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1 (Åben) Temadrøftelse af integrationspolitikken
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Med baggrund i det afholdte integrationsseminar til styrkelse og udvikling af den 

kommunale indsats og samarbejdet mellem kommunale parter og med eksterne parter 

om integrationsindsatsen i Frederikshavn Kommune, er der administrativt udarbejdet et 

oplæg til forslag til en revideret integrationspolitik. Politikken er visions- og 

retningsgivende for de konkrete indsatser, der tænkes gennemført med udgangspunkt i 

et styrket og styret netværkssamarbejde.

Materialet gennemgås på mødet. Afdelingsleder Anders Andersen deltager i punktet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller oplægget til 

Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag
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2 (Åben) Integrationsarbejdet i Center for Arbejdsmarked
Sags ID: EMN-2016-00184

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Afdelingsleder Anders Andersen deltager i punktet.

Frederikshavn Kommune har siden november måned 2015 tilrettelagt 

integrationsindsatsen med udgangspunkt i en beskæftigelsesrettet indsats med et 

strategisk og klart mål om at få integrationsborgerne i ordinær beskæftigelse. 

Arbejdskultur

Indsatsen med at sætte integrationsborgere ind i de danske værdier inden de sendes ud 

på en arbejdsplads starter allerede på asylskolen. 

Ungeholdene kører ”Uge Sex” materiale i hele uge 6, og har derudover 

seksualundervisning som en fast del af deres årshjul. Her er der bl.a. et stort fokus på 

personlige grænser, seksualitet i det offentlige rum og de kulturforskelle som eleverne 

oplever i forhold til dette. 

Hos eleverne over 22 diskuteres de forskellige emner som en del af den almindelige 

undervisning: 

 Når der arbejdes med familie, tales der således om forskellige familietyper samt 

børn og kvinders rettigheder.

 Når der arbejdes med generelle høflighedsfraser, tales der også om hvad man 

gør og ikke gør. (Herunder intimzoner, stemmeleje, færden i større grupper mm.)

 Derudover vælges tekstmaterialet ofte ud fra medieaktuelle emner, hvilket giver 

en god mulighed for at diskutere korrekt opførsel.

Eleverne på Asylskolen i Frederikshavn gennemgår derudover et specielt materiale 

kaldet ”Samfund og Seksualitet”. Dette materiale har fokus på ligestilling, seksualitet i det 

offentlige rum samt personlige grænser. Herunder lærer eleverne f.eks. om de 

geografiske forskelle i verbal og nonverbal kommunikation.

For de elever, der har fået opholdstilladelse, og skal videre ud i deres nye kommune, er 

dansk arbejdsmarked, dansk kultur og opførelse en del af alle undervisningstimer. 

For at imødekomme behovet for en mere virksomhedsrettet indsats, der er kombineret 

med sprogundervisning, skal integrationsborgerne tilbydes et branchepakkeforløb.

Branchepakkerne bygger på nedenstående moduler:
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1. En visitationssamtale med borgeren inden påbegyndelse af forløbet – dette for at 

sikre at borgeren er motiveret, afklaret og indforstået med principperne i 

branchepakkeforløbet. 

2. Introduktionsforløb (Jobvejen) - fælles max. 10 ugers introduktionskursus, hvor 

borgeren introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles 

personligt samt fagligt. På introduktionsforløbet afdækkes borgerne ressourcer, og 

borgerne vælger branchepakke – der anvendes tolk i undervisningen.

3. Første virksomhedsforløb: Der trænes i grundlæggende almene 

basiskompetencer inden for brancheområdet – herunder både faglige, sproglige 

samt personlige kompetencer.

4. Andet virksomhedsforløb: Der trænes og grundlægges tekniske kvalifikationer 

inden for branchen.

5. Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes kompetencer, 

og borgerne placeres strategisk (geografisk og i delbrancher), hvor der er mange 

jobåbninger.

En stor del af de enkelte moduler er undervisningsforløb som en del af den forberedende 

indsats for at klargøre integrationsborgerne til arbejdsmarkedet både fagligt, sprogligt og 

personligt. Jobvejen er et introduktionsforløb, hvor der bl.a. undervises i 

arbejdsmarkedskultur i Danmark, arbejds- og familieliv og relationen mellem arbejdsgiver 

og medarbejder, hvilket medfører drøftelser omkring regler og normer på en dansk 

arbejdsplads, ligestilling mellem kvinder og mænd, respekt for lederen uanset køn mm.

Dertil er integrationsborgerne underlagt samme regler om sanktioner ved udeblivelse 

som øvrige kontanthjælpsmodtagere.

Status på branchepakkerne

I Frederikshavn Kommune er der på nuværende tidspunkt 388 borgere der er omfattet af 

integrationsloven – hvoraf 66 borgere er tilknyttet branchepakkeforløbet. Resultatmålet 

med integrationsindsatsen er at få minimum 50 borgere i selvforsørgelse ultimo 2016.

Der er på nuværende tidspunkt lavet aftale om 22 borgere, der er tilmeldt Jobvejen samt 

61 borgere tilmeldt første virksomhedsforløb – i alt er der lavet aftale med 83 borgere i 

forbindelse med branchepakkeforløbet.

I første virksomhedsforløb er der pt. etableret flg. pladser: 

 16 pladser i rengøringsbranchen

 15 pladser inden for fødevarer – primært slagteribranchen

 13 pladser i køkken/kantine og restaurantbranchen

 11 pladser i plejesektoren

 3 pladser inden for butik

 3 pladser inden for landbrug

Den 1. marts 2016 afslutter 2 borgere deres praktik og overgår til ordinær beskæftigelse. 

Medio marts overgår 3 borgere til ordinær beskæftigelse. Dertil er der indtil videre aftale 

med 2 arbejdsgivere om i alt 8 ordinære jobs fra maj måned.



Arbejdsmarkedsudvalget - 07-03-2016 16:00 Side 6 af 25

Erfaringerne fra branchepakkeforløbene har indtil videre vist, at der er meget stor 

variation i forhold til uddannelsesniveau og arbejdsmarkedserfaring samt sproglige 

kompetencer.

Fordelingen på de 83 borgere i forløbet er således:

 19 borgere har en videregående uddannelse (23 pct.). 

 14 borgere har ingen uddannelse (17 pct.). 

 61 af borgerne på forløbet mænd (74 pct.) 

 22 af borgerne er kvinder (26 pct.) – kvinderne på forløbet adskiller sig ligeledes 

markant i forhold til uddannelsesniveau samt erhvervserfaring, hvoraf flere af 

dem er højtuddannet, men har ingen erhvervserfaring (33 pct. af kvinderne). 

 Samtlige mænd på forløbet har været tilknyttet arbejdsmarkedet – dette primært 

inden for den ufaglærte branche, herunder landbrug, chauffør, restaurations-

samt byggebranchen. 

Borgernes statsborgerskab består primært af 2 hovedgrupper: 53 fra Syrien, 25 fra 

Eritrea, 2 fra Ecuador, 1 fra Pakistan, 1 fra Columbia samt 1 fra DR Congo.

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

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag

 Samfund og Seksualitet - Røde Kors vejledning (1235103 - EMN-2016-
00184)

 Status branchepakker - 170216 (1235270 - EMN-2016-00184)
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3 (Lukket) Kontrakt Topvirk

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen

4 (Åben) TUBAS prioritering af den kommunale medfinansiering
Sags ID: EMN-2014-01319

Sagsbehandler: Lene Jelsbak Mortensen

Ansvarligt center: Familie

Beslutningskompetence

BUU/AMU/SUU

Sagsfremstilling
TUBA Danmark er en foreningsejet institution under Blå Kors, med en lokalafdeling i 

Frederikshavn. Hovedformålet med TUBA er at give et tilbud om rådgivning og terapi for 

unge mellem 14-35 år, som er vokset op i en familie med alkohol- og/eller 

stofmisbrugsproblemer. 

Frederikshavn Kommune medfinansierer TUBAS tilbud med 400.000 kr. årligt. Udgiften 

er ligeligt fordelt mellem Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget og 

Arbejdsmarkedsudvalget. TUBA har fra og med 2016 på ny fået en 4 årig bevilling via 

satspuljen, denne gang dog med den forudsætning at satsmidlerne anvendes for de 14-

24 årige. TUBA anmoder derfor Frederikshavn Kommune om, at den kommunale 

medfinansiering anvendes til opretholdelse af det eksisterende tilbud også for de 25-35 

årige. 

TUBAs tilbud for de 14-35 årige understøtter og skaber sammenhæng til den kommunale 

tilbudsvifte på området. I kommunalt regi har vi børnegrupperne Ballonen for 9-12 årige 

samt Helium Ballonen for 12-14 årige børn, der vokser op i hjem med alkoholproblemer. 

TUBAs tilbud til de 14-35 årige supplerer således vore egne tilbud. Snarligt føjes endnu 

en aktør til i arbejdet med målgruppen, idet Barnets Blå Hus, der også er forankret under 

Blå Kors, har fået puljemidler til etablering af behandlingstilbud til børn af alkoholikere 

under 14 år i bl.a. Frederikshavn Kommune. Barnets Blå Hus’ tilbud kan således gavne 

de børn, der ikke kan profitere af at indgå i de gruppebaserede forløb ved Ballonen, eller 

de børn, som er mere behandlingskrævende end Ballon-gruppernes målgruppe. 

Indstilling
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Social- og Sundhedsdirektøren samt Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren 

indstiller, at Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget samt 

Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at den kommunale medfinansiering sikrer TUBAs

fortsatte indsats for de 25-35 årige i målgruppen.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 03-03-2016
Godkendt.

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag
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5 (Åben) Konkurrenceudsættelse i Center for Arbejdsmarked
Sags ID: EMN-2015-50204

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked (CAM) har siden november måned 2015 haft til opgave at 

undersøge mulighederne for konkurrenceudsættelse på beskæftigelsesområdet. 

Processen omkring konkurrenceudsættelse skal ses i sammenhæng med Frederikshavn 

Kommunes budget for 2015, hvori der fremgår en budgetbemærkning om, at 

mulighederne for konkurrenceudsættelse skal undersøges.

Med henblik på at følge processen, blev der nedsat en politisk tværgående ad hoc 

gruppe, som skulle drøfte mulighederne. Den politiske ad hoc gruppe udvalgte blandt 

andet arbejdsmarkedsområdet, som et af flere politikområder de ønskede at undersøge. 

Undersøgelsen blev afsluttet medio februar 2016 og drøftet i ad hoc gruppen den 18. 

februar. Ad hoc gruppen udtrykte tilfredshed med analysen og videresendte den til 

behandling i Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) med henblik på at AMU drøfter analysen og 

fortager en prioritering af de enkelte muligheder.

Principper for konkurrenceudsættelse

CAM har i processen lagt vægt på inddragelse af medarbejderne gennem drøftelser med 

tillidsrepræsentanter og i Center MED. Der er enighed om, at mulighederne indeholder et 

godt udgangspunkt for konkurrenceudsættelse.

CAM har i analysen fokuseret på, at konkurrenceudsættelsen skal medføre en samlet 

økonomisk besparelse samtidig med, at inddragelsen skal medføre gensidig videns- og 

erfaringsudveksling, så flest mulige borgere kommer i job og uddannelse. I princippet kan 

såvel myndighedsopgaver som aktiveringsforløb (tilbud) konkurrenceudsættes. 

Derudover har CAM valgt ikke kun at medtage emner til konkurrenceudsættelse men 

også tilkøbsmuligheder. Dvs. tilkøb af indsatser som CAM ikke selv tilbyder i dag, men 

hvor CAM vurderer, at private leverandører kan bidrage med viden og spidskompetencer 

på udvalgte områder.

Erfaringerne med konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet har givet anledning 

til, at CAM har udarbejdet en række principper. Principperne er baseret på de erfaringer, 

som CAM har erhvervet siden beskæftigelsesindsatsen blev overdraget til kommunerne 

og de mange analyser, der er blevet gennemført i forbindelse med 

konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet. Principperne udgør den ”ramme” 

som samarbejdet med eksterne leverandører vil foregå indenfor:
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 Kortere varighed på offentlig forsørgelse

 Kompetenceudviklingen gennem samarbejde med eksterne leverandører

 Bedste personalemæssige konsekvenser

 Aftaleforholdet

 Politisk ejerskab

Nøgleordet for arbejdet de seneste måneder har været ”at vi kan alt, men ikke alene”. 

Principperne er et udtryk for, at konkurrenceudsættelse er et samarbejde som giver nye 

muligheder både for medarbejdere og ledige.

8 muligheder for konkurrenceudsættelse

Nedenfor er der præsenteret en række emner, hvori der er muligheder og potentialer i 

forbindelse med konkurrenceudsættelse. Mulighederne er beskrevet på en sådan måde, 

at de lægger op til en politisk drøftelse af indholdet. Det betyder, at mulighederne ikke 

følges op af en konklusion, men angiver en retning og et perspektiv ved 

konkurrenceudsættelse.

På baggrund af processen fremsætter CAM 8 muligheder, hvori der kan være et 

potentiale for konkurrenceudsættelse. CAM skal bemærke, at mulighederne i 7 og 8 er 

tilkøb:

1. Kontaktforløbet for dagpengemodtagere med en lang videregående uddannelse 

(myndighedsoverdragelse)

2. Kontaktforløbet for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 

(myndighedsoverdragelse)

3. Virksomhedscentre for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 

(aktiveringsindsats)

4. Danskundervisning og arbejdsmarkedsintro til borgere på 

integrationsprogrammet (aktiveringsindsats)

5. Mentorindsatsen for borgere på integrationsprogrammet (aktiveringsindsats)

6. Beskyttet beskæftigelse for handicappede borgere

7. Aktiveringsforløb for langtidsledige dagpengemodtagere med mere end 16 

måneders ledighed (aktiveringsindsats)

8. Fastholdelsesteam på sygedagpengeområdet (aktiveringsindsats)

Som det fremgår af listen, er der mulighed for både at konkurrenceudsætte 

myndighedsopgaver og aktiveringsindsatser. De 8 emner er uafhængige af hinanden, 

hvilket betyder, at der er mulighed for at prioritere. 

CAM skal bemærke, at mulighed 6 vedrørende beskyttet beskæftigelse skal drøftes og 

godkendes i Socialudvalget, såfremt AMU ønsker at undersøge muligheden nærmere. 

Dette skyldes, at det er Socialudvalget der har det overordnede myndighedsansvar, 
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mens Center for Arbejdsmarked de senere år har varetaget selve driften i regi af 

Projektafdelingen.

Det fremadrettede arbejde

På baggrund af drøftelserne i AMU vil CAM i gangsætte en nærmere analyse af den eller 

de muligheder, som udvalget ønsker at arbejde videre med. Analysen af de enkelte 

emner vil blive foretaget som businesscases. Det betyder, at de økonomiske og 

personalemæssige konsekvenser vil blive grundigt undersøgt, lige som der vil være 

transparens omkring det administrative ressourcetræk i forbindelse med 

konkurrenceudsættelsen. 

Konkurrenceudsættelse er en forholdsvis tidskrævende proces, hvor der skal udarbejdes 

kravsspecifikation, skrives udbudsmateriale og afholdes udbudsrunde. Det betyder, at 

processen vil forgå over en længere periode, alt efter hvilke emner AMU ønsker at 

arbejde videre med. CAM forventer, at tidshorisonten vil være mellem 6 til 16 måneder, 

hvor CAM afvikler et emne af gangen. AMU har naturligvis mulighed for at prioritere i 

rækkefølgen. 

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

mulighederne for konkurrenceudsættelse. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag

6. Rapport om mulig konkurrenceudsættelse 
ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET februar 2016 (1238796 - EMN-2015-
50204)

7. Opsamling på konkurrenceudsættelse i CAM (til den politiske ad hoc 
gruppe) (1178135 - EMN-2015-50204)
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6 (Åben) Evaluering kommuneguider januar 2016
Sags ID: EMN-2014-00444

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Center for Arbejdsmarked (CAM) etablerede i starten af 2013 ”Projekt Kommuneguider”. 

Kommuneguiderne er ansat i CAMs projektafdeling, hvorfra projektet drives. De ansatte i 

projektet er alle seniorjobbere.

Tilgangen af seniorjobbere er stærkt aftagende og det har i 2014 og 2015 ikke været 

muligt at ansætte seniorjobbere som kommuneguider. Der har i kommuneguideprojektet 

været følgende antal ansat: 

 2013 - 13 seniorjobbere

 2014 - 6 seniorjobbere

 2015 - 4 seniorjobbere

I 2015 har indsatsen været suppleres med borgere i nyttejob. Grundet lavt fremmøde og 

stor udskiftning i nyttejobberne har denne løsning vist sig ikke at være optimal.  

Opgaven er at være kommuneguide, ikke turistguide. Opgaverne som kommuneguide er 

alsidige, herunder at være vært for kommunens mange gæster, at være kommunens 

opmærksomhedsmedarbejdere, som indrapporterer til Park & Vej, hvis de eksempelvis 

ser skæve fliser eller væltede blomsterkummer. Guidernes primære opgave er først og 

fremmest at være synlige i gadebilledet, hvor hovedvægten er lagt på de 3 hovedbyer 

Skagen, Frederikshavn og Sæby. I 2015 har der fx været 14 anløb af krydstogtskibe, 

hvor kommuneguiderne har været til stor gavn, derudover løses parkeringsproblemer på 

Grenen, hvor guiderne er en stor hjælp for de mange besøgende.  

Det har alene været projektafdelingen, som har afholdt udgifterne ved kommuneguiderne. 

Det beløber sig til en samlet udgift på ca. 200.000 for 2013, 2014 og 2015.

Erfaringerne har vist, at projektet med kommuneguiderne er en god idé, projektet er en 

succes og kommuneguiderne bliver taget godt imod. Med 4 seniorjobbere tilbage er det 

imidlertid ikke muligt, at løfte opgaven i dens nuværende form. 

Center for Arbejdsmarked har derfor opstillet 3 anbefalinger til fremadrettede tiltag for 

kommuneguideprojektet:

1. Stoppe ordningen
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2. Undersøge muligheden for, at fortsætte ordningen under andre forudsætninger fx 

med ansættelse af fleksjobbere frem for seniorjobbere. 

3. Undersøge muligheden for, at ordningen forstætter som et 

kommunalt/kommercielt samarbejde mellem kommunen og relevante private 

aktører fx Handelsstandsforeninger. 

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

de 3 anbefalede fremadrettede tiltag for kommuneguideprojektet med henblik på at vælge 

det af forslagene, der skal arbejdes videre med fremadrettet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet. Udvalget besluttede, at stoppe ordningerne medmindre der kan findes et 
samarbejde med en/flere private aktører, der kan sikre finansiering af ordningen.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag

 Evaluering 2015 (1175598 - EMN-2014-00444)
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7 (Åben) Evaluering af Beskæftigelsesplan 2015
Sags ID: EMN-2016-00304

Sagsbehandler:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Evalueringen af beskæftigelsesplan 2015 tager udgangspunkt i de af 

beskæftigelsesministeren udmeldte mål for 2015. Det betyder, at det er mål, som 

kommunerne blev pålagt at have fokus på i beskæftigelsesindsatsen for 2015. I alt 

udmeldte ministeren 4 følgende mål:

1. Flere unge skal have en uddannelse

2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

3. Langtidsledigheden

4. Styrket samarbejde med virksomhederne

Neden for vil der først blive givet en opsamling på den samlede beskæftigelsesindsats 

igennem kalenderåret 2015. Herefter vil de enkelte ministermål blive evalueret. For en 

detaljeret gennemgang henvises til bilag.

Ministermål 1 – Flere unge skal have en uddannelse

Målsætningen var, at mindst 50 uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 25 til 30 år skulle 

i ordinær uddannelse. I løbet at 2015 blev i alt 53 kontaktforløb afsluttet til ordinær 

uddannelse. Selv om CAM satte et forholdsvis ambitiøst mål, viser resultatet, at vi er 

lykkedes med indsatsen.

Ministermål 2 – Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

CAM har valg gennem ministermålet at sætte fokus på ressourceforløb. Ressourceforløb 

var i 2015 en forholdsvis ny ydelseskategori målrettet personer, som er i risiko for at ende 

på førtidspension. 

Målet for 2015 var, at mindst 300 personer ved udgangen af december måned skal have 

deltaget i ressourceforløb. Ved udgangen af 2015 havde 238 personer påbegyndt et 

ressourceforløb. Det betyder, at målopfyldelsen var på ca. 80 %. Årsagen til at det ikke 

lykkedes, at opfylde målet fuldt ud skal ses i relation til, at indsatserne endnu ikke er fuldt 

implementerede. De komplekse og svære udfordringer, som borgere i ressourceforløb 

har, stiller store krav til de indsatser som tilbydes. Derudover skal det fremhæves, at 

indsatserne ofte er ressourcetunge, og effekterne oftest først ses på et meget langt sigt.
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Ministermål 3 – Langtidsledigheden

Langtidsledigheden i Frederikshavn Kommune er de senere år faldet meget, og derfor 

handlede det i 2015 om at sørge for, at der ikke kom en stigning.  

Målsætningen var, at der ved udgangen af december 2015, kun skulle være 130 

langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket er et meget lavt tal. Ved 

udgangen af december var der imidlertid 145, hvilket isoleret set kunne tyde på, at vi ikke 

nåede målet. CAM vurderer dog, at afvigelsen på 15 personer ligger inden for 

marginalerne og ikke udgør nogen væsentlig udfordring. 

Ses der på antallet af langtidsledige borgere på dagpenge, var målet at fastholde antallet 

på højst 165 personer. Ved udgangen af december måned var antallet 145. Det betyder, 

at andelen af langtidsledige, set i forhold til det samlede antal bruttoledige 

dagpengemodtagere, er på ca. 11 %. CAM vurderer, at udviklingen har været særdeles 

positiv men sætter spørgsmålstegn ved, hvor meget længere ned langtidsledigheden kan 

komme.

Ministermål 4 – styrket samarbejde med virksomhederne

I 2015 havde CAM et stort fokus på at opprioritere indsatsen over for virksomhederne i 

beskæftigelsesindsatsen. Det er særdeles vigtigt, at CAM har en stor kontaktflade og 

tætte samarbejdsrelationer med virksomhederne.

Målet for 2015 var, at antallet af kontakter til virksomheder skulle stige fra 5.800 i 2013 til 

6.500. Opgørelsen viser, at CAM i 2015 havde 6.111 kontakter. Vi oplevede dermed en 

markant stigning gennem året, men ikke nok til at realisere målet. CAM vurderer dog, at 

indsatsen igennem 2015 viser, at vi er på vej i den rigtige retning og øger vores kontakter 

og relationer til virksomhederne.

Opsamling

2015 stod først og fremmest igen i reformeres tegn og fortsat implementering af de 

forgående års reformer. Her tænkes ikke mindst på førtids-, fleksjob, sygedagpenge- og 

kontanthjælpsreformerne. På trods af det reform farefyldte farvand, lykkedes det CAM at 

levere et tilfredsstillende resultat på beskæftigelsesmålene. Især i forhold til ungemålet og 

langtidsledigheden var der stærke resultater. 

Det væsentligste opmærksomhedspunkt ses på ressourceforløb. CAM arbejder stærkt på 

at tilbyde borgerne den mest kvalificerede indsats med henblik på at skabe progression 

for den enkelte borger. Progression i retning imod arbejdsmarkedet er vigtig, da borgerne 

ellers risikerer førtidspensionering og dermed ekskluderes fra arbejdsmarkedet. De 

borgere som deltager i ressourceforløb har ofte modtaget en overførselsindkomst over en 

længere årrække og har komplekse- og sammensatte udfordringer. Udfordringer som 

kæver en tværfaglig indsats i spændingsfeltet mellem arbejdsmarked, social- og 

sundhedspolitikken. CAM arbejder målrettet imod at få et større indhold af social- og 

sundhedsindsatser i tilbuddene, men processen er udfordret. Arbejdet med borgere i 

ressourceforløb er ressourcekrævende både økonomisk og personalemæssigt. CAM 
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ønsker derfor at igangsætte en analyse af ressourceforløb, hvor de væsentligste 

udfordringer identificeres og løsningsmodeller præsenteres for Arbejdsmarkedsudvalget.  

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at evalueringen af 

Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsat.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag
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8 (Åben) Status på bosætningsprojektet
Sags ID: EMN-2016-00341

Sagsbehandler: Tina Skou Meinertz

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 17. august 2015 at ansætte en 

bosætningskonsulent i Frederikshavn Kommune. Formålet var at fastholde kvalificerede 

udenlandske medarbejdere og få dem til at bosætte sig med deres familier i kommunen 

for at generere vækst og udvikling samt at øge befolkningstallet.

Arbejdsområde

Bosætningskonsulenten blev ansat den 1. oktober 2015 for en toårig periode, og hun har 

siden arbejdet med at identificere de udenlandske medarbejdere, der allerede arbejder i

kommunens virksomheder. Gennem dialog gør hun dem interesserede i at bosætte sig 

med deres familie i Frederikshavn kommune. 

Bosætningskonsulenten er endvidere med til at understøtte, at selve 

bosætningsprocessen foregår smidigt og hurtigt, når en udenlandsk medarbejder har 

taget beslutning om at flytte til kommunen.

Indkredsning af udenlandske medarbejdere

En af bosætningskonsulentens første opgaver har været at indkredse udenlandske 

medarbejdere i kommunens virksomheder. Dette er sket gennem virksomhedsbesøg. I 

løbet af efteråret 2015 har bosætningskonsulenten besøgt virksomheder i Skagen, hvor 

der er ansat flest udlændinge, og i løbet af foråret 2016 vil hun besøge virksomheder i 

Frederikshavn og Sæby.

Virksomhederne er generelt positive over for bosætningsprojektet, og der er allerede 

etableret et godt samarbejde. Bosætningskonsulenten italesætter først og fremmest 

vigtigheden af sprogundervisning over for virksomhederne. De bliver orienteret om, at det 

er gratis for virksomhederne at tilbyde medarbejderne sprogundervisning, og de kan 

endvidere få lønkompensation for de timer, hvor de udenlandske medarbejdere modtager 

sprogundervisning. Bosætningskonsulenten arbejder på at indgå faste aftaler med 

virksomhederne om, at de udenlandske medarbejdere undervises på virksomheden. Indtil 

videre er der etableret faste aftaler med fem virksomheder i Skagen, og flere er på vej.

Bosætningskonsulenten forsøger at få virksomhederne til at tænke langsigtet og tage 

ansvar for, at deres udenlandske medarbejdere bliver integreret i lokalsamfundet, og i 

denne sammenhæng er beherskelse af dansk nøglen til succes. Bosætningskonsulenten 

arbejder for at få virksomhederne til at turde at stille krav til de udenlandske 
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medarbejders sprogkundskaber. Når de udenlandske medarbejdere taler sproget, bliver 

de selvhjulpne og kan tage ansvar for deres egen ansættelse.

Bosætningskonsulenten har hidtil primært besøgt virksomheder inden for industrien, hvor 

der er flest udlændinge ansat, men fremover vil hun også opsøge andre brancher. I 

særdeleshed er turistbranchen interessant, fordi den rummer mulighed for ægtefællejob. 

Når en udenlandsk medarbejder vælger at flytte familien til kommunen, er det vigtigt at 

kunne tilbyde jobåbninger til den medfølgende ægtefælle. 

Inden for kort tid bliver det muligt at tilbyde medfølgende ægtefæller virksomhedspraktik 

og opkvalificering før ansættelse. Tilknytning til arbejdsmarkedet er et vigtigt parameter 

for, at integrationen lykkes.

Igangsatte initiativer i forhold til værtsskab

For at få udenlandske medarbejdere til at bosætte sig, er det vigtigt, at de føler sig 

velkomne. Bosætningskonsulenten har derfor en vigtig opgave i at få skabt bånd mellem 

de udenlandske medarbejdere og lokalsamfundet – herunder foreningslivet. 

Hun er endvidere initiativtager til en række arrangementer, der har til formål at synliggøre 

fritids- og jobmuligheder for de udenlandske medarbejdere og deres familier. I løbet af 

foråret 2016 er der blandt andet planlagt et jobsøgningskursus og et iværksætterkursus.

En gang om ugen er der såkaldt ”Open hour” på sprogskolen, hvor udlændinge kan 

komme forbi i frokostpausen og spørge om alt. Målgruppen for tiltaget er primært de 

udenlandske medarbejdere og deres ægtefæller, mens de øvrige elever på sprogskolen 

henvises til Integrationsafdelingen. 

Bosætningskonsulenten har fokus på netværksdannelse og integration gennem frivillige 

organisationer. Det er nødvendigt for, at det store koordineringsarbejde kan løftes. Der er 

indtil videre indledt et samarbejde med Røde Kors, Venligboerne og Etnisk 

Erhvervsfremme. 

Bosætningskonsulenten arbejder desuden med at etablere et mentorkorps bestående af 

udenlandske medarbejdere, der har været i kommunen længe. Mentorkorpset skal på 

sigt hjælpe nytilkomne udlændinge med at blive integrerede.

Der er desuden gjort en indsats for at inddrage de lokale kultur- og fritidsinstitutioner i 

modtagelsen af de udenlandske medarbejdere, og mange har valgt at bakke op om 

initiativet. Ishockeyklubben og svømmehallen har sponsoreret entrébilletter, der er en 

aftale på vej med Arena Nord, og biblioteket har tilbudt at lægge lokaler til arrangementer.

I slutningen af februar blev der afholdt et arrangement, hvor virksomheder, Erhvervshus 

Nord, a-kasser og fagforeninger var inviteret til at drøfte, hvordan man i fællesskab bedst 

løser de udfordringer, der opstår i forbindelse med ansættelse af udenlandske 

medarbejdere. Der var fokus på at forhindre ghettodannelse, at fremme integrationen 
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generelt og at sikre ordnede forhold. Samtidig blev der igen sat fokus på 

sprogundervisning, som nøglen til en vellykket integration.

Igangsatte initiativer i forhold til synliggørelse

Der er søsat flere forskellige initiativer i forhold til synliggørelse af bosætningsprojektet.

I slutningen af november 2015 blev der lanceret en Facebook-side, der markedsfører 

Frederikshavn kommune på engelsk. Den findes på følgende adresse: 

www.facebook.com/New in Frederikshavn. Facebook-siden indeholder blandt andet 

relevante nyheder fra kommunen, og det overordnende fokus er jobrettet. Parallelt 

hermed er der oprettet en lukket Facebook-gruppe, der er målrettet de udenlandske 

medarbejderes ægtefæller. Her er der fokus på ægtefællejobs og jobsøgning, og der er 

oplysninger om arrangementer og mulighed for netværksdannelse.

Som supplement til Facebook er der i løbet af efteråret 2015 udarbejdet en række 

brochurer på engelsk. De er som udgangspunkt gode, men det har vist sig, at der også er 

behov for at få dem udgivet på polsk og rumænsk. Samtidig er der i de nye oversættelser 

tilføjet afsnit om a-kasse og fagforening, som er ukendte emner for mange udenlandske 

medarbejdere.

Indtil videre er der ikke gjort en indsats for at fortælle om bosætningsprojektet i medierne. 

Medieomtale ønskes som udgangspunkt først, når resultaterne er i hus. 

Bosætningskonsulenten indsamler dog løbende gode historier til senere brug. Der har 

dog allerede været interesse om projektet, som har affødt indslag i TV2 Nord og P4 

Nordjylland.

Eksterne samarbejdspartnere

Der er stor opmærksomhed omkring erfaringsudveksling med lignende 

bosætningsprojekter i andre kommuner. Frederikshavn Kommune samarbejder blandt 

andet med Hjørring og Aalborg kommuner, og dette samarbejde ønskes intensiveret.

Herudover samarbejdes der med Erhvervshus Nord, der hjælper med at synliggøre over 

for virksomhederne, at der er hjælp at hente hos kommunen i forhold til deres 

udenlandske medarbejdere.

Foreløbige resultater

Den oprindelige tidsplan for bosætningsprojektet holder. Det er planen, at det første år 

anvendes til at opbygge et fast set up for modtagelse og bosætning af udenlandske 

medarbejdere i samarbejde med virksomhederne. 

Da bosætningsprojektet blev sat i søen, var målsætningen, at 80 velkvalificerede 

skatteydere skulle flytte til kommunen i løbet af den toårige projektperiode. 

Indtil videre er det lykkedes at få 5-6 udenlandske medarbejdere i Skagen til at tage 

beslutning om at flytte til kommunen med deres familier. De er ved at få det praktiske på 

http://www.facebook.com/New


Arbejdsmarkedsudvalget - 07-03-2016 16:00 Side 20 af 25

plads, og familierne ankommer i løbet af foråret 2016. Herudover er et par kommende 

udenlandske medarbejdere hos en virksomhed i Frederikshavn ved at bosætte sig i 

kommunen.

Hvor stor bosætningen bliver i projektperioden afhænger i høj grad af omverdenen. De 

lave oliepriser har betydet en opbremsning i væksten, og det kan mærkes hos mange 

virksomheder i kommunen, som er blevet tilbageholdende med ansættelser. Når 

oliepriserne stabiliserer sig, og væksten igen tiltager, vil efterspørgslen efter udenlandske 

medarbejdere formodentligt stige på ny. 

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsat.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag

 Plakat for åben vejledning (1233865 - EMN-2016-00341)
 Bosætningsservice, jobsøgningskursus (1233863 - EMN-2016-00341)
 Bosætningsservice, arrangement for iværksættere (1233862 - EMN-

2016-00341)
 Velkomstfolder på rumænsk (1232910 - EMN-2016-00341)
 Velkomstfolder på engelsk (1232908 - EMN-2016-00341)
 Velkomstfolder på polsk (1232906 - EMN-2016-00341)
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9 (Åben) Orienteringssag: Status på nytteindsats
Sags ID: EMN-2016-00520

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/LAR

Sagsfremstilling
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har i perioden 2016 til og med 2017 givet dispensation 

fra rimelighedskravet i forbindelse med nytteindsats. Det betyder, at der kan oprettes 90 

holdpladser i Projektafdelingen fordelt på forskellige projekter. 

I alt er 86 personer siden begyndelsen i 2014 påbegyndt et job i forbindelse med 

afslutning på nytteindsats, og 52 er umiddelbart efter påbegyndt et uddannelsesforløb. I 

alt har 688 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, at ca. 20 % afslutter forløbet til job 

eller uddannelsesforløb. 

Ses der på den senest afsluttede måned som er januar 2016, deltog 57 personer i 

nytteindsats. Heraf var 24 uddannelseshjælpsmodtagere, 22 kontanthjælpsmodtagere og 

11 arbejdsmarkedsydelsesmodtagere. Årsagen til det forholdsvis store antal 

arbejdsmarkedsydelsesmodtagere skal ses i relation til, at nytteindsats i flere tilfælde 

tilbydes som restaktivering. Det sker typisk i situationer, hvor den pågældende person har 

et vikarjob på få timer om ugen, hvor der er behov for at suppler med aktivering, for at 

denne fortsat er berettiget til ydelsen. Her er nytteindsats det mest fleksible redskab. 

Overblik over igangværende projekter

Nedenfor er projekterne præsenteret, og der er angivet, hvor mange personer der 

deltager i forløbene ultimo februar 2016. Opgørelsen er dermed et øjebliksbillede af 

indsatsen:

1. Knivholt Hovedgård: Arbejdsopgaverne består primært i en udvidelse af 

renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt medhjælp ved 

hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 10 personer deltager i et 

forløb.

2. Stadsarkivet: Arbejdsopgaverne omhandler digitalisering af 

forhandlingsprotokoller og skolefotografier samt arbejde med Access 

kunstdatabase. I alt er der 6 pladser, og alle pladser er besat.

3. Ejendomscentret: Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og tømning 

af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af database med 



Arbejdsmarkedsudvalget - 07-03-2016 16:00 Side 22 af 25

katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges. I alt er der 10 pladser, og 

10 deltager i et forløb. 2 personer er på venteliste.

4. Projektafdelingen: Renovering af bycykler. Arbejdsopgaverne består i servicering 

og vedligeholdelse af bycykler. I alt er der 6 pladser og 1 person deltager i et 

forløb.

5. Bangsbo botaniske have: Arbejdsopgaverne består i etablering af nye arealer, 

vedligeholdelse af stier samt beskæring af buske osv. Deltagerne vil dermed få 

mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne inden for 

anlægsbranchen. I alt er der 4 pladser, men ingen aktivitet.

6. Projektafdelingens værksteder i Skagen: Aftalen tilgodeser borgere, der er 

bosiddende i og omkring Skagen. Det betyder, at målgruppen får en væsentlig 

kortere transporttid og kan udføre nytteindsats i lokalområdet. Arbejdsopgaverne 

er centreret i træværkstedet og i kreativt værksted. Derudover er der 

vedligeholdelse af udenoms arealer, rengøringsopgaver osv. Arbejdsopgaverne 

er tilrettelagt på en sådan måde, at de kan henvende sig til en bred vifte af 

borgere med forskellige kompetencer. I alt er der 10 pladser, og 1 person

deltager i et forløb.

7. Bangsbo Fort Bunkermuseum: Arbejdsopgaverne omhandler primært

vedligeholdelse og pleje af udendørsarealer, så attraktionen fremstår mere 

imødekommende for besøgende. I alt er der 3 pladser men ingen aktivitet.

8. Sæbygård Slot: Arbejdsopgaverne omhandler vedligeholdelse af grønne 

områder. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af gårdspladsen og tilstødende 

arealer. I alt er der 4 pladser men ingen aktivitet. 

9. Frederikshavn Idrætscenter: Arbejdet består i at ledsage ældre medborgere på 

gå- og cykelture men også socialt samvær med de ældre, som ligger ud over det 

ordinært ansatte personales ressourcer. I alt er der 4 pladser. og 3 personer 

deltager i forløb.

10. Kommuneguide ordningen: Arbejdsopgaverne omhandler modtagelse af cruise 

gæster i Skagen, indrapportering af misvedligeholdt offentligt infrastruktur, samt 

hjælp til parkeringen på Grenen. Det er vurderingen, at særligt unge 

uddannelseshjælpsmodtagere vil kunne profitere af projektet med mulighed for 

f.eks. at vedligeholde sprogkundskaber og styrke sociale kompetencer. I alt er 

der 10 pladser men pt. ingen aktivitet. 

Som det fremgår af ovenstående, deltager 24 personer på opgørelsestidspunktet i 

nytteindsats. At der pt. ingen aktivitet er i enkelte af projekterne, skal ses i relation til, at 

arbejdsopgaverne er sæsonbetonede og primært finder sted i sommerhalvåret. 
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsat.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag
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10 (Åben) Marts 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.

Mødetidspunkt for møderne i Arbejdsmarkedsudvalget ændres til kl. 15.30 – 18.00.

Fraværende: Carsten Sørensen

Bilag
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17. februar 2016

Integrationsindsatsen i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune har siden november måned 2015 tilrettelagt integrationsindsatsen med 

udgangspunkt i en beskæftigelsesrettet indsats med et strategisk og klart mål om at få 

integrationsborgerne i ordinær beskæftigelse – dette med et resultatmål på minimum 50 borgere i 

selvforsørgelse med udgangen af 2016.

Dette via et branchepakkeforløb – et forløb der tager afsæt i brancher, hvor der er størst mulighed for fast 

og varig beskæftigelse – Et forløb hvor motivation, fastholdelse og udvikling af kompetencer er 

nøgleordene.

I Frederikshavn Kommune er der på nuværende tidspunkt 6 branchepakker- Pakkerne består alle af en 

række fælles principper og en fælles struktur. De enkelte forløb kan tilrettelægges, således de i indehold og 

varighed matcher borgerens behov og kompetencer. Deltagelsen i branchepakkeforløbet sker parallelt med 

deltagelse i sprogskoleundervisning.

Branchepakkerne bygger på følgende moduler:

1. En visitationssamtale med borgeren inden påbegyndelse af forløbet – dette for at sikre at borgeren 

er motiveret, afklaret og indforstået med principperne i branchepakkeforløbet. 

2. Introduktionsforløb (Jobvejen) - Fælles max. 10 ugers introduktionskursus, hvor borgeren 

introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles personligt samt fagligt. På 

introduktionsforløbet afdækkes borgerne ressourcer, og borgerne vælger branchepakke – Der 

anvendes tolk i undervisningen.

3. Første virksomhedsforløb: Der trænes i grundlæggende almene basiskompetencer inden for 

brancheområdet – herunder både faglige, sproglige samt personlige kompetencer.

4. Andet virksomhedsforløb: Der trænes og grundlægges tekniske kvalifikationer inden for branchen.

5. Tredje virksomhedsforløb: I tredje virksomhedsforløb vedligeholdes kompetencer, og borgerne 

placeres strategisk (geografisk og i delbrancher), hvor der er mange jobåbninger.

De 6 branchepakker som borgerne kan vælge imellem er ud fra en analyse af, hvor der statistisk er flest 

jobåbninger og muligheder (brancher med lave indgangsforudsætninger), og der er på baggrund heraf 

udvalgt flg. brancher:

1. Butiksmedhjælper

2. Fødevareindustrien – herunder slagteriarbejder samt inden for fiskeindustrien

3. Køkken/ kantine og restaurant

4. Medhjælper inden for Landbrug

5. Medhjælper inden for pleje og omsorg

6. Servicemedhjælper (sanitør) inden for rengøring

Det er vigtigt at borgerne under hele forløbet bliver anerkendt, respekteret, tror på målet og at borgerne 

oplever en meningsfuldhed i forløbet. Herunder at man møder, og har en anerkendende tilgang til 

borgerne, og der forsøges så vidt muligt at bygge videre på borgerens interesser, erfaring samt 
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forudsætninger. At der ligeledes under hele forløbet er en tydelig rådgivning om job, og klar retning i 

forhold til, hvor mulighederne for ordinær beskæftigelse ligger, og at alle elementer begrundes og 

tydeliggøres i forhold til det konkrete jobmål. 

I forhold til visitationsprocessen og tilmelding til brancheforløbet er der en systematisk og struktureret 

tilgang – Således at der dels er en spredning på køn, alder, uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund –

Dette i samspil med en fast model i forhold til antallet af borgere på hvert hold – Hvilket i udgangspunktet 

er 10 nye borgere (borgerne påbegynder i 5. uge efter modtaget opholdstilladelse), og borgere der har haft 

opholdstilladelse igennem længere tid. Baggrunden herfor er at der således er mulighed for, at der bliver 

skabt en synergieffekt i forhold til arbejds- og uddannelsesmæssig erfaring og baggrund, samt niveauforskel 

i dansk, hvor de nye kan spejle sig i de øvrige deltager, og der derved skabes tæt sammenhold og et positiv 

udvikling af borgerne.

I visiteringsprocessen og i det videre forløb i branchepakkekonceptet er fokuspunktet - korteste vej til 

selvforsørgelse – Dvs. at såfremt det vurderes, at borgeren ud fra en tidshorisont på 12 mdr. ikke vurderes 

til at kunne komme i arbejde indenfor sit oprindelige erhverv/uddannelse, bliver borgeren visiteret efter 

hvor der efterspørges arbejdskraft – Her oplever borgerne et styrende fokus, og at der ofte arbejdes med 

flere mål – Et mål omkring hurtig selvforsørgelse, et mål omkring udvikling og læring af det danske sprog og 

kultur kombineret med et mål om sideløbende afklaring af borgerens uddannelsesmæssige kompetencer 

som måske på sigt kan anvendes.

I brancheforløbet arbejdes der endvidere med et fastholdelsesbegreb dvs., at når borgerne påbegynder et 

branchepakkeforløb slippes borgeren ikke i forløbet før borgeren har fået fast og varig tilknytning. Borgerne 

forbliver aktiv i hele processen, og der er ikke et slip / eller pause i forløbet – Såfremt der ikke er 

progression i det aktuelle virksomhedsforløb stopper forløbet ikke før der er fundet et andet forløb.

Der vil fortsat være kontakt med borgeren og virksomheden efter målet om ordinær beskæftigelse er 

opnået – Dette for at sikre at borgerne fortsat opnår tilknytning til arbejdsmarkedet samt for at opretholde 

det gode samarbejde med virksomheden. 

I Frederikshavn Kommune er der på nuværende tidspunkt 388 borgere der er omfattet af integrationsloven 

– hvoraf 66 borgere er tilknyttet branchepakkeforløbet.

Der er på nuværende tidspunkt lavet aftale om 22 borgere der er tilmeldt Jobvejen samt 61 borgere 

tilmeldt første virksomhedsforløb – i alt er der lavet aftale med 83 borgere i forbindelse med 

branchepakkeforløbet.

I første virksomhedsforløb er der pt. etableret flg. pladser: 

16 pladser i rengøringsbranchen

15 pladser inden for fødevarer – primært slagteribranchen

13 pladser i køkken/kantine og restaurantbranchen

11 pladser i plejesektoren

3 pladser inden for butik

3 pladser inden for landbrug



17. februar 2016

Der er i ovenstående forløb etableret et tæt samarbejde virksomhederne. Herunder bl.a. 2 særskilte kurser 

i forløbet – herunder et forløb hos pleje og rengøringsfirmaet Blæksprutten, hvor der er etableret et 

samarbejde om at opkvalificere borgerne i rengøring og plejesektoren. Der tilbydes først et intro forløb i 

Projektafdelingen med henblik på afklaring af, hvad det vil sige at arbejde indenfor rengøring og 

plejesektoren – Herefter kursus på virksomheden, med specifik undervisning indenfor området, håndholdt 

en til en undervisning, vejledning og efterfølgende bliver man tilknyttet en mentor med henblik på

fastholdelse samt udvikling af kompetencer, sprog og socialt. Sideløbende med dette får borgerne tilbudt 

fagspecifik sprogundervisning via sprogskolen.

Der er på nuværende tidspunkt tilknyttet 13 borgere på holdet. Hvor aftalen er at borgerne får udviklet sine 

kompetencer således de efterfølgende kan arbejde inden for rengøringsbranchen eller plejesektoren. Det 

er målet at borgeren efter endt kursus bliver selvforsørgende inden for branchen enten via ordinær 

beskæftigelse eller igennem ordinær uddannelse inden for plejesektoren.

Det er aftalt med virksomheden at kursusudgiften herunder betaling af undervisere, lokaler samt 

forplejning betales af virksomheden.

For at sikre en håndholdt indsats og udvikling af borgeren tilbydes der mentorordning de første 13 uger.

Af de 13 kursister på dette hold er 6 kvinder og 7 mænd – henholdsvis 7 borgere fra Eritrea, 5 fra Syrien 

samt 1 fra Pakistan.

Der er et bredt udsnit af uddannelseskompetencer på holdet – herunder er der 3 sygeplejersker, 1 

dyrelægeassistent samt 2 lærer – ligeledes er der 7 borgere tilmeldt holdet som ingen uddannelse har.

Ovenstående er meget repræsentativt for branchepakkeforløbet, indtil videre er erfaringerne i 

branchepakkeforløbet i Frederikshavn Kommune, at der er meget stor variation i forhold til 

uddannelsesniveau og arbejdsmarkedserfaring samt sproglige kompetencer.

Herunder har 19 borgere ud af de nuværende 83 borgere en videregående uddannelse (23 pct.).

14 borgere af de nuværende 83 der er tilmeldt har ingen uddannelse (17 pct.).

I forhold til køn er 61 af borgerne på forløbet mænd (74 pct.) 22 af borgerne er kvinder (26 pct.) –

Kvinderne på forløbet adskiller sig ligeledes markant i forhold til uddannelsesniveau samt erhvervserfaring, 

hvoraf flere af dem er højtuddannet, men har ingen erhvervserfaring (33 pct. af kvinderne).

Hvor samtlige mænd på forløbet har været tilknyttet arbejdsmarkedet – dette primært inden for den 

ufaglærte branche, herunder landbrug, chauffør, restaurations- samt byggebranchen. 

Borgernes statsborgerskab består primært af 2 hovedgrupper: 53 fra Syrien, 25 fra Eritrea, 2 fra Ecuador, 1 

fra Pakistan, 1 fra Columbia samt 1 fra DR Congo.
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1. Introduktion til området

Arbejdsmarkedsområdet er historisk et af de mest konkurrenceudsatte offentlige serviceområder. 

Kommunerne har siden 1999 haft mulighed for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. 

I forbindelse med reformen ”Flere i arbejde” fra 2002 blev det aftalt, at andre aktører i højere grad 

kunne inddrages i beskæftigelsesindsatsen. Baggrunden var, at partierne bag reformen vurderede, at 

den daværende statslige Arbejdsformidling ikke alene kunne opnå fuld indsigt i hele det danske ar-

bejdsmarked, og det var derfor nødvendigt, i langt større omfang, at inddrage andre aktører, som 

havde speciale i de rigtige tilbud til særlige grupper af ledige.

Nedenfor er der opstillet en liste over de væsentligste lovgivningsmæssige milepæle for konkurrence-

udsættelse af beskæftigelsesindsatsen:

År Politisk aftale Ændring

2002 Aftale om flere i arbejde Andre aktører skal i højere grad inddrages i beskæftigelsesind-

satsen. Arbejdsformidlingen skal for at sikre dette inddrage an-

dre aktører i mindst 15 % af kontaktforløbene, og kommunerne 

skal opstille mål for, hvor stor en del af indsatsen andre aktører 

skal varetage.

2005 Lov om ansvaret for og 

styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats

Obligatorisk brug af andre aktører til ledige med lang videregå-

ende uddannelse træder i kraft pr. 1. januar 2007.

2008 Finansloven for 2009 Hele beskæftigelsesindsatsen overgår til kommunerne den 1. 

august 2009, og der indføres statslig refusion for administrative 

opgaver hos andre aktører. Kommunerne fik ikke refusion, når 

de selv varetog de administrative opgaver. Refusionsordningen 

blev ændret i 2011, og efterfølgende har kommunernes mulighed 

for at få refusion været den samme, uanset om indsatsen bliver 

gennemført af andre aktører eller af jobcentrene.

2011 Aftale om bedre vilkår 

for ledige

Kravet om obligatorisk brug af andre aktører til ledige med lang 

videregående uddannelse afskaffes ultimo 2011.

2011 Aftale om forenkling af 

beskæftigelsesindsatsen 

Kravet om kommunale mål for brugen af andre aktører afskaffes 

fra februar 2012

Historisk har de fleste udbud på arbejdsmarkedsområdet været gennemført som landsdækkende 

rammeudbud. Et af disse udbud var Serviceudbuddet (start 2007), hvor private aktører fik til opgave at 

afholde kontaktforløbet herunder jobsamtaler og afgive aktiveringstilbud. Målgruppen for Serviceud-

buddet var ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse samt ledige over 55 år. 
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Rigsrevisionens efterfølgende registerundersøgelse viste, at effekten af andre aktørers beskæftigelses-

indsats er mindre end effekten af jobcentrenes indsats. Forskellen svarer til, at de ledige henvist til 

andre aktører i gennemsnit er 10 dage mindre i arbejde i første halvår efter, at de er henvist til andre 

aktører. De ledige henvist til andre aktører indhenter ikke senere den tabte arbejdstid. 

Som det fremgår af tabellen, ses det, at tendensen de senere år har været, at markedet for konkur-

renceudsættelse af myndighedsopgaver, f.eks. Serviceudbuddet er blevet reduceret kraftigt. Det er ik-

ke kun en tendens, der er foregået på landsplan, men også i Frederikshavn Kommune. I sommeren 

2015 gennemførte Center for Arbejdsmarked (CAM) en reorganisering med henblik på at bringe balance 

imellem udgifter og indtægter. I den forbindelse blev en række forløb med eksterne samarbejdspart-

nere afviklet, da analyser viste, at indsatsen ville kunne løses mere effektiv internt. 

Principper for konkurrenceudsættelse i Center for Arbejdsmarked

Indledningsvis vil CAM give et overblik over mulighederne for konkurrenceudsættelse. Først og frem-

mest er det dog vigtigt at præcisere, hvad det vil sige at konkurrenceudsætte på beskæftigelsesområ-

det. CAM har følgende definition:

Konkurrenceudsættelse finder sted, når en opgave, der i dag udføres af en kommunal leverandør, 

afprøves i forhold til eksterne samarbejdspartnere

Definitionen medfører, at konkurrenceudsættelse sker i det øjeblik, eksterne samarbejdspartnere 

overtager indsatser og opgaver, som medarbejderne ved CAM ellers ville udføre. Det betyder, at tilkøb 

af indsatser som CAM ikke tilbyder de ledige i dag, ligger uden for rammerne af konkurrenceudsættel-

se. Tilkøb af indsatser hos eksterne leverandører kan dog stadig være interessante, hvis leverandøren 

kan bidrage med kompetencer og viden i opgaveløsningen og derigennem få ledige hurtigere i job og 

uddannelse. Derfor har CAM valgt også at medtage en række muligheder for tilkøb i analysen. Tilkøb 

som bidrager til en større og tættere samarbejdsflade med private leverandører. 

I princippet kan såvel myndighedsopgaver som aktiveringsforløb (tilbud) konkurrenceudsættes, dog 

med enkelte undtagelser. Overordnet kan der konkurrenceudsættes inden for følgende:

Myndighedsopgaver: 

Et eksempel på en myndighedsopgave, der kan konkurrenceudsættes, er kontaktforløbet for kon-

tanthjælpsmodtagere. Her overtager samarbejdspartneren ansvaret for at afholde samtaler med 

ledige, virksomhedskontakten i forhold til at opsøge virksomheder og igangsætte tilbud (samt af-

holde udgiften). Samarbejdspartneren overtager dermed den myndighedsopgave, som CAM vareta-

ger. Serviceudbuddet som blev fremhævet oven for, er et eksempel på en myndighedsopgave, som 

har været konkurrenceudsat. CAM samarbejder ved udgangen af december 2015 ikke med eksterne 

leverandører om myndighedsopgaver. 
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Aktiveringsindsatser (tilbud): 

Når en ledig og dennes jobkonsulent aftaler at igangsætte et aktiveringsforløb, sker det enten i 

samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, eller i et internt forløb f.eks. hos Projektafdelingen 

eller i Jobcentrets Coach- og Mestrings Team. Der er to typer aktiveringsforløb:

•  Langt de fleste aktiveringsforløb afholdes i dag af en ekstern leverandør som køb af enkelt-

pladser. Enkeltpladser er f.eks. køb af et svejsekursus til en dagpengemodtager. Langt de fleste 

køb af enkeltpladser sker, når aktiveringen er et opkvalificeringsforløb hos en uddannelsesin-

stitution.

•  CAM køber dog også aktiveringsindsatser på baggrund af udbudsrunder. Her er der tale om 

større holdforløb, og et eksempel er danskuddannelse til borgere på Integrationsprogrammet. 

På baggrund af en inviteret udbudsrunde blev der skrevet kontrakt med AOF, som i dag vareta-

ger undervisningen. 

CAM har, som det fremgår, ingen konkurrenceudsatte myndighedsopgaver, men derimod en række af-

taler med eksterne samarbejdspartnere om aktiveringsindsatser. Ved udgangen af januar måned 2016 

har CAM følgende aktiveringsindsatser, hvor aftalegrundlaget er reguleret gennem et kontraktforhold: 

• Arbejdsmarkedsforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere dvs. de kontanthjælpsmod-

tagere som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Indsatsen består af undervisning i arbejdsmar-

kedsrettede forløb i kombination med virksomhedspraktik med henblik på ansættelse. Indsatsen 

varetages af den socialøkonomiske virksomhed Topvirk.

• Danskuddannelse for borgere på integrationsprogrammet.  Indsatsen består af danskundervisning 

og er obligatorisk for borgere på integrationsprogrammet. Indsatsen varetages af AOF. 

Erfaringerne med konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet har givet anledning til, at CAM 

har udarbejdet en række principper. Principperne er baseret på de erfaringer, som CAM har erhvervet 

siden beskæftigelsesindsatsen blev overdraget til kommunerne og de mange analyser, der er blevet 

gennemført i forbindelse med konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet. Principperne gæl-

der også for de muligheder for tilkøb, som CAM har medtaget i analysen.

Princip 1 – Kortere varighed på offentlig forsørgelse

Den 1. januar 2016 trådte en ny refusionsreform i kraft. Den betyder, at kommunerne i stedet for at 

blive belønnet for at overholde en række proceskrav nu belønnes for, at den enkelte ledige modtager 

en forsørgelsesordning i så kort tid som muligt. Et bærende princip i konkurrenceudsættelse vil derfor 

være, at den eksterne samarbejdspartner er i stand til at nedbringe den enkeltes varighed på ydelsen.

Samarbejdet med eksterne leverandører skal bidrage til, at den lediges varighed på offentlig forsør-

gelse bliver så kort som muligt. Dette sikres ved at etablere et godt jobmatch mellem den ledige og 

virksomheden, som er til gavn for både ledige, virksomheden og den samlede økonomi i kommunen. 
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Alle analyser peger på, at jo længere tid en borger er ledig, jo vanskeligere bliver det at komme tilba-

ge i job. Derfor er det vigtigt, at eksterne samarbejdspartnere kan være med til at gøre varigheden på 

offentlig forsørgelse så kort som muligt. Dette vil være til gavn for den ledige, som vil opleve at skif-

te forsørgelsesydelsen ud med en lønindkomst og dermed højere indtægt. Derudover vil erhvervslivet 

opleve at få stillet en arbejdskraft til rådighed, som har været ledig i så kort en periode som muligt og 

derfor har aktuelle faglige kompetencer. Det vil betyde, at kommunen kan reducere udgiften til for-

sørgelsesydelser.   

For CAM er det vigtigt at konkurrenceudsætte på netop de områder, hvor det vurderes, at en ekstern 

samarbejdspartner kan udføre opgaven bedre og til en lavere pris. Dermed frigøres der ressourcer til 

andre opgaveløsninger i CAM. 

Princip 2 – Kompetenceudviklingen gennem samarbejde med eksterne leverandører

Det er vigtigt, at CAM altid tilbyder borgerne og virksomhederne den bedste service. Det betyder, at 

CAM skal kende arbejdsmarkedet og gøre brug af en så bred og effektiv kompetenceværktøjskasse som 

muligt. Det kræver en omstillingsparat organisation, hvor udvikling af kompetencer bl.a. sker igen-

nem inddragelse af eksterne samarbejdspartnere i opgaveløsningen. 

Konkurrenceudsættelse er et samarbejde med en eller flere aktører på områder, hvor der kan være be-

hov for at inddrage spidskompetencer, som ikke nødvendigvis er tilstede i organisationen. Samarbejdet 

vil være baseret på erfaringsudveksling. Derigennem sikres det, at konkurrenceudsættelse har et udvik-

lingspotentiale for medarbejderne i CAM samtidig med, at flere ledige kommer i arbejde og uddannelse.

CAM har flere eksempler på, at konkurrenceudsættelse kan medføre læring og derigennem nye ind-

satser i organisationen. Jobcentrets Coach- og Mestringsteam er et godt eksempel. Jobcentret har til 

og med slutningen af 2015 haft et samarbejde med AS3 om coachforløb til sygedagpengemodtagere og 

kontanthjælpsmodtagere. I tilbuddet modtog deltagerne f.eks. coachsamtaler og psykologhjælp med 

henblik på at komme tilbage i arbejde. Samarbejdet har været særdeles positivt og førte til, at et lig-

nende tilbud blev oprettet internt i jobcentret i form af et Coach- og Mestringsteam. Fra 2016 er læ-

ringspotentialet fuldt indarbejdet, og jobcentret er i stand til selv at levere indsatsen til en billigere 

pris.

I forbindelse med et eventuelt udbud vil CAM stille krav til leverandørerne om, at der etableres et for-

maliseret samarbejde med fokus på gensidig erfaringsudveksling.

Princip 3 – Bedste personalemæssige konsekvenser

En forudsætning for kompetenceudvikling er en omstillingsparat organisation, som inviterer eksterne 

samarbejdspartnere ind i opgaveløsningen med henblik på at få ny erfaring og viden. I det perspektiv 

er konkurrenceudsættelse et nøgleord, som også stiller krav om tillid til og tryghed for medarbejderne 

i CAM. Derfor vil CAM tilstræbe, at der i størst muligt omfang sker en virksomhedsoverdragelse af med-

arbejdere i forbindelse med konkurrenceudsættelse.
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CAM tilstræber at sikre de bedste personalemæssige konsekvenser i forbindelse med konkurrenceud-

sættelse. CAM vil derfor have fokus på at tilbyde medarbejdere, der indgår i samarbejdet med 

eksterne samarbejdspartnere, mulighed for virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at medarbejde-

ren overdrages til samarbejdspartneren og derigennem udvikler sine kompetencer til gavn for 

borgere og virksomheder i Frederikshavn Kommune.

CAM ønsker med princippet at sikre, at medarbejderne i CAM sikres de bedst mulige personaleforhold 

og tryghed i ansættelsen i forbindelse med konkurrenceudsættelse. 

Princip 4 – Aftaleforholdet

Konkurrenceudsættelse skal medføre et samlet besparelsespotentiale i Frederikshavn Kommune. Det 

betyder, at når alle omkostninger i forbindelse med konkurrenceudsættelse er medregnet, skal der 

være et økonomisk potentiale for Frederikshavn Kommune. I forbindelse med beregningen lægger 

CAM vægt på, at såvel transaktionsomkostninger, monitoreringsudgifter og udgifter til aktivering og 

forsørgelsesydelser medregnes i det samlede ressourceforbrug.

Derudover er det vigtigt at sikre kontraktforhold der tages højde for, at beskæftigelsesindsatsen er et 

offentligt politikområde, som er udsat for et stort reformpres. Det stiller krav om kontraktperioder med 

muligheder for at ophæve aftalegrundlaget, såfremt lovgivning ændrer sig væsentligt. I en periode, 

hvor kommunerne bliver belønnet af staten for at nedbringe borgerenes varighed på ydelse, skal det 

sikres, at samarbejdspartnerne honoreres på evner til at få ledige ind på eller tættere på arbejdsmar-

kedet. 

CAM tilstræber kontraktperioder af en varighed, der sikrer, at omkostningerne forbundet med ud-

budsprocessen og efterfølgende vedligeholdelse af aftalegrundlaget ikke overstiger den pris, som 

CAM selv kan løse opgaven for. Derudover er det vigtigt, at samarbejdspartnerne bliver målt og be-

lønnet på effekten i forhold til at få ledige ind på eller tættere på arbejdsmarkedet.

 

Princip 5 – Politisk ejerskab

Konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområdet er i dag baseret på tillid og åbenhed. CAM frem-

lægger alle sager vedrørende køb af indsatser for Arbejdsmarkedsudvalget (AMU). Undtagelsen er dog 

køb af enkeltpladser f.eks. i forbindelse med bevilling af et konkret uddannelsesforløb til en ledig. 

AMU er igennem sagsbehandlingen med til at sikre retning og prioritering af ressourcerne og aktive-

ringsindsatsen. Derudover medfører den politiske sagsbehandling også åbenhed omkring anvendel-

sen af eksterne samarbejdspartnere. 

Alle sager vedrørende konkurrenceudsættelse og tilkøb af indsatser drøftes og godkendes i Arbejdsmar-

kedsudvalget. Derigennem sikres politisk ejerskab i forbindelse med prioritering af ressourcer og indsatser.
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2. Lovgrundlag

Mulighederne for at konkurrenceudsætte er forholdsvis brede på arbejdsmarkedsområdet. I princip-

pet kan stort set alle typer af opgaver konkurrenceudsættes, og erfaringerne fra kommunerne er me-

get blandede. I en periode havde Gribskov Kommune konkurrenceudsat hele jobcentret. Det betød, at 

et privat firma varetog opgaven, mens kommunen havde et sekretariat, som monitorerede indsatsen. 

Lovgrundlaget for konkurrenceudsættelse findes i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 990 af 12. 

september 2014, kapitel 2. Af kapitlet fremgår:

• Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelse efter denne 

lov. Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen.

• § 4 c. Andre aktører, der har fået overladt opgaven med at varetage beskæftigelsesindsatsen for en 

person, forpligter på samme måde som Jobcenteret personen til at møde til samtaler og deltage i 

aktiviteter og tilbud efter kapitel 9 b-12.

• Stk. 2. Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for kommunen i forbindelse med 

indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger efter denne 

lov.

• Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om krav til andre aktørers sagsbehandling, her-

under om frister, underretninger og procedurer i forbindelse med sagsbehandlingen. Beskæftigel-

sesministeren kan herunder fastsætte regler om andre aktørers forpligtelse til at give Jobcenteret 

de nødvendige oplysninger om personer, der er omfattet af § 2, til brug for administrationen af 

den beskæftigelsesmæssige lovgivning m.v.

• Stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen ef-

ter denne lov kan varetages af andre aktører, herunder hvordan personer, der er omfattet af loven, 

skal have mulighed for at vælge mellem flere aktører.

• § 4 d. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om arbejdsløshedskassernes mulighed for at 

udføre opgaver efter denne lov.

Af lovgrundlaget fremgår det, at mulighederne for at inddrage private aktører i beskæftigelsesindsat-

sen er forholdsvist brede. Såvel myndighedsopgaver som tilbud i form af aktiveringsforløb kan kon-

kurrenceudsættes (se boksen om myndighedsopgaver og aktiveringsindsats nederst side 4). 

I forhold til myndighedsoverdragelse kan eksterne samarbejdspartnere dermed håndtere følgende 

opgaver:

• Træffe afgørelser – herunder begrundelser for afslag og håndtering af klagesager.

• Forpligte ledige – eksempelvis på fremmøde til aktiviteter.

• Sagsbehandling – bl.a. notatpligt, tidsfrister.

• Underretning til a-kasser og kommuner.

Som oftest gennemføres der ikke en EU udbudsrunde i forbindelse med opgaverne, men en proces, 

hvor en eller flere aktører inviteres til at afgive tilbud på baggrund af en af CAM specificeret kravs-

specifikation. Ressourcetrækket, i forhold til administration af udbudsprocessen i forbindelse med en 

inviteret udbudsrunde, er erfaringsmæssigt forbundet med mindre administration end ved et annon-

ceret EU-udbud. 
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Hvad kan lovgivningsmæssigt ikke konkurrenceudsættes?

Kommunerne kan ikke overlade det til andre aktører at træffe afgørelse om forsørgelsesydelser. Det er 

altid kommunen (eller arbejdsløshedskassen), der skal træffe afgørelse om borgernes ret til forsørgel-

sesydelser, dvs. kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse (eller arbejds-

løshedsdagpenge) mv. Det er derfor også kommunen (eller arbejdsløshedskassen), der skal træffe 

afgørelser om de ydelsesmæssige konsekvenser af f.eks. udeblivelse, herunder om borgeren skal have 

en sanktion eller ej, eller om borgeren f.eks. skal have en anden form for ydelse fra kommunen.

Kravet om, at afgørelser om ret til forsørgelsesydelser skal træffes af kommunen, udelukker ikke, at 

anden aktør kan foretage en række forberedelsesskridt i den forbindelse. Det betyder bl.a., at anden 

aktør kan oplyse og beskrive sagen samt udarbejde en skriftlig sagsfremstilling. Partshøring og ud-

arbejdelse af indstilling til afgørelser vedrørende forsørgelsesydelser skal imidlertid altid udføres af 

kommunen. Når kommunen har modtaget sagsmaterialet fra anden aktør, skal kommunen selvstæn-

digt tage stilling til, om der er de fornødne oplysninger i sagen, om sagsfremstillingen er i orden, om 

der er taget hensyn til de oplysninger, der er indhentet mv. Herefter kan kommunen partshøre og 

træffe afgørelse (vejledning til bekendtgørelse om andre aktører, nr. 9242 af 21/04/2015).

3. Muligheder for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktør

CAM har foretaget en række analyser og drøftelser af mulighederne for konkurrenceudsættelse. CAM 

har tilstræbt en proces med vægt på inddragelse af medarbejderne, hvor der inden for rammerne af 

ovenstående principper er blevet fundet mulige emner til konkurrenceudsættelse. Drøftelserne med 

medarbejderne er foregået i MED udvalget og en række møder med tillidsrepræsentanterne. Drøftel-

serne har været med til at skabe legitimitet, synlighed og en positiv indstilling omkring de mulige 

emner. 

Neden for er der præsenteret en række emner, hvori der er muligheder og potentialer i forbindel-

se med konkurrenceudsættelse. Mulighederne er beskrevet på en sådan måde, at de lægger op til en 

politisk drøftelse af indholdet. Det betyder, at mulighederne ikke følges op af en konklusion, men 

angiver en retning og et perspektiv ved konkurrenceudsættelse. Som det blev fremhævet i afsnittet 

om principperne, har CAM valgt ikke kun at medtage emner til konkurrenceudsættelse men også til-

købsmuligheder. Dvs. tilkøb af indsatser som CAM ikke selv tilbyder i dag, men hvor CAM vurderer, at 

private leverandører kan bidrage med viden og spidskompetencer på udvalgte områder. 

På baggrund af processen fremsætter CAM 8 muligheder, hvori der kan være et potentiale for konkur-

renceudsættelse. CAM skal bemærke, at mulighederne i 7 og 8 er tilkøb.

1. Kontaktforløbet for dagpengemodtagere med en lang videregående uddannelse (myndighedsover-

dragelse)

2. Kontaktforløbet for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (myndighed) 

3. Virksomhedscentre for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (aktiveringsindsats)

4. Danskundervisning og arbejdsmarkedsintro til borgere på integrationsprogrammet (aktiveringsindsats)

5. Mentorindsatsen for borgere på integrationsprogrammet (aktiveringsindsats)

6. Beskyttet beskæftigelse for handicappede borgere

7. Aktiveringsforløb for langtidsledige dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed (akti-

veringsindsats)

8. Fastholdelsesteam på sygedagpengeområdet (aktiveringsindsats)
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Ovenstående beskæftigelsesindsatser er områder, hvor der kan være et potentiale i at inddrage private 

aktører i indsatsen. Nedenfor beskrives de enkelte muligheder.

1. Kontaktforløbet for ledige dagpengemodtagere med en lang videregående uddannelse

Langt de fleste dagpengemodtagere i Frederikshavn Kommune er enten ufaglærte eller har en er-

hvervsuddannelse. CAM har stærke kompetencer inden for disse 2 målgrupper, men ledige med en 

lang videregående uddannelse har ofte andre behov, end CAM umiddelbart kan tilbyde. I alt udgør 

målgruppen ca. 15 helårspersoner svarende til 40 personer hen over året. Det betyder, at det er en 

forholdsvis begrænset målgruppe, som kræver spidskompetencer i opgaveløsningen. 

For de personer, der er under 30 år, vil CAM arbejde tæt sammen med Center for Unge i forbindelse 

med en eventuel proces for konkurrenceudsættelse.

Ved at overdrage kontaktforløbet til en ekstern samarbejdspartner er denne forpligtet til at afholde 

jobsamtaler og igangsætte aktiveringstilbud til målgruppen. Det betyder, at CAM overdrager myndig-

hedsansvaret til målgruppen i den resterende del af dagpengeperioden.  

2. Kontaktforløbet for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Jobparate kontanthjælpsmodtagere udgør en udsat målgruppe på arbejdsmarkedet. Målgruppen in-

deholder både tidligere dagpengemodtagere, som har opbrugt retten til dagpenge, men som er be-

rettiget til kontanthjælp, og personer, som har modtaget kontanthjælp i en årrække. Disse personer er 

som udgangspunkt jobparate, men CAM oplever en stigende udfordring i forhold til at få målgruppen 

i job og uddannelse. CAM vurderer, at et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner kan bidrage 

med ny viden og kompetencer og derigennem få målgruppen hurtigere i job og uddannelse. 

CAM foreslår, at konkurrenceudsættelsen med fordel kan ske i en proces, hvor 50 % af kontaktforlø-

bene overdrages til en ekstern leverandør. Det betyder, at CAM fortsat vil have 50 % af opgaven. I 2015 

havde CAM 479 jobparate kontanthjælpsmodtagere svarende til 280 fuldtidspersoner. Konkurrenceud-

sættelsen vil dermed betyde, at en kommende ekstern leverandør vil have ansvaret for ca. 250 perso-

ner.   

I forbindelse med konkurrenceudsættelsen ønsker CAM at forpligte leverandøren på et samarbejde, 

hvor der lægges vægt på sparring og erfaringsudveksling. Det betyder, at medarbejderne får mulighed 

for at få ny viden, som de kan anvende i det daglige arbejde. 

3. Virksomhedscentre til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

CAM har igennem flere år samarbejdet med en række private og offentlige virksomheder om en række 

virksomhedscentre. Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat el-

ler offentlig virksomhed. Målet med aftalen er at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet med ringe 

arbejdsmarkedserfaring, sprogproblemer eller psykiske barrierer tættere på arbejdsmarkedet. Aftalen 

betyder, at virksomheden stiller et fast antal virksomhedspraktikpladser til rådighed. 
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Ledige, der aktiveres i virksomhedscentre, løser arbejdsopgaver inden for virksomhedens daglige ar-

bejdsfelt. Derudover kan kandidaterne sideløbende deltage i forskellige aktiviteter, f.eks. danskud-

dannelse, misbrugsbehandling eller andre parallelindsatser, der kan understøtte den enkeltes vej ind 

på arbejdsmarkedet. En grundidé med virksomhedscentre er, at ledige lettere får arbejde, hvis de 

får erfaringer fra en arbejdsplads og indgår i et arbejdsfællesskab med ordinært ansatte. For at støt-

te kandidaterne udpeger virksomheden én eller flere mentorer, der kan hjælpe kandidaterne i dag-

ligdagen. 

De virksomheder, der samarbejder med CAM om virksomhedscentre, påtager sig et stort socialt ansvar 

og medvirker til, at færre ledige skal forsørges af det offentlige. Derudover kan virksomhedscentret 

være en rekrutteringskanal for virksomheden, både på kort og på lang sigt.

Hvordan et virksomhedscenter fungerer, kan udtrykkes gennem følgende eksempel:

Et varehus opretter et virksomhedscenter, hvor 4 kandidater arbejder med at fylde varer op og hol-

de orden på lageret m.v. Jobcentret uddanner 1 af varehusets faste medarbejdere til at være mentor 

for kandidaterne, og personen frikøbes til opgaven af jobcentret i 10 timer om ugen. Kontaktpersonen 

fra jobcentret samarbejder med mentoren om at følge op på kandidaternes kompetenceudvikling. 

Forløbet stopper på et aftalt tidspunkt eller tidligere, hvis kandidaten opnår ordinær beskæftigelse. 

Jobcentret placerer herefter om muligt en ny kandidat i virksomhedscentret.

Jobcentrets erfaringer med virksomhedscentre er positive, men der er udfordringer i forhold til etab-

leringen af nye centre. Etableringsfasen stiller store krav til at finde relevante virksomheder, der kan 

varetage indsatsen, og hvor der kan skabes progression for borgeren. Virksomhedskonsulenterne va-

retager mange arbejdsopgaver, og derfor ønsker CAM at indlede et samarbejde med en ekstern samar-

bejdspartner, som har spidskompetencer inden for virksomhedscentre. 

Særligt i forhold til personer i ressourceforløb er der behov for virksomhedsrettede aktiviteter, der kan 

hjælpe med at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Dette er en forholdsvis ny målgruppe i CAM 

og en målgruppe, som i høj grad kan profitere af et forløb i et virksomhedscenter. Derudover kan bor-

gere på integrationsprogrammet og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere også være oplagte mål-

grupper for indsatsen.

I forbindelse med en eventuel konkurrenceudsættelse er der mulighed for at udbyde selve opgaven 

med at etablere virksomhedscentre, men også selve driften af virksomhedscentrene. CAM vurderer, at 

en konkurrenceudsættelse af hele driften vil være mest hensigtsmæssigt. Det betyder, at den eksterne 

samarbejdspartner vil være ansvarlig for hele forløbet fra den ledige visiteres til indsatsen, og til for-

løbet afsluttes. 

4. Danskundervisning og arbejdsmarkedsintro til borgere på integrationsprogrammet

Danskuddannelse til voksne udlændinge har til formål at give voksne udlændinge de nødvendige 

dansksproglige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark. Uddan-

nelsen henvender sig til borgere på integrationsprogrammet, som skal bestå uddannelse, før de bliver 

berettiget til kontanthjælp på almindelige vilkår. Opgaven kan varetages enten af kommunen selv el-

ler udliciteres til en ekstern samarbejdspartner.
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Frederikshavn Kommune har indgået kontrakt med AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter, som udby-

der af danskuddannelserne. Kontrakten er gældende for perioden 2014-2018 med mulighed for 2 års 

forlængelse. AOF Nord – Frederikshavn Sprogcenter var også udbyder i perioden 2012-2013. I kontrakt-

grundlaget er der dog mulighed for, at CAM kan visitere 20 % af deltagerne til en anden leverandør.

Ud over at deltage i danskuddannelse deltager borgere på integrationsprogrammet også i virksom-

hedsrettede aktiveringsforløb som f.eks. virksomhedspraktik. Det er Projektafdelingen, der varetager 

indsatsen, men CAM vurderer, at der kan være en synergieffekt i, at danskuddannelse og virksom-

hedsindsatsen samles i en samlet indsats. Derfor ønsker CAM fremover at konkurrenceudsætte dansk-

uddannelse og virksomhedsindsatsen på integrationsområdet under et samlet udbud. Det betyder, at 

når den nuværende kontrakt med AOF udløber, skal den fremtidige leverandør være i stand til at til-

byde begge opgaver. I den resterende kontraktperiode ønskes dog at udnytte muligheden for at hen-

vise 20 % af deltagerne til en anden leverandør. Dermed vil der være mulighed for at sammenligne de 

to leverandører og effektivisere indsatsen. 

5. Mentorindsatsen for borgere på integrationsprogrammet

CAM og Center for Unge samarbejder i dag om mentorindsatsen for borgere på kanten af arbejdsmar-

kedet. Indsatsen er forankret i Center for Unge, men tilbydes både til unge uddannelseshjælpsmodta-

gere, kontanthjælpsmodtagere og borgere på integrationsprogrammet. En mentor er en person, som 

har til opgave at hjælpe personer med at opnå eller fastholde et arbejde eller komme i uddannelse. 

Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, der frikøbes for et tidsrum, eller det kan 

være en ekstern konsulent. Mentorfunktionen kan også varetages af en ansat i kommunen. Det afgø-

rende er, at mentorfunktionen bruges til en indsats, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren eller ud-

dannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage.

Center for Unge har et fagligt kompetent korps af mentorer, som der er stor efterspørgsel på i såvel 

CAM som Center for Unge. Antallet af personer på integrationsprogrammet har været stigende de se-

neste år, og det betyder, at der er behov for mentorer med spidskompetencer inden for de sprogli-

ge og kulturelle udfordringer, som nydanskerne udfordres af. Sprog og kultur udgør ofte en væsentlig 

udfordring i forhold til det danske arbejdsmarked for målgruppen. Derfor ønsker centrene at indgå et 

samarbejde med en ekstern leverandør, der kan bidrage med spidskompetencer over for borgere på 

integrationsprogrammet.

I første omgang ønsker centrene at igangsætte et forsøg, hvor mentorindsatsen for borgere på inte-

grationsprogrammet konkurrenceudsættes. Det betyder, at private leverandører inviteres til at byde på 

opgaven. Det er centrenes vurdering, at den private leverandør i forsøgsperioden vil bidrage til at få 

målgruppen tættere på arbejdsmarkedet og derigennem øger antallet af borgere på integrationspro-

grammet, som kommer i beskæftigelse. 

I forbindelse med en eventuel konkurrenceudsættelse vil CAM arbejde tæt sammen med Center for 

Unge i processen. 
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6. Beskyttet beskæftigelse for handicappede borgere

Byrådet vedtog i 2015 en politik for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune. Social-

økonomiske virksomheder påtager sig et stort ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Sær-

ligt inden for fleksjobområdet har socialøkonomiske virksomheder været en aktiv samarbejdspartner i 

forhold til at understøtte væksten i antallet af fleksjob på det rummelige arbejdsmarked.

CAM vurderer, at de positive erfaringer fra fleksjobområdet også kan komme andre borgere på kanten 

af arbejdsmarkedet til gavn. Særligt inden for beskyttet beskæftigelse (§ 103) er der mulighed for, at 

socialøkonomien kan bidrage til, at flere udsatte borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet.

I dag er det Projektafdelingen (PA) i regi af CAM, der udfører indsatsen på baggrund af visitering fra 

Center for Handicap og Psykiatri. I PA udfører de 25 handicappede borgere en række arbejdsopga-

ver i træ- og metalværkstederne. De handicappede borgere modtager ud over deres førtidspension en 

symbolsk løn for det arbejde, de udfører. Det arbejde, de udfører, sælges oftest til en række private 

virksomheder f.eks. Body Bike, men også i Projektafdelingens webshop http://pa-shoppen.dk - bl.a. 

den populære hyttefadsserie. Samlet er der et varesalg på ca. 2 mio. kr. 

Ideen er, at produktionen peger i retning mod det private arbejdsmarked og forsøger at skabe pro-

gression for deltagerne, så de f.eks. kan komme i løntilskud i en privat virksomhed. Et større sam-

arbejde med private virksomheder vil dermed være med til at styrke progressionen for den enkelte 

handicappede borger.

CAM vurderer, at der er gode mulighed for at øge varesalget og derigennem omsætningen og sam-

arbejdet med private virksomheder. Dette kræver dog større viden om og kompetencer inden for det 

private arbejdsmarked, end CAM har i dag. Derfor ønsker CAM at konkurrenceudsætte beskyttet be-

skæftigelse og derigennem etablere en socialøkonomisk virksomhed. CAM har i forbindelse med ana-

lysen undersøgt forretningsmodellerne for en række socioøkonomiske virksomheder. Analysen viser, at 

en socialøkonomisk virksomhed med den rigtige forretningsplan, kan øge varesalget til mindst 5 mio. 

kr. årligt i løbet af en 3 årig periode. Dette vil betyde behov for rekruttering og derigennem ansættelse 

af borgere på det rummelige arbejdsmarked. CAM forventer, at en socialøkonomisk virksomhed i peri-

oden vil kunne ansætte op til 3 personer i fleksjob og 3 handicappede borgere yderligere. 

CAM vurderer de samlede gevinster ved at etablere en socialøkonomisk virksomhed inden for beskyt-

tet beskæftigelse til at være følgende:

• Flere vil gå fra offentlige forsørgelse til ansættelse på det rummelige arbejdsmarked i f.eks. 

 fleksjob. 

• Øget produktion, hvorved handicappede borgere i beskyttet beskæftigelse får flere jobfunktioner 

at vælge imellem. 

• Flere handicappede borgere vil få mulighed for at komme i løntilskud i private virksomheder og 

derved tættere på arbejdsmarkedet.

 -     Dette frigiver pladser og skaber progression for, at borgere i dagbeskæftigelse kan komme i 

     beskyttet beskæftigelse. 
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Særligt progressionsperspektivet ved konkurrenceudsættelse af beskyttet beskæftigelse er stort. Pro-

gressionen sker ved, at flere handicappede borgere i beskyttet beskæftigelse kommer i kontakt med 

det ordinære private arbejdsmarked igennem privat løntilskud. Dette styrker progressionsmuligheder-

ne for de handicappede borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og som deltager i dagbeskæf-

tigelse. Disse borgere får nu mulighed for at arbejde hen imod at komme i beskyttet beskæftigelse og 

derigennem opnå større livskvalitet, arbejdsmarkedstilknytning osv.

CAM vurderer, at der er indtil flere nuværende socialøkonomiske virksomheder i lokalmiljøet, som har 

kompetencen til at løfte opgaven.

Samlet set er det vurderingen, at konkurrenceudsættelse af beskyttet beskæftigelse i form af etab-

lering af en privat socialøkonomisk virksomhed, vil være med til at styrke Frederikshavn Kommunes 

sociale profil som en kommune, der påtager sig et stort socialt ansvar for borgere på kanten af ar-

bejdsmarkedet – ikke mindst de handicappede.

7.   Aktiveringsforløb for langtidsledige dagpengemodtagere 
 med mere end 16 måneders ledighed

I indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere med over 16 måneders ledighed er der et behov for 

at gøre en ekstra indsats. De langtidsledige dagpengemodtagere med 16 måneders ledighed er en ud-

sat målgruppe, som efter 24 måneder risikere at miste retten til dagpenge og dermed stå uden forsør-

gelsesgrundlag. 

Lovgivningsmæssigt er CAM forpligtet til at tilbyde målgruppen en særlig jobrettet indsats i den re-

sterende del af dagpengeperioden, og det er denne indsats, som CAM ønsker at indgå et samarbejde 

med en ekstern leverandør om. I dag er det jobcentrets jobkonsulenter, som tilbyder den ekstra ind-

sats, men CAM ønsker at hjælpe målgruppen yderligere på vej mod arbejdsmarkedet igennem konkur-

renceudsættelse.

CAM vurderer, at målgruppen vil kunne profitere af at deltage i et intensivt forløb hos en ekstern sam-

arbejdspartner. Forløbet kan ses som en ”jobklub”, hvor målgruppen vil kunne arbejde intensivt med 

jobsøgning (samtaler), virksomhedspraktik, brug af netværk osv. På nuværende tidspunkt tilbyder CAM 

ikke en jobklub for målgruppen.

Formålet med forløbet er, at borgeren skal kende og kunne anvende de gængse jobsøgningsdiscipli-

ner, men det er også helt afgørende, at der sammen med den enkelte lægges en plan for, hvordan 

jobsøgningen skal finde sted, og hvor den skal føre hen. Herudover er der nogle handlinger, som skal 

trænes for at opnå et godt resultat. Sideløbende med disse elementer skal der arbejdes med den en-

keltes motivation i processen og suppleres med løbende virksomhedskontakt for hele tiden at kvali-

ficere jobsøgningen. Når disse aspekter anvendes og beherskes, er der al mulig grund til at tro på, at 

den ledige kommer i mål og opnår job. For deltagere, som ikke kommer i ordinært arbejde i forlæn-

gelse af forløbet, vil der blive fremsendt et afslutningsnotat til jobcentret. 

CAM vurderer, at indsatsen vil bidrage til, at flere langtidsledige kommer i arbejde eller uddannelse. I 

alt vurderes det, at ca. 100 personer vil være i målgruppen for indsatsen. 
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8. Fastholdelsesteam

Vi ved, at en hurtig og tidlig indsats giver resultater, således at det undgås, at den sygemeldte mister 

jobbet. Der er en gevinst for alle parter i at fastholde den sygemeldte på arbejdspladsen. Derfor øn-

sker CAM at effektivisere indsatsen i forhold til at fastholde delvist raskmeldte eller lønmodtagere, der 

er i risiko for at blive langvarigt syge i job. 

Der eksisterer i dag i lovgivningen en ”Fast Track ordning”, som giver virksomhederne mulighed for at 

kontakte jobcentret på en enkel og direkte måde i forbindelse med sygemeldinger. Ordningen forud-

sætter, at den pågældende person ønsker indsatsen og giver Jobcentret mulighed for at igangsætte en 

ekstraordinær tidlig indsats i forhold til en sygemeldt medarbejder, der ikke forventes raskmeldt in-

denfor 8 uger fra første fraværsdag. Ordningen har dog været anvendt i et stærkt begrænset omfang, 

men det ønsker Jobcentret at ændre på igennem mere aktive og synlige tiltag. 

Neden for er nogle af de arbejdsopgaver, CAM ønsker, at et fastholdelsesteam varetager, skitseret:

• Fastholdelsesteamet kan hjælpe med råd og vejledning i forbindelse med alle typer af problemer, 

der skaber risiko for, at en medarbejder mister jobbet.

• Teamet deltager gerne i rundbordssamtaler med den syge, virksomheden og evt. andre, f.eks. læ-

ge og tillidsrepræsentant.

• Teamet medvirker til at udarbejde handlingsplaner for fastholdelse af udsatte medarbejdere.

• Teamet bidrager med hjælp i den administrative proces med f.eks. ansøgning om personlig as-

sistance. 

• I første omgang kan fastholdelse ske via støtte til f.eks. omplacering, mentor, personlig assistan-

ceordning1 , § 562  aftale eller arbejdsredskaber. Virksomhedskonsulenterne i fastholdelsesteamet 

kan sammen med den ansatte drøfte situationen med arbejdspladsen. Det er derfor ikke en be-

tingelse, at den ansatte bliver sygemeldt, inden der bliver skabt kontakt til Jobcentret

CAM vurderer, at et fastholdelsesteam kan være med til at reducere tilgangen til sygedagpengesyste-

met. Derudover er det vigtigt at bemærke, at fastholdelsesteamet skal ses som en ekstra service til 

virksomheder og deres ansatte, som er i risiko for sygemelding. CAM har i dag ikke et fastholdelses-

team. 

1Hvis en medarbejder er sygemeldt på grund af en varig funktionsnedsættelse eller et handicap, kan virksomheden søge om støtte til 

en personlig assistent til medarbejderen. Personlig assistance kan gives til ansatte både i ordinær beskæftigelse og i fleksjob, i løn-

tilskudsjob og i virksomhedspraktik. En personlig assistent kan udføre de praktiske opgaver, som medarbejderen ikke selv kan udføre, 

og som er nødvendige for at fastholde medarbejderen i virksomheden. Den personlige assistent må derimod ikke udføre den faglige 

del af medarbejderens arbejde. Virksomheden kan få delvist refunderet lønnen til den personlige assistent.

2Indgår virksomheden en aftale med Jobcentret om en § 56-aftale, betyder det, at virksomheden kan få sygedagpengerefusion fra 

første sygedag. Fordelen er, at virksomheden fastholder medarbejderen og får refusion for de timer, hvor medarbejderen er fraværen-

de på grund af behandling m.m. Medarbejderen fastholder sin tilknytning til virksomheden og har mulighed for at få nødvendige 

behandlinger, så sygdommen ikke forværres.
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4. Kvalitet i opgaveløsningen

CAM fører i dag tilsyn med de opgaver, som er konkurrenceudsat. Særligt i forbindelse med overdra-

gelse af myndighedsansvar må der påregnes at være væsentlige transaktionsomkostninger forbundet 

med tilsyn og vedligeholdelse af kontrakter. CAM anbefaler, at disse udgifter medtages i den samlede 

beregning af en eventuel konkurrenceudsættelse. Især i opstartsfasen vil der skulle afsættes ressourcer 

til at sikre, at eksterne samarbejdspartnere er i stand til at efterleve de lovgivningsmæssige forplig-

telser. I forbindelse med serviceudbuddet vurderer CAM, at transaktionsomkostningerne var forholds-

vis høje. 

Ved konkurrenceudsættelse af opgaver med myndighedsansvar skal CAM bemærke, at eventuelle kla-

ger over samarbejdspartneren, f.eks. sagsbehandlingen, i første omgang skal rettes til denne. Det be-

tyder, at det ikke alene er op til kommunen at træffe afgørelser i konkrete sager. 

5. Konsekvenser for brugere ved fremtidigt leverandørskift

Da kvaliteten i tilbuddene forventes at stige i forbindelse med konkurrenceudsættelse, burde konse-

kvenserne for brugerne være positive. Det betyder dog ikke, at der ikke vil opstå sager, hvor brugerne 

vil klage over f.eks. kvaliteten og indholdet af tilbuddene hos eksterne samarbejdspartnere. Særligt 

på arbejdsmarkedsområdet, hvor formålet er at få ledige hurtigst muligt i job eller uddannelse, kan 

og vil der opstå situationer, hvor der er uenighed om, hvilken vej der er den hurtigste, og hvilke ind-

satser der er de rigtige. Der kan f.eks. opstå situationer, hvor en ekstern samarbejdspartner er nødt til 

at afholde svære samtaler med en ledig, som denne ikke er enig i eller ikke ønsker, men som er nød-

vendige i det videre sagsforløb. Sådanne eksempler er ikke nødvendigvis et udtryk for dårlig kvalitet i 

opgaveløsningen, men derimod nødvendige indsatser på vej tilbage i job eller beskæftigelse. 

6. Marked og konkurrence

Samlet set vurderes der at være et veletableret marked med flere potentielle leverandører. Ses der på 

det lokale marked i Frederikshavn Kommune, er der et forholdsvis begrænset antal leverandører, som 

vil kunne tilbyde den ønskede kvalitet. På det regionale arbejdsmarked eksisterer der et større mar-

ked med god mulighed for at etablere et tilfredsstillende match mellem pris og kvalitet. 

I forbindelse med konkurrenceudsættelse er der mulighed for at stille krav om, at leverandørerne 

etablerer sig i lokaler i Frederikshavn Kommune og derigennem tilbyder indsatsen lokalt. Det betyder, 

at konkurrenceudsættelsen vil være synlig i det lokale erhvervsliv. CAM har gode erfaringer med klau-

suler, der indebærer, at leverandøren etablerer sig lokalt. 

7. Påvirkning af lokalsamfundet

Konkurrenceudsættelsen forventes ikke at påvirke borgerne i Frederikshavn Kommune direkte, da det 

er forholdsvis afgrænsede opgaver målrettet ledige, der udbydes. For det lokale erhvervsliv forventes 

konkurrenceudsættelsen at have afledte positive effekter. Særligt i forhold til, at kommende leveran-

dører vil have udgifter forbundet med driften, som forventes afholdt i det lokale erhvervsliv. F.eks. vil 

der være udgifter forbundet med husleje, etablering af faciliteter, reklamer osv. 
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8. Påvirkning af øvrig kommunal opgaveløsning

CAM har i dag et bredt samarbejde med eksterne leverandører om aktiveringsindsatser, som foregår 

smidigt og effektiv. I udgangspunktet har disse forløb ingen større betydning for den samlede kom-

munale opgaveløsning. Det er særligt i forbindelse med konkurrenceudsættelse af myndighedsop-

gaver, at der kan være påvirkninger i forhold til andre politikområder i Frederikshavn Kommune. De 

største påvirkninger vil være i relation til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Et eksempel kan væ-

re aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har et kontaktforløb hos jobcentret, men som sam-

tidig har psykiske udfordringer, er handicappede, har sager i Familieafdelingen i relation til deres 

børn osv. Påvirkningen består i, at myndighedsansvaret overdrages fra jobcentret til en ekstern sam-

arbejdspartner, som ikke har de samme snitflader til kommunens øvrige centre. Derfor har CAM fra-

valgt at konkurrenceudsætte opgaver i relation til de meste udsatte målgrupper.  

9. Økonomisk gevinst og påvirkning af den samlede kommunale økonomi

Konkurrenceudsættelserne forventes gennemført på baggrund af businesscases med udgangspunkt i, 

at der skal være en samlet økonomisk besparelse. Besparelserne vil i udgangspunktet kunne ses på 

udgifterne til forsørgelsesydelser, da det forventes, at leverandørerne kan få de ledige i arbejde. 

I forhold til konkurrenceudsættelse af indsatser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal det be-

mærkes, at indsatserne ofte er langvarige, og resultaterne ses på langt sigt. Det betyder, at afkastet af 

investeringen ofte først ses de følgende år. Dermed kan der i år 1 være transaktionsomkostninger for-

bundet med konkurrenceudsættelse af indsatser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 

10. Kompetencer i den kommunale organisation

CAM har gode erfaringer med at administrere kontrakter, hvor det er aktiveringsindsatser, som er kon-

kurrenceudsat. I forhold til konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver har CAM forholdsvis be-

grænset viden og kompetencer, hvilket betyder, at ekspertisen forventes indkøbt eksternt. Derudover 

vil der være monitoreringsudgifter forbundet med tilsyn og vedligeholdelse af kontrakter, hvor myn-

dighedsansvaret er konkurrenceudsat. Dette er ressourcer, som CAM i øjeblikket ikke har afsat, men 

som skal påregnes. 

11. Læring i den kommunale organisation

Der forventes at være et stærkt læringspotentiale i konkurrenceudsættelse på arbejdsmarkedsområ-

det. Særligt i relation til aktiveringsforløbene forventes leverandørerne at kunne bidrage til kompe-

tenceudvikling. Dette skal ses i relation til, at CAM ønsker at gennemføre udbuddet med en klausul 

om, at der skal gennemføres en virksomhedsoverdragelse af personaler. 
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12. Tidsforbrug ved udbud

Tidsforbruget i forbindelse med konkurrenceudsættelse af aktiveringsforløb forventes ikke at have 

større ressourcemæssige konsekvenser i CAM.  CAM har gode erfaring inden for området og indgår lø-

bende kontrakter. Erfaringer som vil kunne anvendes i det fremadrettede arbejde. Processen frem til, 

at der kan skrives kontrakt med en leverandør i forbindelse med konkurrenceudsættelse af et aktive-

ringsforløb, har en varighed af ca. 3 måneder.

Kravene til udarbejdelse af kravsspecifikationer og processen omkring udbudsrunden forventes dog at 

være højere ved konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver. Det skal ses i relation til, at samar-

bejdspartneren formelt overtager hele ansvaret for kontaktforløbet og ikke ”kun” skal levere f.eks. et 

4 ugers aktiveringsforløb. CAM skal i den forbindelse nævne, at alene kravsspecifikationen til service-

udbuddet fyldte 40 sider, hvilket betyder, at der skal afsættes betydelige ressourcer i CAM. Derudover 

er det erfaringen fra serviceudbuddet, at der i det første år efter myndighedsoverdragelsen er for-

holdsvis store omkostninger forbundet med tilsynspligten og drøftelser med leverandørerne omkring 

opgavevaretagelsen. CAM vurderer, at arbejdsprocessen frem til, at der kan skrives kontrakt med en 

leverandør i forbindelse med konkurrenceudsættelse af en opgave med myndighedsansvar, har en va-

righed af minimum 6 måneder. 

CAM anbefaler, at de enkelte opgaver konkurrenceudsættes forskudt. Det betyder, at den enkelte ud-

budsproces afsluttes, før den næste igangsættes. Dermed sikres størst mulig kvalitet i processerne, og 

ressourcetrækket på medarbejderne spredes hen over en længere periode. 

13. Erfaringer – egne og andres

CAM har, som det fremgår oven for, ingen konkurrenceudsatte myndighedsopgaver, men derimod en 

række aftaler med eksterne samarbejdspartnere om aktiveringsindsatser. Ved udgangen af januar 

måned 2016 har CAM følgende aktiveringsindsatser, hvor aftalegrundlaget er reguleret gennem et kon-

traktforhold: 

• Arbejdsmarkedsforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere dvs. de kontanthjælpsmod-

tagere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Indsatsen består af undervisning i arbejdsmar-

kedsrettede forløb i kombination med virksomhedspraktik med henblik på ansættelse. Indsatsen 

varetages af den socialøkonomiske virksomhed Topvirk.

• Danskuddannelse for borgere på integrationsprogrammet. Indsatsen består af danskundervisning 

og er obligatorisk for borgere på integrationsprogrammet. Indsatsen varetages af AOF. 

Derudover har CAM historisk stærke erfaring fra samarbejde med eksterne leverandører og har haft 

en lang række af aftaler om aktiveringsforløb. CAM har også erfaringer med konkurrenceudsættelse 

af myndighedsopgaver, men det skal bemærkes, at CAM ikke selv har stået for udarbejdelse af kravs-

specifikation osv. Konkurrenceudsættelse af myndighedsopgaver har været omfattet af en proces, som 

staten har været tovholder på.
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14. Sammenfatning

CAM har siden november måned 2015 gennemført en proces med henblik på at finde en række mu-

ligheder til konkurrenceudsættelse. CAM har i processen lagt vægt på inddragelse af medarbejder-

ne gennem drøftelser med tillidsrepræsentanter og i Center MED. Der er enighed om, at nedenstående 

muligheder indeholder et godt udgangspunkt for konkurrenceudsættelse.

CAM har i analysen fokuseret på, at konkurrenceudsættelsen skal medføre en samlet økonomisk be-

sparelse samtidig med, at inddragelsen skal medføre gensidig videns- og erfaringsudveksling, så flest 

mulige borgere kommer i job og uddannelse. 

Der kan på arbejdsmarkedsområdet skelnes mellem 2 former for konkurrenceudsættelse:

• Myndighedsopgaver: Et eksempel på en myndighedsopgave, der kan konkurrenceudsættes, er 

kontaktforløbet for kontanthjælpsmodtagere. Her overtager samarbejdspartneren ansvaret for 

at afholde samtaler med ledige, virksomhedskontakten i forhold til at opsøge virksomheder og 

igangsætte tilbud. 

• Aktiveringsindsatser (tilbud): Når en ledig og dennes jobkonsulent aftaler at igangsætte et aktive-

ringsforløb, sker det enten i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner eller i et internt for-

løb. 

CAM har i dag stærke kompetencer inden for konkurrenceudsættelse af aktiveringsforløb, mens kon-

kurrenceudsættelsen af myndighedsopgaver stiller krav til et kompetenceniveau, som CAM kan tilveje-

bringe i samarbejde med ekstern konsulentbistand. 

Som det blev fremhævet i afsnittet om principperne for konkurrenceudsættelse, har CAM valgt ikke 

kun at medtage emner til konkurrenceudsættelse, men også tilkøbsmuligheder. Dvs. tilkøb af indsat-

ser som CAM ikke selv tilbyder i dag, men hvor CAM vurderer, at private leverandører kan bidrage med 

viden og spidskompetencer på udvalgte områder.

På baggrund af processen fremsætter CAM 8 muligheder, hvor der kan være et potentiale for konkur-

renceudsættelse. CAM skal bemærke, at mulighederne i 7 og 8 er tilkøb.

1. Kontaktforløbet for dagpengemodtagere med en lang videregående uddannelse (myndighedsover-

dragelse)

2. Kontaktforløbet for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (myndighed) 

3. Virksomhedscentre for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (aktiveringsindsats)

4. Danskundervisning og arbejdsmarkedsintro til borgere på integrationsprogrammet (aktiverings-

indsats)

5. Mentorindsatsen for borgere på integrationsprogrammet (aktiveringsindsats)

6. Beskyttet beskæftigelse for handicappede borgere

7. Aktiveringsforløb for langtidsledige dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed 

(aktiveringsindsats)

8. Fastholdelsesteam på sygedagpengeområdet (aktiveringsindsats)
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Som det fremgår af listen, er der mulighed for både at konkurrenceudsætte myndighedsopgaver og 

aktiveringsindsatser. De 8 emner er uafhængige af hinanden, hvilket betyder, at der er mulighed for 

at prioritere imellem mulighederne. 

Afslutningsvis skal CAM fremhæve, at konkurrenceudsættelse normalt finder sted på baggrund af god-

kendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Det betyder, at CAM fremsætter businesscases, som udvalget drøf-

ter og tager beslutning på baggrund af. Udgangspunktet for udarbejdelse af businesscases er, at de 

som minimum skal medføre en nettobesparelse i forhold til de udgifter, CAM selv vil have ved at ud-

føre opgaven. I de tilfælde, hvor konkurrenceudsættelse har snitflader til Center for Unge, vil Børne- 

og Ungdomsudvalget ligeledes blive inddraget i drøftelserne.  

Denne rapport er udarbejdet til den politiske arbejdsgruppe vedrørende budgetbemærkning om kon-

kurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør. Rapporten anvendes som oplæg til en poli-

tisk drøftelse af, om man vil gå videre med undersøgelse af mulighederne for konkurrenceudsættelse 

og inddragelse af fremmed aktør på rapportens område. Rapporten er således ikke en udtømmende 

analyse, men vil i givet fald skulle følges op af yderligere undersøgelser, før der træffes endelig be-

slutning. 

Februar 2016
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Konkurrenceudsættelse i Center for 
Arbejdsmarked

Perspektiver og mulighed for inddragelse af 
private leverandører i 

beskæftigelsesindsatsen



Baggrund for analysen

CAM har siden november måned 2015 gennemført en proces med henblik på 
at finde en række muligheder til konkurrenceudsættelse. CAM har i processen 
lagt vægt på inddragelse af medarbejderne gennem drøftelser med 
tillidsrepræsentanter og i Center MED. 

CAM har i analysen fokuseret på, at konkurrenceudsættelsen skal medfører en 
samlet økonomisk besparelse samtidig med, at inddragelsen skal medføre 
gensidig videns- og erfaringsudveksling sådan så flest mulige borgerne 
kommer i job og uddannelse. 

Der er enighed om, at nedstående muligheder indeholder et godt 
udgangspunkt for konkurrenceudsættelse.

Side 2



Begrebet konkurrenceudsættelse

CAM har følgende definition af konkurrenceudsættelse

Side 3

Konkurrenceudsættelse finder sted, når en opgave, der i dag 

udføres af en kommunal leverandør,

afprøves i forhold til eksterne samarbejdspartnere

Det betyder, at tilkøb af indsatser som CAM ikke tilbyder i dag, ligger uden for 

rammerne af konkurrenceudsættelse. Tilkøb af indsatser hos eksterne leverandører 

kan dog stadig være interessante, hvis leverandøren kan bidrage med kompetencer og 

viden i opgaveløsningen og derigennem få ledige hurtigere i job og uddannelse. Derfor 

har CAM valgt også at medtage en række muligheder for tilkøb i analysen. 
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Principperne

Principperne udgør den ”ramme” som samarbejdet med 
eksterne leverandører vil foregå indenfor:

1. Samarbejdet med eksterne leverandører skal bidrage til, at den lediges 
varighed på offentlig forsørgelse, bliver så kort som muligt. Dette sikres ved 
at etablere et godt jobmatch mellem den ledige og virksomheden, som er til 
gavn for både ledige, virksomheden og den samlede økonomi i kommunen.

2. Konkurrenceudsættelse er et samarbejde med en eller flere aktører på 
områder, hvor der kan være behov for at inddrage spidskompetencer, som 
ikke nødvendigvis er tilstede i organisationen. Samarbejdet vil være baseret 
på erfaringsudveksling. Derigennem sikres det, at konkurrenceudsættelse 
har et udviklingspotentiale for medarbejderne i CAM samtidig med, at flere 
ledige kommer i arbejde og uddannelse.



Principperne

3. CAM tilstræber at sikre de bedste personalemæssige konsekvenser i 
forbindelse med konkurrenceudsættelse. CAM vil derfor have fokus på at 
tilbyde medarbejder der indgår i samarbejdet med eksterne 
samarbejdspartnere mulighed for virksomhedsoverdragelse. Det betyder, 
at medarbejderen overdrages til samarbejdspartneren og derigennem 
udvikler sine kompetencer til gavn for borgere og virksomheder i 
Frederikshavn Kommune.

4. CAM tilstræber kontraktperioder af en varighed der sikrer, at 
omkostningerne forbundet med udbudsprocessen og efterfølgende 
vedligeholdelse af aftalegrundlaget ikke overstiger den pris, som CAM selv 
kan løse opgaven for. Derudover er det vigtigt, at samarbejdspartnerne 
bliver målt og belønnet på effekten i forhold til at få ledige ind på- eller 
tættere på arbejdsmarkedet.
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Principperne

5. Alle sager vedrørende konkurrenceudsættelse drøftes og godkendes i 
Arbejdsmarkedsudvalget. Derved sikres politisk ejerskab i forbindelse med 
prioritering af ressourcer og indsatser.
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Muligheder for konkurrenceudsættelse

Nøgleordet for arbejdet de seneste måneder har været ”at vi kan alt, 
men ikke alene…” Principperne er et udtryk for, at 
konkurrenceudsættelse er et samarbejde som giver nye muligheder 
både for medarbejdere og ledige.

Vi er igennem en konstruktiv dialog, og med sparring fra Center MED, 
kommet frem til 7 gode muligheder, som vil være med til at:

 Øge kvaliteten af indsatsen

 Sørge for at flere kommer i job og uddannelse

 Sikre erfaringsudveksling og kompetenceudvikling for de medarbejdere, 
som får nye snitfalder til samarbejdspartnerne og ikke mindst for de der 
indgår i en eventuel virksomhedsoverdragelse 

 Sikre en robust og stærk organisation i årerne fremover

Side 7



Forskellige former for 
konkurrenceudsættelse

 Der kan på arbejdsmarkedsområdet skelnes mellem to former 
for konkurrenceudsættelse:

 Myndighedsopgaver: Et eksempel på en myndighedsopgaver der kan 
konkurrenceudsættes, er kontaktforløbet for kontanthjælpsmodtagere. Her 
overtager samarbejdspartneren ansvaret for at afholde samtaler med 
ledige, virksomhedskontakten i forhold til at opsøge virksomheder og 
igangsætte tilbud. 

 Aktiveringsindsatser (tilbud): Når en ledig og dennes jobkonsulent aftaler at 
igangsætte et aktiveringsforløb, sker det enten i samarbejde med en 
ekstern samarbejdspartner, eller i et internt forløb. 
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Muligheder for konkurrenceudsættelse

På baggrund af processen fremsætter CAM 8 muligheder, hvori der 
kan være et potentiale for konkurrenceudsættelse. CAM skal bemærke 
at mulighederne 7 og 8 er tilkøb.

1. Kontaktforløbet for dagpengemodtagere med en lang videregående uddannelse 
(myndighedsoverdragelse)

2. Kontaktforløbet for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (myndighed) 

3. Virksomhedscentre for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (aktiveringsindsats)

4. Danskundervisning og arbejdsmarkedsintro til borgere på integrationsprogrammet 
(aktiveringsindsats)

5. Mentorindsatsen for borgere på integrationsprogrammet (aktiveringsindsats)

6. Beskyttet beskæftigelse for handicappede borgere

7. Aktiveringsforløb for langtidsledige dagpengemodtagere med mere end 16 måneders 
ledighed (aktiveringsindsats)

8. Fastholdelsesteam på sygedagpengeområdet (aktiveringsindsats)
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1- Kontaktforløbet for ledige dagpenge-
modtagere med en lang videregående 
uddannelse

Langt de fleste dagpengemodtagere i Frederikshavn Kommune er 
enten ufaglærte eller har en erhvervsuddannelse. CAM har stærke 
kompetencer inden for disse 2 målgrupper, men ledige med en lang 
videregående uddannelse har ofte andre behov, end CAM umiddelbart 
kan tilbyde. 

 I alt udgør målgruppen ca. 15 helårspersoner svarende til 40 personer hen 
over året. 

Ved at overdrage kontaktforløbet til en ekstern samarbejdspartner er 
denne forpligtet til at afholde jobsamtaler og igangsætte 
aktiveringstilbud til målgruppen. Det betyder, at CAM overdrager 
myndighedsansvaret til målgruppen i den resterende del af 
dagpengeperioden.  
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2- Kontaktforløbet for arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere

Jobparate kontanthjælpsmodtagere udgør en udsat målgruppe på 
arbejdsmarkedet. Disse personer er som udgangspunkt jobparate, men CAM 
oplever en stigende udfordring i forhold til at få målgruppen i job og uddannelse. 
CAM vurderer, at et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner kan bidrage 
med ny viden kompetencer og derigennem få målgruppen hurtigere i job og 
uddannelse. 

CAM forslår at konkurrenceudsættelsen med fordel kan ske i en proces, hvor 50 
% af kontaktforløbene overdrages til en ekstern leverandør. Det betyder, at CAM 
fortsat vil have 50 % af opgaven. 

I forbindelse med konkurrenceudsættelsen ønsker CAM at forpligte leverandøren 
på et samarbejde hvor der lægges vægt på sparring og erfaringsudveksling. Det 
betyder, at medarbejderne får mulighed for at få ny viden som de kan anvende i 
det daglige arbejde. 
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3- Virksomhedscentre til borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet

Jobcentrets erfaringer med virksomhedscentre er positive, men der er 
udfordringer i forhold til etablering af nye centre. Etableringsfasen stiller 
store krav til at finde relevante virksomheder, der kan varetage 
indsatsen, og hvor der kan skabes progression for borgeren. 

Særligt i forhold til personer i ressourceforløb er der behov for 
virksomhedsrettede aktiviteter, der kan hjælpe med at få borgeren 
tættere på arbejdsmarkedet. 

Der er mulighed for at udbyde selve opgaven med at etablere 
virksomhedscentre, men også driften. CAM vurderer, at en 
konkurrenceudsættelse af begge dele vil være hensigtsmæssigt. Det 
betyder, at samarbejdspartneren vil være ansvarlig for hele forløbet fra 
den ledige visiteres til indsatsen og til forløbet afsluttes. 
Side 12



4- Danskundervisning og 
arbejdsmarkedsintro til borgere på 
integrationsprogrammet

Frederikshavn Kommune har indgået kontrakt med AOF Nord – Frederikshavn 
Sprogcenter, som udbyder af danskuddannelserne.

Ud over at deltage i danskuddannelse deltager borgere på 
integrationsprogrammet også i virksomhedsrettede aktiveringsforløb som f.eks. 
virksomhedspraktik. Det er Projektafdelingen, der varetager indsatsen, men 
CAM vurdere, at der kan være en synergieffekt i, at danskuddannelse og 
virksomhedsindsatsen samles i en samlet indsats. 

Derfor ønsker CAM fremover at konkurrenceudsætte danskuddannelse og 
virksomhedsindsatsen på integrationsområdet under et samlet udbud. 

Muligheden for at henvise 20 % af deltagerne til en anden leverandør end AOF 
via den nuværende kontrakt. Dermed vil der være mulighed for at sammenligne 
de to leverandører og effektivisere indsatsen. 
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5- Mentorindsatsen for borgere på 
integrationsprogrammet

CAM og Center for Unge samarbejder i dag om mentorindsatsen for 
borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Center for Unge har et fagligt 
kompetent korps af mentorer, som der er stor efterspørgsel på i såvel 
CAM som Center for Unge. 

Antallet af personer på integrationsprogrammet har været stigende de 
seneste år og det betyder, at der er behov for mentorer med 
spidskompetencer inden for de sproglige og kulturelle udfordringer som 
nydanskerne udfordres af. 

I første omgang ønsker centrene at igangsætte et forsøg, hvor 
mentorindsatsen for borgere på integrationsprogrammet 
konkurrenceudsættes. 
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6- Beskyttet Beskæftigelse for 
handicappede borgere

Byrådet vedtog i 2015 en politik for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn 
Kommune. 

Særligt inden for fleksjobområdet, har socialøkonomiske virksomheder været en aktiv 
samarbejdspartner i forhold til at understøtte væksten i antallet af fleksjob på det 
rummelige arbejdsmarked.

I dag er det Projektafdelingen (PA) i regi af CAM, der udfører indsatsen på baggrund af 
visitering fra Center for Handicap og Psykiatri. Ideen er, at produktionen peger i retning 
mod det private arbejdsmarked og forsøger at skabe progression for deltagerne.

CAM vurderer, at der er gode mulighed for at øge varesalget og derigennem 
omsætningen og samarbejdet med private virksomheder. Dette kræver dog større viden 
om- og kompetencer inden for det private arbejdsmarked, end CAM har i dag. 

Et større samarbejde med private virksomheder vil være med til at styrke progressionen 
for den enkelte handicappede borger.

Side 15



7- Aktiveringsforløb for langtidsledige 
dagpengemodtagere med mere end 16 
måneders ledighed

Langtidsledige dagpengemodtagere med 16 måneders ledighed er en udsat 
målgruppe, som efter 24 måneder risikere at miste retten til dagpenge og 
dermed stå uden forsørgelsesgrundlag. 

Lovgivningsmæssigt er CAM forpligtet til at tilbyde målgruppen en særlig 
jobrettet indsats i den resterende del af dagpengeperioden, og det er denne 
indsats, som CAM ønsker at indgå et samarbejde med en ekstern leverandør 
om. Forløbet kan ses som en ”jobklub”, hvor målgruppen vil kunne arbejde 
intensivt med jobsøgning (samtaler), virksomhedspraktik, brug af netværk osv. 
På nuværende tidspunkt tilbyder CAM ikke en jobklub for målgruppen.

CAM vurderer, at indsatsen vil bidrage til, at flere langtidsledige kommer i 
arbejde eller uddannelse. I alt vurderes det, at ca. 100 personer vil være i 
målgruppen for indsatsen. 
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4- Fastholdelsesteam

Vi ved, at en hurtig og tidlig indsats giver resultater, det undgås, at den 
sygemeldte mister jobbet. Der er en gevinst for alle parter i, at fastholde den 
sygemeldte eller personer der er i risiko for en sygemelding på arbejdspladsen. 

Det opnår vi med et fastholdelsesteam:

 Fastholdelsesteamet kan hjælpe med råd og vejledning i forbindelse med alle typer af 
problemer der skaber risiko for, at en medarbejder mister jobbet.

 Teamet bidrager med hjælp i den administrative proces om f.eks. ansøgning om 
personlig assistance. 

 I første omgang kan fastholdelse ske via støtte til f.eks. omplacering, mentor, 
personlig assistanceordning eller arbejdsredskaber.

CAM vurderer, at et fastholdelsesteam kan være med til at reducere tilgangen 
til sygedagpengesystemet. 

Side 17



Opsamling

 Som det fremgår af de forgående slides, er der mulighed for både at 
konkurrenceudsætte myndighedsopgaver og aktiveringsindsatser. De 8
emner er uafhængige af hinanden, hvilket betyder, at der er mulighed for at 
prioritere imellem mulighederne. 

 Afslutningsvis skal CAM fremhæve, at konkurrenceudsættelse normalt 
finder sted på baggrund af godkendelse i Arbejdsmarkedsudvalget. Det 
betyder, at CAM fremsætter businesscases, som udvalget drøfter og tager 
beslutning på baggrund af. 

 Udgangspunktet for udarbejdelse af businesscases er, at de som 
minimum skal medføre en nettobesparelse i forhold til de udgifter, 
CAM selv vil have ved at udføre opgaven. 
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11/2-2016 11.30-12.30 at Sprogcenter Lodsgade 14, 9900 Frederikshavn

Contact: Almina Nikontovic 21 37 19 27

NEWCOMER´S SERVICE 

FREDERIKSHAVN KOMMUNE OFFERS FREE ADVICE AND GUIDANCE 

FOR ALL NEWCOMERS ABOUT LIVING AND WORKING IN THE 

MUNICIPALITY.

DO YOU NEED ANY HELP?

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://ascensionnyc.org/wpsystem/wp-content/uploads/2015/10/Welcome-Newcomers.png&imgrefurl=http://ascensionnyc.org/2015/10/newcomers-brunch-october-25th/&h=300&w=300&tbnid=Sm9CXslPlZNV7M:&docid=TXau4NfWkDileM&ei=30O4VrH3JcbyO9PMvuAF&tbm=isch&ved=0ahUKEwjx4qvN0ufKAhVG-Q4KHVOmD1w4ZBAzCD0oOjA6
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Bosætningsservice – Frederikshavn Kommune
New in Frederikshavn Kommune

Bosætningsservice  -  Newcomer Service
Kontakt: Almina Nikontovic
Direkte: 98 45 72 37  -  Mobil; 21 37 19 27
Mail: alni@frederikshavn.dk

Rådhus Allé 100 – DK-9900 Frederikshavn   -    Facebook: New in Frederikshavn Kommune

Job search seminar 

A free introduction to job search for foreign job seekers

Are you new to job search in Denmark? Or could you use some practical help and guidance on how to 

successfully search for a job? Workindenmark would like to invite you to a free of charge seminar, where you 

will be introduced to the basics of job search in Denmark. You will also get the chance to share your 

experiences with others.

The seminar is held in English and covers:

• What is important to Danish employers?

• Cover letter, CV and job interview

• Tips for your job search – how to improve your opportunities in Denmark?

When: 2 March 2016, 12:00 -14:00

Where: Hangaardsvej 5, 9900 Frederikshavn

Register online: 

workindenmark.nemtilmeld.dk 

You will receive a confirmation on your registration. First come, first served. Costs: Free
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Bosætningsservice – Frederikshavn Kommune
New in Frederikshavn Kommune

Bosætningsservice  -  Newcomer Service
Kontakt: Almina Nikontovic
Direkte: 98 45 72 37  -  Mobil; 21 37 19 27
Mail: alni@frederikshavn.dk

Rådhus Allé 100 – DK-9900 Frederikshavn   -    Facebook: New in Frederikshavn Kommune

Entrepreneurs – start your own business

Do you dream of starting your own business or have you already started?

The seminar is held in English and covers the most important things you need to know before starting on 

your own.

Erhvervshus Nord gives you a professional and impartial feedback and advice about starting a business. 

We will focus on your business and on your product / service. You have the opportunity to ask any questions 

you may have about starting a new business and how you can strengthen your idea commercially.

Where: Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn 

When:  14.00-15.30
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Newcomer Service în

Frederikshavn Kommune

Newcomer Service 

Contact Almina Nikontovic

Direct: +45 98 45 72 37 

Mobile: +45 21 37 19 27

Mail: alni@frederikshavn.dk 

Rådhus Allé 100 

DK-9900 Frederikshavn

Facebook: New in Frederikshavn Kommune

personala via www.skat.dk. Acesta necesita ca sa 

aduceti NemID-ul (semnatura digitala)la intalnire 

cu noi. Va rugam sa va amintiti ca si partenerul 

dvs. necesita un card de impozit(tax card). 

Ingrijirea copilului 
Ingrijirea copilului in institutiile de stat include: 

cresa si /sau o persoana care ingrijeste copii

( pentru copii de la 0 la 3 ani), gradinita ( pen-

tru copii de la 3 la 6 ani). Este importanat sa va 

inscrieti cat mai curand posibil. Listele de astep-

tare sunt bazate pe data de inscriere. Aveti nevoie 

de NemID (semnatura digitala) pentru inscriere. 

Citizen Service va poate asista ca sa completati 

aplicatia. 

Inscrierea la scoala 
Cei mai multi dintre copiii danezi care au atins 

varsta scolara ( aproximativ 6 ani) se inscriu la 

scoala publica din apropierea locuintei lor. Puteti 

alege si o scoala privata pentru copilul dvs. Daca 

vreti sa va inscrieti copilul la scoala publica, 

contactati biroul de servicii pentru cetatateni. 

Va vor informa care scoala ofera posibilitatea de 

inscriere pentru copii care nu vorbesc daneza.

 

Alocatia pentru copil 
Autoritatea care se ocupa cu alocatia pentru copil 

este: “Udbetaling Danmark”. Cetatenii Uniunii Eu-

ropene trebuie sa se inregistreze pentru alocatia 

pentru copil. Daca ati locuit si lucrat intr-o tara 

UE anterior, sunteti normal indreptatit sa primiti 

integral alocatia pentru copil. Citizen Service va 

poate ajuta sa aplicati pentru aceasta. 

Facebook page 
Vizitati pagina noastra de Facebook pentru mai 

multe informatii. Aici veti gasi si stiri despre ac-

tivitati sociale in cadrul municipalitatii noastre. 

www.facebook.com/New in Frederikshavn 
Newcomer Service 
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Newcomer Service va poate ajuta la 

diferite probleme, cand v-ati mutat 

in municipiul nostru. De exemplu: sa 

gasiti o slujba pentru partenerul dvs.; 

verificarea posibilitatilor de cazare; 

scolarizarea daneza; ingrijirea copilului; 

inmatricularea copilului dvs. la scoala, 

educatia adultilor, petrecerea timpului 

liber, retele culturale si sociale. 

Speram ca acest tip de informatie va face 

mai usor pentru dvs. sa va stabiliti in 

Municipiul Frederikshavn. 

Almina Nikontovic
Newcomer Coordinator

Newcomer Service
-gata sa va ajute 

Fonduri de somaj si sindicate 
Cand sunteti angajat in Municipiul Frederikshavn 

veti gasi informatia urmatoare valoroasa. Cei mai 

multi danezi sunt membrii unui fond de somaj 

(A-kasse) si a unui sindicat. Fondul de somaj este 

asigurarea dvs., daca va pierdeti serviciul si pen-

tru a fi sfatuit cum sa va gasiti o slujba noua. 

Ca membru al sindicatului primiti asistenta cu 

orice problema legata de ocuparea fortei de 

munca. De exemplu: dispute legate de salariu si 

fonduri de vacanta, sau probleme mai dificile cum 

ar fi frauda de plata, incheierea contractului de 

munca, pensii. Pentru o suma modesta de bani, 

veti primi un partener de colaborare experimen-

tat, care va poate ajuta cu sfat financiar, legal si 

practic. In Danemarca poti alege liber intre sin-

dicate si fonduri de somaj. Cei mai multi aleg un 

fond de somaj si un sindicat bazandu-se pe linia 

lor de afaceri ( tipul de serviciu) sau educatie. 

Reguli pentru ajutorul de somaj 
Pentru ca sa primiti ajutor de somaj, trebuie sa 

indepliniti urmatoarele cerinte: 

- apartenenta la un fond de somaj pentru cel 

putin un an: 

- angajat ca salariat pentru minimum 1924 de 

ore in ultimii trei ani, daca sunteti membru al 

unei asigurari cu jumatate de norma 

- inregistrarea ca solicitant de slujba la jocent-

er-ul de care apartineti, din prima zi a statu-

tului de somer 

- disponibilitate pentru piata fortei de munca, 

ceea ce inseamna ca trebuie sa aplicati si sa 

acceptati slujbe cu un preaviz de doar cateva 

zile 

- va tineti saptamanal la curent cu slujbele dis-

ponibile 

Aveti dreptul la ajutor de somaj pentru doi ani pe 

o perioada de trei ani, daca indepliniti cerintele 

enumerate. 

Slujba pentru partenerul dvs. 
Newcomer Service are o retea puternica printe 

companiile din municipalitatea noastra si o parte 

importanta a muncii noastre este sa gasim slujba 

potrivita fiecaruia. De aceea, daca aveti CV-ul 

partenerului dvs, cel mai adesea suntem capabili 

sa va oferim informatii valoroase despre posibili-

tatile de angajare. 

Scolarizarea daneza
( ptr. invatarea limbii daneze) 
Nu mai tarziu de la o luna de la sosire veti primi o 

invitatie pentru scolarizare.

Daca nu primiti aceasta invitatie va rugam sa 

sunati la 98 45 72 00. 

Cazare 
Va putem aranja un contact cu persone din asoci-

atiile pentru locuinte, si daca doriti sa cumparati 

o casa sau un apartament, avem posibilitatea sa 

va asistam cu aceasta.Daca locuiti intr-o casa sau 

un apartament inchiriat, puteti aplica pentru alo-

catie pentru locuinta via www.borger.dk . Acest 

proces necesita Nem ID ( o semnatura digitala). 

Newcomer Service va poate de asemenea ghida cu 

privire la aceste chestiuni. 

Impozit (TAX) 
Impozitul este o institutie nationala si de aceea 

nu este o parte a Citizen Service(primariei) in 

municipiul Frederikshavn. Oricum, Citizen Service 

va poate asista ca sa completati documentele 

de returnare de impozit pe profit sau alocatie 
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Newcomer Service in

Frederikshavn Kommune

Newcomer Service 

Contact Almina Nikontovic

Direct: +45 98 45 72 37 

Mobile: +45 21 37 19 27

Mail: alni@frederikshavn.dk 

Rådhus Allé 100 

DK-9900 Frederikshavn

Facebook: New in Frederikshavn Kommune

Child care
Public child care in Denmark includes; day care

institution, day care childminder (for children

aged 0-3) and kindergarten (for children aged

3-6). It is important that you sign up as soon as

possible. The waiting lists are based on the date 

you sign up. You need your NemID (digital signa-

ture) to register. Citizen Service can assist you in

filling in the application.

Signing up for school
Most Danish children who have reached the

school age (approx. 6 years of age) attend public

school near their home. You can also choose a

private school for your child.

If you want your child to attend a public school,

you can contact the Citizen Service office. They

will inform you which schools offer enrolment for

children who do not speak Danish.

Child benefits
The authority dealing with child benefits is “Ud-

betaling Danmark”. EU Citizens have to register for

child benefits. If you have lived and worked in an

EU country previously, you are usually entitled to

the full amount of child benefits. Citizen Service

can help you apply.

Facebook page
Visit our Facebook-page for further information.

Here you will also find news about social activi-

ties all over the municipality.

www.facebook.com/New in Frederikshavn



Newcomer Service can assist you in 

several matters when you have moved 

to our municipality: For example finding 

a job for your partner, checking out 

housing possibilities, Danish tuition, child 

care, enrolling your child in school, adult 

education, leisure, culture and social 

networking.

We hope this kind of information will 

make it easier for you to settle down in 

Frederikshavn Kommune.

Almina Nikontovic
Newcomer Coordinator

Newcomer Service
– ready to assist you

Unemployment funds and unions
When you are employed in Frederikshavn Mu-

nicipality you will find the following information 

valuable. 

Most Danes are members of an unemployment 

fund (A-kasse) and a union. The unemployment 

fund is your financial insurance if you become 

unemployed and you get advice on how to find a 

new job. 

As a member of a union, you can get assistance 

on any problem related to your employment. For 

instance; disputes over payment and vacation 

funds or larger matters like fraud on payment, 

employee termination and pensions. For a modest 

amount of money, you get an experienced col-

laborative partner, who can help you on financial, 

legal and practical advice. In Denmark, you can 

choose freely between unions and unemployment 

funds. Most people choose an unemployment 

fund and a union based on their line of business 

or education.

Rules for unemployment benefits
In order to get unemployment benefits, you need 

to fulfill these requirements;

- membership of an unemployment fund for at 

least a year 

-  employment as a salary earner for a minimum 

of 1,924 hours within the past 3 years, if you 

have a part time insurance

- registration as an employment seeker at your 

local jobcentre, from the first day of your un-

employment status

- availability to the job market, this means that 

you need to apply for and take jobs with a 

days notice

- keep updated on available jobs on a weekly 

basis

You are entitled to unemployment benefits for 

2 years within a 3 year period, if you fulfill the 

requirements

Job for your partner
Newcomer Service has a strong network among 

the companies in our municipality, and an impor-

tant part of our work is to make the right job

matches. Therefore: If we have your partner’s CV,

we will often be able to give valuable information

about job possibilities.

Danish tuition
No later than a month after your arrival, you will

receive an invitation for Danish tuition. If you do

not receive this invitation, please call 98 45 72 00.

Housing
We can set you up with contact persons in the

housing associations and if you want to buy a

house or a flat, we are able to assist you on this.

If you live in a rental house/flat, you can apply for

housing benefits via www.borger.dk.

This process requires NemID (a digital signature).

Newcomer Service can also guide you on these

matters.

Tax
Tax is a national authority and therefore not a

part of Citizen Service in Frederikshavn Kommune.

However, Citizen Service can assist you on filling

in your income tax return documents or your

personal allowance via www.skat.dk.

This requires that you bring your NemID (digital

signature) to the meeting. Please remember your

partner also needs a tax card.
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Serwis dla nowo przybyłych

w Frederikshavn Kommune

Serwis dla Nowo przybyłych
Kontakt Almina Nikontovic
Telefon (bezpośr): +45 98 45 72 37
Telefon komórkowy: +45 21 37 19 27
Mail: alni@frederikshavn.dk
Rådhus Allé 100
DK-9900 Frederikshavn
Facebook:
New in Frederikshavn Kommune

Podatki
Urząd skarbowy jest organem państwowym i nie 
jest częścią Urzędu Gminy Frederikshavn. Jednak 
pracownicy Urzędu Gminy mogą Ci pomóc przy 
wypełnianiu dokumentów podatkowych (zezna-
nie, ulgi podatkowe) w elektronicznym serwisie 
podatkowym: www.skat.dk. By dopełnić tych 
czynności, należy posiadać NemID (podpis cyfro-
wy).  Proszę pamiętać, że Twoj partner również 
jest zobowiązany do posiadania karty podatko-
wej. 

Opieka nad dzieckiem
Publiczna opieka nad dzieckiem w Danii obej-
muje: żłobki, domowe przedszkola (dla dzieci w 
wieku 0-3 lat) i przedszkola (dla dzieci w wieku 
3-6 lat). Ważne jest, aby zarejestrować dzie-
cko tak szybko jak to tylko jest możliwe. Listy 
oczekujących realizowane są na podstawie daty 
zarejestrowania. W procesie rejestracji potrzeb-
ne będzie NemID (podpis cyfrowy). Pracowni-
cy Urzędu Gminy mogą pomóc w wypełnieniu 
wniosku. 

Obowiązek szkolny
Większość duńskich dzieci, które osiągnęły wiek 
szkolny (ok. 6 lat) uczęszcza do szkół publicznych 
w swoim okręgu zamieszkania. Możesz także 
wybrać prywatną szkołę dla swojego dziecka.
Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało do 
szkoły publicznej, należy skontaktować się z 
Biurem Obsługi Mieszkańców. Tam zostaniesz 
poinformowany, które szkoły oferują naukę dla 
dzieci, które nie mówią po duńsku.

Zasiłek rodzinny
Organem zajmującym się wypłatami świadczeń 
na dzieci jest „Udbetaling Danmark”. Obywatele 
UE w celu otrzymania świadczeń na dzieci muszą 
się w nim zarejestrować. Jeśli wcześniej miesz-
kałeś i pracowałeś, w którymś z krajów EU, to 
zazwyczaj przysługuje Ci pełna kwota zasiłku 
rodzinnego. Biuro Obsługi Mieszkańców pomoże 
w wypełnieniu zgłoszenia. 

Facebook 
Odwiedź naszą stronę na Facebook w celu za-
sięgnięcia dalszych informacji. Na stronie znaj-
dziesz również bieżące informacje dotyczące 
działań społecznych na terenie naszej gminy: 

www.facebook.com/
New-in-Frederikshavn-Kommune 
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Serwis dla nowo przybyłych może pomóc 
w wielu sprawach związanych z decyzją 
przeprowadzki do naszej gminy: na 
przykład znalezienie pracy dla Twojego 
partnera, sprawdzenie możliwości 
mieszkaniowych, nauka jezyka duńskiego, 
opieka nad dziećmi, zapisanie dziecka do 
szkoły, edukacja dorosłych, czas wolny, 
kultura i rozrywka czy przynależność do 
organizacji społecznych.
Mamy nadzieję, że z tymi informacjami, 
osiedlenie się w gminie Frederikshavn 
będzie łatwiejsze.

Almina Nikontovic
Koordynator

Serwis dla nowo przybyłych - 
jesteśmy gotowi by Ci pomóc

A-kasse i związki zawodowe
Kiedy masz już pracę w gminie Frederiks-
havn, jest wiele rzeczy, które trzeba, bądź 
dobrze jest wiedzieć. Większość Duńczyków 
jest ubezpieczona na wypadek bezrobocia (są 
członkami A-kasse) oraz są również członkami 
związków zawodowych. Członkostwo w A-kasse 
z jednej strony zapewnia ekonomiczne wsparcie 
w przypadku utraty pracy, z drugiej strony jest 
wsparciem w znalezieniu nowego zatrudnienia. 
Jako członek związku zawodowego otrzymasz 
pomoc w rozwiązaniu wielu problemów, które 
mogą pojawić się w stosunku pracy. To może 
być cokolwiek, od drobnego sporu o płace lub 
wynagrodzenia urlopowego, aż do poważnych 
przypadków np.: nieprawidłowości w naliczaniu 
wynagrodzenia, wypadków przy pracy, chorób 
zawodowych czy spraw związanych z emeryturą. 
Za niewielką opłatą otrzymasz doświadczonego 
doradcę w praktycznych sprawach finansowych i 
prawnych.
W Danii można dowolnie wybrać A-kasse i zwią-
zek zawodowy, którego członkiem chcesz być.  
Większość osób swój wybór uzależnia od branży 
/ zawodu, w którym pracuje.

Zasady dotyczące świadczenia 
dla bezrobotnych
Warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych 
jest: 
- członkostwo w funduszu dla bezrobotnych 

przez okres co najmniej jednego roku,
- zatrudnienie przez co najmniej 1.924 godzi-

ny w ciągu ostatnich trzech lat, jeśli jesteś 
ubezpieczony w pełnym wymiarze czasu pra-
cy,

- zatrudnienie przez co najmniej 1.258 godzin 
w ciągu ostatnich trzech lat, jeśli jesteś ubez-
pieczony w niepełnym wymiarze czasu pracy,

- rejestracja jako osoba poszukująca pracy w 
lokalnym centrum pracy, już od pierwszego 
dnia pozostawania bez pracy,

- gotowość do pracy – oznacza ze musisz 
aktywnie szukać pracy i być w stanie podjąć 
pracę w ciągu jednego dnia roboczego (z jed-
nodniowym wyprzedzeniem),

- sprawdzanie ofert pracy minimum raz na 7 
dni.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, masz prawo 
do zasiłku dla bezrobotnych przez dwa lata w 
okresie trzech lat.

Praca dla Twojego partnera
Serwis dla Nowo Przybyłych posiada silną sieć 
powiązań wśród lokalnych firm w naszej gmi-
nie. Ważną częścią naszej misji jest właściwy 
dobór zatrudnienia w zależności od posiadanych 
kwalifikacji.  
Dlatego, jeśli mamy CV Twojego partnera, bę-
dziemy w stanie dostarczyć cennych informacji o 
możliwościach zatrudnienia. 

Nauka języka duńskiego
Nie później niż miesiąc po przyjeździe do Danii 
otrzymasz zaproszenie do podjęcia nauki języ-
ka duńskiego. Jeśli nie otrzymałeś/aś takiego 
zaproszenia, prosimy o kontakt telefoniczny 98 
45 72 00.

Możliwości mieszkaniowe
Możemy skontaktować Cię ze spółdzielnią miesz-
kaniową, w której możesz wynająć mieszkanie. 
Jeśli chcesz kupić dom lub mieszkanie jesteśmy 
w stanie pomóc Ci w tym przedsięwzięciu. Jeśli 
już mieszkasz w wynajętym domu/mieszkaniu, 
możesz starać się o zasiłek mieszkaniowy. Proces 
ten wymaga posiadania NemID (podpis cyfrowy). 
Służymy pomocą również w tej sprawie. 
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