåbninger i Frederikshavn Kommune.
 
Status på beskæftigelsesmuligheder i de enkelte brancher
Der er generelt gang i væksten i Frederikshavn Kommune, og i de enkelte brancher 
er der optimisme at spore. Mange virksomheder opruster til fremtiden, og de er som 
udgangspunkt glade for at få besøg af Jobcentrets Virksomhedsservice.  

Industri og teknik
Offshore-industrien ligger i øjeblikket lidt stille på grund af udsving i oliepriserne. Til 
gengæld er der stigende aktivitet på havnen, hvilket kan relateres til den 
kommende havneudvidelse. Flere nye virksomheder er netop nu ved at etablere sig 
her.
 
Industrien efterspørger stadig medarbejdere med kompetencer inden for CNC 
(produktionsmaskiner, der ved hjælp af en computer kan fremstille mange 
ensartede komplekse dele i metal m.m.). Jobcenter Frederikshavn er i dialog med 
virksomheder og Tech College Aalborg om udvikling af et uddannelsesforløb.
 
Bygge og anlæg
Der er i øjeblikket godt gang i byggeriet i hele Nordjylland; blandt andet er der 
behov for medarbejdere inden for jord- og betonområdet til det nye supersygehus i 
Aalborg. 
 
Generelt er der stor efterspørgsel på murere, smede og VVS-medarbejdere, og der 
er gode muligheder for personer, der er interesserede i at komme i voksenlære 
inden for branchen. 
 
Den 10. september 2015 var Jobcentrets Virksomhedsservice til møde med Per 
Aarsleff A/S, der skal stå for havneudvidelsen i Frederikshavn med henblik på at 
afklare arbejdskraftbehovet i etableringsfasen. Per Aarsleff A/S fortalte, at 
udvidelsen forventes at tage 2½ år. Der indledes i efteråret 2015 med en 
undersøgelsesfase, i 2016 bygges ydermolerne, og i 2017 etableres kajanlæggene, 
og man opfylder de indre arealer og uddyber havnebassinet. Havneudvidelsen er 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/26679
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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færdig i sommeren 2018. 
 
Under hele byggeprocessen får Per Aarsleff A/S base på havnen. De står selv for 
hele hovedentreprisen, men enkelte mindre opgaver vil blive solgt til lokale 
virksomheder. Der er allerede igangsat en udbudsrunde. 
 
Det er primært den faste stab af medarbejdere hos Per Aarsleff A/S, der skal 
udføre havneudvidelsen. Det svarer til 35-40 mand. Virksomheden forventer dog at 
ansætte enkelte lokale medarbejdere. Det drejer sig i første omgang om en 
landmåler, to smede og 2-3 medarbejdere inden for kontor og rengøring. I 2017 vil 
der blive brug for kloakfolk samt jord og betonmedarbejdere, men det vides endnu 
ikke i hvilket omfang.    
  
Turisme, børn og kultur
Turistsæsonen er slut, og der efterspørges nu færre medarbejdere inden for 
servicefagene så som tjenere, kokke og rengøringsmedarbejdere. Manglen på 
faglært arbejdskraft inden for branchen er nu mindre udtalt, men stadig aktuel i 
forhold til den kommende sæson. 
 
Jobcentrets Virksomhedsservice drøfter i øjeblikket, hvordan man kan opkvalificere 
ledige til branchen, så man undgår flaskehalsproblemer i 2017. Der undersøges 
blandt andet, hvilke muligheder der er for at opkvalificere ernæringsassistenter, så 
de kan arbejde i kokkelignende funktioner.
 
Det er i øjeblikket svært for pædagoger at finde beskæftigelse inden for 
børneområdet. Til gengæld opleves der efterspørgsel efter socialpædagoger – der 
er kun ganske få ansøgere til opslåede stillinger. Jobcentret har derfor fokus på at 
omskole til det socialpædagogiske område, hvilket f.eks. kan foregå via 
løntilskudsansættelser. 
 
Endvidere er der i øjeblikket gode beskæftigelsesmuligheder for socialrådgivere, da 
kommunerne generelt opnormerer på området.
 
Handel, kontor og sundhed 
Der er i øjeblikket rigtig mange ledige kontorassistenter – både uddannede og 
ufaglærte. Hertil kommer ledige, der ikke har erfaring inden for kontorområdet, men 
som ønsker at arbejde inden for branchen. Det giver udfordringer, fordi 
jobmulighederne er meget begrænsende. Antallet af kontorassistenter er i 
tilbagegang, hvilket blandt andet skyldes den teknologiske udvikling. I dag kræves 
der ofte en specialiseret uddannelse for at kunne få arbejde på et kontor. Det 
kunne f.eks. være som socialrådgiver, finansøkonom, revisor eller speditør.
 
Jobcenter Frederikshavn har fokus på at motivere ledige inden for kontorområdet til 
at søge over i andre brancher. Det kan f.eks. være social- og sundhedsområdet 
eller i turistbranchen. 
 
Dialogmøde om virksomhedsindsatsen på tværs af kommunerne i 
Vendsyssel
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Den 2. oktober 2015 blev der afholdt et dialogmøde om virksomhedsindsatsen i 
Vendsyssel med deltagelse af Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn Kommune 
samt virksomheder. Dialogmødet tog udgangspunkt i en paneldebat, hvor der var 
fokus på at klarlægge virksomhedernes ønsker til service fra jobcentret i forhold til 
rekruttering, kompetenceudvikling og fastholdelse. Samtidig blev det drøftet, 
hvordan virksomhederne kan være med til at hjælpe borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet i beskæftigelse.
 
Herefter blev der afviklet gruppedrøftelser med virksomhederne. Formålet var, at 
indhente viden om hvilke ønsker virksomhederne har til service fra jobcentret. 
Herudover blev det drøftet, hvordan samarbejdet mellem virksomhederne og 
jobcentret kan styrkes i forhold til indsatser for de borgere, der er længst væk fra 
arbejdsmarkedet. Sidst, men ikke mindst, blev gruppedrøftelserne brugt til en 
forventningsafstemning med virksomhederne om, hvad jobcentret kan og vil yde. 
Det er blevet et højaktuelt emne, efter der er sket et paradigmeskifte som følge af 
beskæftigelsesreformen, hvor fokus har flyttet sig fra tilskudsordninger og 
virksomhedspraktik til ordinær beskæftigelse.
 
I løbet af dialogmødet var der ligeledes fokus på erfaringsudveksling om 
virksomhedskontakten på tværs af jobcentrene. Det blev fremlagt, hvordan de tre 
deltagende kommuner hver især har valgt at håndtere virksomhedsindsatsen i 
forhold til rekruttering, opkvalificering og fastholdelse.
 
Tættere samarbejde med Erhvervshus Nord
Jobcentrets Virksomhedsservice og Erhvervshus Nord ønsker et tættere 
samarbejde for at kunne gøre brug af hinandens kompetencer, når det er relevant, 
og opnå synergi af hinandens arbejde.
 
Den 28. august 2015 blev der afholdt et fælles netværksmøde, hvor formålet var at 
skabe et billede af, hvem der sidder med hvilke opgaver i organisationerne, samt at 
drøfte, hvordan samarbejdet kan optimeres. Der blev ligeledes aftalt spilleregler for, 
hvordan man overdrager konkrete opgaver til hinanden. 
 
Virksomhedsbesøg i fællesskab med EUC Nord
Jobcenter Frederikshavn har sammen med EUC Nord haft fokus på 
fiskeindustriens arbejdskraftbehov, og parterne har netop afsluttet en fælles 
besøgsrunde hos virksomheder i branchen. Det har blandt andet været hensigten, 
at afdække behovet for kortere opkvalificerende forløb. Generelt ønsker 
fiskeindustrien opkvalificeringsforløb, der er så praksisnære som muligt, og som 
tager hensyn til branchens vilkår og særlige arbejdskultur. Det er ligeledes et 
ønske, at der afvikles opkvalificeringsforløb i Skagen.  
 
Samtidig blev branchens behov for arbejdskraft drøftet, og der blev spurgt ind til 
hvilke faglige og personlige kvalifikationer, som er i højsædet. Virksomhederne 
fortalte, at der er behov for flere dansktalende medarbejdere, som er dedikerede til 
at ville arbejde i fiskeindustrien. Virksomhederne oplever rekrutteringsproblemer og 
må ofte nøjes med vikarhenviste, som ikke er trænede til at arbejde i branchen. Det 
blev drøftet, om man kunne gøre mere for at få ledige ud i fiskeindustrien frem for 
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vikarer.
 
Status på indfrielse af resultatkrav 
Jobcentrets Virksomhedsservice har følgende resultatkrav til den 
virksomhedsrettede indsats i 2015:  

1. Rekrutteringsservicen skal styrkes, og Jobcentrets Virksomhedsservice 
skal udsøge cv’er eller oprette mindst 350 jobannoncer på Jobnet.

2. Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes, og Jobcentrets Virksomhedsservice 
skal igangsætte mindst 80 jobrotationsprojekter og etablere mindst 80 
voksenlærlingeaftaler.

3. Samarbejdsgrad med virksomhederne skal øges, så 45 % af kommunens 
virksomheder samarbejder med et jobcenter.

4. Jobcentrets Virksomhedsservice skal gennemføre mindst 350 
servicebesøg i virksomheder, hvor man ikke har været på besøg tidligere.

Resultatkravene er indtil videre indfriet på følgende måde:
 
Ad. 1. Jobcentrets Virksomhedsservice har til og med september 2015 oprettet 203 
jobannoncer og udsøgt cv’er til 67 stillinger. Der er altså givet rekrutteringsservice 
på 270 stillinger. 
 
Ad. 2. Der er til og med september 2015 igangsat 53 jobrotationsprojekter og 
etableret 50 voksenlærlingeaftaler.
 
Ad. 3. Samarbejdsgraden med virksomhederne leveres af Jobindsats, og de nyeste 
tal, der kan trækkes er for første kvartal 2015. Her er samarbejdsgraden på 35,7 %. 
Det forventes, at samarbejdsgraden er steget siden dengang. 
 
Samarbejdsgraden tager udgangspunkt i de enkelte virksomheder i kommunen og 
deres samarbejde med beskæftigelsessystemet, uanset hvilken kommunes 
jobcenter, der har etableret en aftale med virksomheden. Målet opgøres som 
andelen af de af kommunens virksomheder, som det lokale jobcenter har indgået 
aftaler med. I opgørelsen af samarbejdsgraden vil alle typer af samarbejde indgå: 
løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, jobrotationsvikarer, skånejob, 
fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor og personlig assistance. Målingen bygger 
alene på eksisterende data og vil derfor ikke give et fuldstændigt dækkende billede 
af jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, idet jobcentrenes hjælp i 
forbindelse med formidling og rekruttering af arbejdskraft ikke indgår i målingen.
 
Ad. 4. Det er desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt at opgøre et præcist tal 
på, hvor mange servicebesøg, der har været i virksomheder, hvor man ikke har 
været på besøg tidligere, da der er problemer med at skaffe korrekt statistisk 
materiale. 
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
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5. Orienteringssag: Gældsrådgivning

Sagsfremstilling
Projekt ” På Rette Kurs” i daglig tale LO Vendsyssel Gældsrådgivning har ydet 
frivillig gældsrådgivning siden maj 2013, og er indtil juli 2016 finansieret af 
Socialministeriets satspulje. Projektet har søgt og fået bevilliget 1.550.000 kr. af 
Beskæftigelsesministeriets satspulje i perioden 2015-2018. Endeligt tilsagn for 
2016, 2017 og 2018 vil først kunne gives, når finansloven for henholdsvis 2016, 
2017 og 2018 er vedtaget og det er forudsat, at puljen fortsat opføres herpå. 
 
Rådgivningen er gratis og uvildig. Rådgivningens hovedmålgruppe er personer på 
uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressourceforløb – og 
ledighedsydelse og foregår i et samarbejde med de tre kommuner: Brønderslev, 
Hjørring og Frederikshavn samt LO´s medlemsorganisationer, som alle er 
repræsenteret i projektets styregruppe. Kommunerne og fagforbundene kan 
henvise borgere til rådgivningen. 
 
De frivillige rådgivere har alle en uddannelse som enten bankrådgivere, 
skatterevisorer, socialrådgivere eller jurister. Rådgiverne har alle mange års 
erfaring på arbejdsmarkedet og sidder i rådgivningen sammen to og to, hvor de 
supplerer hinandens faglige kompetencer. Det har dog vist sig svært, at skaffe 
bankrådgivere.
 
Rådgivningen foregår en gang ugentligt i de tre kommuner. I Brønderslev og 
Frederikshavn har det været nødvendigt periodevis at udvide rådgivningstiden på 
grund af øget behov og for at undgå mere end 3-4 ugers ventetid. Visitationen 
foregår via telefonisk samtale med projektlederen, som derefter booker en tid til 
personen hos et rådgiverteam og samtidig bliver borgeren bedt om at medbringe 
materiale. Rådgiverne får de indhentede oplysninger om borgeren forud for 
samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens situation. 
 
Rådgivningen varetager følgende opgaver:

 Overblik over grundlæggende forståelse af privatøkonomi
 Budgetlægning
 Hjælp til etablering af budgetkonti, tilslutning til betalingsservice
 Vurdering af betalingsevne
 Udarbejdelse af afdragsplan
 Indgåelse af aftaler med kreditorer
 Kontakt til banker, skattevæsen
 Boligspørgsmål
 Hjælp til gældssaneringsansøgning og eftergivelse af gæld
 Spareråd 

Herudover informeres og gives vejledning om reglerne vedrørende inkasso, 
forældelse, SKAT, skilsmisse, tvangsauktion og der ydes hjælp til udarbejdelse af 

 Åben sag
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ansøgninger til kommuner og Udbetaling Danmark. 
 
Hvem søger rådgivningen?
De borgere, der benytter sig af tilbuddet har hovedsagelig fået oplysninger om 
rådgivningen fra: Kommunerne, først og fremmest Brønderslev og Frederikshavn, 
google og SKAT. Det er meget få, der er blevet henvist fra fagforbundene.
 
Karakteristik for de borgere, der benytter sig af tilbuddet er, at de er enlige – hele 
70 %. Denne gruppe dækker dels over personer, som altid har været enlige dels 
personer, der er blevet enlige efter skilsmisse, samlivsophør og dødsfald. En del af 
dem har børn, men kun et fåtal af mændene har hjemmeboende børn. 85 % af 
borgerne er på offentlig forsørgelse, heraf 50 % på kontant – uddannelseshjælp. 
 
I perioden 1. maj 2013 til 15. marts 2015 har der været nedenstående henvendelser 
til LO Vendsyssel Gældsrådgivning:
 
 Brønderslev Hjørring Frederikshavn
Mænd 36 53 62
Kvinder 38 62 49
I alt 74 115 111

 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Antal henvendelser (dok.nr.155665/15)
Tilsagnsskrivelse på ansøgning til puljen gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse - LO 
Vendsyssel.pdf (dok.nr.155662/15)
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6. Orienteringssag: Evaluering misbrugskonsulent

Sagsfremstilling
I en 2-årig periode fra 1. februar 2013 til 31. januar 2015 har specialteamet i 
jobcenteret, Frederikshavn Kommune haft en misbrugskonsulent ansat med det 
formål, at bringe borgere, som misbruger rusmidler, tættere på job. Målgruppen for 
indsatsen kan ikke umiddelbart placeres på arbejdsmarkedet på grund af 
misbrugets indflydelse på deres arbejdsevne, sociale kompetencer, helbred mv. 
Deres forløb i kontanthjælpssystemet bliver derfor langtrukket, og der er brug for en 
motiverende indsats. Jobkonsulenterne i Specialteamet har ikke været klædt på til 
at kunne udføre den motiverende opgave, der skal til for at borgere med misbrug 
kommer tættere på job.   
 
Misbrugskonsulenten blev først ansat i 1 år og med baggrund i en evaluering af 
hans indsats og resultater, blev ansættelsen forlænget med yderligere 1 år. 
 
Evaluering af indsatsen
Det oprindelige opdrag for målet med en 2-årig periode har været, at indsatsen 
skulle have følgende resultat:

1. 100 borgere har været i kontakt med misbrugskonsulenten og har 
modtaget motiverede samtaler. 

2. 50 borgere af den gruppe modtager/har modtaget misbrugsbehandling.
3. 15 borgere ud af den gruppe er blevet selvforsørgende. 
4. Job- og virksomhedskonsulenter har tilegnet sig kompetencer, således at 

de fremover kan arbejde motiverende med denne gruppe borgere. 

Ad. 1 og 2: I løbet af det første år har misbrugskonsulenten haft samtaler planlagt 
med 54 borgere, hvoraf 40 fremmødte og modtog mellem 1-19 samtaler. I alt har 
der været planlagt 292 samtaler og afholdt 163 samtaler. På andet år har 
misbrugskonsulenten haft samtaler planlagt med 34 borgere hvoraf 28 fremmødte 
og modtog mellem 1 og 20 samtaler. I alt har der været planlagt 282 samtaler og 
afholdt 155 samtaler. I forhold til målsætningen betyder det, at 
misbrugskonsulenten har været i kontakt med 88 borgere og 68 borgere af den 
gruppe har modtaget misbrugsbehandling. Misbrugskonsulenten har derved ikke 
været i kontakt med så mange borgere som forventet, dog har flere af borgere end 
forventet modtaget misbrugsbehandling. 
 
Udover samtaler med borgerne har misbrugskonsulenten tilbudt borgerne at 
deltage i holdundervisning med temaer som f.eks. tilbagefaldets faser og 
benægtelse, senfølger og skader. I løbet af de 2 år er der blevet afviklet 16 
holdundervisninger. 
 
Ad. 3: I alt 3 borgere er blevet selvforsørgende og yderligere 10 har været ude af 
deres misbrug i en længere periode og er derved kommet væsentlig tættere på 
arbejdsmarkedet. Forudsætningen for at opnå et resultat med 15 selvforsørgende 
borgere har været, at der blev etableret et samarbejde med Behandlingscenter 
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Nordenfjord og dette har ikke fundet sted, da borgerne selv har ønsket ikke at blive 
tilknyttet Behandlingscenter Nordenfjord. I forhold til, hvad der er realiserbart 
indenfor de givne rammer, er det opnåede resultat tilfredsstillende. 
 
Det er lykkedes misbrugskonsulenten, at opnå nogle af de langsigtede mål, som at 
bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet og ud af offentlig forsørgelse indenfor 
den 2-årige periode. Derudover har der været en udvikling i de kortsigtede 
resultater, nemlig erkendelse af skadeligt brug/afhængighed, styrket motivation i 
forhold til behandling og øget viden om behandlingsmuligheder. 
 
Ad. 4: Det første år var samtalerne med borgerne stukturet sådan, at job- og 
virksomhedskonsulenterne fik en sidemandsoplæring af misbrugskonsulenten ved 
at begge deltog i samtalen med borgeren. Efter samtalerne var der sparring mellem 
job- og virksomhedskonsulenten og misbrugskonsulenten. 
 
Allerede ved 1- års evalueringen blev det klart, at job- og 
virksomhedskonsulenterne ikke har kapaciteten til at påtage sig den ekstra opgave 
i forhold til, at tilegne sig nye kompetencer til en misbrugsindsats. Det betyder, at 
den oprindelige målsætning om, at misbrugskonsulentens indsats skulle medføre, 
at job- og virksomhedskonsulenterne anvender samme type indsats, ikke har været 
mulig at gennemføre.  Dog har det givet job- og virksomhedskonsulenterne en 
større indsigt og forståelse for misbrugsproblematikken i arbejdet med borgeren, og 
der er enighed om, at motivationsarbejdet med borgeren i misbrug er nødvendigt 
for, at motivere borgerne til behandling og derved bringe borgerne tættere på 
arbejdsmarkedet. 
 
Yderligere effekter af indsatsen
Misbrugskonsulenten har lavet en indsats, som på borgerdelen har haft et positivt 
resultat. Det allervigtigste i forhold til den borgerrettede indsats, og resultatet af 
denne er dog, at den langsigtede kvalitative og målfokuserede indsats virker, og 
mange borgere er på rette vej. Det er lykkedes, at bringe borgerne tættere på job i 
den forstand, at de er motiveret for en forandring. Men der er brug for langsigtede 
indsatser, hvor en udvikling i forhold de langsigtede mål, vil kunne bringe borgerne i 
en situation, hvor de vil være i stand til at arbejde målrettet på at komme i job.
 
Med en forebyggende intensiv misbrugsindsats, kan borgere med misbrug hjælpes 
til selvforsørgelse. Det vil for den enkelte medføre, at vedkommende kommer 
videre i livet og ikke risikerer, at hænge fast på kontanthjælp i en årrække, hvilket 
for en kontanthjælpsmodtager med en misbrugsproblematik sagtens kan være en 
periode på 6 år. Anskuer man økonomien på den måde, vil en intensiv 
misbrugsindsats også kunne betale sig økonomisk – bare på 
beskæftigelsesområdet. I komplekse sager med behov for en flerfaglig indsats 
generelt, vil den potentielle besparelse, ved en intensiv målrettet og håndholdt 
indsats være stor.
 
Besparelsespotentialet ved tværfagligt samarbejde og håndholdte indsatser er 
undersøgt og dokumenteret i Syddjurs Kommune, hvor den samlede besparelse for 
en borger med tunge sociale problemer i bagagen i gennemsnit er knap 600.000 kr. 
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om året
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.

Bilag
Slutevaluering misbrugskonsulent - Evaluering.Misbrugskonsultation.tættere på 
jobII.juni2015.docx (dok.nr.156577/15)



Arbejdsmarkedsudvalget - Referat - 19. oktober 2015 Side 18 af 23

7. Orienteringssag: Evaluering af samarbejdet mellem 
kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og 
vurdering fra klinisk funktion mv.

Sagsfremstilling
Med reformen af førtidspension og fleksjob er der etableret en ny samarbejdsmodel 
på tværs af regionale og kommunale aktører. Den skal understøtte, at borgerne 
opnår indflydelse og ejerskab til indsatsen, og at flere vender tilbage til 
arbejdsmarkedet. 
 
Den nye samarbejdsmodel blev indført pr. 1. juli 2013. Samarbejdsmodellen er 
etableret for at sikre et struktureret samarbejde mellem borgeren, kommunen, 
regionen og den praktiserende læge. Samarbejdet omhandler sundhedsfaglig 
rådgivning, herunder sundhedskoordinatorfunktion og klinisk funktion. Modellen 
gælder i forhold til borgere i målgruppen for ressourceforløb, førtidspension, 
fleksjob, jobafklaringsforløb samt sygedagpengemodtagere i visitationskategori 3. 
 
Ved reformens vedtagelse blev det fastsat, at samarbejdet mellem kommuner og 
regioner om sundhedsfaglig rådgivning og sundhedsfaglig vurdering fra de 
regionale sundhedsenheder skulle evalueres efter det første år. 
 
Det er nu mere end et år siden kommuner, regioner og praktiserende læger 
begyndte arbejdet med at implementere elementerne i samarbejdsmodellen. 
Hensigten er nu at evaluere, hvor langt de involverede aktører i 
samarbejdsmodellen er kommet med at implementere modellen og intentionerne 
bag den. Idet samarbejdsmodellen er en nyskabelse og indebærer store ændringer, 
er det forventningen på dette tidspunkt, at reformen ikke er fuldt implementeret. 
Med afsæt i evalueringens konklusioner opstilles anbefalinger til det fremadrettede 
arbejde med modellen, herunder anbefalinger til justering af praksis og lovgivning.
 
Evalueringen er tilrettelagt med udgangspunkt i, hvor langt aktørerne er kommet i 
arbejdet med at indfri målene for de implicerede parter, herunder både borgere, 
kommuner, regioner og praktiserende læger. Derudover hvor langt 
implementeringen er nået i forhold til at indfri intentionerne bag modellen. Sigtet er, 
at fremhæve elementer i modellen og i samarbejdsrelationerne, der fungerer godt, 
såvel som de elementer, der giver anledning til udfordringer. 
 
Evalueringen belyser den organisatoriske tilrettelæggelse, IT-understøttelse og de 
økonomiske rammer for samarbejdsmodellen. Endvidere belyses samarbejdet 
mellem kommuner og regioner både før, under og efter 
rehabiliteringsteammøderne. Med afsæt i evalueringens konklusioner opstilles 
anbefalinger til det fremadrettede arbejde med modellen, herunder anbefalinger til 
justering af praksis og lovgivning.
 
På baggrund af analyserne er det Deloittes overordnede vurdering, at det er 
lykkedes at bygge den relevante og efterspurgte kapacitet op i de regionale 
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sundhedsenheder, og at der blandt kommunerne er udpræget tilfredshed med de 
ydelser, som de regionale sundhedsenheder har leveret i den første periode.
 
Dog har der været udfordringer med IT-understøttelsen af samarbejdet. Intentionen 
med it-understøttelse af samarbejdet er at sikre, at de relevante sagsoplysninger 
udveksles systematisk og effektivt, og at alle parter har information om sagens 
fremdrift og løbende vurderinger og indstillinger. It-understøttelsen skal således 
ikke sikre yderligere oplysning af sagen, men sikre systematisk sortering af 
sagsoplysninger, der giver overblik og en effektiv forberedelse.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering 
fra klinisk funktion mv. - Evaluering af samarbejdsmodellen_Deloitte.pdf (dok.nr.155862/15)
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8. Orienteringssag: Statistiske efterretninger

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked (CAM) er i gang med at implementere en 
organisationstilpasning. Tilpasningen har bl.a. givet anledning til en 
medarbejderrokade med henblik på at kvalificere indsatsen. Medarbejderrokaden 
er afsluttet ved udgangen af juni måned med tilfredsstillende resultat. Tilpasningen 
skal være med til at bringe balance mellem indtægter og udgifter i CAM. Med 
henblik på at følge udviklingen har CAM udarbejdet en statusrapport som løbende 
drøftes af Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
Statusrapporten tager udgangspunkt i antallet af ledige med et kontaktforløb i 
Frederikshavn Kommune ved udgangen af juni måned 2015 med henblik på at 
følge, hvor mange af disse personer som bliver selvforsørgende. At en ledig bliver 
selvforsørgende betyder, at den pågældende ikke længere modtager en 
offentligforsørgelsesydelse. Ultimo juni 2015 havde 4183 personer et kontantforløb, 
og ved udgangen af september måned havde 2924 af disse stadig et kontantforløb. 
Det betyder, at selvforsørgelsesgraden er på 30 %. Denne udvikling kan med fordel 
sammenlignes med samme periode i 2014 for at vurdere, og resultatet er positivt. 
Selvforsørgelsesgraden i 2014 var på 23 %, hvilket betyder, at 8 % flere end 
samme periode sidste år er blevet selvforsørgende. 
Da der ikke er kommet nye tal for ledigheden og beskæftigelsen siden sidste AMU 
møde, udgår disse i denne opfølgning.
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Opfølgningsværktøj til økonomitilpasning.Opdateret til og med september måned 
2015.pdf (dok.nr.159392/15)
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9. Orienteringssag: Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2015

Sagsfremstilling
Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet 
ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt 
over Frederikshavn Kommune.
 
Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 
fraværsprocent i perioden 2013, 2014 samt de syv første måneder i 2015 i 
Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 
fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2014 til og med juli 
2015 vist pr. måned.
 
Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, 
delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, 
hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk 
sygdom (§ 56)). 
 
Alle ansatte er omfattet af statistikken - dog er medarbejderkredsene 
”honorar/vederlag”, ”ansatte i serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste” 
ikke længere omfattet af statistikken i modsætning til tidligere. Dette påvirker 
statistikken i opadgående retning, idet sygefravær for disse gruppers 
vedkommende ikke er registret i systemet. 
 
Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret 
under de respektive centre.
 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager statistikken til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 
Bilag
Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2.kvartal 2015 (2).doc - 131922-
15_v1_Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune 2. kvartal 2015.pdf (dok.nr.152295/15)
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10. Orienteringssag: Direktøren orienterer

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område, herunder

 Orientering om igangsættelse af proces for en sammenhængende 
integrationsindsats

 Opfølgning på studietur

 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 19. oktober 2015
Taget til efterretning.
 

 Åben sag
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