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1 (Lukket) Status på varslingssag på Martin by Harman

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen
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2 (Lukket) Bestyrelsesmedlemmer Topvirk

Beslutninger:
Udvalget ønsker ikke at være repræsenteret i bestyrelser i socialøkonomiske virksomheder, idet de anser, at 
der kan være en interessekonflikt forbundet hermed. Udvalget vil ikke afvise, at der kan udpeges 
byrådsmedlemmer i bestyrelsen i socialøkonomiske virksomheder.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen.
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3 (Åben) Evaluering af projekt Styrket indsats for og samarbejde med socialøkonomiske 
virksomheder
Sags ID: EMN-2014-00431

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune vil målrettet bidrage til, at forbedre rammerne for etablering og udvikling af 

bæredygtige socialøkonomiske virksomheder, der skaber arbejdspladser til borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet. Frederikshavn Byråd godkendte i april 2015 politikken ”Synliggørelse af 

rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune”. 

I 2014 blev Center for Arbejdsmarked bevilliget projektmidler af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering) til at arbejde med projektet ”Styrket indsats for og samarbejde med socialøkonomiske 

virksomheder”. Projektperioden var fra 1. januar 2015 til 31. december 2015. Aktiviteterne i projektet skulle 

medvirke til, at implementere principperne i den vedtragne politik for området. 

I løbet af projektperioden er følgende resultater opnået:

 Politisk godkendt politik for området

 Politisk godkendt samarbejdsmodel mellem kommunen og socialøkonomiske virksomheder. 

 Intern og ekstern kommunikationsstrategi for at skabe synlighed omkring Frederikshavn Kommunes 

rammebetingelser for styrkelsen af og samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder. 

 En indgang til kommune, hvor alle der har en interesse i socialøkonomi kan henvende sig og få 

kvalificeret vejledning. 

 Der er afholdt 2 arrangementer omkring socialøkonomi. I marts 2015 blev der afholdt et 

informationsarrangement med næsten 100 deltagere og i august 2015 blev der afholdt et 

netværkmøde primært for socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland. 

 Megen god presse i Nordjyske både om ovennævnte arragementer og om de socialøkonomiske 

virksomheder i kommunen. 

 Informationsmateriale om socialøkonomiske virksomheder. Der er udarbejdet en folder, der 

informerer som socialøkonomi. Folderen bruges til at orienterer virksomheder, iværksættere mm. 

omkring virksomhedsformen, målgrupperne for socialøkonomiske virksomheder mm. 

 Samtaler, vejledning og opsøgende kontakt til private virksomheder og potentielle socialøkonomiske 

iværksættere. Herunder afdækning af mulighederne for, at allerede etablerede socialøkonomiske 

virksomheder ønsker at åbne en afdelingen i Frederikshavn. 

 Dialogmøder med andre center omkring socialøkonomi. Der har f.eks. været megen dialog med 

Center for Handicap og Psykiatri omkring indsatsen for §103 beskyttet beskæftigelse.  

 Dialogmøde med indkøbsafdelingen i forhold til samarbejdsmuligheder med socialøkonomiske 

virksomheder. 
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 Stor politisk opbakning til området. Politikerne har været gode ambassadører for arbejdet med SØV 

og har været engagerede både i informationsarrangementer og besøg hos socialøkonomiske 

virksomheder. 

 Informativt og udviklende samarbejde med projektpartnerne.

Generelt har projektet medvirket til, at der er igangsat nogle initiativer, der naturligt kører videre fremadrettet 

som f.eks. en indgang til kommunen samt samarbejdet med Erhvervshus Nord. Der er kommet en større 

bevidsthed og viden om socialøkonomi, og rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i 

Frederikshavn Kommune er blevet synliggjort. Dette gælder både regionalt og landsdækkende, hvor der er 

kommet fokus på Frederikshavn Kommunes indsats for socialøkonomi senest med en invitation til at 

landsdækkende arrangement arrangeret af Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder vedrørende 

den nye udbudslovs betydning for socialøkonomiske virksomheder afholt den 7. december 2015 hos 

Erhvervsstyrelsen i København, hvor strategien for bl.a. Frederikshavn Kommune skulle præsenteres. 

Derudover har projektet inspireret til og dannet grobund for en socialfondsansøgning til et 3 årigt projekt, der 

skal arbejde med udviklingen af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder ”Etablering af 

socialøkonomiske virksomheder”. Trigon A/S er ansøger af projektet i samarbejde med Erhvervshus Nord. 

Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune og Jammerbugt Kommune er samarbejdspartnere i 

projektet. 

Formålet med projektet er følgende: 

 Udvikling af bæredygtige socialøkonomiske virksomheder. Målsætningen er, at der skal 

etableres 5 bæredygtige socialøkonomiske virksomheder i perioden i hhv. Frederikshavn og 

Jammerbugt Kommune.

 Udvikling af modeller for afknopning fra kommuner/traditionelle virksomheder

 Kortlægning af samhandelsmuligheder mellem kommuner, virksomheder og socialøkonomiske 

virksomheder. 

I projektperioden skal det ligeledes undersøges, om der er efterspørgsel efter og behov for et regionalt 

socialøkonomisk rådgivningscenter. En rådgivningsfunktion målrettet socialøkonomiske virksomheder og 

sociale iværksættere skal altså rumme aspekter af såvel forretningsmæssig som beskæftigelsesrettet og 

social karakter. Disse kompetencer findes i dag ikke samlet i den samme rådgivningsinstans. Viden og 

kompetence på disse tre felter er forankret i tre forskellige enheden hhv. social- og handicap, 

beskæftigelses- og arbejdsmarked samt kommunernes erhvervsrådgivning. I projektet er det hensigten 

løbende at arbejde med lokale og regionale vidensnetværk, hvor projektets viden stilles til rådighed og der 

rådgives ud fra opnåede erfaringer.

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

1. tager orienteringen om evalueringen af projektet ”Styrket indsats for og samarbejde med 

socialøkonomiske virksomheder til efterretning”  

2. godkender, at der fremadrettet bruges ressourcer på socialfondsprojektet ”Etablering af 

socialøkonomiske virksomheder” i samarbejde med Erhvervshus Nord og Jammerbugt Kommune. 
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Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen.

Bilag

 Politik Socialøkonomiske virksomheder (524515 - EMN-2014-00431)
 søv folder 29 april (524516 - EMN-2014-00431)
 Kommunikationsstrategi SØV (524749 - EMN-2014-00431)
 Invitation Temadag SØV 060315 (524777 - EMN-2014-00431)
 Invitation Netværksdag SØV (2) (524771 - EMN-2014-00431)
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4 (Åben) Tilbud fra veterancenteret
Sags ID: EMN-2015-50249

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Olav Madsen fra Knivholt Hovedgård og Tina B. Kristensen og Henrik Fenneberg fra Veteran Oasen er 

påbegyndt planlægningen af etableringen af en veterancafé på Knivholt Hovedgård. Olav Madsen stiller 

lokaler til rådighed til caféen/mødestedet for veteranerne. 

Planen er, at caféen skal være åben en gang hver anden uge – på en hverdag fra kl. 17.00 til kl. 20.00 eller 

på en lørdag fra kl. 13.00 til kl.16.00. Der vil altid være minimum to værter på vagt på samme tid, og 

forventningen er, at der kan skabes en pulje af værter, således at de enkelte værter ikke bliver belastet for 

tit. Derudover vil der være en værtsleder, som udarbejder et vagtskema i samarbejde med værterne.

Arbejdet som vært består primært i at klargøre til caféaftner, lave kaffe, stille brød an samt rydde op, når 

caféen lukker. Derudover skal værterne tage imod veteraner og deres pårørende og byde dem velkommen.

Der arbejdes på, at holde et opstartsmøde for veteranerne på Knivholt primo 2016 samt på om det kan give 

synergi, at tænke veteranerne ind i en socialøkonomisk virksomhed. Veteran Oasen har oprettet en

facebookgruppe, der hedder ”Veterancafé Knivholt” for, at gøre opmærksom på tiltaget. Derudover er 

parterne interesserede i at undersøge mulighederne for at ansætte en veterankoordinater for Vendsyssel.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter om det skal 

undersøges, hvorvidt der er basis for at ansætte en tværkommunal veterankoordinator, der skal dække 

Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt og Frederikshavn Kommune. 

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Drøftet.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag



Side 9

5 (Åben) Ny praksis fra Ankestyrelsen om sygedagpenge
Sags ID: EMN-2015-50250

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har netop offentliggjort en principafgørelse, der fastlægger en ny praksis efter en dom fra 

Højesteret. Den nye praksis handler om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge.Når en 

borger har modtaget sygedagpenge i en tidsbegrænset periode, skal kommunen tage stilling til, om borgeren 

fortsat kan få udbetalt sygedagpenge eller skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning.

Den nye praksis slår fast, at udbetalingen af sygedagpenge først må standses, når kommunen har lavet 

denne vurdering. Kommunen må i denne type sager normalt ikke beslutte, at udbetalingen af sygedagpenge 

skal standses med tilbagevirkende kraft. Dommen har tilbagevirkende kraft i forhold til forældelsesreglerne. 

Krav efter sygedagpengeloven forældes efter 3 år i henhold til den nuværende forældelsesfrist. Denne frist 

har dog ændres flere gange og der er risiko for, at Jobcenter Frederikshavn kommer til at realitetsbehandle 

sager måske 10 år tilbage og efterfølgende se på, om deres krav på udbetaling af sygedagpenge er forældet 

og efter hvilke forældelsesregler.  

Borgere kan kun få udbetalt sygedagpenge i en begrænset periode. Ifølge den tidligere praksis kunne en 

kommune træffe en afgørelse bagud i tid om stop for sygedagpenge. Udgangspunktet var, at den 

begrænsede periode, der i dag er 22 uger (tidligere 52 uger), automatisk skulle gælde. Den nye praksis slår 

fast, at borgeren har ret til sygedagpenge indtil kommunen træffer en afgørelse. Også selv om borgeren 

derved har modtaget sygedagpenge i længere tid end de 22 uger. Der kan dog være undtagelser for 

eksempel, hvis borgeren er kommet i arbejde. 

Efter dommen og praksisændringen skal kommunerne og Ankestyrelsen nu tage stilling til, om der er 

grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft 

ved revurderingstidspunktet (tidligere varighedsbegrænsningens udløb) eller ved udløbet af en af 

forlængelsesmulighederne. Det kan betyde, at borgere har ret til sygedagpenge i en længere periode, end 

de i første omgang har fået udbetalt for. 

Genoptagelsen kan føre til:

 at afgørelsen bliver ændret

 at afgørelsen bliver fastholdt, eventuelt med en ændret begrundelse, hvis udbetalingen kunne 

ophøre med tilbagevirkende kraft.

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

Tidligere beslutninger:

.
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 Tekstforslag (732760 - EMN-2015-50250)
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6 (Åben) Status på øget uddannelsesindsats for ledige i Frederikshavn kommune
Sags ID: EMN-2015-50206

Sagsbehandler: Tina Skou Meinertz
Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på et møde den 18. august 2015 at afsætte 6 mio. kr. som et engangsbeløb til 
en øget opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på
at øge arbejdsudbuddet og nedbringe antallet af borgere på overførselsydelser i
Frederikshavn Kommune. 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på et møde den 7. september 2015, at den øgede bevilling anvendes i 
overensstemmelse med de retningslinjer og strategier for bevilling af uddannelse, som allerede er aftalt med 
Arbejdsmarkedsudvalget og implementeret i jobcentret i dag. 
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte samtidig, at bevillingen skulle anvendes til at igangsætte en række 
konkrete ekstraordinære tiltag – generelt og inden for kommunens vækstspor:

Generelt:

 En meget specifik vejledningsindsats for specialiserede ufaglærte ledige i
forhold til realkompetencevurdering (RKV) og konkret udarbejdelse af uddannelses- og opstartsplan i 
forhold til at blive faglært.

 Øget vejledningsindsats for ikke-specialiserede ledige til at gennemføre
grundforløb inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder med henblik på efterfølgende 
mulighed for ansættelse i voksenlære. Herudover også øget fokus på HF-pakker for de ledige, der 
ønsker uddannelse indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder – f.eks. lærer og
sygeplejerske.

 En øget vejlednings- og motivationsindsats i forhold til deltagelse i FVU-forløb (grundlæggende 
dansk- og matematikfærdigheder) samt ordblindeforløb.

 Herudover øget fokus på forberedende forløb til EUD-uddannelserne for de ledige, der ikke opfylder 
karakter-optagelseskravet.

 Øget vejledningsindsats implementeres via tilkøb af uddannelsesvejledning i jobcentret i 2 dage 
ugentlig i 1-1½ år. Herefter forventes en afsmittet opkvalificeringseffekt, der gør jobkonsulenterne i 
stand til selv at give den fornødne vejledning. 

 Hertil kommer de øgede udgifter forbundet med, at flere bevilges opkvalificering fra ufaglært til 
faglært.

Konkret vil Center for Arbejdsmarked med en øget indsats iværksætte
uddannelsesforløb, når det giver mening i forhold til beskæftigelsesmuligheder. Specifikt vil der være fokus 
på følgende hovedområder, hvor der forventes at blive
mangel på arbejdskraft inden for ganske få år:

Den maritime branche/metalområdet:

 Kortere CNC-kurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage jobs i branchen 
(specialiseret ufaglært).

 Certificeringer - f.eks. i form af specifikke svejsekurser.
 Grundforløb til f.eks. skibsmontør eller skibsbygger (som følges op af en indsats for at finde en 

voksenlæreplads).
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Bygge- og anlægsbranchen:
 Kortere kloak- og rørlæggerkurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage jobs i 

branchen (specialiseret ufaglært).
 Grundforløb til f.eks. murer eller struktør (som følges op af en indsats for at finde en 

voksenlæreplads).

Turisme/handel og service:
 Kortere kurser, der giver grundlæggende færdigheder til at varetage jobs i branchen (specialiseret 

ufaglært) – f.eks. i webhandel eller kundeservice/værtsskab.
 Grundforløb til f.eks. tjener eller kok (som følges op af en indsats for at finde en voksenlæreplads).

Igangsatte initiativer
Jobcenter Frederikshavn har i løbet af efteråret 2015 afholdt dialogmøder med Metal, 3F, FOA og HK for i 
samspil at afdække hvilke kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

I samarbejde med Metal og EUC Nord blev der i starten af november måned afholdt et informationsmøde 
omkring TIG-svejsning, og konkret er der efterfølgende igangsat mere end 10 forløb indenfor dette område. 
Der arbejdes henimod at afholde endnu et informationsmøde i januar 2016.
Derudover er jobcentret i dialog med CNC-virksomheder, EUC Nord samt Tech College omkring et 
opkvalificeringsforløb inden for CNC-området. Der er ca. 25 virksomheder indenfor dette område i 
Frederikshavn kommune, som mangler arbejdskraft, og som forventer at vækste alllerede i begyndelsen af 
2016. Der afholdes et møde 19. januar 2016 med alle parter.

I forhold til FOA-området indkaldes der i starten af 2016 til et møde med deltagelse af SOSU Nord, FOA og 
jobkonsulenterne i jobcentret med henblik på at starte et samarbejde omkring at løfte fra ufaglært til faglært 
samt igangsætte opkvalificerende kurser. 

På HK-området er der fokus på at igangsætte opkvalificerende kurser, som giver den enkelte borger de 
bredest mulige kompetencer. Der er blandt andet fokus på opkvalificering indenfor SAP-systemet.
Generelt er det stort fokus på at løfte fra ufaglært til faglært, og i januar 2016 afholdes et møde med EUC 
Nord omkring iværksættelse af et IKV-forløb (individuel kompetencevurdering), som kan give borgeren et 
overblik inden for hvilket område, det vil være bedst at opkvalificere sig. 
Der er forsat fokus på iværksættelse af kurser indenfor bygge- og anlægsområdet i samarbejde med 3F. 

Forbrug i 2015
I perioden 17. september 2015 og frem til 31. okober 2015 er der brugt 229.201,76 kr. fra puljen. Beløbet er 
beregnet før refusion. Forbruget i november og december 2015 er endnu ikke opgjort. 
Der er indtil videre fortrinsvis anvendt midler til smedeuddannelse og svejsekurser, idet ca.  40 % af midlerne 
er brugt inden for dette område. Endvidere er der bevilget tømrer- og kloakrørlæggerkurser samt uddannelse 
inden for social- og sundhedsområdet.

Det forventes, at der vil blive anvendt flere midler fra puljen i 2016.  Samarbejdet med EUC Nord omkring 
iværksættelse af IKV-forløb vil givetvis medvirke til at øge forbruget, og samtidig sættes der generelt øget 
fokus på opkvalificering i samtalerne med de ledige.

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

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
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Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag
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7 (Åben) Midtvejsevaluering Empowerment
Sags ID: EMN-2015-50233

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune er en af 30 kommuner, som deltager i Projekt Empowerment. Projektet startede 

den 1. oktober 2014 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.

I projektet er der fokus på at udvikle og afprøve en empowermentorienteret indsats for langvarige 

kontanthjælps- og ressourceforløbsmodtagere. Projektet er nu midtvejs og fokus har hidtil være på 

rammesætning, visitation og den indledende metodeafprøvning. I det sidste år af projektet vil fokus fortsat 

være på afprøvning af metoder og redskaber, men også på resultatskabelse og forankring i et længere 

perspektiv.

Projektets fokusområder
De tre vigtigste fokusområder i projektet i Frederikshavn Kommune har indtil nu været at: 

 udvikle et nyt sprog blandt medarbejderne – fokus på, at sagsbehandlernes rolle skal ændres fra at 

fungere som ekspert til i stedet at fungere som aktiv lytter til borgerne, der fremsætter deres ønsker. 

I forbindelse hermed har alle medarbejdere deltaget i coachinguddannelse. Der er i foråret 2015 

uddannet 40 medarbejdere og yderligere 40 medarbejdere i efteråret 2015. Der er derudover 

planlagt uddannelse af 40 medarbejdere i 2016. 

 oprette et specielt empowermenttilbud, der er et socialøkonomisk tilbud. I projektet er der oprettet et 

tilbud på Topvirk, som er et specielt oprettet Empowerment tilbud for de borgere, der er en del af 

projektet. Dags dato har der været visiteret 17 borgere i dette tilbud. Der vil i december måned 

evalueres på effekten af tilbuddet samt om tilbuddet fortsat skal anvendes i 2016

 oprette et tværfagligt team. Der har siden juli måned, været afholdt 5 tværgående møder, med 

deltagelse af sagsbehandlere fra Sundhedsområdet og Socialområdet, hvor der har været ca. 20 

borgere til en tværgående drøftelse af deres sag i kommunen. Vurderingen fra sagsbehandlerne er, 

at det største udbytte i forhold til borgere af dette, er de tilbud, som sundhedsområdet kan stille til 

rådighed. Der vil i 2016 blive afholdt yderligere 3 af disse møder, hvorefter det skal vurderes om 

modellen, henset til ressourceforbrug, giver det fornødne afkast.

Projektets arbejde med opfyldelse af minimumskrav
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1. Borgerne skal sikres indflydelse på indsatsens mål og indhold 

Frederikshavn Kommune har forsøgt at sikre borgernes indflydelse på indsatsens mål og indhold ved at 

uddanne medarbejderne i Empowerment og Coaching, så de bliver bedre til at lade borgerne guide i stedet 

for udelukkende selv at guide. I forbindelse med dette har Frederikshavn Kommune oprettet løbende 

læringsdage med både ledere og medarbejdere. 

2. Tværgående indsatser og netværk 

Frederikshavn Kommune har ikke udarbejdet en borgervendt tværgående indsatsvifte, men har i stedet 

forsøgt at udarbejde en oversigt over tilbuddene til sagsbehandlerne. Denne har der været god feedback på 

eftersom den har skabt et bedre overblik over tilbuddene i kommunen. Derudover er der igangsat 

tværgående møder med repræsentation fra sundheds- og socialområdet, hvor der er afviklet 5 seancer med 

ca. 20 borgere. Der er udarbejdet en borger brochure samt lavet udkast til et katalog, som drøftes med 

styregruppen. Det forventes derfor, at målopfyldelsen af dette mål effektueres inden udgangen af 2015 

seneste primo 2016.

3. Én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet 

Frederikshavn Kommune har én plan på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, og det er 

indsatsplanen fra STAR. Denne plan bruges til alle borgere i projektet og indeholder de tværfaglige 

indsatser. Frederikshavn Kommune arbejder intensivt med at sikre et beskæftigelsesrettet fokus i borgernes 

plan og indsatser. 

4. Den koordinerende sagsbehandlers og mentorens rolle og opgaver 

I Frederikshavn Kommune har alle borgere i projektet en koordinerende sagsbehandler, og der er fokus på 

nye former for kontakt som for eksempel gåture i forbindelse med møderne. Der er tilknyttet tre 

empowermentmentorer, der er blevet udvalgt specielt til at være mentorer på projektet. Borgerne kan vælge 

mellem disse tre mentorer. 

Projektets foreløbige resultater

Der er indtil medio december 2015 visiteret 120 borgere ind i projektet og der er 96 aktive borgere. Det vil 

sige, at der har været en afgang på 24 borgere, som fordeler sig således:

Antal

Borgeren har valgt at forlade projektet 0
Død 0
Fleksjob 0
Flytning til anden kommune 1
Efterløn/folkepension 2

Fængsel 0
Graviditet 0
Indstilling til førtidspension 0
Ordinær uddannelse 3
Ordinært job 12
Revalidering 2
Sagsbehandleren har vurderet, at borgeren ikke 
længere skal medvirke i projektet

4

Sygdom 0
Total 24
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Nøgletal over projekternes status udarbejdet i september 2015 af konsulentfirmaet Deloitte er, at 

Frederikshavn Kommune i forhold til at få borgere i ordinær job, fleksjob eller uddannelse er placeret i 

toppen. Ved udarbejdelsen af nøgletallene var Frederikshavn Kommunen med et resultat på 8 borgere i 

ordinær job, fleksjob eller uddannelse kun overgået af Odder, der på daværende tidspunkt havde fået 11 

borgere i ordinært job, fleksjob eller uddannelse. Medio december er status fra Frederikshavn Kommune 12 

borgere. Den 1. juli 2015 var status på det samlede antal borgere, der var overgået til ordinær beskæftigelse 

21  ud af de 181 borgere, der havde forladt projektet – det vil sige, at under en fjerdel af de borgere, der 

forlader projektet er kommer i ordinær beskæftigelse. I Frederikshavn Kommune er 12 ud af 24 borgere 

overgået til ordinær beskæftigelse, hvilket er halvdelen. 

Projektets fremadrettede fokusområder

Der vil fortsat være fokus på visitationen i den resterende del af projektperioden, sådan at Frederikshavn 

Kommune får 150 borgere med i projektet. Den 1. april 2016 skal der være optaget 150 borgere for, at det 

fulde beløb fra STAR udbetales. 

Derudover, vil der være fokus på: 

1. Virksomhedspraktik med et klart jobperspektiv

Det er helt afgørende, at den virksomhedsrettede indsats indtænkes som et omdrejningspunkt

i indsatsen for borgerne i empowermentprojektet. Det er vigtigt, at den virksomhedsrettede indsats er 

tilpasset målgruppens behov og samtidig indeholder et reelt jobperspektiv, så den enkelte står med en reel 

chance for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

2. Den løbende kontakt med borgeren

Det er afgørende, at der er en tæt og hyppig kontakt mellem den koordinerende sagsbehandler og borgerne 

i empowermentprojektet. Den hyppige kontakt er afgørende for at skabe og fastholde en positiv udvikling for 

borgeren.

3. Brug og afprøvning af progressionsværktøjet Minvurdering.dk

STAR har udviklet et nyt digitalt profil- og progressionsværktøj, som afprøves i empowermentprojektet. 

Værktøjet har generelt fået en positiv modtagelse af både sagsbehandlere og borgere. Erfaringer med 

brugen af værktøjet er af stor værdi for den forsatte implementering af værktøjet. Det er obligatorisk for 

deltagerne at bidrage til afprøvning af værktøjet og styregruppen følger tæt op på erfaringerne og brugen af 

værktøjet. I Frederikshavn Kommune er alle borgere oprettet i værktøjet og 78,4 % har anvendt værktøjet. 

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

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen
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Bilag

3. Borgerflyer dit jobcenter (434137 - EMN-2015-50233)
4. Deloitte_empowerment_midtvejsstatus_kommunestatus (429493 - EMN-2015-50233)
5. Deloitte_Midtvejsstatus_Empowerment af borgerne (429489 - EMN-2015-50233)
6. Frederikshavn (429496 - EMN-2015-50233)
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8 (Åben) Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (til AMU)
Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

AMU

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 ti første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres 

sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med 

oktober 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 - eksklusiv medarbejderkredsene ”honorar/vederlag”, ”ansatte i 

serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive 

centre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

3. Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)



Side 19

9 (Åben) Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til 

efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag
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