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1. Vilkår for samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og 
socialøkonomiske virksomheder

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 15/30624
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU
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2. Evaluering af forløb for ledighedsydelsesmodtagere hos 
Topvirk

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015
Godkendt.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle
 

 Lukket sag

 Sagsnr: 14/3863
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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3. Evaluering af nytteindsats

Sagsfremstilling
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for Frederikshavn og Læsø kommuner gav i 
forbindelse med organiseringen af nytteindsats i Frederikshavn Kommune 
dispensation fra rimelighedskravet i Projektafdelingen. Det betyder, at der i 2015 
kan oprettes 90 holdpladser i Projektafdelingen fordelt på forskellige projekter. Det 
blev aftalt, at alle nye projekter vedrørende nytteindsats drøftes og godkendes i 
følgegruppen, inden de behandles i LBR (Det Lokale Arbejdsmarkedsråd) og 
Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende igangsættes. 
 
I alt er 63 personer siden begyndelsen i 2014 påbegyndt et job i forbindelse med 
afslutning på nytteindsats, og 38 er umiddelbart efter påbegyndt et 
uddannelsesforløb. I alt har 572 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, at 
effekten efter deltagelse er på 18 %. 
 
Den langsigtede effekt er dog væsentlig større. Center for Arbejdsmarked har 
foretaget en effektanalyse på selvforsørgelsesgraden på unge 
uddannelseshjælpsmodtagere. Alle de uddannelseshjælpsmodtagere som deltog i 
nytteindsat i november måned 2014, er udvalgt til at indgå i analysen. Herefter 
følges deltagernes selvforsørgelsesgrad for hver måned. Afgangen fra nytteindsats 
og til selvforsørgelse er størst efter to måneder hvor hele 25 % er selvforsørgende. 
Efter 10 måneder er selvforsørgelsesgraden hele 73 %. Sammenlignes effekten af 
nytteindsats med virksomhedspraktik for uddannelseshjælpsmodtagerne, så er 
effekten over 10 % større både i måned 2 og 10. Langt de fleste, som indgår i 
undersøgelsen, er efter 10 måneder enten i uddannelse - ca. 50 %, eller i job - ca. 
25 %, mens resten enten har skiftet målgruppe osv. Samlet set er vurderingen, at 
nytteindsats er et særdeles godt redskab i aktiveringsindsatsen.
 
Det fremadrettede arbejde
Center for Arbejdsmarked ønsker at fastholde den nuværende proces omkring 
nytteindsats. Det betyder, at de igangværende projekter fortsættes, ligesom den 
administrative praksis fastholdes. Dog med den undtagelse at projektet på 
værkstedet i Skagen afvikles. 
 
Processen omkring dispensation fra rimelighedskravet blev ændret i forbindelse 
med årsskiftet, hvor de Lokale Beskæftigelsesråd blev afviklet. Fremadrettet er det 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som har kompetencen i forhold til dispensation 
fra rimelighedskravet. Det betyder, at Center for Arbejdsmarked på baggrund af 
evalueringen, vil tage kontakt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland 
med henblik på at drøfte indsatsen. 
 
Indstilling til møde i Følgegruppen for nytteindsats den. 17. september 2015.
Centerchef Flemming Søborg indstiller, at Følgegruppen drøfter evalueringen og 
godkender, at:

1. Center for Arbejdsmarked tager kontakt til Det Regionale 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20544
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland med henblik på at søge dispensation fra 
rimelighedskravet på 90 holdpladser i Projektafdelingen i 2016.

2. De nuværende Projekter videreføres 

Beslutning i Følgegruppen for nytteindsats den 17. september 2015
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger:

1.    Evalueringen viser, at indsatsen forløber tilfredsstillende i forhold til 
strategien for nytteindsats.

2.     At beslutningsprocessen fremadrettet forenkles. Det anbefales, at 
dagsordenspunktet vedrørende nytteindsats fremsendes til orientering 
til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og Arbejdsmarkedsudvalget.

 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
godkender at

1. Center for Arbejdsmarked tager kontakt til Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland med henblik på at søge dispensation fra 
rimelighedskravet på 90 holdpladser i Projektafdelingen i 2016.

2. de nuværende projekter videreføres. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015

1. Godkendt.
2. Godkendt. Dog bliver der ikke et projekt i Skagen.

Fraværende: Erik Kyed Trolle
 
Bilag
Evaluering af nytteindsats i Frederikshavn Kommune (dok.nr.148957/15)
Nytteindsats til politisk behandling.Opdateret til og med september måned 2015.pdf (dok.nr.149113/15)
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4. Orienteringssag: Aftale om reform af dagpengesystemet

Sagsfremstilling
Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået aftale 
om reform af dagpengesystemet for forsikrede ledige. Aftalen tager udgangspunkt i 
Dagpengekommissionens anbefalinger.
 
Fleksibel genoptjening af retten til dagpenge
Aftalepartierne er enige om, at indføre en model med fleksibel genoptjening af 
retten til dagpenge. Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det 
forlænge retten til dagpenge, når den ordinære toårige dagpengeperiode er 
opbrugt. Forlængelse af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2, og forlængelsen 
kan højst være på 1 år. Det betyder, at en ledig der f.eks. påtager sig midlertidig 
beskæftigelse forlænger dagpengeperioden. Et vikariat på f.eks. 37 timer kan 
konverteres til en forlængelse af dagpengeperioden på 74 timer. 
 
Det er Center for Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering, at implementeringen af en 
fleksibel genoptjeningsret vil være med til at sikre et forstærket 
forsørgelsesgrundlag for ufaglærte i sæsonerhvervene i Frederikshavn Kommune. 
Det skal ses i tilknytning til, at mange ufaglærte f.eks. har arbejde i fiskeindustrien, 
som historisk set er en branche, der har været udsat for varierende beskæftigelse 
og heraf periodisk ledighed. Vurderingen er, at personer i målgruppen får et fornyet 
incitament til at påtage sig midlertidige jobs og derigennem kan forlænge 
dagpengeperioden. For erhvervslivet, burde en fleksibel genoptjeningsret være 
med til øge jobomsætningen for midlertidige jobs til ufaglærte i Frederikshavn 
Kommune.  
 
Forbrug af dagpengeret
I det nuværende system er dagpengeperioden 104 uger, og der forbruges en uge 
af dagpengeperioden, hvis der modtages dagpenge i ugen. Fremover vil 
dagpengeperioden være 3.848 timer (104 uger x 37 timer) i stedet for 104 uger. 15 
timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges 
dagpengeret (37 timer). Ændringen vil stille en ledig, der fx arbejder fem dage 
fordelt på to uger, og en ledig, der arbejder fem dage i samme uge, ens i forhold til 
forbruget af dagpengeperioden. Samtidig medfører ændringen en større 
sammenhæng mellem den faktiske udbetaling af dagpenge og forbrug af 
ydelsesperioden.
 
Karensdage 
Aftalepartierne er enige om, at indføre en karensdag hver fjerde måned for 
personer med høj ledighed, svarende til 3 karensdage pr. år for fuldtidsledige. Der 
er enighed om, at alle ledige som udgangspunkt får en karensdag uden dagpenge 
hver fjerde måned efter indplacering i dagpengesystemet. Har der været mere end 
20 dages fuldtidsbeskæftigelse, svarende til 23 pct. beskæftigelse, inden for de 4 
måneder, bortfalder førstkommende karensdag. Ledige skal opfylde alle 
betingelser for dagpengeret i karensdagene, herunder stå til rådighed i hele 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/29977
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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måneden. Karensdagene betragtes som dage på dagpenge og forbruger af 
dagpengeretten.
 
Dimittender
Dimittendordningen indebærer, at alle personer, der har gennemført en 
erhvervsmæssig uddannelse
af mindst 18 måneders varighed, kan opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår. 
Dimittender vil fremover modtage en dimittendsats svarende til 82 pct. af 
dagpengemaksimum for forsørgere og
71,5 pct. for ikke-forsørgere i stedet for de nuværende 82 pct. uanset 
forsørgerstatus.
 
CAM vurderer, at reduktionen af dimittendsatsen vil være med til at øge 
jobsøgningen for nyuddannede ledige, som ikke er forsørgere. Incitamentet vil 
være med til at reducere varigheden på ydelsen for dimittender og dermed gøre det 
lettere for CAM at ”vende målgruppen i døren”.
 
CAM vil fremadrettet følge aftalen, efterhånden som den behandles i Folketinget. 
 
Økonomiske konsekvenser
Aftalen indebærer samlede strukturelle offentlige merudgifter på 300 mio. kr. årligt i 
varig virkning. Det betyder, at de samlede udgifter til dagpengesystemet bliver 300 
mio. dyrere årligt i forhold til de budgetterede udgifter for 2015. Merudgiften skal 
især ses i sammenhæng med omlægning af beregningen af dagpengeretten fra 
uger til timer og muligheden for fleksibel genoptjening af dagpenge. 
 
Aftalepartierne forpligter sig til at tilvejebringe den udestående finansiering på 300 
mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Det betyder, at staten forventes at afholde udgiften 
og at kommunerne, under et´, ikke er forpligtet på udgiften. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle
 
Bilag
Aftaletekst - Aftale om et tryggere dagpengesystem 22. oktober 2015..pdf (dok.nr.174696/15)
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5. Orienteringssag: Virksomhedskampagne om jobservice

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesministeriet igangsætter i uge 46 en virksomhedskampagne om 
jobservice, der har til formål at øge kendskabet til jobcentrenes 
virksomhedsservice. Kampagnen har to ben. For det første skal kampagnen skabe 
fornyet opmærksomhed om det allerede eksisterende initiativ ”Jobservice 
Danmark”, og for det andet skal den sætte fokus på virksomhedspartnerskabet 
”Sammen om integration”, der er et nyt initiativ.
 
”Jobservice Danmark” er et tilbud til virksomheder om hjælp til rekruttering af nye 
medarbejdere. Virksomheder kan ringe på et landsdækkende, direkte 
telefonnummer og få hjælp til rekruttering her og nu. Virksomheder har også 
mulighed for at indgå en jobserviceaftale, når de har behov for at rekruttere 
medarbejdere over en længere periode på tværs af kommuner.
 
På regeringens topmøde om integration på Marienborg den 24. september 2015 
blev der etableret et partnerskab med virksomheder om integration af flygtninge. 
Initiativet hedder ”Sammen om integration” og er forankret under ”Jobservice 
Danmark”. Det giver virksomheder mulighed for at indgå en beskæftigelsesrettet 
integrationsaftale, som har fokus på at sikre, at virksomheder får kontakt med netop 
de flygtninge, der passer bedst til den enkelte virksomhed. 
 
Virksomhedskampagnen igangsættes, fordi beskæftigelsen lige nu er på det 
højeste niveau i seks år, og ledigheden falder. Det giver nye og bedre muligheder 
for at få ledige i arbejde og give flygtninge fodfæste på det danske arbejdsmarked.
 
Jobcenter Frederikshavn bakker op om virksomhedskampagnen og informerer 
løbende de lokale virksomheder om muligheder i tilknytning til ”Jobservice 
Danmark”.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/31010
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: AMU
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6. Orientering: Forbrug på uddannelsespuljer

Sagsfremstilling
Regional uddannelsespulje
På finansloven for 2015 blev der afsat en bevilling på i alt 81,2 mio. kr. til en 
regional uddannelsespulje. Med den regionale uddannelsespulje, kan 
Frederikshavn Kommune få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, 
erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt indenfor områder, hvor der forventes 
jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Formålet med puljen er at give 
mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede 
uddannelsesforløb. Et krav for bevilling af et uddannelsesforløb er dog, at 
uddannelse skal fremgå af den Regionale positivliste. 
 
I alt har 56 personer påbegyndt et forløb og ses der på hvilke typer af 
uddannelsesforløb de ledige deltager på, så er topscorerne følgende fem:
 

1.   Åbent svejsekursus hos EUC Nord: 7
2.   Gaffeltruck hos EUC Nord: 4
3.   Anlægsgartneruddannelsen hos Roskilde Tekniske Skole: 3
4.   Almen Fødevarehygiejne hos EUC Nord: 2
5.   Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning: 2
6.   Den svære samtale hos Aalborg Handelsskole: 2

 
I 2015 har Frederikshavn Kommune fået bevilliget 1.002.000 kr. Ultimo september 
måned er der blevet anvendt ca. 200.000 kr. Det skal dog bemærkes, at der 
mangler afregning fra en række forløb. F.eks. koster et 7 dages uddannelsesforløb 
til Gaffeltruck ca. 6.000. kr. 
 
Pulje til uddannelsesløft
På finansloven for 2015 blev der afsat en bevilling på i alt 59,9 mio. kr. til 
uddannelsesløft. Puljen giver mulighed for, at ufaglærte ledige eller faglærte ledige 
med en forældet uddannelse, der er fyldt 30 år, kan påbegynde en 
erhvervsuddannelse allerede i starten af deres ledighedsperiode. Uddannelsen skal 
kunne gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode, og kan 
dermed maksimalt vare 2 år.
 
Under hele uddannelsen vil den ledige kunne få en reduceret dagpengeydelse på 
højst 80 % af den maksimale dagpengesats, men med mulighed for at låne op til 
den hidtidige dagpengesats. Under uddannelsen fritages for pligten til at være 
aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.  
 
I alt har 5 personer påbegyndt et forløb, og ses der på hvilke typer af 
uddannelsesforløb der er størst søgning imod, så er 3 personer påbegyndt et 
uddannelsesforløb som anlægsgartner ved Roskilde Tekniske Skole.
 
I 2015 har Frederikshavn Kommune fået bevilliget 809.000 kr. Ultimo september 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/2748
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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måned er der blevet anvendt ca. 21.000 kr. 
 
Årsagen til det forholdsvist lave forbrug skal ses i sammenhæng med at CAM i 
2014 igangsatte et projekt med kommunerne i Hjørring og Brønderslev om 
opkvalificering på bygge- og anlægsområdet delvist finansieret gennem 
Beskæftigelsesregion Nordjylland. Denne udgift til opkvalificering udgør ca. 
280.000 kr. i 2015 og kan med fordel lægges oven i forbruget på puljerne til 
uddannelsespulje og uddannelsesløft. Derudover har afviklingen af dette projekt 
betydet, at CAM har haft en forholdsvis lang opstartsfase i forhold til at gøre ledige 
opmærksom på de to puljer. Arbejdsgangene er dog nu fuldt implementeret, og 
derfor ventes en stigende tilgang til ordningen, der vil forøge forbruget markant. 
Dette ses allerede i den seneste opgørelse over aktivitetsniveauet. Ved udgangen 
af oktober måned er der igangsat ca. 61 forløb på de to puljer. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle
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7. 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 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 oktober måned havde 2827 af disse stadig et kontantforløb. 
Det betyder, at selvforsørgelsesgraden er på 32 %. Denne udvikling kan med fordel 
sammenlignes med samme periode i 2014 for at vurdere, om resultatet er positivt. 
Selvforsørgelsesgraden i 2014 var på 26 %, hvilket betyder, at 6 % 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.
 
Ses der på den sæsonkorrigerede ledighed, så har den ligget på et stabilt lavt 
niveau omkring 5 % svarende til 1.300 jobparate fuldtidspersoner. En fremskrivning 
indikerer, at der ikke vil være væsentlige ændring i ledigheden de kommende 
måneder.  
 
Der er pt. ingen ny tal for beskæftigelsen. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle
 
Bilag
Opfølgningsværktøj til økonomitilpasning.pdf AMU NOV 2015.pdf (dok.nr.179004/15)
Ledighedsudviklingen opdateret til AMU november 2015.pdf (dok.nr.179003/15)

 Åben sag

 Sagsnr: 12/11504
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU
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8. Orienteringssag: Statistik over sager til Ankestyrelsen

Sagsfremstilling
Ankestyrelsens netop udsendte rapport indeholder ankestatistik for 1.halvår af 2015. Den 
vedhæftede statistik viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig for Frederikshavn 
Kommune og landet som helhed. Afgørelserne er fordelt efter afgørelsestype og sagstype samt på 
lovområder. 
Når en borger klager over en afgørelse har kommunen 4 uger til at revurdere afgørelsen. Hvis 
kommunens revurdering af sagen falder sådan ud, at borgeren får ret i alle sine synspunkter, dvs. 
fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist medhold, dvs. ikke ret i alle forhold, 
orienteres borgeren herom, og får en ny fire ugers frist til at svare. Såfremt kommunen fastholder sin 
afgørelse helt eller delvist, fremsendes sagen til Ankestyrelsen. 
 
Ankestyrelsen kan give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens 
afgørelse. Ankestyrelsen kan også give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre. 
Ankestyrelsen kan endvidere hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til at 
sagen ikke er tilstrækkelig belyst. Styrelsen kan også afvise at behandle en klage, og dette skyldes 
ofte at klagefristen er overskredet, eller at borgeren vælger at trække sin klage tilbage.

Der er tale om afgørelser på følgende sagsområder (de nævnte forkortelser benyttes i det 
vedhæftede bilag):

 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

 Lov om aktiv socialpolitik (LAS)

 Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)

 Retssikkerhedsloven (RSL)

 Sygedagpenge (SDP)

 Serviceloven (f.eks. særlig støtte - børn og unge, magtanvendelse, hjælpemidler) (SL)

 Børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger, repatriering (ØVR)

Ankestyrelsens afgørelser er i statistikken opdelt i fire kategorier: Afvisning/bortfald, hjemvisning, 
ændring og stadfæstelse:

 De kan stadfæste, hvilket betyder, at kommunen får medhold. 
 De kan ophæve afgørelsen og ændre afgørelsen til den korrekte afgørelse, hvilket oftest 

betyder, at borgeren får medhold. 
 De kan hjemvise en afgørelse, hvilket betyder, at kommunen skal se på sagen igen og træffe 

en ny afgørelse, som dog godt kan føre til samme resultat. 
 De kan afvise sagen, hvilket typisk sker, når der er klaget for sent.

Sagerne i kolonnerne LAB, LAS, SDP og PL hører under beskæftigelsesområdet. Sagerne i kolonnen 
RSL kan høre under både social- og beskæftigelsesområdet. Herunder er lovområderne LAB og SDP 

 Åben sag
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direkte sagsrelateret til Center for Arbejdsmarked, hvor LAS og PL er placeret i ydelsen. 
 
  LAB LAS PL RSL SDP SL ØVR I alt
Frederikshavn Stadfæstelse 8 32 3 1 24 14 11 93
 Ændring/ophævelse  6    1  7
 Hjemvisning 1 5   1 9 1 17
 Afvisning  5   4 4 1 14
 I alt 9 48 3 1 29 28 13 131
 Omgørelsesprocent 11 26   4 42 8 21
Landstotal Stadfæstelse 800 4.200 627 41 2.588 3.066 565 11.887
 Ændring/ophævelse 62 853 28 27 305 457 64 1.796
 Hjemvisning 76 782 28 7 185 909 88 2.075
 Afvisning 50 601 51 24 327 353 67 1.473
 I alt 988 6.436 734 99 3.405 4.785 784 17.231
 Omgørelsesprocent 15 28 8 45 16 31 21 25

 
 
Generelt er det en rigtig god statistik for Frederikshavn Kommune. Omgørelsesprocenten ligger 
under landsgennemsnittet i alle de lovområder, der hører under beskæftigelsesområdet. Indenfor 
LAB området er 9 sager behandlet og kommunen har fået medhold i 8 af sagerne. Indenfor SDP 
området fik kommunen medhold i 24 sager ud af 29. 4 af sagerne blev afvist, da borgeren har 
overskredet tidsfristen. Der var derfor reelt kun en sag, som Ankestyrelsen mente, at Center for 
Arbejdsmarked skulle handle i. Denne blev ikke omgjort, men hjemsendt til fornyet sagsbehandling, 
idet der manglede nogle oplysninger. Dermed er den reelle omgørelsesprocent – altså sager, der 
blev omgjort, 0 procent. 
 
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 
orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle
 
Bilag
Ankestatistik - Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.178053/15)
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9. Direktøren orienterer

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.
 
Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015
Taget til efterretning.
 
Fraværende: Erik Kyed Trolle
 

 Åben sag
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

John Karlsson

  

    

Helle Madsen

  

    

Erik Kyed Trolle

  

    

Carsten Sørensen

  

    

Jytte Høyrup
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