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1 (Åben) Status for Center for Unge
Sags ID: EMN-2016-00149

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Center for Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet om en status for Center for Unge, hvorfor mødet 

afvikles i Center for Unges lokaler. 

I forbindelse med mødet vil Arthur Corneliussen og Taija Vangsø Erichsen vise rundt i 

centret samt give en status for arbejdet, herunder:

- Hvilke målgrupper arbejdes der med?

- Hvordan udvikler målgrupperne sig?

- Hvad er målsætningerne?

- Hvilke indsatser arbejdes der med for at realisere målsætningerne?

- Hvem er de væsentlige samarbejdspartnere?

- Hvordan kan vi gøre hinanden bedre?

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at samspillet mellem Center for 

Unge og Center for Arbejdsmarked drøftes. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet

Bilag
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2 (Åben) Ungebyrådet
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessèl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme 

med input til Ungebyrådets arbejde. 

Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger 

kan bruges til, f.eks.: 

  -  i forbindelse med konkrete projekter

  -  uddannelsesudfordringerne

  -  må-godt-land

  -  dem der kan selv, skal selv

  -  den hele by osv.

Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker 

Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingen kan gøre det bedre?

De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive præsenteret for 

den politiske styregruppe den 17. februar.

Ungebyrådet mødes næste gang den 12. april 2016. 

Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit 

Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly 

Frandsen.

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

sagen.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Drøftet.

1. Kender de unge erhvervslivet i Frederikshavn Kommune – ved de hvilke karriere- og 
beskæftigelsesmuligheder der er i kommunen?
Hvordan kan kendskabet til det lokale erhvervsliv blive bedre?

2. Hvilke tanker har Ungebyrådet gjort sig omkring iværksætteri, herunder mulighederne 
for at få hjælp til at starte som iværksætter?

Bilag
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3 (Åben) Orienteringssag. LO analyse - fald i aktiveringen
Sags ID: EMN-2016-00145

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Styringsenhed

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Landsorganisationen i Danmark (LO) publicerede i januar måned, en analyse af 

aktiveringsomfanget, som har været debatteret i medierne. Nedenfor gennemgås 

hovedpointerne fra analysen.

Analysen viser, at aktiveringsgraden er faldet fra ca. 30 % i slutningen af 2011 til godt 10 

% i september 2015 for dagpengemodtagere på landsplan. Det seneste år er 

aktiveringsgraden faldet fra 16 % til 12 %.

Udviklingen gennem 2015 kan efter alt at dømme henføres til, at væsentlige dele af 

beskæftigelsesreformen trådte i kraft den 1. januar 2015, og yderligere dele trådte i kraft 

den 1. juli 2015, herunder bl.a. afskaffelse af kravet om gentagende aktivering. 

Ændringerne vedrører både fordelingen af aktiveringsredskaberne, længden af 

aktiveringsforløbene og intensiteten af aktiveringen.

En del af sigtet med beskæftigelsesreformen var at fokusere aktiveringstilbuddene mod 

ordinær uddannelse, privat løntilskud og virksomhedspraktik. Der er sket

en stigning i andelen af aktiveringen med disse redskaber, men på bekostning af

øvrig vejledning og opkvalificering, offentligt løntilskud og jobrotation. Samlet set er der 

dog gennemført væsentligt færre aktiveringsforløb i 2015. 

Carsten Koch udvalgets forslag ligger til grund for beskæftigelsesreformen, men er på 

flere områder ændret i den endelige udformning i beskæftigelsesreformen. Dermed er det 

forventede aktiveringsomfang, som følge af reformen, også lidt anderledes

end vurderet af Carsten Koch udvalget. Det var ventet, at reformen samlet skulle give en 

stigning i ordinær uddannelse på ca. 600 fuldtidspersoner i 2015, og ca. 1.200 

fuldtidspersoner i 2017. Reelt er der faktisk sket et fald for jobrettet uddannelse. 

Beregningen viser, at mellem de første tre kvartaler af 2014 og 2015 er der sket et fald på 

mere end 700 fuldtidspersoner i ordningen, hvilket svarer til et fald på godt 40 pct.

Analysen fra LO har efterfølgende været debatteret i medierne bl.a. på Altinget.dk. Til 

Altinget.dk forklarer næstformand ved LO, Ejner K. Holst: 

"Det er fint, at man får bremset den meningsløse aktivering, men det må ikke gå ud over 

den meningsfulde aktivering. Den aktive arbejdsmarkedspolitik udgør det ene ben i vores 
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flexicurity-system. Derfor er vi bekymret over udviklingen," siger næstformand Ejner K. 

Holst.

Det er dog en bekymring som chefkonsulent ved KL, Ulrik Petersen, ikke kan genkende. 

Til Altinget.dk udtaler Ulrik Petersen følgende: 

"KL har igennem flere år argumenteret for at sætte fokus på resultaterne og ikke 

omfanget af beskæftigelsesindsatsen. Den grundlæggende ide med 

refusionsomlægningen, som netop er trådt i kraft, er yderligere at styrke fokus på 

resultater af beskæftigelsesindsatsen, ” siger chefkonsulent Ulrik Petersen.

Nordjylland og Frederikshavn Kommune

Også for de nordjyske kommuner er aktiveringsgraden faldet for dagpengemodtagere. I 

Frederikshavn Kommune er aktiveringsgraden faldet fra ca. 30 til 17 % svarende til 13 

procentpoint i perioden ultimo 2010 til og med 2014. Det skal dog bemærkes, at 

Frederikshavn Kommune har den højeste aktiveringsgrad i den seneste opgjorte periode. 

Brønderslev er med en aktiveringsgrad på kun 8 % den nordjyske kommune med laveste 

aktiveringsgrad.

Faldet i aktiveringsgraderne for de nordjyske kommer skyldes primært afskaffelse af 

intensiv aktivering tilbage i 2012 for dagpengemodtagere med mere end 18 måneders 

ledighed. Det betød, at kommunerne ikke længere var underlagt et krav om 30 timers 

aktivering om ugen i resten af dagpengeperioden. I Frederikshavn Kommune gav det 

mulighed for at prioritere effekten af tilbuddene højere end statens proceskrav. Det 

handler med andre ord ikke om at igangsætte så mange aktiveringsforløb som muligt, 

men at de bringer ledige i job og uddannelse (se neden for hvor effekterne gennemgås).  

Ses der på anvendelsen af aktiveringstilbud i Center for Arbejdsmarked (CAM), kan der 

identificeres et fald for stort set alle redskaber med jobrotation og ordinær uddannelse 

som undtagelserne. Størst har faldet været for virksomhedspraktik og især privat 

virksomhedspraktik, men også ansættelse med offentligt løntilskud er blevet kraftigt 

reduceret. At ansættelse med offentligt løntilskud er faldet, skal ses i sammenhæng med, 

at lovgrundlaget i løbet af perioden er blevet ændret, så kommunerne nu kun kan 

igangsætte dem efter 26 ugers ledighed og kun bevilliges i henholdsvis 4 og 6 måneder. 

Derudover er ansættelse med offentligt løntilskud ikke længere omfattet af kvoter for, 

hvor mange stillinger kommunerne skal oprette. Det har betydet, at CAM kun bevilliger 

tilbuddet, når det giver mening for den enkelte ledige. 

Udviklingen siden 2011 skal også ses i sammenhæng med, at Frederikshavn Kommunes 

aktiveringsstrategi løbende er blevet ændret. Aktiveringsstrategien indeholder i dag en 

målsætning om, at vi skal igangsætte et aktiveringstilbud, når det giver mening, uanset 

hvor borger er i ledighedsforløbet. Herudover skal CAM bemærke, at Frederikshavn 

Kommune med Beskæftigelsesplan 2016 har opprioriteret opkvalificeringsindsatsen bl.a. 

med et mål om at ”løfte fra ufaglært til faglært” og fra ”ufaglært til specialseret faglært”. 

Resultaterne af en effektiv og tidssvarende aktiveringsstrategi har også været tydelige de 

senere år. Ses der på selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter en deltager har afsluttet et 
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aktiveringstilbud, har der siden 1. kvartal 2012, hvor selvforsørgelsesgraden var på 34 % 

fundet en stigning sted, hvis man sammenligner 1. kvartal 2012 med 1. kvartal 2013 osv.  

I 1. kvartal 2014 var selvforsørgelsesgraden 46 %.

Samlet set betyder indsatsen, at CAM ikke kan genkende bekymringen fra LO, når vi ser 

på den samlede aktiveringsindsats og især resultaterne. Godt nok er aktiveringsgraden 

faldet, men effekten af tilbuddene er stigende. Det hænger sammen med, at vi f.eks. har 

opprioriteret uddannelsestilbud og fokuseret mindre på nogle redskaber f.eks. offentligt 

løntilskud, hvor vi har erfaret, at effekterne er mindre. Derudover vil CAM opfordre til at se 

udviklingen i et bredere perspektiv. Udviklingen er ikke kun et resultat af 

beskæftigelsesreformen fra sidste år og herunder Carsten Koch, men et resultatet af 

mange forskellige lovændringer. Bl.a. er kommunernes driftsloft til aktivering løbende 

blevet sænket samtidig med at kommunerne er blevet pålagt at afholde flere samtaler 

med ledige. Flere undersøgelser har endda vist, at samtaler, samfundsøkonomisk, er det 

mest effektive redskab i beskæftigelsesindsatsen.   

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

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1. Fald i aktiveringen. LO analyse (1169323 - EMN-2016-00145)
- Bilag 2. Stort fald i aktivering af ledige skaber bekymring - Altinget -

Alt om politik (1169845 - EMN-2016-00145)
- Bilag 3 - overblik over aktiveringsindsatsen i Nordjylland (1169955 -

EMN-2016-00145)
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4 (Åben) Orienteringssag. Få offentlige forsørgede i Frederikshavn 
Kommune
Sags ID: EMN-2016-00070

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Dansk Arbejdsgiver Forening nyhedsbrev, Agenda, offentligjorde søndag den 10. januar 

en analyse over antallet af offentlig forsørgede i Danmark. Analysen viste, at hvis alle 

kommuner har samme andel offentlige forsørgede, som de bedste kommuner, ville man 

kunne flytte 70.000 personer fra offentlig forsørgelse til job.

Analysen er baseret på beregninger fra Jobindsats.dk på baggrund af opdeling i de 

såkaldte klyngekommuner. Alle landets kommuner er placeret i en af de i alt 7 klynger. 

Klyngerne er opdelt på baggrund af en række statistiske beregninger, hvor der tages 

højde for forskelle i indbyggernes uddannelse, alder, køn, civilstand osv. Ved at tage 

højde for disse rammevilkår er ideen, at kommunerne i de enkelte klynger får mulighed 

for at blive bedre til at løse opgaverne.

Frederikshavn Kommune er placeret i klynge nr. 1, hvor de kommuner som statistisk 

vurderes at havde de mest udfordrende rammevilkår er placeret. Ud over Frederikshavn 

indgår Bornholm, Langeland, Lolland og Morsø i klyngen.

I 2015 var Frederikshavn den kommune i klyngen som samlet præsterede bedst. At 

Frederikshavn præsterer bedst betyder, at vi igennem 2014 er haft et lavere antal på 

offentlig forsørgelse end vores rammevilkår tilsiger. Andre kommuner i klyngen f.eks. 

Lolland har statistisk set haft 2070 flere på offentlig forsørgelse end de burde, og er 

derfor placeret sidst.

Agenda er dog gået et skridt videre og fortaget en samlet indplacering af alle landets 

kommuner set i forhold til, hvor stor en procent antallet af offentlig forsørgede udgør ud af 

antallet af personer mellem 16 og 66 år. Her er Frederikshavn placeret som nr. 82 med et 

forsørgertryk på 20 %. Af andre kommuner i Nordjylland, skal det bemærkes, at Aalborg 

er placeret som nr. 31 (17 %), Hjørring nr. 65 (19 %), Brønderslev 78 (20 %).     

Opgørelsen skal mest af alt ses som en indikator på, at beskæftigelsesindsatsen i 

Frederikshavn virker, og at vi på trods af udfordrende rammevilkår faktisk præsterer på 

niveau med kommuner som Odense og Horsens, når vi ser på procenten af offentligt 

forsørgede. Men dermed ikke sagt, at der ikke fortsat er forbedringspotentialer.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 

efterretning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

- Bilag 1. Agenda. Kommuner kan flytte 70.000 fra offentlig forsørgelse 
til job (938750 - EMN-2016-00070)

- Bilag 2. Samlet opgørelse over klynger (938751 - EMN-2016-00070)
- Bilag 3. Besparelsespotentiale Frederikshavn Kommune 2014 (938752 

- EMN-2016-00070)
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5 (Åben) Orienteringssag. Regionale og kommunale flygtningskvoter i 2016
Sags ID: EMN-2016-00151

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

IR/AMU

Sagsfremstilling
Udlændingestyrelsen har ændret landstallet for, hvor mange flygtninge, der forventes at 

overgå til integration i kommunerne i 2016. Tallet ændres fra 12.000 til 17.000 i 2016. Det 

oprindelige landstal på 12.000 blev udmeldt af Udlændingestyrelsen den 1. april 2015. 

Landstallet på 17.000 er baseret på de forudsætninger, der er lagt til grund for 

finansloven for 2016.

Nedenstående tabeller viser henholdsvis regionskvoterne og kommunekvoterne i 2016, 

som Udlændingestyrelsen vil fastsætte, hvis kommunerne ikke indgår en frivillig aftale. 

Oversigten er udsendt af Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet den 9. december 

2015. 

Regionskvoter

Region Antal

Region Hovedstaden 3.268

Region Sjælland 2.907

Region Syddanmark 3.982

Region Midtjylland 4.398

Region Nordjylland 2.445

Total (landstal) 17.000

Kommunekvoter

Region Nordjylland Antal

Morsø 92

Thisted 178

Brønderslev 129

Frederikshavn 256

Vesthimmerland 171

Læsø 11

Rebild 157

Mariagerfjord 167

Jammerbugt 175

Aalborg 855

Hjørring 254

Region Nordjylland i alt 2.445
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Regeringen har samtidig besluttet at ændre en del af beregningsmodellen til fordeling af 

flygtninge mellem kommunerne, så modellen i højere grad tager højde for kommunernes 

integrationsopgaver. Det sker ved en ændring af Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriets bekendtgørelse om boligplacering. 

I den nye beregningsmodel tæller f.eks. udenlandske arbejdstagere, studerende, 

forskere, landbrugspraktikanter og au pairs ikke længere med. Det samme er tilfældet for 

familiesammenførte til andre end flygtninge, bl.a. danske statsborgere. Det skyldes, at 

kommunerne typisk ikke har integrationsopgaver for disse grupper, ud over eventuelt 

danskuddannelse.

Den markante stigning og det højere antal må forventes også at slå igennem i de 

kommende år. Der er behov for en nytænkning af integrationspolitikken, der er opdateret, 

retningsgivende og handlingsorienteret. Arbejdet med at skabe en ny og tidssvarende 

integrationspolitik i Frederikshavn Kommune er påbegyndt.  

Opjusteringen i antallet af flygtninge understreger, at opgaven med at tilpasse politikken 

og indsatser er påkrævet, ligesom det er et billede på behovet for at udvikle fleksible og 

skalerbare løsningsmodeller. Stigningen har medført en række udfordringer i den 

eksisterende integrationsindsats og i de tilbud, som skal løses ved en mere 

sammenhængende kommunal indsats.

Integrationsområdet er et område med komplekse udfordringer, som kommunerne 

forsøger at løse på bedste vis med store samarbejdsflader til det lokale erhvervsliv, 

boligorganisationer og civilsamfund. Frederikshavn Kommune startede i 2015 en proces 

med politik- og metodeudvikling af integrationsindsatsen. De primære udfordringer er 

fortsat boligplacering, den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og det øgede pres 

på skole- og børneområdet samt inddragelsen af frivillige.

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

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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6 (Åben) Orienteringssag. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet
Sags ID: EMN-2016-00002

Sagsbehandler:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Nedenfor sættes der fokus på en række udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i 

Frederikshavn Kommune. I medierne fremstilles både positive og negative historier om 

beskæftigelse, ledighed, fremtidsudsigter osv., og Center for Arbejdsmarked (CAM) har 

forsøgt at perspektivere den landspolitiske debat til lokalområdet. Derigennem er det 

ideen at give et indblik i nogle af de udviklingstendser, som vi kan forvente i 2016. 

Tendenser som igennem en politisk drøftelse kan være med til at sætte rammen for de 

politiske drøftelser og beslutninger i Arbejdsmarkedsudvalget.

Udviklingen i Beskæftigelsen

Eksporten fra Danmark og til udlandet har været inde i en positiv udvikling i 2015. Denne 

udviklingen forventes at fortsætte ind i 2016. Danskerne er begyndt at bruge flere penge, 

hvilket har en positiv virkning på privatforbruget. Begge dele har været med til at 

stimulere beskæftigelsen og reducere ledigheden. Da krisen kradsede mest ved årsskiftet 

til 2013, var beskæftigelsen helt nede på ca. 2,1 mio. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. 

Ved udgangen af oktober måned 2015 var antallet steget til 2,2 mio. svarende til en 

stigning på over 100.000 fuldtidspersoner. Udviklingen har været med til at skabe 

optimisme på jobmarkedet. Bl.a. noterer Arbejderbevægelses Erhvervsråd i en analyse 

fra november 2015, ”At Danmark er på vej ud af krisen og at fremgangen fortsætter ind i 

2016”.

Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune har dog ikke fulgt med udviklingen på 

landsplan. Ved årsskiftet til 2013 var der ca. 19.500 fuldtids lønmodtagere med en 

lønindtægt fra en virksomhed i Frederikshavn Kommune. Ved udgangen af oktober 

måned 2015 var antallet stort set det samme. Det er særligt siden sommeren 2014, 

væksten på landsplan har fundet sted. Sammenlignes udviklingen for Frederikshavn 

kommune med Hjørring Kommune, har udviklingen i kommunerne fulgt den samme 

tendens til stagnation, dog med tendens til, at stagnationen har ”bidt sig hårdere fast” i 

Frederikshavn. Udviklingen i Frederikhavn forventes at fortsætte ind i 2016, hvilket 

betyder, at der generelt ikke er udsigt til en decideret ”jobfest”. 

Ledigheden falder

Selv om der ikke er udsigt til en jobfest, så tyder meget på, at beskæftigelsen er bedre 

inden for nogle brancher end andre. I Berlingske Business kunne man i november måned 

2015 under overskriften ”Hallo – hvem har set en metalarbejder? ” læse, at Blandt 
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Industries i Aalborg over en 3 årig periode har tredoblet antallet af medarbejdere. 

Stålvirksomheden med speciale i offshore konstruktioner vurderer dog, at det er blevet 

vanskeligt at rekruttere smede, maskinarbejdere og svejsere. En udvikling som Dansk 

Metal bekræfter i artiklen. 

Virksomhedernes muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft hænger bl.a. 

sammen med udbuddet af arbejdskraft dvs. ledigheden. Den sæsonkorrigerede ledighed 

i Frederikshavn Kommune har siden juli måned og frem til og med september været på 5 

% og 4,7 % for Hjørring Kommune. Sammenlignet med samme periode sidste år er der 

sket et fald på i alt 0,5 % hen over året. 

Under normale konjunkturforhold - modsvares stigende beskæftigelse af faldende 

ledighed, men i Frederikshavn Kommune falder ledigheden samtidig med, at 

beskæftigelsen er stagnerende. Årsagen til at den faldende ledighed ikke fører til 

stigende beskæftigelse, skal ses i relation til afgangen fra arbejdsmarkedet. Meget tyder 

på, at de personer der afskediges eller frivilligt opsiger jobbet ikke bliver ledige og 

modtager en forsørgelsesydelse, men går på enten efterløn eller pension. Dermed har vi i 

Frederikshavn Kommune en situation, hvor der bliver skabt ganske få nye job, og hvor 

”motoren” på jobmarkedet er tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er med andre ord 

tilbagetrækningen der skaber jobåbninger, og derigennem får ledigheden til at falde. Den 

lave jobskabelse ses bl.a. i statistikken over ny opslåede stillinger. Igennem snit opslås 

der ca. 175 stillinger pr. måned i Frederikshavn mod 275 i Hjørring Kommune. Det lidt 

højere antal i Hjørring har bl.a. betydning for, at stagnationen i beskæftigelsen er mere 

markant i Frederikshavn end i Hjørring. 

Tendensen til faldende ledighed og stagnation i beskæftigelsen forventes at fortsætte ind 

i 2016.

Arbejdsstyrken bliver ældre

Gennemsnitsalderen for befolkningen i Frederikshavn Kommune er 45,2 år, og er dermed 

den højeste i Nordjylland, og hele 2 år højere end i Hjørring Kommune. Udviklingen 

skyldes især, at antallet af børn og unge i alderen 0 til 25 år er faldende. F.eks. var der 

primo 2015 ca. 13.000 børn og unge, hvilket er et fald på 2.500 siden 2005 og et fald på 

1.500 siden 2010. Den samme tendens ses i Hjørring, dog med den bemærkning, at 

reduktionen først for alvor slog igennem fra 2010.

Udviklingen er for alvor slået igennem i antallet af lønmodtagere over 50 år. Antallet af 

+50 årige på arbejdsmarkedet er steget med 10 % siden januar 2013 svarende til ca. 

6900 personer i oktober 2015. I sammen periode faldt antallet af lønmodtagere i alderen 

30 til 49 år med 5 %, mens antallet af unge under 30 år var konstant. Ses der på 

kønsfordelingen hos de +50 årige, så er der en tendens til at antallet af kvinder er 

stigende. Tilbage i 2010 var ca. 45 % kvinder mens tallet i 2015 er 55 %.
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Flaskehalsudfordringer

På trods af at der ikke er vækst i beskæftigelsen, kan tilbagetrækningen fra 

arbejdsmarkedet føre til situationer med flaskehalse. Særligt i en periode som den 

nuværende, hvor ledigheden er på vej til at bevæge sig ned under 5 %, er der risiko for, 

at virksomhederne oplever at rekruttere forgæves. Vi ser allerede nu, at flere 

virksomheder i lokaleområdet, lige som Bladt Industries oplever, at det er vanskeligt at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft. De brancher der er i risikozonen er f.eks. inden for de 

offshore relaterede erhverv og bygge/anlæg. Særligt metal branchen har tiltrukket sig 

opmærksomhed de senere år, da efterspørgslen på kompetencer inden for CNC, 

svejsning osv. har været stor. 

Det skal dog bemærkes, at efterspørgslen på arbejdskraft kan aftage i takt med den 

faldende oliepris. En oliepris på under 50 dollars for en tønde råolie betyder, at langt de 

fleste oliefelter i Nordsøen ikke er rentable. Berlingske Business bragt den 22 januar

2016 en analyse som viste, at specielt Mærsk Oil er presset på deres licenser i 

Nordsøen. Også norske Statoil har måtte tilpasse deres produktion de seneste måneder 

og afskedige medarbejdere. Olieprisen ligger ultimo januar 2016 på ca. 28 Dollars for en 

tønde af den europæiske referenceolie (BRENT). Flere analytikere peger på, at det lave 

niveau vil fortsætte i hvert fald året ud. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen drøftes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag

1. Bilag 1. Power Point til AMU februar 2016 (1131453 - EMN-2016-
00002)

2. Bilag 2. Artikel fra AE Rådet (1131450 - EMN-2016-00002)
3. Statistisk sammenligning med Hjørring (1254195 - EMN-2016-00002)



Arbejdsmarkedsudvalget - 01-02-2016 16:00 Side 16 af 17

7 (Åben) Februar 2016 - 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.

Bilag
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Aktiveringsgrad Januar 2016

Væsentligt fald i aktiveringsomfanget i 2015 

Aktiveringsgraden er faldet væsentligt mellem 2014 og 2015. Der er sket betydelige 

regelændringer som følge af beskæftigelsesreformen i 2015, og en væsentlig del af 

ændringen i aktiveringsomfanget kan formentlig henføres til disse regelændringer. 

Det var dog ikke ventet at aktiveringsomfanget ville falde som følge af reformen, 

særligt aktivering i ordinær uddannelse skulle have set et løft. Også brugen af privat 

løntilskud er reduceret, hvilket heller ikke er sigtet med reformen. Mens udviklingen 

i jobrotation, offentligt løntilskud og øvrige vejledning og opkvalificering er mere i 

tråd med reformens sigte. 

Andelen af arbejdsløse, som aktiveres, er faldet betydeligt de se-

nere år. Det gælder både kontanthjælpsmodtagere og dagpenge-

modtagere, jf. figur 1. Nærværende notat undersøger udviklingen 

i dagpengemodtagernes aktiveringsgrad, som er faldet fra om-

kring 30 pct. i slutningen af 2011 til godt 10 pct. i september 2015. 

Det seneste år er aktiveringsgraden for dagpengemodtagerne 

faldet fra 16,2 pct. til 11,9 pct. af de fuldtidsarbejdsløse.1  

Figur 1. Aktiveringsgrad 

 
Anm.: Der er tale om arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som inkluderer 

personer på arbejdsmarkedsydelse.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Det kraftige fald i aktiveringsgraden i første halvår af 2012 vurde-

res i høj grad at skyldes afskaffelsen af fuldtidsaktivering efter 2½ 

års arbejdsløshed i starten af 2012. Udviklingen gennem 2013 er 

mere jævn, og skyldes formentlig delvist at et stort antal langtids-

arbejdsløse dagpengemodtagere – som generelt har en relativ høj 

                                                             
1 Her benyttes Danmarks Statistiks opgørelse 
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aktiveringsgrad - opbrugte dagpengeretten og forlod dagpenge-

statistikken.  

Aktiveringsomfanget er dog fortsat faldet gennem 2014 og især i 

2015. Udviklingen gennem 2015 kan efter alt at dømme henføres 

til, at væsentlige dele af beskæftigelsesreformen trådte i kraft den 

1. januar 2015 og yderligere dele trådte i kraft d. 1. juli 2015, jf. 

boks 3.1. Ændringerne vedrører både fordelingen af aktiverings-

redskaberne, længden af aktiveringsforløbene og intensiteten af 

aktiveringen. 

Boks 1. Beskæftigelsesreformen, 2015 

Væsentlige dele af reformen af den aktive beskæftigelsespolitik trådte i kraft den 1. januar 2015.  

 Afskaffelse af gentagen aktivering 

 Nedsættelse af kommunernes refusion for udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering fra 

50 pct. til 0 pct. 

 Ændringer i reglerne for offentlige løntilskudsjob, så de i højere grad ligner den private ord-

ning. Samtidig nedsættes den maksimale varighed af løntilskudsansættelser.  

 Ændringer i jobrettet uddannelse (tidligere 6 ugers selvvalgt uddannelse). Indsnævring af 

målgruppen, men ret fra første ledighedsdag 

 Voksenlærlingeordningen for beskæftigede begrænses til ufaglærte. Tilskuddet øges for alle 

voksenlærlinge. 

Den 1. juli 2015 trådte tiltaget om ufaglærtes ret til uddannelsesløft i kraft. 

Beskæftigelsesreformens hovedelementer stammer fra anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget, men 

dele af udvalgets anbefalinger blev ændret eller udeladt i forbindelse med det endelige forlig. 

Betragtes perioden fra 1. kvartal til 3. kvartal i året er bruttoar-

bejdsløsheden for dagpengemodtagere faldet med 6.800 personer 

mellem 2014 og 2015, ifølge Danmarks Statistik. Hvis aktive-

ringsgraden havde været uændret fra 2014 til 2015 ville aktive-

ringsomfanget i de første tre kvartaler af 2015 have været ca. 

1.200 lavere. Aktiveringsomfanget for dagpengemodtagere er 

imidlertid faldet med ca. 5.000 fuldtidspersoner i perioden, ifølge 

Danmarks Statistiks tal.  

Danmarks Statistik opgør ikke brugen af aktiveringsredskaberne 

ligeså detaljeret som jobindsats.dk. Omvendt indgår der ikke op-

lysninger om jobrettet uddannelse (tidligere 6 ugers selvvalgt 

uddannelse) i opgørelsen af aktiveringsomfanget i jobindsats.dk. 

Data for resten af notatet baseret på jobindsats.dk, som dog ud-

bygges med jobrettet uddannelse, hvor muligt. Der er forskelle i 

det samlede aktiveringsomfang for de to opgørelser. 

Set over det seneste år er brugen af stort set alle aktiveringsred-

skaber faldet. Kun virksomhedspraktik er nogenlunde uændret, 

mellem 3. kvt. 2014 og 3. kvt. 2015, jf. tabel 1. 
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Tabel 1. Aktiveringsomfang, dagpengemodtagere 

 3. kvt. 2013 3. kvt. 2014 3. kvt. 2015 

 Fuldtidspersoner 

Vejledning og opkvalificering i alt 5.597 4.726 3.390 

Heraf ordinær uddannelse 1.740 1.392 1.134 

Heraf øvrig vejledning og opkvalificering 3.857 3.334 2.256 

Løntilskud 7.727 5.638 3.241 

Heraf offentligt løntilskud 5.174 3.408 1.331 

Heraf privat løntilskud 2.553 2.230 1.910 

Virksomhedspraktik 3.367 2.949 2.957 

Jobrotation 3.528 2.934 1.122 

I  alt 20.219 16.247 10.710 

Jobrettet uddannelse 1.215 1.235 755 

I alt inkl. jobrettet 21.434 17.482 11.465 

Anm.: Det er valgt ikke at medtage voksenlærlinge fra ledighed og nyttejob. Data vedr. voksenlærlinge er 
mangelfulde og fjernet fra statistikken i 2015, og nyttejob er netop indført og vedrører hovedsageligt 
kontanthjælpsmodtagere. Jobrettet uddannelse stammer fra Danmarks Statistiks offentligt forsørgede. 

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. 

Der er et vist sæsonmønster i aktiveringen og netop 3. kvartal, 

som indeholder sommermånederne juli og august, har typisk et 

lavere niveau - især for uddannelse. Betragtes den sæsonkorrige-

rede udvikling i aktiveringen ses dog fortsat et jævnt fald i akti-

veringen, jf. figur 2. 

Figur 2. Aktiveringsomfang, sæsonkorrigeret 

 
Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. 

Ligeledes ses den faldende tendens over stort set alle aktiverings-

redskaber. For virksomhedspraktik er udviklingen dog mere flad 

set over de seneste 1½ år, om end 4. kvartal 2014 stikker ud ved 

en kraftig – og midlertidig – nedgang, jf. figur 3. 
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Figur 3. Redskaber 

 
Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion. 

Udviklingen sammenlignes derfor mellem 1-3. kvartal 2014 og 1-

3. kvartal 2015 for de sæsonkorrigerede tal. Samlet reduceres ak-

tiveringsomfanget med 6.400 fuldtidspersoner eller knap en tred-

jedel mellem de to perioder.  

Nedgangen ses for alle aktiveringsredskaber, men i ganske varie-

rende omfang. De største fald - både absolut og relativt - ses i 

offentlig løntilskud og jobrotation, hvor der er tale om godt 2.000 

færre fuldtidspersoner svarende til omtrent en halvering af om-

fanget. Derudover ses en mindre nedgang på knap 400 fuldtids-

personer eller knap 20 pct. for ordinær uddannelse og privat løn-

tilskud. Virksomhedspraktik har den klart mindste nedgang på 

knap 200 fuldtidspersoner eller 4 pct., mens øvrig vejledning og 

opkvalificering falder med en tredjedel, svarende til 1.400 fuld-

tidspersoner, jf. tabel 2. 

Tabel 2. Udvikling i aktiveringsredskaber 

 1.-3. kvt. 2014 1.-3. kvt. 2015 Ændring 

 -------------------  Fuldtidspersoner  ------------------- Pct. 

Ordinær uddannelse 2.020 1.659 -361 -18 

Øvrig vejledning og opkvalificering 4.194 2.808 -1.386 -33 

Offentligt løntilskud 4.256 2.190 -2.066 -49 

Privat løntilskud 2.284 1.890 -394 -17 

Virksomhedspraktik 3.714 3.546 -168 -5 

Jobrotation 3.912 1.841 -2.071 -53 

I alt 20.379 13.935 -6.445 -32 

Jobrettet uddannelse 1.702 970 -731 -43 

I alt inkl. jobrettet uddannelse 22.017 14.870 -7.146 -32 

Anm.: Det er valgt ikke at medtage voksenlærlinge fra ledighed og nyttejob. Data vedr. voksenlærlinge er 
mangelfulde og fjernet fra statistikken i 2015, og nyttejob er netop indført og vedrører hovedsageligt 
kontanthjælpsmodtagere.  

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, samt egen sæsonkorrektion og beregninger. 

I forhold til jobrettet uddannelse, som ikke indgår i jobindsats’ 

opgørelse, er udviklingen fra Danmarks Statistiks opgørelse mel-
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lem de første tre kvartaler af 2014 og 2015 tillige vist i tabel 2. Her 

ses næsten et fald på mere end 700 fuldtidspersoner i ordningen, 

hvilket svarer til et fald på godt 40 pct.  

Fordelingen af redskaberne er dermed også ændret. Der er sket 

en stigning i andelen af aktiveringen som er ordinær uddannelse, 

privat løntilskudsjob og virksomhedspraktik på bekostning af 

øvrig vejledning og opkvalificering, offentligt løntilskud og jobro-

tation, jf. tabel 3.  

Tabel 3. Udvikling i fordeling af aktiveringsredskaber 

 1.-3. kvt. 2014 1.-3. kvt. 2015 Ændring 

 Pct. Pct.point 

Ordinær uddannelse 9,9 11,9 2,0 

Øvrig vejledning og opkvalificering 20,6 20,2 -0,4 

Offentligt løntilskud 20,9 15,7 -5,2 

Privat løntilskud 11,2 13,6 2,4 

Virksomhedspraktik 18,2 25,4 7,2 

Jobrotation 19,2 13,2 -6,0 

I  alt 100,0 100,0  

Anm.: Det er valgt ikke at vise voksenlærlinge fra ledighed og nyttejob. Data vedr. voksenlærlinge er mangelfulde, 
og nyttejob er netop indført og vedrører hovedsageligt kontanthjælpsmodtagere. 

Kilde: Jobindsats.dk. 

Tillægges brugen af jobrettet uddannelse som ordinær uddannel-

se, stiger denne andel fortsat men i noget mindre grad, da jobret-

tet uddannelse netop er faldet over perioden. 

En del af sigtet med beskæftigelsesreformen var at fokusere akti-

veringstilbuddene mod ordinær uddannelse, privat løntilskud og 

virksomhedspraktik. Målretningen er dermed i et vist omfang 

lykkedes. Det var imidlertid ikke meningen, at der skulle ske et 

decideret fald i aktiveringsomfanget. Særligt brugen af virksom-

hedspraktik og ordinær uddannelse (inkl. jobrettet uddannelse) 

skulle være steget, hvis reformens intention og forventninger 

skulle indfries, jf. tabel 4. 

Samlet var det ventet, at reformen skulle give en stigning i ordi-

nær uddannelse på ca. 600 fuldtidspersoner i 2015, og ca. 1.200 

fuldtidspersoner i 2017, jf. tabel 4. 
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Tabel 4. Skønnet udvikling i aktiveringsredskaber sfa. reformen 

 Effekt af reform 

 Fuldtidspersoner 

Ordinær uddannelse inkl. jobrettet uddannelse 575-1.2251) 

Øvrig vejledning og opkvalificering -2.600 

Offentligt løntilskud -500 

Privat løntilskud 500 

Virksomhedspraktik 2.900 

Jobrotation -5002) 

Voksenlærlinge 400 

I alt 775-1.4251) 

Note 1) 575 og 775 i 2015 og 1.225 og 1.375 i 2017 
 2) Antagelserne bag jobrotation er ekstra usikre. Tages FFL16 til indtægt skal aktiviteten stige med 1.300 

fuldtidspersoner i 2015 i forhold til 2014, men falde med 500 fuldtidspersoner fra 2014 til 2017. 
Anm.: Ændringerne skal ses i forhold til niveauet i FL14 og henfører til niveauet i 2017. For antagelser bag 

tabellen, se bilag 1. 
Kilde: Beskæftigelsesreformen, Carsten Koch udvalget, FL14, FFL16 og egne skøn. 

Det bemærkes, at en del af den ordinære uddannelsesindsats må-

ske ikke er kommet fuldt i gang endnu, idet uddannelsesløftet fra 

ufaglært til faglært først trådte i kraft pr. 1. juli 2015. Og de hidti-

dige meldinger tyder på meget begrænset brug af ordningen. I 

FFL16 skønnes det, at der kommer ca. 500 helårspersoner i ord-

ningen i 2015, mens aktiviteten i forbindelse med uddannelsesløf-

tet først er indfaset i 2017 med 1.400 helårspersoner.  

Omvendt er der i FFL16 budgetteret med et højere niveau for 

jobrettet uddannelse i 2015, hvor der ventes 2.300 helårspersoner, 

end i 2017, hvor der ventes 2.050 helårspersoner. De hidtidige 

informationer om jobrettet uddannelse tyder dog ikke på en akti-

vitet af dette omfang. I statistikken over offentligt forsørgede var 

der således kun omkring 1.000 fuldtidspersoner i jobrettet ud-

dannelse i første halvår af 2015, jf. tabel 2. 

Brugen af jobrotation er faldet kraftigt over de senere år. Det 

skyldes bl.a. en ændring af ordningen fra sommeren 2014. De 

yderligere ændringer, som er gennemført med beskæftigelsesre-

formen, tyder på, at der kommer endnu færre jobrotationsforløb.  
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Bilag: Carsten Koch udvalgets forslag og beskæftigelsesreformen 

Carsten Koch-udvalgets forslag ligger til grund for beskæftigel-

sesreformen, men er på flere områder ændrede i den endelige 

udformning i beskæftigelsesreformen. Dermed er det forventede 

aktiveringsomfang som følge af reformen også lidt anderledes 

end vurderet af Carsten Koch udvalget.  

Tilpasningerne fra anbefalinger til endelig reform indebar typisk, 

at ændringerne i det forventede aktiveringsomfang reduceres. 

Der er dog fortsat tale om et forøget aktiveringsomfang, men 

hvor Carsten Koch udvalget forventede en stigning i aktiverings-

omfanget på ca. 6.600 helårspersoner i forhold til niveauet i 2014, 

er der som følge af reformen snarere udsigt til en stigning på ca. 

1.400 fuldtidspersoner, jf. tabel B1. 

Tabel B1. Carsten Koch udvalgets forventninger og refomen  

 Ændring iflg CK1) Indgår i reform ?  Ændring sfa reform 

 -- Fuldtidspersoner -  -- Fuldtidspersoner - 

Virksomhedsrettet indsats i alt 5.900  2.900 

Offentlig jobtræning -500 Ja -500 

Privat jobtræning 500 Ja 500 

Virksomhedspraktik 5.900 Ja, tilpasset 2.9003) 

    

Ordinær uddannelse i alt 2.875-3.4752)  1.225 

Eksisterende uddannelse -1.875 Ja -1.875 

Ufaglærte ret til uddannelse 1.700-2.300 Ja, d. 1/7-15 1.4005) 

Uddannelsesløft andre 900 Nej  

Opkvalificeringsjob 300 Nej  

Læse/skrivekurser 350 Ja 350 

Brobygning 300 Nej  

Pulje fleksibel brug af AMU 500 
}  Ja, samlet 1.0004) 

Leo Larsen pulje 500 

6 ugers selvvalgt / jobrettet uddannelse 0 Ja, tilpasset 3505) 

    

Voksenlærlinge 400 Ja 400 

Jobrotation - Ja, tilpasset [-5005)] 

Øvrig vejledning og opkvalificering -2.600 Ja -2.600 

I alt 6.575-7.175  1.425 

Noter:  1) Carsten Koch udvalgets ændringer skal ses i forhold til niveauet i FL14.  
 2) I forventningerne fra CK-udvalget indgik voksenlærlinge i total-tallet for ordinær uddannelse. Det er 

trukket ud her sfa. dataproblemer med voksenlærlinge. 
 3) CK’s forslag indebar en forøgelse af maksimale længde af virksomhedspraktikforløb. Dette er ikke 

implementeret i reformen. Ændringen er egne beregninger.  
 4) Simpel sammenlægning af effekten af de to puljer. 
 5) Baseret på udviklingen fra 2014 til 2017 i FL16. Jobrotation er ekstra usikkert. 
Kilde: Carsten Koch udvalgets rapport, STAR og jobindsats.dk, Bemærkninger til beskæftigelsesreformen, FL14, 

FFL16 og egne beregninger og skøn. 

Carsten Koch udvalget havde lagt op til en intensiveret brug af 

virksomhedspraktik og en forlængelse af den maksimale længde 

af et praktikforløb. Sidstnævnte blev ikke gennemført, og der må 

nu forventes en mindre effekt på antallet af helårspersoner i virk-

somhedspraktik.  



 
 

Side 8 af 8 

En del af forslagene om øget ordinær uddannelse blev skåret fra, 

hvilket reducerer effekten i forhold til Carsten Koch-udvalgets 

forventninger.  

Omvendt forventes en større aktivitet vedr. jobrettet uddannelse 

sfa. reformen, da retten til jobrettet uddannelse nu gælder fra før-

ste ledighedsdag, selvom målgruppen er indsnævret.  

I forhold til jobrotation er kun en del af Carsten Koch udvalgets 

forslag gennemført. Bl.a. er der tale om en reduktion af varighe-

den af jobrotation og en nedsættelse af ydelsen. Der sker imidler-

tid ikke en sammenlægning mellem den ordinære og den særlige 

jobrotationsordning. Derudover er der tidligere sket en begræns-

ning af brugen af ordningen. Det indebærer at der formentlig vil 

ske et relativt kraftigt fald i brugen af jobrotation, men omfanget 

er uklart. I FFL16 ventes endog en stigning i aktiviteten på ord-

ningen fra 2.500 helårspersoner i 2014 til 3.800 helårspersoner i 

2015. I 2017 er der udsigt til 2.000 personer. 

I forhold til voksenlærlingeordningen ligger reformen og anbefa-

lingerne tæt på hinanden. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere 

effekten, da data for voksenlærlinge er yderst mangelfulde. Car-

sten Koch udvalgets vurdering af 400 ekstra fuldtidsdagpenge-

modtagere, kan dog skønsmæssigt genfindes i udviklingen fra 

2014 til 2017 i forudsætningerne for aktiviteten i ordningen i 

FFL16.  
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Stort fald i aktivering af ledige skaber bekymring

Søren Elkrog Friis

12. januar 2016 kl. 7:28 | 1 kommentar

INAKTIVERING: Omfanget af aktivering af ledige er faldet med omkring en

tredjedel efter beskæftigelsesreformen. Meningen var at bremse

meningsløs aktivering, men nu viser det sig, at også væsentlig færre

ledige får aktiveringstilbud, som kan hjælpe dem i job.

Omfanget af aktivering af ledige er faldet med omkring en tredjedel, siden

beskæftigelsesreformen trådte i kraft i starten af 2015.

Meningen var at bremse såkaldte pipfuglekurser og andre former for meningsløs

aktivering. Men nu viser det sig, at også væsentlig færre ledige aktivers i form af privat

løntilskud, uddannelse og virksomhedspraktik, som ellers øger chancen for at komme i

job.

Det viser en ny analyse, som hovedorganisationen LO har lavet.

"Det er fint, at man får bremset den meningsløse aktivering, men det må ikke gå ud

over den meningsfulde aktivering. Den aktive arbejdsmarkedspolitik udgør det ene ben

i vores flexicurity-system. Derfor er vi bekymret over udviklingen," siger næstformand

Ejner K. Holst.

CITAT

Det er fint, at man får bremset den meningsløse aktivering,
men det må ikke gå ud over den meningsfulde aktivering.
— 

Ejner K. Holst
Næstformand, LO

“

ª

Gratis nyhedsbrev fra Altinget

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget
http://www.altinget.dk/forfatter.aspx?id=4838
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http://www.lo.dk/Politik/beskaeftigelse/Mere%20om%20beskaeftigelse/~/media/LO/Politikomrader/Beskaftigelse/BeskaeftArbejdsmarked/Diverse_mere%20om/20160111_Aktivering_APU.ashx
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Mellem 2014 og 2015 er aktiveringsgraden for ledige på dagpenge faldet fra 16,2

procent til 11,9 procent. Og sammenlignes de første tre kvartaler i 2014 med de første

tre kvartaler i 2015, er omfanget af aktivering faldet med 6.400 personer - eller knap

en tredjedel.

Artiklen fortsætter under grafen.

 

Anm.: Der er tale om arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som inkluderer personer på
arbejdsmarkedsydelse.

Aktiveringsgrad
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Det største fald er sket inden for offentligt løntilskud og jobrotation, hvor omfanget er

omtrent halveret, mens vejledning og opkvalificering er faldet med godt en tredjedel.

Men også inden for privat løntilskud og ordinær uddannelse er der sket et fald på knap

20 procent, mens brugen af virksomhedspraktik er skruet ned med fire procent.

Usmart at skære i virksomhedsrettet aktivering 

Ifølge arbejdmarkedsforsker Thomas Bredgaard bør udviklingen tages alvorligt.



"Det er usmart at skære ned på de former for aktivering, som vi har evidens for virker.

Man risikerer en situation, hvor nogen personer, som kunne have fordel af

aktiveringstilbud, ikke får muligheden," vurderer lektoren fra Aalborg Universitet.

I samme periode er arbejdsløsheden også faldet, men det skulle ifølge LO-analysen

alene forklare et fald på 1.200 færre personer i aktivering fra 2014 til 2015.

Det bratte fald i aktivering skyldes i højere grad beskæftigelsesreformen, som i grove

træk har skærpet kravene til aktivering og fjernet kommunernes tilskud til kurser for

ledige.

Oveni kommer den såkaldte refusionsreform, som betyder, at kommunerne fra nytår

ikke længere belønnes for at sende ledige i aktivering, men nu selv skal dække en andel

af udgiften til for eksempel dagpenge, som vokser i takt med arbejdsløshedsperioden.

LO frygter forskelsbehandling 

LO er bekymret for, at der skabes A og B-hold for ledige, hvor kommunerne kun ofrer

aktivering på de stærke ledige, som har let ved at komme i job.

"Vi kan risikere en situation, hvor man 'creamer' dem, som man hurtigt kan få ud i job,

mens resten så får lov at passe sig selv," siger Ejner K. Holst.

Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen ser udviklingen som udtryk for, at

kommunerne lige nu er i gang med at omstille sig til en ny beskæftigelsespolitik.

"Men jeg bliver bekymret, hvis det er udtryk for en mindre ambitiøs

beskæftigelsespolitik. Hvis det er tilfældet, vil jeg kraftigt opfordre kommunerne til at

komme tilbage på det spor, der handler om, at man har en offensiv

beskæftigelsespolitik, som sikrer, at ledige bliver bragt tættere på arbejdsmarkedet

ved brug af de redskaber, som faktisk virker," siger han.

Fokus på resultatet 

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) er det faldende aktiveringsniveau helt i tråd

med intentionerne i de seneste års lovændringer.

"KL har igennem flere år argumenteret for at sætte fokus på resultaterne og ikke

omfanget af beskæftigelsesindsatsen. Og den grundlæggende ide med

refusionsomlægningen, som netop er trådt i kraft, er yderligere at styrke fokus på

resultater af beskæftigelsesindsatsen,” siger chefkonsulent Ulrik Petersen.

Se hele notatet fra LO her.

Læs hele historien på Altinget: arbejdsmarked (kræver abonnement). Bestil et gratis

prøveabonnement her.

friis@altinget.dk
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31 venner synes godt om dette

Altinget.dk
21.848 Synes godt om

Synes godt om side Reservér nu

Arbejdsløse skal ikke længere spilde tid på "Find din indre fugl"-kurser. Til gengæld ser det også ud til, at de fornuftige former

for aktivering er blevet en mere sjælden vare på jobcentrenes hylder. (Søren Elkrog Friis)

DOKUMENTATION

To reformer, som påvirker aktivering

Beskæftigelsesreformen

Politisk forlig mellem SR-regeringen og Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti juni 2014.

Væsentlige dele af reformen af den aktive beskæftigelsespolitik trådte i kraft den 1. januar 2015. Herunder:
Afskaffelse af gentagen aktivering, ledige må altså ikke komme på de samme kurser flere gange.
Nedsættelse af kommunernes refusion for udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering fra 50 pct. til 0 pct.
Kommunerne skal altså selv betale for aktivering.
Ændringer i reglerne for offentlige løntilskudsjob, så de i højere grad ligner den private ordning.
Samtidig nedsættes den maksimale varighed af løntilskudsansættelser.
Ændringer i jobrettet uddannelse (tidligere 6 ugers selvvalgt uddannelse). Indsnævring af målgruppen, men
ret fra første ledighedsdag. 
Voksenlærlingeordningen for beskæftigede begrænses til ufaglærte. Tilskuddet øges for alle voksenlærlinge.
Den 1. juli 2015 trådte tiltaget om ufaglærtes ret til uddannelsesløft i kraft.

Refusionsreformen

Politisk forlig mellem SR-regeringen og Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti februar 2015.

https://www.facebook.com/trine.maria.ilsoe
https://www.facebook.com/ryan.soerensen
https://www.facebook.com/pernille.frahm
https://www.facebook.com/jarl.cordua
https://www.facebook.com/thomas.dejgaard
https://www.facebook.com/lizette.risgaard
https://www.facebook.com/jens.ringberg
https://www.facebook.com/gunnar.olavsson.rasmussen
https://www.facebook.com/Altingetdk/
https://www.facebook.com/Altingetdk/
https://www.facebook.com/Altingetdk/


Loven trådte i kraft 4. januar 2016.
Hensigten er at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og få kommunerne til at rette fokus mod indsatser,
der virker, samt at forenkle et komplekst refusionssystem.
Tidligere har kommunerne fået refunderet en andel af den arbejdsløses ydelse, som har varieret efter typen
af aktivering.
Det ændres nu til, at kommunens refusion alene afhænger af, i hvor lang tid en arbejdsløs borger modtager
en ydelse.
Under de nye regler trappes refusionssatsen ned over tid fra 80 procent de første fire uger, 40 procent fra
uge 5-26, 30 procent fra uge 27-52 og 20 procent fra efter uge 52.
Kommunerne starter altså med en udgift på 20 procent og ender med en udgift på 80 procent af ydelsen, jo
længere tid, der går, før den ledige kommer i job.
Samtidig forenkles den statslige refusion til kommunerne, så der gælder samme refusionsprocent
uafhængig af ydelsestypen. I dag gælder forskellige refusionssatser for f.eks. kontanthjælp, dagpenge og
førtidspension.

Det er usmart at skære ned på de former for aktivering, som
vi har evidens for, der virker. 
— 

Thomas Bredgaard
Arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

“

1 kommentar Skriv et svar ↓

Peer pedersen ·

formålsløs aktivering
Aktivering kan også være noget negativt, negativt er det at opleve at være i Aktivering på en erhvervs skole, i hele perioden der er

lovlig, for derefter at blive smidt ud med den begrundelse at de gerne ville have beholdt mig men de har ikke råd. 

6 dage siden Anmeld
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A-dagpenge. Aktiveringsgrad
4kv10-3kv11 4kv11-3kv12 4kv12-3kv13 4kv13-3kv14 4kv14-3kv15

Brønderslev Aktiveringsgrad 29,9 25,7 16,6 11,9 8,4
Frederikshavn Aktiveringsgrad 30,3 27,1 20,4 20,6 16,8
Hjørring Aktiveringsgrad 27,5 27,8 21,9 17,6 14,4
Jammerbugt Aktiveringsgrad 36,8 26,2 17,2 14,7 14,3
Rebild Aktiveringsgrad 26,6 26,1 21,8 23,0 14,6
Thisted Aktiveringsgrad 33,1 26,7 22,6 19,5 13,2
Vesthimmerland Aktiveringsgrad 30,4 25,4 18,3 17,6 13,8
Aalborg Aktiveringsgrad 27,3 24,2 18,2 15,9 11,6

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Arbejdsmarkedsportalen, Resultatdata og AMFORA 
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Aktiveringsindsatsen fordelt på udvalgte redskaber

Ordinær uddannelse i alt Privat ansættelse med løntilskud Offentlig ansættelse med løntilskud i alt

Privat virksomhedspraktik Offentlig virksomhedspraktik i alt
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A-dagpenge. Selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter aktivering

1. kvt 2012 2. kvt 2012 3. kvt 2012 4. kvt 2012 1. kvt 2013 2. kvt 2013 3. kvt 2013 4. kvt 2013 1. kvt 2014
Selvforsørgelsesgrad 34,0 38,8 41,6 34,0 47,4 43,2 42,0 38,8 46,3

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, 
Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM) 
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Hvis alle kommuner har samme andel offentlig forsørgede, som de bedste
kommuner på området, så ville man kunne flytte 70.000 personer fra
offentlig forsørgelse til job. Kommuner skal være bedre til at lære af
hinanden, mener professorer og jobcentre.

10. januar 2016

Kommuner kan flytte 70.000 fra
offentlig forsørgelse til job

ARTIKEL

Af Rasmus Brygger

Der er gode muligheder for at nedbringe antallet af danskere på offentlig forsørgelse, hvis
jobcentrene kiggede mere over kommunegrænserne og lærte af hinanden.

Det viser nye beregninger foretaget af Agenda baseret på tal for alle landets kommuner. Hvis alle
kommunerne havde samme andel af offentligt forsørgede, som de sammenlignelige kommuner, der
var bedst til at få folk i beskæftigelse, så ville 70.000 danskere kunne flyttes fra offentlig
forsørgelse til arbejdsmarkedet.

Beregningerne er baseret på de såkaldte kommuneklynger, som tager højde for, at kommunerne
kan have forskellig sammensætning. Det kunne f.eks. være forskelle i indbyggernes uddannelse,
alder, køn og civilstand. 

Mens Lol land og Gentofte  eksempelvis  ikke er  direkte  sammenlignel ige,  så  l igner

befo lkningssammensætningen i  Aalborg  og  Holbæk hinanden,  og  derfor  er  de  to  kommuner    i

s a m m e  k l y n g e .

http://www.agenda.dk/
mailto:rab@da.dk


Her viser tallene, at en kommune som Albertslund med 3.598 ledige i alderen 16-66 år ville have
knap 1.000 færre på offentlig forsørgelse, hvis de havde samme andel af offentligt forsørgede som
den sammenlignelige kommune Tårnby. Aarhus, København og Odense ville have hhv. 6.348,
4.532 og 1.035 færre på offentlig forsørgelse, hvis komunerne klarede sig ligeså godt som den
bedste kommune i deres klynge. 

 

 Professorer: Potentiale for færre offentligt forsørgede

Tallene overrasker ikke professor Jacob Arendt Nielsen, der er programleder i KORA og selv har
været med til at udarbejde den statistiske analyse bag klyngemodellen.   

”Der er bestemt et potentiale for at nedbringe antallet af offentligt forsørgede i kommunerne. Det
viser tallene. Vi ved også fra tidligere analyser, at der er meget forskellige tilgange og
prioriteringer ude i kommunerne, så der er gode muligheder for at lære af hinanden,” siger han og
fortæller, at mange jobcentre bl.a. har succes med mere virksomhedsrettede indsatser.

I Rockwool Fondens Forskningsenhed mener man, at sammenligninger af kommuner er et vigtigt
redskab til at vurdere kommunernes indsats. Men også at disse sammenligninger kun er første
skridt:

”Sådanne undersøgelser er gode til at understrege, hvor vigtigt og oplagt det er, at kommunerne
lærer af hinanden. Men skal man udnytte potentialet, kræver det, at man bliver bedre til at
evaluere ensartet, så erfaringer fra én kommune kan udbredes til andre,” siger forskningschef og
tidligere vismand Jan Rose Skaksen, der dog understeger, at tallene altid vil være præget af en
usikkerhed.

Erhvervsrettede indsatser er afgørende

Esbjerg  er  b landt  de  kommuner,  der  er  bedst  t i l  a t  h jælpe  s ine  borgere  i  arbejde,  når  man tager

forbehold  for  de  rammevi lkår ,  kommunen er  underlagt .  Med en andel  a f  of fent l igt  forsørgede på

18 ,8  pct .  l i gger  de  knap  fem pct . -po int  lavere  end  sammenl igne l ige  kommuner  som Guldborgsund

og  Odsherred,  der  med samme andel  som Esbjerg  v i l le  have  henholdsv is  1 .500 og  900 færre  på

offentlig forsørgelse.

Her overrasker den gode placering Esbjergs jobcenterchef Pia Damtoft. Hendes forklaring er, at
Esbjerg de seneste par år har etableret en række tiltag, jobcenteret står bag, som hun mener har
øget effektiviteten.

”Vi arbejder ihærdigt på at få færre offentligt forsørgede. Vi er bl.a. begyndt at bruge nye
tavlemøder, hvor alle ledere på tværs af ydelserne kan skabe overblik over antallet på offentlig
forsørgelse. Det gør det lettere at sætte brede mål, så borgerne ikke bare flyttes fra én kasse til en



anden,” siger hun.

Ligesom Jakob Nielsen Arendt nævner hun også de mere erhvervsrettede indsatser som en stor
succes. Kommunen har bl.a. haft stort held med at brancheinddele deres jobkonsulenter, så de har
en større forståelse for de enkelte virksomheders behov. Brancheinddelingerne er noget af det, der
adskiller Esbjerg fra landets andre kommuner, mener Pia Damtoft.

Mens de virksomhedsrettede indsatser er afgørende, kan de ikke stå alene:

"Det er også vigtigt, at man har en individualiseret tilgang til de ledige. Det har virket for os at
gøre mere for at tage udgangspunkt i de enkeltes behov, og hvilke personlige, sociale og fysiske
årsager, der kan være til deres ledighed," siger Pia Damtoft og fortæller, at jobcenteret har
suppleret socialrådgiverne med psykologer og fysioterapeuter til beskæftigelsesindsatsen.

Aarhus vil hellere sammenlignes med større byer

Aarhus Kommune er den kommune, hvor antallet af offentligt forsørgede ville falde mest, hvis den
havde samme niveau, som de sammenlignelige kommuner med lavest andel af offentligt
forsørgede. I alt ville Aarhus Kommune have 6.348 færre på offentlig forsørgelse.

Men her stiller man sig skeptisk overfor tallene og mener, at sammenligningen til andre
kommuner i klyngen er ”problematisk”, da demografien og de strukturelle forhold ifølge dem er
meget forskellige kommunerne imellem, mener Peter Risvig, der er teamleder i kommunens
beskæftigelsesforvaltning.

Men det er Jacob Nielsen Arendt ikke helt enig i.

”De kan have ret i, at det kan være svært at justere for alle strukturelle forhold. Men hele
klyngemodellen tager jo netop højde for de demografiske forskelle og er det bedste værktøj, vi har
til at sammenligne kommuner, så de snyder sig selv for læring og information ved ikke at kigge
mod de her opgørelser,” fortæller han.

A a r h u s  K o m m u n e  h e n v i s e r  i  s t e d e t  t i l  d e  a n d r e  s t ø r r e  b y e r ,  h v o r  k o m m u n e n  h a r  e n  l a v e r e  a n d e l

af  ledige offentligt  forsørgede end bl.a.  Odense,  Randers og Esbjerg.  

”Andel af offentligt forsørgede kan ikke stå alene. Man må også se på udvikling i beskæftigelsen, der
sammen med udviklingen i arbejdsstyrken fortæller noget om perspektiverne for kommunen. Her
er Aarhus en vækstkommune, en vækst der også vil komme de ledige til gode. Også de der er lidt
længere væk fra arbejdsmarkedet og har behov for indslusning, f.eks. via praktik/løntilskud,”
fortæller 

Men også her er  Jacob Nielsen Arendt uenig. De t  k a n  g i v e  m e n i n g  a t  s a m m e n l i g n e  A a r h u s  m e d

a n d r e  s t ø r r e  o g  m e l l e m s t ø r r e  b y e r ,  m e n  d e t  k a n  g i v e  e t  s k æ v v r e d e t  b i l l e d e ,  h v i s  k o m m u n e r n e  s e l v

k o m m e r  f r e m  t i l ,  h v i l k e  k o m m u n e r  d e  s k a l  s a m m e n l i g n e s  m e d ,  m e n e r  h a n .



I  2014  var  947 .000 danskere  i  a lderen  16-66  år  på  o f fent l ig  forsørge lse .  Det er  en f irdobling siden

1 9 7 0.

 

Sådan har vi gjort

Analysen er baseret på jobindsats.dk’s kommuneklyngerne for 2014. Kommuneklyngerne grupper kommunerne
efter kommuner som har ens rammevilkår, dvs. der er taget højde for sociale, demografiske, erhvervsmæssige og
økonomiske faktorer.

På baggrund af kommuneklyngerne er andel af offentlig forsørgede udregnet for hver kommune, hvorfra den
bedste kommune i hver klynge er identificeret, dvs. den kommune med laveste andel på offentlig forsørgelse.
Potentialet er beregnet ud fra, at hver kommune inden for den samme klynge havde samme andel offentlig
forsørgede som den bedste kommune i klyngen.

Antal personer mellem 16-66 år er opgjort på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsregister og antallet
af fuldtidspersoner er opgjort på baggrund af tal fra jobindsats.dk. Antal personer er et gennemsnit over
perioden 3. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015.

 

Agenda udgives af Dansk Arbejdsgiverforening / Vester Voldgade 113 / 1790 København V / T: 3338 9000 / E: agenda@da.dk

http://www.agenda.dk/2015/11/antallet-af-danskere-paa-offentlig-forsoergelse-er-firdoblet-paa-under-50-aar/
http://www.agenda.dk/
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Kommune Forsørgede 16-66-årige Andel Rangering org Benchmark Difference

Gentofte 4252 47181 9 1 7 4252 0

Allerød 1381 14815 9 2 7 1335 -45

Rudersdal 3146 32999 10 3 7 2974 -172

Hørsholm 1443 14379 10 5 7 1296 -147

Vallensbæk 987 9425 10 6 7 849 -137

Egedal 2809 26589 11 8 7 2396 -413

Lyngby-Taarbæk 3669 34675 11 7 7 3125 -544

Dragør 802 8326 10 4 6 802 0

Frederiksberg 8198 71647 11 9 6 6897 -1301

Solrød 1608 13650 12 10 6 1314 -294

Furesø 2818 23577 12 11 6 2270 -548

Roskilde 7254 55123 13 13 6 5307 -1947

Hillerød 4151 31319 13 12 6 3015 -1135

Lejre 2271 16879 13 14 6 1625 -646

Skanderborg 5251 37055 14 15 6 3567 -1684

Greve 4371 30659 14 19 5 4371 0

Fredensborg 3584 24910 14 16 5 3552 -32

København 62933 434135 14 18 5 61897 -1035

Gladsaxe 6393 44003 15 17 5 6274 -119

Rebild 2652 18173 15 21 5 2591 -60

Favrskov 4401 29894 15 22 5 4262 -139

Gribskov 3870 25178 15 23 5 3590 -280

Hedensted 4610 29036 16 25 5 4140 -470

Glostrup 2324 14577 16 26 5 2078 -245

Odder 2337 13716 17 44 5 1956 -381

Høje-Tåstrup 5479 32045 17 39 5 4569 -910

Ballerup 5515 30312 18 51 5 4322 -1193

Tårnby 3994 27423 15 20 4 3994 0

Frederikssund 4203 27672 15 24 4 4030 -172

Silkeborg 9352 57723 16 29 4 8407 -944

Herlev 2940 18025 16 27 4 2625 -315

Hvidovre 5654 34326 16 28 4 5000 -655

Vejle 11773 70993 17 32 4 10340 -1433

Køge 6288 37853 17 30 4 5513 -775

Kolding 10004 59078 17 35 4 8605 -1399

Stevns 2375 13825 17 41 4 2014 -361

Middelfart 4107 23800 17 42 4 3467 -640

Aarhus 40078 231573 17 40 4 33729 -6348

Ringsted 3834 22015 17 46 4 3207 -628

Faxe 3954 22600 17 43 4 3292 -662

Herning 9920 56421 18 47 4 8218 -1702

Billund 2981 16742 18 48 4 2438 -542

Viborg 10945 60970 18 52 4 8880 -2064

Ringkøbing-Skjern 6450 35872 18 49 4 5225 -1225

Sorø 3393 18709 18 50 4 2725 -668

Ikast-Brande 4726 25996 18 53 4 3786 -940

Syddjurs 4922 25962 19 59 4 3781 -1141

Albertslund 3599 18116 20 71 4 2639 -960

Aalborg 23482 141789 17 31 3 23482 0



Lemvig 2177 12974 17 36 3 2149 -29

Rødovre 4114 24343 17 33 3 4031 -83

Helsingør 6545 38662 17 34 3 6403 -142

Holstebro 6273 36983 17 37 3 6125 -148

Vejen 4567 26825 17 38 3 4442 -125

Varde 5479 31785 17 45 3 5264 -215

Holbæk 8021 44455 18 55 3 7362 -659

Halsnæs 3563 19274 18 54 3 3192 -371

Struer 2515 13441 19 56 3 2226 -289

Horsens 10636 56808 19 58 3 9408 -1228

Næstved 10128 52957 19 62 3 8770 -1357

Mariagerfjord 5229 27022 19 64 3 4475 -754

Sønderborg 9059 46684 19 66 3 7731 -1327

Assens 5019 25821 19 70 3 4276 -743

Hjørring 8109 41703 19 65 3 6906 -1202

Aabenraa 7322 37362 20 69 3 6187 -1135

Faaborg-Midtfyn 6225 31612 20 68 3 5235 -990

Jammerbugt 4726 23987 20 77 3 3973 -754

Svendborg 7356 37071 20 76 3 6139 -1217

Kerteminde 2938 14765 20 79 3 2445 -493

Haderslev 7124 35784 20 75 3 5926 -1198

Odense 26826 134618 20 73 3 22294 -4532

Nordfyns 3673 18416 20 80 3 3050 -623

Brønderslev 4452 22282 20 78 3 3690 -762

Brøndby 4847 22733 21 85 3 3765 -1082

Esbjerg 14333 76093 19 57 2 14333 0

Skive 5585 29639 19 60 2 5583 -2

Vesthimmerland 4503 23632 19 63 2 4451 -52

Tønder 4592 24036 19 61 2 4528 -64

Norddjurs 4781 24483 20 67 2 4612 -169

Slagelse 9856 50174 20 74 2 9451 -405

Fredericia 6390 32391 20 72 2 6101 -289

Randers 12869 62858 20 81 2 11840 -1.028         

Ishøj 3039 14680 21 83 2 2765 -274

Thisted 5888 28116 21 84 2 5296 -592

Vordingborg 6194 28290 22 86 2 5329 -865

Kalundborg 6769 30619 22 89 2 5767 -1002

Nyborg 4430 19777 22 90 2 3725 -705

Guldborgsund 8666 38145 23 91 2 7185 -1481

Odsherred 4680 20028 23 92 2 3773 -907

Frederikshavn 7766 38069 20 82 1 7766 0

Bornholm 5526 24722 22 87 1 5043 -483

Morsø 2918 13051 22 88 1 2662 -256

Langeland 1909 7571 25 93 1 1544 -365

Lolland 7512 26682 28 94 1 5443 -2070



Relateret document 3/3

Dokument Navn: Bilag 3. Besparelsespotentiale 

Frederikshavn Kommune 

2014.pdf

Dokument Titel: Bilag 3. Besparelsespotentiale 

Frederikshavn Kommune 

2014

Dokument ID: 938752



  

Frederikshavn kommune (2014QMAT04) -  Rapport udarbejdet den 08/07/2015 

 

Besparelsespotentiale Frederikshavn kommune 

 

Forsørgelsesydelse 
1. kvartal 2014 - 4. kvartal 2014 

Fuldtidspersoner 
i pct. af 

befolkningen 

Forudsagte 
fuldtidspersoner 

i pct. af 
befolkningen 

Potentiel 
reduktion af 

antal 
fuldtidspersoner 

Besparelses- 
potentiale 
(i mio. kr.) 

A-dagpenge1 (inkl. særlig 
uddannelsesydelse og 
arbejdsmarkedsydelse) 

3,11 3,77 -256 . 

Kontanthjælp (inkl. revalidering, 
forrevalidering, ressourceforløb og 
uddannelseshjælp) 

4,10 3,93 67 5,6 

Sygedagpenge2 2,45 2,54 -31 -3,2 

Permanente ydelser 
(ledighedsydelse, fleksjob og 
førtidspension) 

10,32 12,54 -861 -83,1 

I alt 19,99 22,77 67 5,6 

 

 
Kilde: www.jobindsats.dk 

 

1) Note: Der er ikke opgjort et besparelsespotentiale for a-dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. På 
offentliggørelsestidspunktet for denne besparelsespotentialerapport kunne forsørgelsesudgifter for a-dagpengemodtagere og 
arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter. Det medfører, at besparelsespotentialet, som er beregnet på 
baggrund af kommunale forsørgelsesudgifter, ikke kan opgøres for a-dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. 

 

2) Note: Perioder med dagpenge i forbindelse med sygdom under 14 dages varighed, indgår pt. ikke i sygedagpengemålingerne og dermed heller 
ikke i udregningen af besparelsespotentialet. 

 

Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe 
antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange 
den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den 
pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte 
andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den 
potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i 
andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen i jobcentret er lavere end det 
niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. 
Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder 
modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret 
dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. 
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Statistiske efterretninger

Denne Power Point sætter fokus på 
udviklingstendenserne på arbejdsmarked i 
Frederikshavn Kommune. 

Power Pointen er et bilag til mødet i 
Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2016.



Beskæftigelsen

Antallet af fuldtidsbeskæftigede (venstre akse) i hele landet er steget med 100.000 
siden årsskiftet til 2013. I Frederikshavn har udviklingen dog været stagnerende (højre 
akse). Udviklingen i Frederikhavn forventes at fortsætte ind i 2016, hvilket betyder, at 
generelt ikke er udsigt til en decideret ”jobfest”. 
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Beskæftigelsen

Side 3
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Som det fremgår af figuren udvikler beskæftigelsen sig stort set ens i Frederikshavn og Hjørring 
Kommuner. Dog skal det bemærkes, at Hjørring Kommune generelt oplever større udsving i 
beskæftigelsen end Frederikshavn. Fremskrives udviklinger 6 måneder frem, så er der en svag tendens 
til, at Frederikshavn er lidt hårdere ramt af stagnation end Hjørring.



Ny opslåede stillinger

Som det fremgår af figuren oven for, så bliver det opslået forholdsvis få stillinger i Frederikshavn Kommune sammenlignet 
med Hjørring. Antallet af ny opslåede stillinger har ikke medført en stigning i beskæftigelsen de senere år. Meget tyder på 
at de ny opslåede stillinger er et udtryk for, at virksomhederne søger erstatning for personer der trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet. At der bliver opslået flere stillinger i Hjørring kan have betydning for, at Frederikshavn er hårdere ramt af 
stagnation i beskæftigelsen (se side 3).
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Ledigheden

Den sæsonkorrigerede ledighed i Frederikshavn Kommune har siden juli måned 
og frem til og med september været på 5 % og 4,7 % for Hjørring Kommune. 
Sammenlignet med samme periode sidste år er der sket et fald på i alt 0,5 % hen 
over året. Tendens til et fald ser ud til at fortsætte ind i 2016. 
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Ledigheden fortsat

Som det fremgår figuren så er der ca. 1300 fuldtidsledige 
arbejdsmarkedsparate i Frederikshavn Kommune. Det er et fald på ca. 400 
fuldtidspersoner siden årsskiftet til 2013, hvilket er forholdsvis markant.  
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Folketallet

Ses der på folketallet, så har der siden 2010 fundet et fald sted på ca. 1.500 borgere med et tilsvarende 
fald i Hjørring Kommune. Gennemsnitsalderen i Frederikshavn er med 45,2 år den højeste i Nordjylland 
(Læsø ikke medregnet) og hele to år højere end Hjørring Kommune. Befolkningstilvæksten har i 
Frederikshavn Kommune været negativ siden 2006 med af reduktion på mellem 51 til 485 borgere om året. 
I 2014 var tallet på -51 og ses der isoleret på dette år, så kan det være en indikation af, at netto 
fraflygtningen er aftagende. 
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Udviklingen i antallet af lønmodtagere

Figuren oven for viser udvikling i antallet af lønmodtagere fordelt på alder. Antallet af +50 årige på 
arbejdsmarkedet er steget med hele 10 % siden januar 2013 svarende til ca. 6900 personer i oktober 
2015. I sammen periode faldt antallet af lønmodtagere  i alderen 30 til 49 år med 5 % mens antallet af 
unge under 30 år var konstant. 
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Kønsfordeling for dagpenge-
modtagere

Side 9
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kvinder mænd

Figuren oven for viser kønsfordelingen for dagpengemodtagere over 50 år. Det ses, at der siden 2010 
har fundet en bevægelse set, hvor kvinderne går fra at være underrepræsenterede til at være 
overrepræsenteret. En stigning som svarer til ca. 10 % point. Udviklingen ser ud til at fortsætte de 
kommende år særligt inden for det ufaglærte arbejdsmarked.  
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Økonomisk kommentar: Lønmodtagerbeskæftigelsen, september 2015 
 

Arbejdsmarkedet bevæger sig i den rigtige retning 

Lønmodtagerbeskæftigelsen er i september vokset med 3.200 personer. Siden foråret 2013, hvor be-

skæftigelsen ramte bunden er antallet af beskæftigede lønmodtagere samlet vokset med 74.200 per-

soner. Med dagens tal fortsætter arbejdsmarkedet de fine takter vi nu har vidner til i mere end to år. 

Der har dog de seneste måneder været tegn på, at jobfremgangen godt kan bremse lidt op den kom-

mende tid – bl.a. er væksten i antallet nye stillinger taget lidt af. Det ændrer dog ikke ved, at det danske 

arbejdsmarked er på vej ud af krisen. Bl.a. er det private forbrug begyndt at vise vigtige livstegn. 

 

23. november 2015 

 

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen i september voksede med 3.200 

personer. Siden foråret 2013, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen ramte bunden, er antallet af beskæfti-

gede lønmodtagere vokset med 74.200 personer. 

 

Med dagens tal fortsætter arbejdsmarkedet de fine takter vi nu har vidner til i mere end to år. Der har 

dog de seneste måneder været tegn på, at jobfremgangen godt kan bremse lidt op den kommende tid – 

bl.a. er væksten i antallet nye stillinger taget lidt af.  

 

Forudsætningerne for at fremgangen på arbejdsmarkedet kan fortsætte er umiddelbart gode, men en 

afmatning i BRIK-landene, som mange forventer, kan medføre at jobfremgangen i en periode bliver 

mindre markant end vi ellers har været vant til.  

 

Selvom jobfremgangen skulle tage lidt af ændrer det dog ikke ved, at det danske arbejdsmarked er på 

vej ud af krisen.  

 

Figur 1. Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 
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Bl.a. er det private forbrug begyndt at vise vigtige livstegn og selvom indikatorerne for nyopslåede stil-

linger ikke er helt så prangende som tidligere, peger de dog forsat på jobfremgang. 

 

Endelig er antallet af varslede fyringer også meget begrænset i øjeblikket. 

 

Samlet er vurderingen derfor, at det danske arbejdsmarked og dansk økonomi bevæger sig i den rigtige 

retning. 

 

For yderligere kommentarer og interviews kontakt: 

Chefanalytiker  

Erik Bjørsted 

Tlf. 33 55 77 15 

Mobil 27 68 79 50 

eb@ae.dk 

Kommunikationschef 

Mikkel Harboe 

Tlf. 33 55 77 28 

Mobil 28 36 87 50 

mh@ae.dk 
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Statistiske efterretninger til Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune 
og det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune 
 

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Frederikshavn kommune fra januar 2013 - december 2015 

 

Kilde: Udtræk fra Danmarks statistik over det faktiske antal af jobparate ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere) 

Fra december 2014 til december 2015 er bruttoledigheden faldet med 92 personer, svarende til et fald på cirka 6 pct. 
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Udviklingen i bruttoledigheden i Frederikshavn sammenlignet med hele landet og Region Nordjylland og 
Hjørring Kommune december 2014 til december 2015 
 Brutto Ledige Udvikling Bruttoled. i % og udvik.  14/15 Rangliste 
Område 2014M12 2015M12 Udv. Absolut Udv. i % % dec. 15 Udv. siden dec. 14 Nummer 
Hele landet 129148 119728 -9420 -7% 4,5 -8%  
Region Nordjylland 14288 13603 -685 -5% 5,1 -4%  
Brønderslev 741 723 -18 -2% 4,5 -2% 7 
Frederikshavn 1542 1450 -92 -6% 5,4 -5% 6 
Hjørring 1523 1484 -39 -3% 5 -2% 8 
Jammerbugt 853 773 -80 -9% 4,5 -8% 3 
Læsø 66 73 7 10% 10,1 10% 11 
Mariagerfjord 940 858 -82 -9% 4,4 -8% 4 
Morsø 432 319 -113 -26% 3,5 -27% 1 
Rebild 530 485 -45 -9% 3,5 -8% 5 
Thisted 798 681 -116 -15% 3,4 -15% 2 
Vesthimmerlands 865 866 1 0% 5,1 0% 10 
Aalborg 5999 5891 -107 -2% 6 -2% 9 

Kilde: Udtræk fra Danmarks statistik over det faktiske antal af jobparate ledige og bruttoledigheden i % af arbejdsstyrken (dagpengemodtagere og 
jobparate kontanthjælpsmodtagere). 

Som det fremgår af tabellen Oplevede Morsø det største fald i Bruttoledigheden i procent af arbejdsstyrken igennem 2015. Det ses også af tabellen, 
at Frederikshavn Kommune præsterer over gennemsnittet for de Nordjyske Kommuner. Det fremgår også at figuren, at nabokommuner Brønderslev 
og Hjørring præsterede under gennemsnittet. Frederikshavn indtager en 6 plads, Brønderslev nr. 7 mens Hjørring er indplaceret som nummer 8.   
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Udviklingen i bruttoledigheden i Frederikshavn fordelt på køn og alder december 2014 til december 
2015 
  Antal bruttoledige Udvikling Bruttoled. i % og udvik.  14/15 
Køn Alder dec-14 dec-15 Udv. Absolut Udv. i % % dec. 15 Udv. siden dec. 14 
Mænd 16-24 år 65 68 3 5% 4 6% 

 25-29 år 75 72 -3 -4% 7 -4% 
 30-39 år 156 154 -2 -1% 6 -2% 
 40-49 år 204 169 -35 -17% 5 -16% 
 50-59 år 213 191 -22 -10% 5 -11% 
 60 år og derover 50 55 5 10% 5 10% 

Kvinder 16-24 år 63 61 -2 -3% 4 -5% 
 25-29 år 83 69 -14 -17% 9 -17% 
 30-39 år 158 144 -14 -9% 6 -7% 
 40-49 år 178 166 -12 -7% 5 -8% 
 50-59 år 217 206 -11 -5% 6 -5% 
 60 år og derover 48 45 -3 -6% 6 -6% 

Kilde: Udtræk fra Danmarks statistik over det faktiske antal af jobparate ledige og bruttoledigheden i % af arbejdsstyrken (dagpengemodtagere og 
jobparate kontanthjælpsmodtagere). 

Som det fremgår af tabellen er bruttoledigheden i % af arbejdsstyrken lavest for mænd og kvinder i alderen 16 til 24. Ledigheden er her nede på hele 
4 %, hvilket f.eks. er forholdsvist lavt. Ledigheden er størst for kvinder i alderen 25 til 29 år (9 %).  
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Udvikling i ledigheden og beskæftigelsen 2010 - 2015 

 

Kilde: Danmarks statistik og Jobindsats.dk. Bemærkning: Beskæftigelsen er opgjort på antal fuldtidsbeskæftigede efter arbejdssted. 
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5 

 

Udvikling i antal langtidsledige december 2014 - december 2015

 

Kilde: Jobindsats.dk  

Vi ser at langtidsledigheden i Frederikshavn Kommune, samlet set har været faldende igennem 2015. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

50

100

150

200

250

Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015

Udvikling i langtidsledigheden i Frederikshavn Kommune

A-dagpenge Kontanthjælp Ydelsesgrupper i alt (Højre akse)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


 
6 

Udvikling i antal langtidsledige december 2014 - december 2015 - sammenligning

 

Kilde: Jobindsats.dk 

Som det fremgår af figuren, så er langtidsledigheden i slutningen af 2015 stort set ens i Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Ser vi isoleret på 
udviklingen i 2015, så som langtidsledigheden i Hjørring været svagt stigende siden sommeren. I Frederikshavn har der siden sommeren fundet et 
svagt fald sted.  
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Ressourceforløb - sammenligning 

 

Kilde: Jobindsats.dk 

Som det fremgår af figuren, så havde Hjørring Kommune Hjørring Kommune i perioden august 2013 til december 2014, en vækst i antallet af borgere i 
ressourceforløb, som var stærkere end udviklingen på landsplan. I 2015 aftog væksten og faldt til et niveau under landsgennemsnittet. I Frederikshavn 
Kommune har væksten i hele perioden været under landsgennemsnittet.  
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Fleksjob 

 

Kilde: Jobindsats.dk 

Antallet af fleksjob under 10 timer, er en stærk indikator for udviklingen på det rummelige arbejdsmarked. Det er på det rummelige arbejdsmarked, at 
personer der på grund af sociale, fysiske og psykiske udfordringer kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi ved, at arbejdsmarkedstilknytningen er 
afgørende for at udvikle arbejdsevnen og ikke mindst har betydning for at etablere netværk og sociale relationer. Antallet af fleksjob på under 10 
timer kan dermed også ses, som en indikator for kommunernes sociale ansvar.   

Af figuren ser vi, at udviklingen i antallet af fleksjob under 10 timer stort set var ens i Hjørring og Frederikshavn frem til og med marts 2014. Herefter 
oplevede Frederikshavn Kommune en kraftig vækst i antallet. Ved udgangen af oktober måned 2015 ser vi, at antallet i Frederikshavn er ca. 20 % 
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højere end i Hjørring. Samlet set, har udviklingen i begge kommuner været særdeles positiv da personer i fleksjob går fra at modtage en offentlig 
forsørgelsesydelse og til at modtage en lønindtægt.  
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