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1 (Åben) Drøftelse af integrationspolitik
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Med afsæt i det afholdte integrationsseminar og temadrøftelsen på det seneste møde i 

Arbejdsmarkedsudvalget, er der udarbejdet et oplæg til en revideret integrationspolitik. 

Integrationspolitikken bygger videre på den vedtagne politik, men tilstræber at tage højde 

for de øgede udfordringer der er kommet på området som følge af det øgede antal 

borgere, der skal integreres i lokalsamfundet.

Integrationspolitikken er visions- og retningsgivende for den indsats der ønskes 

gennemført med fokus på borgernes selvforsørgelse, et styrket og styret 

netværkssamarbejde og en bosætningspolitik med sammenhæng mellem boliger, 

job/uddannelse, institutionspladser og skole samt kollektiv trafik.

Afdelingsleder Anders Andersen deltager i punktet.

På baggrund af drøftelserne sidst ønskes der nedsat en styregruppe til at implementere 

politikken. Forslaget er, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for 

Børne- og Ungdomsudvalget har sæde i styregruppen sammen med direktøren for 

området og centercheferne.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

1. udkastet til integrationspolitikken drøftes

2. der tages stilling til, om formændene for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og 

Ungdomsudvalget har sæde i styregruppen 

3. høringsprocessen af relevante fagudvalg og integrationsrådet tilrettelægges

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Drøftet.
2. Godkendt.
3. Sendes i høring i alle fagudvalg samt Integrationsudvalget, Distriktsudvalget og 

Handicaprådet. Høring sker i maj måned, således at Arbejdsmarkedsudvalget 
kan beslutte politikken endelig i juni mødet.

Bilag

4. UDKAST - revideret integrationspolitik  (1229016 - EMN-2015-01396)
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2 (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:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 07-03-2016
Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Fraværende: Carsten Sørensen

Beslutninger:
Udvalget anmoder forvaltningen om, at lave en vurdering af mulighederne og fremlægge 
den/dem for udvalget.

Bilag

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

5. Opsamling på konkurrenceudsættelse i CAM (til den politiske ad hoc 
gruppe) (1178135 - EMN-2015-50204)
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3 (Åben) Regnskab 2015 - Arbejdsmarkedsudvalget
Sags ID: EMN-2015-01259

Sagsbehandler: Hans-Henning Jakobsen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

AMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Ved udgangen af 2015 er det korrigerede budget for Arbejdsmarkedets bevillingsområde 

på 836,6 mio. kr. inklusiv en overførsel fra tidligere år (bankbog) på 3,0 mio. kr. Uden 

bankbogen er det korrigerede budget således på 833,6 mio. kr. Det faktiske forbrug er 

opgjort til 836,6 mio. kr.

Samlet set er der et merforbrug på 3,0 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, 

at Center for Arbejdsmarked har fået tilført midler til ekstraordinær uddannelse på netto 

5,5 mio. kr. i 2015, hvorfor merforbruget reelt er på 8,5 mio. kr.  Til gengæld viser sidste 

prognose vedrørende beskæftigelsestilskuddet, at Frederikshavn Kommune vil blive 

tildelt yderligere 7,9 mio. kr. hvorfor årets resultat stort set balancerer.  

Nettoresultatet, opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, udviser et 

mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2015 var det forventet, at der ville være et 

merforbrug på 2,9 mio. kr. Regnskabsresultatet er et merforbrug på 3,0 mio. kr. Hvis der 

tages højde for overførsler fra tidligere år, er der balance mellem udgifter og indtægter.

På områderne inden for overførselsudgifter er afvigelsen opgjort til et merforbrug på 2,0 

mio. kr.

Dette beløb foreslås ikke overført.

Jf. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder omfattet af 

begrebet overførselsudgifter, ikke omplaceres til andre udgiftsområder eller overføres til 

følgende regnskabsår uden byrådets godkendelse.

I de foregående år er der ikke anmodet om overførsel på de budgetgaranterede områder 

– uanset om der har været tale om over- eller underskud.

På områderne udenfor overførselsudgifter er der sammenlagt et mindreforbrug på 7,2 

mio. kr., der foreslås overført til 2016.

Der indstilles overført 0,9 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse.

Der indstilles overført 1,1 mio. kr. til Jobtræning/Servicejob i 2016.



Arbejdsmarkedsudvalget - 11-04-2016 15:30 Side 8 af 30

Der indstilles overført 5,5 mio. kr. til uddannelse af ledige. Dette mindreforbrug er en del 

af den bevilling på 6,0 mio. kr. til øget uddannelsesindsats for ledige, som Byrådet 

bevilgende den 16. september 2015.

Der indstilles overført et merforbrug på 0,3 mio. kr. til projekter, hvor indtægten først 

registreres i 2016.

Der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i Årsberetningen, 

der er vedlagt som bilag. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at

1. over- og underskud på områderne uden for overførselsudgifter, sammenlagt et netto 

mindreforbrug på 7,2 mio. kr. overføres til 2016 i henhold til reglerne om økonomisk 

decentralisering.

1.1. Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på beskyttet beskæftigelse overføres til 2016.

1.2. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. på Jobtræning/Servicejob overføres til 2016.

1.3. Mindreforbruget på 5,5 mio. kr. på øget uddannelsesindsats for ledige overføres 

til 2016.

1.4. Merforbruget på 0,3 mio. kr. vedrørende projekter overføres til 2016 til udligning 

med de indtægter, der går ind på projekterne.

2. over- og underskud på områderne inden for overførselsudgifter, et netto merforbrug 

på 2,0 mio. kr., ikke overføres, jf. de generelle budgetbemærkninger.

3. årsberetningen og opgørelser af over- og underskud i øvrigt tages til efterretning og 

overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt og videresendt til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingerne godkendes.

Bilag

5. 1899744-Årsberetning 2015 AMU (202498 - EMN-2015-01259)
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4 (Åben) Ansøgning om frikommunenetværk
Sags ID: EMN-2016-00628

Sagsbehandler: Rikke Bæhrenz Gundersen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt 

frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at 

afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Som noget nyt vil dette 

frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om at 

lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme idéudviklingen og 

videndelingen kommunerne imellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema 

gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, ligesom forsøgene kan variere fra 

kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, 

der varierer i både størrelse, økonomi og geografisk placering. Ansøgningsfristen var 

fastsat til 1.maj 2016, men ministeriet har netop meldt ud at ansøgningsfristen er rykket til 

1. juni 2016.

De 11 nordjyske kommuner har på KKR-møde den 12. februar 2016 besluttet at ansøge 

Social- og Indenrigsministeriet om at blive ét samlet frikommunenetværk under temaet: 

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af 

integrationsområdet. Det drejer sig konkret om de følgende kommuner: Brønderslev, 

Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, 

Aalborg og Frederikshavn.

Der er dog i Nordjylland en vurdering af, at de nordjyske kommuner repræsenterer netop 

den variation, i form af kommuner af forskellige størrelse og med forskellige udfordringer 

på beskæftigelsesområdet. Og i forhold til det geografiske repræsenterer kommunerne i 

Nordjylland et sammenhængende arbejdskraftsopland, hvorfor der er fordele ved at 

samarbejde om forsøg, der har det overordnede formål at skabe vækst og udvikling i hele 

Nordjylland.

Begrundelsen for at de nordjyske kommuner ønsker at indgå i et frikommunenetværk 

under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats skal ses i lyset af de 

særlige udfordringer, som regionen har med at fastholde og bibeholde en arbejdsstyrke, 

der matcher med virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft

En fælles ansøgning mellem de 11 kommuner skal bygge videre på de stærke traditioner 

kommunerne i Nordjylland har for samarbejde.
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Såfremt antallet på 11 kommuner diskvalificerer ansøgningen til frikommunenetværket, 

så vil en undergruppe på færre kommuner tage over. 

En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne og KKR i april 2016.

De nordjyske udfordringer

Nordjylland er udfordret på flere parametre. Der bliver færre i arbejdsstyrken i de 

kommende år, som følge af den demografiske udvikling – og særligt Thy- Mors og 

Vendsyssel vil opleve at flere ældre i kombination med fraflytning af de unge vil betyde 

færre i arbejdsstyrken. Hvilket betyder at det bliver svære at imødekomme 

virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Udbuddet af kvalificeret arbejdskraft påvirkes også af at flere nyuddannede fra 

Nordjylland fraflytter regionen efter endt uddannelse, sammenlignet med andre regioner. 

Dette skyldes bl.a. manglende jobmuligheder for højtuddannede. Således er der i de 

nordjyske kommuner ligeledes store forskelle i andelen af ufaglært og højt uddannede 

arbejdskraft alt efter om der i ydre kommunerne eller om det er Aalborg og de 

omkringliggende kommuner. Af andre områder hvor Nordjylland er udfordret kan nævnes 

lavere vækst og produktivitet ift. resten af Danmark, samt ledigheden, der samlet set er 

højre i Nordjylland ift. det øvrige Danmark.

Forskellen i ledighed kommunerne imellem hænger bl.a. tæt sammen med den 

demografiske udvikling og den uddannelsesmæssige sammensætning af befolkningen. 

At flere forlader arbejdsstyrken og dermed også ledighedskøen i ydrekommunerne, mens 

flere og flere unge med videregående uddannelse i Aalborg desværre ender i ledighed.

Et samlet Nordjylland

De mange udfordringer i Nordjylland kalder på en fælles indsats. De nordjyske kommuner 

har tradition for at ville samarbejdet og de fælles løsninger. Det ses i mange fora, som 

kommunerne og de mange relevante aktører indenfor beskæftigelses-, erhvervsfremme-

og uddannelsessystemet deltager i. Eksempler er KKR, Det Regionale 

Arbejdsmarkedsråd, Jobcenterchef-netværket, NES-gruppen-bestående af de nordjyske 

erhvervschefer, Kontaktudvalget samt Business Region North Denmark (BRN).

Med afsæt i de nordjyske udfordringer ønsker de 11 nordjyske kommuner at fastholde og 

udvikle væksten i Nordjylland samt understøtte den fremtidige jobskabelse. 

Frikommunenetværket skal således bidrage til at beskæftigelsesområdet i højere grad 

end tilfældet er i dag kan bidrage til at fremme væksten via regelforenkling og 

Igangsættelse af konkrete fælles initiativer.

Frederikshavn Kommune i frikommunenetværket

Frederikshavn Kommune vil med afsæt i de lokale udfordringer søge at hente flest mulige 

erfaringer i netværket. Særligt vil Frederikshavn Kommune være interesseret i de 

afbureaukratiseringseksperimenter, som Frikommunenetværket åbner op for. Dette til 

gavn for de ledige, virksomhederne og lokalsamfundsudviklingen i kommunen.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning og at udvalget kommer med input til hvilke indsatser, der er 

vigtige at få med i ansøgningen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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5 (Åben) To- og Trepartsaftale om integration
Sags ID: EMN-2016-00874

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 17. marts 2016 indgået en trepartsaftale 

om arbejdsmarkedsintegration. Integration på arbejdsmarkedet er en central del af 

integrationen i det danske samfund. Den netop indgåede trepartsaftale om 

arbejdsmarkedsintegration indeholder 35 konkrete initiativer, som har et samlet fokus på, 

at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt skal ud på en virksomhed, så de kan 

lære arbejdsmarkedet og sproget at kende. Det skaber grundlaget for, at flygtninge og 

familiesammenførte med den rette opkvalificering kan varetage et job og blive 

selvforsørgende.

Med aftalen styrkes den virksomhedsrettede indsats, og der etableres en ny toårig 

integrationsgrunduddannelse (IGU), der hurtigere får flygtninge ud på en arbejdsplads 

samtidig med, at de skal uddannes. 

Aftalen rummer blandt andet: 

 Integrationsstillinger (IGU): IGU kombinerer arbejde til elevløn med opkvalificering i 

et toårigt forløb.

 Krav om jobparathed: Kommunerne skal som udgangspunkt vurdere flygtninge 

som jobparate. Kun i særlige tilfælde skal de vurderes aktivitetsparate.

 En styrket virksomhedsservice: Kommunerne skal styrke deres 

virksomhedsopsøgende indsats og i langt højere grad samarbejde på tværs af 

kommunegrænser.

 Bonus: Virksomheder, der ansætter flygtninge, kan få op til 40.000 kr. i bonus, hvis 

flygtningen er ansat i to år.

Trepartsaftalen er et positivt tiltag for integrationsarbejdet i Frederikshavn Kommune. Det 

har fået et stort skub fremad i kraft af at både regeringen og arbejdsmarkedets parter har 

taget ansvaret på sig. Arbejde er afgørende for god og virkningsfuld integration. Derfor er 

det afgørende, at få flygtninge i job hurtigst muligt, så de bliver en ressource for 

samfundet.  
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Dertil har regeringen og KL udarbejdet en topartsaftale, der skal sikre bedre rammer for 

at modtage og integrere flygtninge. Denne aftale ligger i forlængelse af og udmønter den 

”delaftale om øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen”, som arbejdsmarkedets 

parter og regeringen har aftalt som led i trepartsforhandlingerne.

Topartsaftalen har resulteret i en række initiativer, der har til formål at sikre, at 

kommunerne får den fornødne fleksibilitet i rammerne for deres integrationsindsats. 

Initiativerne er fx:

 Styrkede muligheder for boligplacering 

 Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats 

 Tidlig indsats 

 Styrket beskæftigelsesindsats 

 Øget brug af medbragte kompetencer 

 Erhvervsrettet danskuddannelse 

 Fokuseret finansiering 

Initiativerne og regelforenklingerne i aftalerne giver bedre betingelser for 

integrationsarbejdet i Frederikshavn Kommune, der i højere grad kan udføres som en 

helhedsorienteret, mere fleksibel og mindre bureaukratisk indsats, hvor flygtningene 

kompetencer screenes allerede i asylfasen. Derudover er dels den nye IGU uddannelse 

og dels den nye bonus til virksomhederne positive tiltag i forhold til integrationsarbejdet. 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i 2015 at integrationsindsatsen i Frederikshavn 

Kommune skulle organiseres via branchepakker. Indsatsen er i overensstemmelse med 

trepartsaftalen, hvor beskæftigelse er den primære vej til god integration. Det betyder, at 

integrationsteamet i Frederikshavn Kommune forholdsvis ubesværet kan tilpasse 

indsatserne til indholdet i trepartsaftalerne. Aftalerne rummer desuden en række 

forenklinger, som matcher de ønsker Frederikshavn Kommunes integrationsteam 

allerede har meldt tilbage til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Trepartsaftalerne rummer desuden nogle ændrede økonomiske rammer, som skal 

beregnes detaljeret, når den præcise aftaletekst er tilgængelig.

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

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag
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6 (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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Center for Arbejdsmarked vil analysere området ud fra, hvad siger lovgivningen, hvad er 

borgernes perspektiv og hvilke gode ideer har medarbejderne til at øge effekten af 

indsatsen, jf. drøftelserne i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

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 
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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 

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:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 07-03-2016
Udsat.

Fraværende: Carsten Sørensen

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 14-03-2016
Indstillingen taget til efterretning med følgende bemærkninger:

1. Det er vigtigt, at den virksomhedsrettede indsats fremadrettet måles på resultatet 

af indsatsen f.eks. hvor mange der kommer i job i stedet for antallet af besøgte 

virksomheder. 

2. I forbindelse med ressourceforløb er det vigtigt, at der i analysen også medtages

et borgervendt perspektiv samt inddragelse af medarbejderne. 

Fraværende: Anne Louise Bach Alstrup, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup, Tom Kærgaard, 
Jytte Møller Pedersen

Supplerende sagsfremstilling AMU 11-04-2016
Det fremadrettede fokus i udviklingen af virksomhedskontakten vil være på effekten af 
indsatsen, hvor mange vi får i job og tættere på arbejdsmarkedet, jf. også drøftelserne i 
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
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7 (Åben) Artikel fra Nordjyske Stiftstidende
Sags ID: EMN-2016-00002

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

LAR/AMU

Sagsfremstilling
I en artikel fra Nordjyske Stiftstidende den 1. marts 2016, stilles der spørgsmålstegn ved 

de senere års udvikling på arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune og kommunens 

håndtering af beskæftigelsesindsatsen.

Ledigheden

Center for Arbejdsmarked (CAM) kan bekræfte, at der siden årsskiftet til 2010 og frem til 

afslutningen af 2015 er sket et fald i ledigheden på 47 % svarende til 1.245 fuldtidsledige. 

Det er et stærkt resultat, som viser, at arbejdsmarkedet i Frederikshavn bevæger sig i 

den rigtige retning. 

At Frederikshavn Kommune er inde i en positiv udvikling, skal ikke forstås som om, at alle 

udfordringer er løst. F.eks. har beskæftigelsen siden 2014 været stagnerende omkring 

20.000 lønmodtagere. Dette er dog ikke en udfordring isoleret til Frederikshavn, men en 

landspolitisk problemstilling, hvor væksten for alvor har haft svært ved at finde fodfæste 

efter finanskrisen. 

Vi oplever dermed en situation i Frederikshavn, hvor ledigheden falder samtidig med, at 

beskæftigelsen er svag. Dette skyldes først og fremmest tilbagetrækning fra 

arbejdsmarkedet, da de borgere som er i job går på pension og efterløn. Det er en 

udvikling, som forventes at fortsætte de kommende år, og nye beregninger viser, at op i 

mod 1.500 erhvervsuddannede forventes at gå på efterløn eller pension frem mod 2020. 

Samtidig med ser vi, at kun 450 personer er i gang med en erhvervsuddannelse. Vi står 

med andre ord i en situation, hvor vi hurtigt kan komme til at mangle faglært arbejdskraft. 

Vi skal dermed tage nogle væsentlige beslutninger, hvor vi sikre, at ledige kommer ind på 

arbejdsmarkedet i takt med, at tilbagetrækningen sætter ind. Med Beskæftigelsesplan 

2016 har byrådet vedtaget et konkret mål om at ”løfte fra ufaglært til faglært”. Det er et 

mål, som tager udgangspunkt i en klassisk efterspørgselsorienteret 

arbejdsmarkedspolitik, hvor opkvalificering er nøgleordet. Beskæftigelsesplanen er bredt 

forankret, da både Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd har 

bidraget med sparring og input til målene. I løbet af foråret påbegyndes arbejdet med 

Beskæftigelsesplan 2017, hvor vi igen inviterer til et bredt samarbejde om udfordringer og 

løsninger på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn. 
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Udfald af dagpengesystemet

I årerne 2013 og 2014 opbrugte 623 personer retten til dagpenge hovedsageligt som 

følge af nedsættelsen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år. Det er 623 personer for mange, 

men trods alt en mindre andel ud af de over 5.000 dagpengemodtagere som i disse år 

var ledige. Ser vi nærmere på de 72 personer, som i januar 2013 opbrugte retten til 

dagpenge, så var ca. 20 % af dem 12 måneder senere i job, 36 % var på kontanthjælp, 9 

% ansat i et seniorjob, 7 % på SU, 4 % på efterløn osv. Kun 4 % svarende til 3 personer 

havde hverken en lønindkomst eller modtog en offentlig ydelse. Meget tyder dermed på, 

at kun ganske få personer står uden et forsørgelsesgrundlag. 

Det betyder ikke, at vi er tilfredse med, at kun 20 % er i job, og at indsatsen ikke kan blive 

bedre. Omvendt kan det også konstateres, at Frederikshavn Kommune faktisk giver en 

ekstra håndsrækning til udfaldstruede dagpengemodtagere. Dagpengemodtagere som 

har optjent 70 % af kravet til en genindplacering i dagpengesystemet tilbydes ansættelse 

i kommunen, så de genoptjener de sidste 30 %. Det er en løsning, som vi i fællesskab er 

kommet frem til i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne.  

Fleksjob

Antallet af personer i fleksjob i Frederikshavn Kommune har været stigende siden 

fleksjob- og førtidspensions reformen i 2013. Hensigten med reformen er, at så få 

borgere som muligt skal modtage permanent passiv forsørgelse i form af førtidspension. 

Et af værktøjerne til at reducere tilgangen til førtidspension er muligheden for at etablere 

fleksjob på et lavt ugentligt antal timer. I Frederikshavn Kommune er der ved udgangen af 

2015 etableret op imod 300 fleksjob på 10 timer eller derunder. Udviklingen er et udtryk 

for, at flere udsatte borgere kommer i job og derigennem får tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Udviklingen viser også, at virksomhederne påtager sig et stort socialt 

ansvar. 

Førtidspension

I årerne 2010 til og med 2012 var tilgangen til førtidspension på ca. 300 personer om 

året. I 2014 og 2015 lå antallet på ca. 100 svarende til 33 % af det tidligere antal 

tilkendelser. Frederikshavn Kommune tilkender dermed stadig pensioner i de tilfælde, 

hvor vi vurderer, at der ikke er en restarbejdsevne. Den lave tilgang til førtidspension skal 

ses i relation til, at antallet af fleksjob på under 10 timer om ugen i samme periode har 

været kraftigt stigende. Der ses dermed en udvikling, hvor flere går fra at blive tilkendt 

passiv forsørgelse til at blive ansat på det rummelige arbejdsmarked. Det er en udvikling, 

som følger hensigten med reformen. 

Ressourceforløb

I forhold til ressourceforløb har Frederikshavn Kommune ved udgangen af december 

måned 2015 ca. 200 borgere i ressourceforløb. Ressourceforløbsydelse blev introduceret 

i forbindelse med kontanthjælps-, fleksjob- og førtidspensions reformen i 2013. Formålet 

med ydelsen er, at udvikle de mest udsatte kontanthjælps- og sygedagpengemodtageres 

arbejdsevne i retning i mod uddannelse og job. (F.eks. fleksjob eller anden beskæftigelse 

på det rummelige arbejdsmarked). Hensigten er, at man igennem en tværgående tilgang, 
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der består af indsatser fra både beskæftigelse- og social og sundhedsområdet kan

reducere tilgangen til førtidspension. I stedet skal der skabes progression for den enkelte 

på vej imod job og uddannelse.

Arbejdet med målgruppen er ressource- og tidskrævende, og resultaterne ses først på 

sigt. Derudover har der været forskellige udfordringer i indsatsen, som løbende er blevet 

tilpasset. CAM gennemførte i efteråret 2015 en reorganisering, hvor der bl.a. blev flyttet 

ressourcer til arbejdet med borgere i ressourceforløb. Det har haft den effekt, at vi 

begynder at se, at flere personer går fra et ressourceforløb og til fleksjob. I forbindelse 

med reorganiseringen oprettede vi et internt Team job og mestring. Teamet bestående af 

psykolog, ergoterapeut, sygeplejeske osv. arbejder med at skabe progression for 

deltagerne. Det har været med til at kvalificere indsatsen, og det forventes at medføre, at 

flere vil opleve at få et effektivt aktiveringstilbud. 

Opsamling 

På baggrund af ovenstående gennemgang kan CAM ikke genkende den kritik, der bliver 

rejst i Nordjyske Stiftstidende, når vi ser på de senere års udvikling på arbejdsmarkedet, 

og den indsats de ledige bliver tilbudt. Der vil altid være mulighed for at pege på 

udfordringer, men det er et faktum, at ledigheden er halveret, og at vi kommer til at 

mangle erhvervsudannet arbejdskraft, efterhånden som de ældre går på efterløn og 

pension.  Dette er den væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordring, som vi ser den, 

og som er blevet adresseret igennem Beskæftigelsesplan 2016. En plan hvor målet om at 

”løfte fra ufaglært til faglært” er centralt placeret, og som vi håber alle interessenter på 

arbejdsmarkedsområdet vil bidrage til at løse.   

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

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 14-03-2016
Orienteringen taget til efterretning med følgende bemærkninger:

1. Arbejdsmarkedsrådet opfordrer til, at interessenterne fortsat drøfter 

arbejdsmarkedspolitik i fællesskab med henblik på at kvalificere og udvikle 

indsatsen, så flest muligt kommer i varig ordinær job.  

2. Det er vigtigt at sætte mennesket i centrum og fokusere på at hjælpe den enkelte 

i job og uddannelse. 

3. Arbejdsmarkedsrådet opfordrer til, at byrådet i forbindelse med 

Beskæftigelsesplan 2017 arbejder videre med målet fra 2016 om at løfte fra 

”ufaglært til faglært”. Det er vigtigt, at også personer på kanten af 

arbejdsmarkedet tilbydes opkvalificering. I den forbindelse har Frederikshavn 

Kommune som arbejdsplads også et ansvar i forholde til at løfte fra ”ufaglært til 

faglært”.

4. Der opfordres til, at der fremadrettet kommer et større fokus på personer, der har 

opbrugt retten til dagpenge og som står uden forsørgelsesgrundlag. Målgruppen 
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udgør en vigtig arbejdskraftsreserve særligt i en situation, hvor der blive mangel 

på arbejdskraft. Særligt en opkvalificerende indsats vil kunne bidrage til, at flere 

kommer i varig ordinær beskæftigelse. 

Fraværende: Anne Louise Bach Alstrup, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup, Tom Kærgaard, 
Jytte Møller Pedersen

Supplerende sagsfremstilling AMU 11-04-2016
Der er opbakning til, at mennesket skal i centrum for indsatsen og fokus skal være på at 
hjælpe den enkelte borger i selvforsørgelse eller så tæt på selvforsørgelse som muligt. 
Derfor skal der i Beskæftigelsesplan 2017 arbejdes videre med målene om at løfte fra 
ufaglært til faglært eller til specialiseret ufaglært. Ligesom der skal gøres en målrettet 
indsats for de der har mistet rettet til dagpenge, jf. drøftelserne i Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Artikel fra Nordjyske (1260524 - EMN-2016-00002)
 Bilag til dagsordenspunkt om artikel fra Nordjyske (1261166 - EMN-

2016-00002)
 STAR debatoplæg (1261183 - EMN-2016-00002)
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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 
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arbejder for at få virksomhederne til at turde at stille krav til de udenlandske 

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
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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:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 07-03-2016
Udsat.

Fraværende: Carsten Sørensen

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

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

2016-00341)
12.Velkomstfolder på rumænsk (1232910 - EMN-2016-00341)
13.Velkomstfolder på engelsk (1232908 - EMN-2016-00341)
14.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 
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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:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 07-03-2016
Udsat.

Fraværende: Carsten Sørensen

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 14-03-2016
Orienteringen tages til efterretning

1. Nytteindsats er ikke et arbejdsmarkedspolitisk redskab, men et tilbud målrettet 

unge der venter på at påbegynde uddannelse. Dermed bør antallet af 

arbejdsmarkedsydelsesmodtagere der restaktiveres i nytteindsats begrænses. 

Målgruppen bør i stedet tilbydes en indsats, som udvikler deres kompetencer i 

retning mod arbejdsmarkedet. 

Fraværende: Anne Louise Bach Alstrup, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup, Tom Kærgaard, 

Jytte Møller Pedersen

Supplerende sagsfremstilling AMU 11-04-2016
Placeringen af arbejdsmarkedsydelsesborgere i nyttejob sker efter aftale med a-
kasserne, jf. drøftelserne i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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10 (Åben) April 2016 - Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område, herunder

 Tanker om arbejdet med den virksomhedsrettede indsats

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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