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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.
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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.



Arbejdsmarkedsudvalget - 11-04-2016 15:30 Side 10 af 30

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.  



Arbejdsmarkedsudvalget - 11-04-2016 15:30 Side 13 af 30

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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Notat

Udkast til revideret Integrationspolitik

Dato: 21. marts 2016

Integrationspolitikken

Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for 

udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune.Vi vil i samarbejde med vores 

tilflyttere arbejde for, at de kan:

 komme i arbejde eller uddannelse

 lære dansk 

 blive en del af livet i Frederikshavn kommune

Det er en væsentlig grundtanke i Frederikshavn Kommune, at alle borgere, der kan 

selv, skal selv. Vi ønsker, at alle vore borgere – uanset etnicitet – bidrager aktivt til eget 

l iv, fordi vi tror på, at aktiv deltagelse i eget liv er med til at skabe et bedre liv. Derfor vil 

vi tage udgangspunkt i aktivt at involvere vores borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund i integrationsopgaven.

Baggrund

Frederikshavn Kommune vedtog i november 2013 den kommunale integrationspolitik, 

efter et grundigt forarbejde af blandt andre integrationsrådet. I efteråret 2015 blev det 

tydeligt, at blandt andet den store stigning i antallet af asylansøgere, udenlandske 

borgere med flygtningestatus samt antallet af migrantarbejdere i Frederikshavn 

kommune sammenholdt med kommunens øvrige demografiske udfordringer gjorde det 

nødvendigt at revidere integrationspolitikken med henblik på at skabe flere og bedre 

tværfaglige målsætninger og samarbejder til gavn for integrationen i praksis.

Der blev derfor igangsat et administrativt arbejde med at sikre tværfagligheden og 

samspillet i indsatserne samtidigt med, at integrationspolitikken blev revideret for at 

opnå bedre overensstemmelse mellem politik og praktik.

Den reviderede integrationspolitik er formuleret i samarbejde med blandt andre 

integrationsrådet og godkendt af byrådet den xx.xx.2016.

Definitioner

Der anvendes i Integrationspolitikken primært begrebet borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund. Det vil sige, at der kan være tale om både flygtninge, 

arbejdsimmigranter, familiesammenførte og efterkommere.

Lovgrundlaget er både særlovgivning på udlændingeområdet (Integrationsloven, Lov 

om danskuddannelse), særregler på udlændingeområdet indeholdt i den øvrige 

lovgivning samt øvrig lovgivning. 

Integrationspolitikken relaterer til kommunen både som servicevirksomhed, som 

arbejdsgiver og som udøvende myndighed i forhold til lovgivningen.

Sagsnummer: 

EMN-2015-01396

Dokument ID:

1229016

Forfatter:

Dorthe Sevelsted Iversen
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Formål med integrationspolitikken

 Integrationspolitikken skal synliggøre en særlig indsats over for kommunens 

borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 

 Integrationspolitikken skal sikre, at der sker en uddybning af de eksisterende 

politikområder, samtidig med at der ønskes en målretning af 

integrationsindsatsen.

 Integrationspolitikken skal være et styringsredskab for integrationsindsatsen og 

samtidig sikre en koordineret indsats på tværs af de politiske udvalg, 

fagcentre, kontraktstyrede enheder og øvrige integrationsaktører.

 Integrationspolitikken skal sikre, at integrationsindsatsen bygger på et 

dokumenteret grundlag, og at indsatsen løbende evalueres og udvikles.

 Integrationspolitikken danner grundlag for en integrationsplan, der er 

kommunenshandlingsplan for indfrielsen af de politiske visioner og mål.

Politiske visioner og udviklingsmål

Frederikshavn Kommune ønsker at have en aktiv integrationspolitik med tidssvarende 

og relevante visioner og udviklingsmål, fordi det er vigtigt:

 at benytte den tidlige motivation for selvforsørgelse hos tilflyttere, så borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver selvforsørgende gennem 

beskæftigelse, opnår adgang til uddannelse, deltager aktivt i kultur- og 

fritidslivet og oplever et tilhørsforhold til sin kommune og sit lokalområde.

 at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for 

deltagelse på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, 

arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 

 at integrationsindsatsen skal føres i en åben dialog præget af gensidig respekt. 

 at integration indbefatter rettigheder og ansvar for alle parter.

 at integrationsindsatsen ikke alene involverer de kommunale aktører, men 

også inddrager virksomheder, lokalsamfundet, foreninger og organisationer 

 at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandrere 

bliver repræsenteretog får mulighed for at udtale sig om kommunens 

integrationsindsats.

 at den kommunale indsats i forbindelse med modtagelse af nye borgere 

koordineres på tværs af involverede parter, såsom fagcentre, kontraktstyrede 

enheder og frivillige foreninger.

 at den kommunale indsats rummer tiltag if til kulturel dannelse og 

antiradikalisering

 at den kommunale indsats kan forebygge og håndtere æresrelaterede 

konflikter.
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Service- og kvalitetsmål

Frederikshavn Kommune har udarbejdet service- og kvalitetsmål for nedenstående 

områder:

 Bolig og Bosætning 

 Modtagelse af nye borgere

 Beskæftigelse

 Ansættelsespolitik

 Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

 Børn og unge

 Førskolebørn (0 - 6 år)

 Skole og fritid

 Ungdomsuddannelse – UU

 SSP-samarbejdet

 Kultur og Fritid

 Sundhed, handicap og socialpsykiatri

 Ældre

 Samarbejdet med lokal- og civilsamfund

 Integrationsplan

Bolig og bosætning

En vellykket boligplacering kan i særlig grad have betydning for en vellykket integration.

Borgernes mulighed for at opnå en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet kan hænge 

sammen med mulighederne for at benytte offentlige transportmidler, og familiers 

almene integration kan understøttes af, at der er relevante pasningsmuligheder, skole 

og fritidstilbud i nærområdet – eller lettilgængelig transport dertil. Det er derfor 

elementer vi vægter højt og vurderer aktivt, når vi skal boligplacere nye borgere efter 

integrationslovgivningen.

For at opnå den bedst mulige boligplacering prioriteres efterfølgende og løbende en 

række politiske kriterier, der skal ligge til grund for udarbejdelse og udmøntning af 

bosætningsstrategien. Dette skal være med til at sikre, at det ikke alene er prisniveauet 

på boliger, der afgør placeringen af flygtninge og borgere med indvandrerbaggrund. 

Det er væsentligt for Frederikshavn Kommune, at der sikres sammenhæng mellem 

adgang til boliger, institutioner og arbejdspladser i hele kommunen – ikke kun i de tre 

hovedbyer, men også i de mindre bysamfund, der hidtil har vist sig gode til at 

understøtte integrationen. Af samme grund ønsker Frederikshavn Kommune fortsat at 

boligplacering og bosætningsstrategi afspejler et miks mellem boliger i boligselskaber 

samt via private udlejere.

Frederikshavn Kommune har i de senere år været udfordret af de generelle 

økonomiske konjunkturer og den demografiske udvikling i borgersammensætningen. 

Set i sammenhæng med indførelsen af integrationsydelsen, er der kommet et pres på 

behovet for at kunne finde boliger, der kan betales af borgere på sociale 

overførselsindkomster. Frederikshavn Kommune ønsker at undgå ghettodannelser og 

arbejder aktivt for at undgå dette i boligplaceringen efter integrationslovgivningen samt i 

udviklingen af den kommunale boligmasse.
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Service- og kvalitetsmål:

 I nærområdet, hvor borgere med flygtningebaggrund boligplaceres, skal der 

være adgang til offentlige transportmidler, der tilgodeser såvel arbejds-, skole-,

som fritidsliv.

 Der skal ved boligplaceringen af flygtningefamilier med børn tages højde for, at 

der i nærområdet er tilgængelige børnepasningstilbud, folkeskole med 

modtageklasse og relevante fritidstilbud eller sikre at der er lettilgængelig 

offentlig transport dertil.

 Frederikshavn Kommune ønsker at udarbejde en bolig- og bosætningsstrategi, 

der kommer ghettodannelse i forkøbet og fremmer muligheden for en øget 

integration af både danskere og indvandrere.

Modtagelse af nye borgere

Målet er, at nye borgere oplever, at vi tager godt imod alle borgere, uanset baggrund. 

Indsatsen skal afspejle, at vi værdsætter mangfoldighed. Indsatsen bygger på en 

overbevisning om, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket 

integration af både den enkelte borger og dennes eventuelle familie og børn.

Service- og kvalitetsmål:

 Nye borgeres umiddelbare motivation for at skabe sig et nyt liv skal benyttes 

aktivt til at skabe forståelse for ansvaret for egen selvforsørgelse.

 Nye borgere skal tidligt opnå en forståelse for relevante rettigheder og pligter i 

Danmark og i Frederikshavn kommune.

 Nye borgere bliver boende i Frederikshavn kommune.

 Modtagelsen af borgeren / familien indeholder introduktion til lokalområdet, -

herunder lokale virksomheder, relevante institutioner, skoler, kultur- og 

fritidstilbud og foreninger.

 Branchepakker bruges som et væsentligt værktøj til at opnå balance mellem 

forholdene sprogtilegnelse samt job og selvforsørgelse

 Modtagelsen af nye borgere indeholder en målrettet beskæftigelsesindsats, 

med henblik at opnå ordinær beskæftigelse.

 Modtagelsen tager udgangspunkt i borgerenspersonlige ressourcer samt 

faglige kvalifikationer og erfaringer fra oprindelseslandet.

 Nye borgere afklares med henblik på eventuelle særlige behov og hermed 

særlige tiltag, der skal bidrage til en god start og en vellykket integration.
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 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere møder og lærer dansk sprog 

og danske samfundsforhold og kulturelle forhold at kende, der er relevante for 

vellykket integration.

Beskæftigelse

Gruppen af borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund, har i dag en lavere 

beskæftigelsesgrad end borgere med dansk baggrund. Vi vil arbejde for at højne 

beskæftigelsesgraden, idet vi anser beskæftigelse af borgere med flygtninge og 

indvandrerbaggrund, som den væsentligste faktor for at opnå en god integration.

Service- og kvalitetsmål:

 Det er Frederikshavn Kommunes mål, at borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund opnår samme beskæftigelsesgrad som borgere med 

dansk baggrund.

 Beskæftigelsesindsatsen over for borgere på offentlig forsørgelse prioriteres 

højt, samtidig med at der etableres initiativer, der tilskynder flygtninge og 

indvandrere, der er hjemmegående, til at indgå på arbejdsmarkedet.

 Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i individuelle behov og 

kompetencer.

 Hvis der mangler grundlæggende kvalifikationer for at kunne begå sig på 

arbejdsmarkedet, vil vi opkvalificere borgeren via målrettede praktik- og 

uddannelsesforløb i tæt samarbejde med virksomheder, hvor der er reelle 

jobåbninger. 

 Beskæftigelsesindsatsen - også på integrationsområdet - skal være 

kendetegnet ved et tæt samarbejde med private som offentlige virksomheder 

og arbejdsmarkedets parter.

Ansættelsespolitik 

Frederikshavn Kommune er med sine cirka 5000 ansatte kommunens største 

arbejdsplads og kommunens mangfoldighedspolitik peger på integration af etniske 

minoriteter som et af mange indsatsområder i at skabe en mangfoldig og rummelig 

organisation. Den kommunale ansættelsespolitik kan således påvirke integrationen i 

positiv retning.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune har som målsætning, at andelen af ansatte borgere 

med flygtninge- og indvandrerbaggrund skal afspejle 

befolkningssammensætningen i kommunen.
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 Frederikshavn Kommune skal gå forrest i forhold til det rummelige 

arbejdsmarked og sikre, at dette også inkluderer flygtninge og indvandrere 

med problemer udover ledighed. 

Kendskab til dansk og danske samfundsforhold

Det er væsentligt for integrationen at give alle mulighed for at opnå kendskab til dansk 

kultur og samfundsforhold for derigennem at lære dansk sprog og kultur. Dette er 

vigtige forudsætninger for at fungere i lokalsamfundet, på uddannelsesinstitutionerne 

og på arbejdspladsen.Sprog, kultur og samfundsforhold læres bedst i arbejds- og 

hverdagssituationer. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder aktivt med beskæftigelse som 

grundlag for undervisning i dansksprog og dansk kultur.

Service- og kvalitetsmål:

 Integrationsindsatsen skal sikre, at nye borgere deltager aktivt i at tilegne sig 

dansk sprog og viden om dansk kultur og samfundsforhold.

 Sprogundervisningen skal være en integreret del af de virksomhedsrettede 

beskæftigelsestilbud.

Børn og unge 

Alle børn og unge har ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn og unge overvejende 

har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til 

livets udfordringer. Det er en forudsætning, at der sættes fokus på børnenes ressourcer 

og potentialer, og at børnene understøttes i udvikling af styrke og robusthed til at klare 

udfordringer og modgang. Forældrenes tillid, opbakning og aktive engagement er af 

afgørende betydning for at skabe de ønskede resultater for børnene.

Service- og kvalitetsmål:

 De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, 

så de får en viden og forståelse af tilbuddenesindhold, og hvad det vil sige at 

være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. 

 Integrationsindsatsen overfor tosprogede børn og unge og deres forældre skal 

tage højde for, at der kan være både sproglige, kulturelle og sociale 

problemstillinger. 

Førskolebørn (0 - 6 år) 

Tilknytning til dagtilbud er afgørende for gruppen af tosprogede børn, idet deltagelse i 

dagtilbud giver tosprogede børn mulighed for at udvikle det danske sprog, etablere 

sociale relationer med danske børn og få kendskab til sociale og kulturelle spilleregler 

for børn i en dansk kulturel sammenhæng. Samtidig er involveringen af forældrene i 

dagtilbuddenes hverdag,på lige fod med etnisk danske familier, en væsentlig kilde til 

familiens samlede viden om og inddragelse i dansk kultur.
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Børnegruppens mangfoldighed er en berigelse for alle børns alsidige udvikling, og 

inkludering af børn fra andre kulturer end dansk bør derfor være en selvfølgelighed i 

børnegruppens dagligdag.

Den kommunale førskoleindsats skal danne grundlag for, at tosprogede børn udvikler 

tilstrækkelige dansksproglige forudsætninger for en skolestart på lige fod med børn 

med dansk baggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Alle tosprogede børn benytter et dagtilbud, idet det gennem en koordineret 

indsats mellem de kommunale aktører sikres, at tosprogede familier opfordres 

til og motiveres for denne løsning.

 Fra treårsalderen sprogscreenes alle tosprogede børn, der formodes at have 

behov for sprogstimulering,med henblik på at afdække behovet for støtte til 

barnets videre dansksproglige udvikling.

Skole og fritid

(Målsætning for skole og fritidsområdet afhænger af endelig beslutning af 

organiseringen af opgaven i Børne- og Ungdomsudvalget – forventeligt april/maj 

2016)

Det er målet at give tosprogede elever samme forudsætninger som danske elever for 

videre uddannelse og lyst til at lære. Dette mål understøttes af rummelighed og 

inklusion, som er den overordnede tilgang i det pædagogiske arbejde i Frederikshavn 

Kommune. Det er en vigtig del af tosprogede børn og unges integration at benytte 

pasnings- og fritidstilbud, da denne tilknytning understøtter udviklingen af kulturelle og 

sociale kompetencer i en dansk kontekst.

Service- og kvalitetsmål:

 Undervisningen og de kommunale fritidstilbud skal fremme den enkelte elevs 

personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk 

sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. 

 Undervisning og fritidstilbud skal bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger 

for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

 I forbindelse med tosprogede børns skolestart sprogscreenes børnene med 

henblik på evt. henvisning til supplerende undervisning i dansk som 

andetsprog. 

 De tosprogede elever deltager som udgangspunkt i skolernes almindelige 

undervisning, og dansk som andetsprog er en dimension i skolernes 

almindelige undervisning.

 Nyankomne tosprogede elever visiteres til et modtagecenter forud for 

indplacering i den lokale distriktsskole.
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 Tosprogede elever, der har fulgt undervisning i normalklasse, gennemfører 

folkeskolens afgangsprøve i samme omfang som danske elever.

 Integrationsindsatsen skal understøtte tosprogede børn og unges tilknytning til 

et fritidstilbud.

Ungdomsuddannelse - UU

Det er målet, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en 

ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og at tosprogede 

unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt.

Service- og kvalitetsmål:

 Også for tosprogede elever er målet, at mindst 95 % af en ungdomsårgang 

gennemfører en ungdomsuddannelse – og at 45 % vælger en 

erhvervsuddannelse.

 Vejledningen tager højde for unge med særlige behov for vejledning om valg af 

uddannelse og erhverv, og herunder skal der være opmærksomhed på 

behovet hos tosprogede unge. 

SSP-samarbejdet

Formålet med SSP-samarbejdet er at forebygge kriminalitet, misbrug og generel 

mistrivsel gennem en lang række indsatser overfor alle børn og unge. Dette er således 

også gældende overfor unge med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Særlige indsatser overfor tosprogede børn og unge gives så vidt muligt 

indenfor rammerne af de ordinære tilbud og i en hverdag sammen med danske 

kammerater.

 Der tages højde for i det forebyggende arbejde for udsatte grupper af 

tosprogede børn og unge, at der kan være kulturelle og sociale problemer, 

som betinger en særligt målrettet indsats.

 Det forebyggende arbejde for udsatte grupper af tosprogede børn og unge 

koordineres med den øvrige integrationsindsats i Frederikshavn Kommune. 

Kultur og fritid

Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe rammer, der gør det muligt for det 

frivillige foreningsliv at skabe et bredt tilbud af aktiviteter - præget af mangfoldighed og 

kvalitet - og hvor der er plads til alle.Kultur- og fritidslivet har en særlig mulighed for at 

spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen, idet deltagerne her mødes frivilligt – og på 

lige fod – om fælles interesser. Her kan der skabes grobund for etablering af sociale 

netværk og en aktiv deltagelse i kultur- og samfundslivet.



Side9/11
Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune vil etablere initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet.

 Frederikshavn Kommune vil sikre, at der informeres til flygtninge og 

indvandrere om foreningslivets mange tilbud.

 Frederikshavn Kommune vil gøre en særlig indsats for flygtninge og 

indvandrere omkring oplysning om muligheden for at søge gratis information 

og viden bl.a. via netadgang og udlån af bøger.

 Frederikshavn Kommune tilbyder vejledning om lokaler/faciliteter, økonomi 

m.v. for flygtninge og indvandrere, der ønsker at etablere foreninger og/eller 

lave arrangementer.

 Den kommunale kultur- og fritidsindsats skal rumme et samarbejde med øvrige 

kommunale og ikke-kommunale integrationsaktører

 Frederikshavn Kommune støtter initiativer, der understøtter børn, unge og 

voksne flygtninge- og indvandreres tilknytning til kultur- og fritidslivet. 

Sundhed, Handicap og socialpsykiatri

Et af Frederikshavn Kommunesmål med sundhedspolitikken er at bekæmpe social 

ulighed i forhold til borgernes sundhed.Sociale forhold er den enkeltfaktor, der har 

størst betydning for udvikling af sygdom og forbrug af sundhedsydelser, og derfor er

sundhedsfremme og forebyggelse en integreret del af det sociale arbejde, også overfor 

udsatte borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommunes tilbud if. med rygestop, kostvejledning, rehabilitering 

ved kronisk sygdom, forebyggende hjemme besøg til borgere over 75 år etc. 

tilbydes alle borgere uanset etnicitet.

 Frederikshavn Kommune tilbyder målrettede tilbud i samarbejde med 

integrationsmedarbejderne for borgere med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund.

 Frederikshavn Kommunes indsats skal sikre, at der tages højde for sprog- og 

kulturforskelle i indsatsen også overfor flygtninge og indvandrere med 

handicap og deres familier. 

Ældre
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Den kommunale indsats overfor ældre i Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i 

det enkelte menneske og dets mulighed for at opnå ”længst muligt i eget liv”. 

Indsatsen er båret af respekt for den enkelte borger, således af den enkeltes 

værdighed til stadighed er i behold. Det er hensigten, at hjælp givestil borgere, der ikke 

længere kan selv, først og fremmest som hjælp til selvhjælp i samarbejde med den 

enkelte borger, for derigennem at skabe det bedste liv for den enkelte. Denne 

opmærksomhed på den enkeltes behov og muligheder skal også være gældende i 

indsatsen for ældre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal sikre, at ældre med flygtninge- og 

indvandrerbaggrund og herunder også familien får den nødvendige støtte og 

information om tilbud til ældre i kommunen.

 Indsatsen skal understøtte, at plejen af den ældre i hjemmet ikke fungerer som 

barriere for den ældres familie i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedet og den 

almene integration.

Samarbejdet med lokal- og civilsamfundet

Frederikshavn Kommune har et rigt lokal- og civilsamfund med aktive foreninger og 

organisationer, der også involverer sig i integrationsindsatsen. Kommunen lægger vægt 

på, at integrationsindsatsen involverer kommunes borgere, foreninger, organisationer 

og virksomheder, og der skabes vilkår, der motiverer disse ikke-kommunale aktører til 

at bidrage til integrationsindsatsen.

Service- og kvalitetsmål:

 Frederikshavn Kommune skal støtte og etablere initiativer, der involverer og 

motiverer foreninger, organisationer, virksomheder og lokalsamfund til at 

bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere.

Integrationsplan

Frederikshavn Kommune vil årligt udarbejde en handlingsplan – integrationsplanen –

der skal fungere som kommunensplan for, hvordan integrationspolitikkens visioner og 

kvalitetsmål indfries. 

Integrationsplanen er et administrativt dokument, der omsætter de politiske 

målsætninger til konkrete indsatser i det daglige arbejde, herunder:

 tydeliggør sammenhængen mellem integrationsindsatsen og de 

integrationspolitiske mål

 Tydeliggør indholdet af integrationsindsatsen og ansvaret for de mange 

integrationsopgaver

 Sikrer etableringen af interne og eksterne samarbejdsrelationer
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 Sikrer udarbejdelsen af konkrete delmål

 Sikrer og udarbejder dokumentation, evaluering og udvikling af indsatsen



Bilagsforside

Dokument Navn: Rapport om mulig konkurrenceudsættelse 

ARBEJDSMA RKEDSOMRÅDET februar 2016.pdf

Dokument Titel: Rapport om mulig konkurrenceudsættelse 

ARBEJDSMA RKEDSOMRÅDET februar 2016

Dokument ID: 1238796

Placering: Emnesager/Konkurrenceudsættelse i CAM/Dokumenter

Dagsordens titel Konkurrenceudsættelse i Center for Arbejdsmarked

Dagsordenspunkt nr 2

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2



ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og 
inddragelse af fremmed aktør



ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør 

2

Indhold

1. Introduktion til området 5

 Principper for konkurrenceudsættelse i Center for Arbejdsmarked 6

 Princip 1 – Kortere varighed på offentlig forsørgelse 7

 Princip 2 – Kompetenceudviklingen gennem samarbejde med eksterne leverandører 8

 Princip 3 – Bedste personalemæssige konsekvenser 8

 Princip 4 – Aftaleforholdet 9

 Princip 5 – Politisk ejerskab 9

2. Lovgrundlag 10

 Hvad kan lovgivningsmæssigt ikke konkurrenceudsættes? 11

3. Muligheder for konkurrenceudsættelse eller inddragelse af fremmed aktører 11

 1. Kontaktforløbet for ledige dagpengemodtagere med en lang videregående uddannelse 12

 2. Kontaktforløbet for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år 12

 3.  Virksomhedscentre til borgere på kanten af arbejdsmarkedet 12

 4. Danskundervisning og arbejdsmarkedsintro til borgere på integrationsprogrammet 13

 5. Mentorindsatsen for borgere på integrationsprogrammet 14

 6. Beskyttet beskæftigelse for handicappede borgere 15

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

 8. Fastholdelsesteam 17

4. Kvalitet i opgaveløsningen 18

5. Konsekvenser for brugere ved fremtidigt leverandørskift 18

6. Marked og konkurrence 18

7. Påvirkning af lokalsamfundet 18

8. Påvirkning af øvrig kommunal opgaveløsning 19

9. Økonomisk gevinst og påvirkning af den samlede kommunale økonomi 19

10. Kompetencer i den kommunale organisation 19

11. Læring i den kommunale organisation 19

12. Tidsforbrug ved udbud 20

13. Erfaringer – egne og andres 20

14. Sammenfatning 21



ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør 

3

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.



ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - Budgetbemærkning om konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmed aktør 

16

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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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.
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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
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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. 
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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. 

Side 14



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.
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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. 
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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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Årsberetningen i hovedtal
”+” = underskud
”-” = overskud
I 1.000 kr.

Omkostningssted

Forbrug 

2015

Korrige-

ret bud-

get

Resultat 

før 

bankbog

Bank-

bog*)

Årets 

resul-

tat

Heraf 

overfør-

sels-

udgifter

Integration 17.440 15.835 1.605 1.605 1.605

Førtidspensioner 304.723 307.878 -3.155 -3.155 -3.155

Ressourceforløb/jobafklaring 23.175 30.991 -7.816 -7.816 -7.816

Sygedagpenge 93.781 80.430 13.351 13.351 13.351

Kontanthjælp 113.118 97.575 15.543 15.543 15.543

Revalidering 10.014 12.534 -2.520 -2.520 -2.520

Fleksjob/ledighedsydelse 87.758 80.967 6.791 6.791 6.791

Jobtræning servicejob 4.018 3.080 938 2.089 -1.151

Seniorjob 10.027 12.283 -2.256 -2.256 -2.256

Beskyttet beskæftigelse 2.856 2.774 82 948 -866

Beskæftigelsesordning m.v. 33.951 28.728 5.223 5.223 5.223

Jobrotation 1.382 0 1,382 1,382 1,382

Arbejdsmarkedsyd./driftsudg. 6.442 10.588 -4.146 -4.146 -4.146

Forsikrede ledige 127.915 149.946 -22.031 -22.031 -22.031

Samlet resultat 836.600 833.609 2.991 3.037 -46 1.971

Heraf kan overføres til næste 

år) se note 1 -2.017

1) Derudover overføres 5.228 mio. kr. overførselsudgifter jf. beslutning af Byrådet
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0. Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Arbejdsmarkedsudvalget.

1. Indledning
2. Direktørens vurdering af regnskab 2015
3. Teknisk regnskabsforklaring
4. Regnskabsmæssig sammenfatning
5. Årsberetninger

1. Indledning

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud 
samt en specificeret årsberetning. 

Årsberetningerne omfatter: 

 Kort præsentation af områderne 
 Orientering om regnskabsresultatet 
 Gennemgang af opnåede resultater i 2015

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. 

De enkelte omkostningssteder kommenteres hver for sig i årsberetningen.
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2. Direktørens vurdering af Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med Center for Arbejdsmarked udarbejdet en specifice-
ret årsberetning for hvert af Arbejdsmarkedsudvalgets 14 områder, samt en sammenfatning, med en op-
summering af de økonomiske resultater. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til 
det øvrige materiale.

Samlet set er der et merforbrug på 3,0 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at center for ar-
bejdsmarked har fået tilført midler til ekstraordinær uddannelse på netto 5,5 mio. kr. i 2015, hvorfor merfor-
bruget 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. 

Heidi Becker Rasmussen
Børne-, Kultur-, og Arbejdsmarkedsdirektør
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3. Teknisk regnskabsforklaring

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget 

Forventet regn-
skabskøn pr. 31-08

Faktisk 
regnskab

828,0 836,6 832,5 836,6

Beløb angivet i mio. kr.

Udvalgets oprindelige budget udgjorde 838,1 mio. kr. Ændringen på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede 
budget skyldes primært følgende forhold:

Oprindelig budget 828,0 mio. kr.
Øget uddannelsesindsats     6,0 mio. kr.
Integration af flygtninge      4,8 mio. kr.
Investering i beskæftigelse fra kt. 5 til 6     -3,6 mio. kr.
Lov og cirkulære     2,8 mio. kr.
Beskæftigelsestilskud     -1,7 mio. kr.
PL regulering      0,2 mio. kr.
ØKD tidligere år     3,2 mio. kr.
Kontrolenheden     -3,1 mio. kr.
Korrigeret budget 836,6 mio. kr.

Ved udgangen af året udgjorde det korrigerede budget 836,6 mio. kr.
Ved budgetrevisionen pr. 31-08 forventedes et samlet nettoforbrug i 2015 på 832,5 mio. kr. Det faktiske 
regnskabsresultat udgjorde et nettoforbrug på 836,6 mio. kr.
Ved budgetrevisionen pr. 31.08.15 forventedes der et merforbrug ved årets udgang på 2,9 mio. kr. Under-
skuddet blev på 3,0 mio. kr. Hvis der tages højde fra overførsler fra tidligere år er der balance mellem udgif-
ter og indtægter. Det skal dog bemærkes, at den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedrørende
de forsikrede ledige kendes først ultimo juni 2016. Sidste prognose viser, at Frederikshavn Kommune tilde-
les 7,9 mio. kr.

4. Regnskabsmæssig sammenfatning

Merforbruget vedrørende overførselsudgifter udgør 2,0 mio. kr. 

Jfr. de generelle budgetbemærkninger kan regnskabsafvigelser på områder, omfattet af begrebet overfør-
selsudgifter, ikke uden Byrådets godkendelse, omplaceres til andre udgiftsområder - eller overføres til føl-
gende regnskabsår.
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 mindre forbrug på 7,2 mio. kr. Heraf indstil-
les 0,9 mio. kr. overført til beskyttet beskæftigelse samt 1,1 mio. kr. overført til jobtræning/ servicejob i 2016. 
det resterende nettooverskud på 5,2 mio. kr. består af mindreforbrug af midler til uddannelse af ledige på 5,5 
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bevilget af byrådet samt opgjort merforbrug på 0,3 mio. kr. til projekter hvor indtægten først registreres i 
2016.
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Budgetområde Integration
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5. Integration

Fakta oplysninger(1000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 15.835

Regnskab 2015 udviser et overskud på

Regnskab 2015 udviser et underskud på 1.605

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

Kort præsentation
Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrati-
onsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen.

Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. 
Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, 
som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til 
kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten.

Området er omfattet af budgetgaranti.

RESSOURCEFORBRUG:
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 15,8 mio. kr. efter at området er blevet tildelt 4,8 mio. kr. i eks-
traordinært tilskud fra staten. Det faktiske forbrug ultimo 2015 udgør 17,4 mio. kr., hvorfor der er et merfor-
brug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes et væsentligt større antal udlændinge end forventet ved budget-
lægningen. I resultatet er indregnet et overskud på asylskolen på 3,7 mio. kr.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Aktiviteten på området vedrører:
Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven.

Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlæn-
dinge.

På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholds-
tilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud. Der er ikke overfør-
selsadgang på dette område.
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6. Førtidspension

Fakta oplysninger(1.000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 307.878

Regnskab 2015 udviser et overskud på 3.155

Regnskab 2015 udviser et underskud på 

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

Kort præsentation
Udgifterne til førtidspensioner er finansieringsmæssigt, opdelt i tre kategorier.
Førtidspension med 50 % refusion
Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003
Førtidspension med 35 % refusion – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

Folketinget har i efteråret 2012 vedtaget en førtidspensionsreform gældende fra 2013. Konsekvenserne af 
denne førtidspensionsreform har betydet et faldende antal førtidspensionister

RESSOURCEFORBRUG:
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 307,9 mio. kr.
Forbruget pr. 31. december 2015 udgør 304,7 mio. kr. og der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Budgettet på 
førtidspensioner er blevet reduceret med 3,1 mio. kr., da dette beløb er overført til kontrolenheden. 

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. 
januar 2003. I 2015 var der også et fald i antallet af nye førtidspensionister. 

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

50 % før 2003 35 % før 2003 35 % efter 2003 I alt
Regnskab 2012 331 737 1774 2.842
Regnskab 2013 301 688 1998 2987
Regnskab 2014 274 625 1980 2879

Budget 2015 248 582 1.986 2.816
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Budgetrevision pr.
30.04.15 ved uændret til/afgang 253 585 1.978 2.816
31.08.15 ved uændret til/afgang 247 569 1.973 2.788

Regnskab 2015 247 565 1.971 2.783
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7. Ressourceforløb/jobafklaring

Fakta oplysninger(1.000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 30.991

Regnskab 2015 udviser et overskud på 7.816

Regnskab 2015 udviser et underskud på 

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

KORT PRÆSENTATION:
Med fleksjob- og førtidspensionsreformen som trådte i kraft ved årsskiftet til 2013, skal alle kommuner gøre
en ekstra indsats for de ledige, som er længst fra arbejdsmarkedet og hjælpe dem til at få en tilknytning til
arbejdsmarkedet i stedet for at tilkende permanente offentlige forsørgelsesydelser.
Fokus i reformen er at etablere ressourceforløb, hvor borgeren deltager aktivt i processen og hvor forløbet
tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæf-
tigelse.
Kun de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, og hvor der ikke er udsigt til at en indsats vil
ændre i arbejdsevnen, vil således fremover få bevilget førtidspension. Unge under 40 år vil i udgangspunktet
slet ikke kunne få bevilget førtidspension. Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve borgerens
restarbejdsevne og få etableret kontakt til arbejdsmarkedet f.eks. ved at ansætte borgerne i fleksjob.

Jobafklaringsforløb
Personer der ikke længere opfylder betingelserne for forlængelse efter de gældende regler i sygedagpenge-
loven vil ved fortsat sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle sygedagpengesager sker
efter 5 måneders sygdom. Jobafklaringsforløb er korte forløb, maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed
for op til 2 jobafklaringsforløb. Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere,
der fortsat har en arbejdsgiver og overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svarer til 
ydelsen på jobafklaring så længe ansættelsesforholdet fortsætter

RESSOURCEFORBRUG:
Det korrigerede nettobudget udgør i 2015 31,0 mio. kr. Forbruget udgør 23,2 mio. kr., hvorfor der er et min-
dreforbrug på 7,8 mio. kr. ved årets udgang.
Der har alt i alt i 2015 været ca. 146 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 61 personer i jobafklaring. Mindre-
forbruget skyldes færre på ydelsen end budgetlagt, samt færre udgifter til aktivering af borgerne.
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8. Sygedagpenge

Fakta oplysninger(1.000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 80.430

Regnskab 2015 udviser et overskud på

Regnskab 2015 udviser et underskud på 13.351

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran = underskud)

0

KORT PRÆSENTATION
Udgifterne til sygedagpenge er finansieringsmæssigt, opdelt i fire perioder.
I de første 4 uger refunderer staten kommunens udgifter med 100 %. Fra uge 5 til og med uge 8 refunderes 
50 % af kommunens udgifter. Fra uge 9 til og med uge 52 refunderes kommunen 50 % hvis sygedagpenge-
modtageren er aktiveret med ordinær uddannelse eller en virksomhedsrettet aktivitet, mens kommunen re-
funderes 30 % hvis sygedagpengemodtageren ikke er aktiveret eller er aktiveret med andre aktiviteter. Efter 
52 uger modtager kommunen ingen refusion.
Det primære formål på området er at sikre sygemeldte en hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmar-
ked. Sekundært er målet, via en helhedsorienteret indsats, at afklare den sygemeldtes fremtidige erhvervs-
muligheder.

RESSOURCEFORBRUG:
Det korrigerede nettobudgettet for 2015 udgør 80,4 mio. kr., der fordeler sig med 10,8 mio. kr. vedr. udbeta-
linger 5 – 8 uger, og vedr. 9 – 52 uger udbetalinger på 44,5 mio. kr., og vedr. over 52 uger 26,2 mio. kr. Des-
uden er der regresindtægter 1,1 mio. kr. 
Budgettet er i 2015 reduceret med 16,7 mio. kr. som følge af indførelsen af jobafklaringsforløb. Der ses i 
denne sammenhæng en nedgang i antallet af sygedagpengesager, svarende til tilgangen af jobafklaringsfor-
løb. Det er ikke lykkes at overføre det budgetterede antal borgere til jobafklaringsforløb.
Forbruget i 2015 beløb sig til 93,8, og dermed et merforbrug på 13,4 mio. kr.
Merforbruget skyldes nedennævnte faktorer

1) Ændrede regler for forlængelser jfr. Sygedagpengeloven
2) Indhentelse af lægeerklæring LÆ265 (ca. 1-1 ½ måneds ventetid)
3) Afventer rehabiliteringsmøder
4) Afventning af behandling og udredning sygehus/speciallæger
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AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen
i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensio-
ner. 
Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner:

Udbetaling med 50% Udb 30% Udb 50% Udb 0% I alt
5-8 uger 9-52 uger 9-52 uger Over 52 uger

Regnskab 2012 116 422 139 169 846

Regnskab 2013 89 393 88 145 715
Regnskab 2014 90 417 100 151 758

Budget 2015 116 232 138 140 626

Revision pr.30.04.15 uændret tilgang 121 398 110 175 804
Revision pr.31.08.15 uændret tilgang 118 380 98 162 758

Regnskab 2015 110 376 103 162 751
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9. Kontanthjælp

Fakta oplysninger(1.000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 97.575

Regnskab 2015 udviser et overskud på

Regnskab 2015 udviser et underskud på 15.543

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

KORT PRÆSENTATION:

I Arbejdsmarkedscenter Frederikshavn opdeles kontanthjælp i kategorier:
Kontanthjælp, sociale formål
Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering
Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Sociale formål: Denne funktion dækker udgifter vedrørende enkeltydelser, samværsret, sygebehandling, 
flytning og efterlevelseshjælp. Området er omfattet af 50 % refusion fra Staten.

Kontanthjælp til borgere, der ikke er i aktivering (passiv hjælp): Denne funktion dækker de forskellige udgifter 
vedrørende forsørgelse på kontanthjælp. Området er omfattet af 30 % refusion fra Staten. 

Kontanthjælp til borgere, der er i aktivering (aktiv hjælp): Denne funktion dækker udgifter til forsørgelsesydel-
ser i form af kontanthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælps-
modtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbud i 
form af virksomhedspraktik og uddannelser der udbydes generelt og som har hjemmel i lov, er omfattet af 50 
% refusion fra Staten. Øvrige tilbud er omfattet af 30 % refusion fra Staten.

Der ydes kontanthjælp til landets borgere som det sidste økonomiske sikkerhedsnet for at opretholde bor-
gernes egen evne til forsørgelse. Der ydes vejledning med henblik på, at borgerne selv kan skaffe sig et 
økonomisk forsørgelsesgrundlag og (gen-)indtræde på arbejdsmarkedet.
Pr. 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft.  Efter denne reform får unge under 30 år uden en 
uddannelse en ydelse, der kaldes uddannelseshjælp. Uddannelseshjælp konteres som kontanthjælp på 
dette område.
Området er omfattet af budgetgarantien
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RESOURCEFORBRUG:
Nettobudgettet for 2015 udgør 97,6 mio. kr. Forbruget ultimo 2015 udgør 113,1 mio. kr., hvorfor der er et 
merforbrug på 15,5 mio. kr.
Budgettet på kontanthjælp blev reduceret med ca. 10. mio. kr. fra 2014 til 2015. Reduktionen skyldes den 
måde kommunen tildeles penge. På landsplan er det gået bedre på kontanthjælpsområdet end i Frederiks-
havn Kommune. Derfor tildeles kommunerne under et færre penge, hvilket har betydet det lavere budget.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for for-
sørgelse:

Passive Aktive I alt

Regnskab 2012 906 353 1.259
Regnskab 2013 926 426 1.352
Regnskab 2014 891 559 1.450

Budget 2015 655 570 1.245

Budgetrevision pr.
30.04.15 ved uændret til-/afgang 779 578 1.357
31.08.15 ved uændret til-/afgang 783 570 1.353
Regnskab 2015 790 575 1.365
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10. Revalidering

Fakta oplysninger(1.000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 12.534

Regnskab 2015 udviser et overskud på 2.520

Regnskab 2015 udviser et underskud på 

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

KORT PRÆSENTATION:
Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesfor-
hold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked 
som muligt.
Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning, uddannelse, mv.

Under for revalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller 
sygedagpenge. Ved endelig revalidering udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.

Området revalidering omfatter udgifter forbundet med revalidenders forsørgelse (revalideringsydelse, løntil-
skud eller tilskud til selvstændige) samt driftsudgifter til bl.a. ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, er-
hvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og opkvalificering.
Der ydes 65 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med virksomhedspraktik.
Der ydes 50 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med uddannelser der har hjemmel 
i lov og som udbydes generelt.
Der ydes 30 % statsrefusion af udgifter afholdt til forsørgelse i forbindelse med andre tilbud.

Driftsudgifterne medtages under kommunens rådighedsbeløb på beskæftigelsesområde, hvortil der ydes 50 
% statsrefusion op til rådighedsbeløbet.

RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 12,5 mio. kr. Årets forbrug udgør 10,0 mio. kr., hvorfor der er et 
mindreforbrug ved årets udgang på 2,5 mio. kr. Dette skyldes færre på revalidering end budgetlagt.
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AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:

Regnskab 2012 88
Regnskab 2013 136
Regnskab 2014 159

Budget 2015 136

Budgetrevision pr. 
30.04.15 ved uændret til-/afgang 129
31.08.15 ved uændret til-/afgang 120

Regnskab 2015 115
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11. Løntilskud til førtidspensionister, Ledighedsydelse og fleksjob

Fakta oplysninger(1.000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 80.967

Regnskab 2015 udviser et overskud på

Regnskab 2015 udviser et underskud på 6.791

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

KORT PRÆSENTATION:
Området omfatter udgifter til:
Løntilskud vedr. personer, der modtager social pension og som er ansat i beskyttet enkeltpladser (tidligere 
skånejob). Kommunens udgifter refunderes med 50 % statsrefusion.
Løntilskud samt driftsudgifter til personer ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der ikke kan opnå 
beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiver betaler for de reelle timer borgeren arbejder og den 
resterende del op til fuldtidsløn udbetales som flekslønstilskud via Ydelsesafdelingen. For at få ret til et 
fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår være udtømte. 
Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. Kommunens udgifter til løntilskud 
refunderes med 65 % statsrefusion og driftsudgifter med 50 %. 
Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til 
fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mel-
lem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. Kommunens udgifter til ledighedsydelse refunde-
res med 30 % statsrefusion. I perioder hvor ledighedsydelsesmodtageren er i virksomhedspraktik refunderes 
med 50 % statsrefusion.  
Refusionen bortfalder når en fleksjobvisiteret har været ledig i 18 ud af 24 måneder.
Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien.

RESSOURCEFORBRUG: 
Det korrigerede nettobudget for 2015 udgør 81,0 mio. kr. 
De samlede udgifter ved årets udgang beløber sig til 87,8 mio. kr., hvorfor der er et merforbrug på området 
på 6,8 mio. kr. Dette skyldes flere flekslønsmodtagere end budgetlagt, samt at nye flekslønsmodtagere er 
dyre end forventet. 
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AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

Fleksjob Ledighedsydelse I alt Enkeltpladser

Regnskab 2012 741 322 1.063 46
Regnskab 2013 796 281 1.077 45
Regnskab 2014 880 180 1.060 45

Budget 2015 954 164 1.118 50

Budgetrevision pr.
30.04.15 ved uændret til-/afgang 945 168 1.113 50
31.08.15 ved uændret til-/afgang 962 168 1.130 45

Regnskab 2015 1.004 160 1.164 47
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12. Jobtræning / servicejob mv.

Fakta oplysninger(1000 kr.)

Budgetrammen for 2015(excl bankbog) 3.080

Regnskab 2015 udviser et overskud på

Regnskab 2015 udviser et underskud på 938

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

2.089

KORT PRÆSENTATION:
Arbejdsmarkedscenteret formidler jobtræningspladser til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpen-
ge eller kontanthjælp. Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob

RESSOURCEFORBRUG: 
Årets oprindelige budget for jobtræning og servicejob udgør 3,1 mio. kr. Desuden er der på bankbogen ved-
rørende området et beløb på 2,1 mio. kr. som vedrører tidligere år. dvs. at der er et samlet budget inkl. over-
førsel på 5,2 mio. kr. Årets udgifter på området beløber sig til 4,0 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på
1,2 mio. kr., når overførslen fra tidligere år er tillagt budgettet. 
Det foreslås, at de 1,1 mio. kr. overføres til 2016.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Antal jobtræningspladser (helårs) for forsikrede ledige:
Regnskab 2012 172
Regnskab 2013 135
Regnskab 2014 106
Budget 2015 120

Budgetrevision pr.
30.04.15 ved uændret til/afgang 83
31.08.15 ved uændret til/afgang 70
Regnskab 2015 87
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13. Beskyttet beskæftigelse

Fakta oplysninger(1000 kr.)

Budgetrammen for 2015 (eks. bankbog)l 2.774

Regnskab 2015 udviser et overskud på

Regnskab 2015 udviser et underskud på 82

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

948

KORT PRÆSENTATION:
Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse 

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på norma-
le vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Tilbuddet er en del af Arbejdsmarkedscentrets projektafdeling og er omfattet af rammeaftalen mellem Region 
Nordjylland og kommunerne i regionen.

RESSOURCEFORBRUG: 
Årets nettobudget 2015 udgør 2,8 mio. kr. Desuden er der på bankbogen vedrørende området et beløb på 
0,9 mio. kr. som vedrører tidligere år. dvs. at der er et samlet budget inkl. overførsel på 3,7 mio. kr. Årets 
udgifter på området beløber sig til 2,9 mio. kr., hvorfor der er et underskudskud på årets drift på 0,1 mio. kr.
Når bankbogen fra tidligere år er tillagt, er der et overskud på 0,9 mio. kr.

Overskuddet på 0,9 mio. kr. indstilles overført til 2016.
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14. Projektafdelingen 

Fakta oplysninger(1000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 0

Regnskab 2015 udviser et overskud på 0

Regnskab 2015 udviser et underskud på 

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

KORT PRÆSENTATION:
Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal inde-
holde en aktivitet der sikrer borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsør-
gelse.
Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop
virksomhedsrettede tilbud har størst effekt.

For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig
et tilbud i en virksomhed er der oprettet indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i Projektafdelin-
gen.

Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udfø-
rer del i forhold til en række indsatser.

I Projektafdelingen skal alle indsatser have et arbejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtigste vej til
selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder forløb, der både er i overensstemmelse med ministermålene, de 
lokale mål samt konkurrencedygtige og differentierende i forhold til andre og private aktører.

Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle borgere med det formål, at få et overblik over i hvilken retning 
der skal arbejdes med borgeren. Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse
for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen 
med borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarke-
det.

Borgeren styrkes i deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relationer samt evnen til at tage ansvar
for eget liv.

I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og 
sociale kompetencer. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, bestående
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af: kost, motion, afspænding, mindfulness, samtaler med psykolog, samtaler med coach eller FVU undervis-
ning.
Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen

RESSOURCEFORBRUG: 
Projektafdelingen og virksomhedsservice har et netto 0 budget, dvs. at aktøren sender fakturaer på de for-
skellige indsatsområder til jobcentret. 
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15. Beskæftigelsesordninger

Fakta oplysninger(1000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 28.728

Regnskab 2015 udviser et overskud på

Regnskab 2015 udviser et underskud på 5.223

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

KORT PRÆSENTATION:
Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigede, registreres under et fælles driftsloft, der 
omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp samt selvfor-
sørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse og et fælles driftsloft, der omfatter revaliderings-
ydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til 
udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for de fælles driftslofter. De omtalte mål-
grupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Udgifter vedr. beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

RESSOURCEFORBRUG
Det korrigerede budget for 2015 udgør 28,7 mio. kr. Udgifterne på området udgør 33,9 mio. kr. hvorfor der er 
et merforbrug på 5,2 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at rådighedsbeløbet er blevet mindre i 2015. Desuden har 
arbejdsmarkedscentret valgt at fastholde et højere forbrug af beskæftigelsestilbud, for at nedbringe den en-
kelte borgers ydelsesperiode, for at følge investeringsstrategien.
Hovedparten af de udgifter der vil blive konteret på dette område vedrører Projektafdelingen, kontant-
hjælpsmodtagere i løntilskud, 6 ugers selvvalgt kursus, anden aktører, uddannelsesinstitutioner, social øko-
nomiske virksomheder samt diverse mentorordninger,
Budgettet fordeler sig således:

22,4 mio. kr. netto vedr. beskæftigelsesordninger
   6,0 mio. kr. til uddannelse af ledige
   0,3 mio. kr. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO

De 6 mio. kr. til uddannelse af ledige er en bevilling givet af Byrådet. Selv om der er tale om 
overførselsudgifter er det besluttet at uforbrugte midler kan overføres til 2016. Der overføres herfra 5,5 mio. 
kr. til 2016. På området er der bogført udgifter til projekter på 0,3 mio. kr. dette merforbrug overføres også til 
2016, hvor merforbruget udlignes af en indtægt fra staten på 0,3 mio. kr.
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16. Arbejdsmarkedsyd./driftsudgifter

Fakta oplysninger(1000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 10.588

Regnskab 2015 udviser et overskud på 4.146

Regnskab 2015 udviser et underskud på 

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

KORT PRÆSENTATION:
Regeringen og Enhedslisten har indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014. Den mid-
lertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 % 
for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue

RESSOURCEFORBRUG
Ordningen bliver administreret af A-kasserne. Nettobudget for 2015 er på 10,6 mio. kr. inkl. driftsudgifter og 
forbruget i 2015 blev på 6,4 mio. kr. hvorfor mindreforbruget på området blev på 4,1 mio. kr. Ordningen fi-
nansieres via beskæftigelsestilskuddet. Den endelige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2015 fore-
tages først i juni 2016.
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17. Seniorjob

Fakta oplysninger(1000 kr.)

Budgetrammen for 2015 er 12.283

Regnskab 2015 udviser et overskud på 2.256

Regnskab 2015 udviser et underskud på 

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

0

KORT PRÆSENTATION:
Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn 
inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommu-
ne. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder 
efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn 
Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, 
hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug.

RESSOURCEFORBRUG
Staten yder i 2015 et årligt løntilskud pr. seniorjobber på ca. 135.000 kr. 
Budgettet til seniorjob er i 2015 på 12,3 mio. kr. Forbruget er på 10,0 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug 
på 2,3 mio. kr.

Aktiviteter og aktivitetstal:
I alt har der været 60 fuldtidspersoner i seniorjob i 2015.
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18. Forsikrede ledige

Fakta oplysninger(1.000 kr.)

Budgetrammen for 2015 (ekskl. bankbog) 149.946

Regnskab 2015 udviser et overskud på 22.031

Regnskab 2015 udviser et underskud på 

Bankbogen vedrørende regnskab 2014
(minus foran  = underskud)

KORT PRÆSENTATION:

De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres via en finansieringsord-
ning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen indeholder 3 
overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgifterne til 
dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af en budgetgaranti, 
som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket ind.

Der er indbygget både en midtvejs – og en efterregulering i finansieringsordningen.

For 2015 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2015. 
Beskæftigelsestilskuddet er blevet midtvejsreguleret i juni 2015 og den endelige regulering foretages i juni 
2016. Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ 
udvikling i ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. 

I 2015 er der 100 % refusion på udgifterne til dagpenge for de første 4 uger efter indplaceringen i dagpenge-
perioden.

Efter de første 4 uger skal kommunen finansiere 50 % af dagpengene for aktiverede ledige, der er aktiveret 
med ordinær uddannelse og virksomhedsrettede aktiviteter og 70 % af dagpengene for passive ledige og 
ledige aktiveret med øvrige redskaber.

Antallet af forsørgede ledige er lavere end de reelle ledighedstal, idet ledige aktiveret i løntilskudsjob ikke 
tæller med i antallet af forsørgede ledige.
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RESSOURCEFORBRUG: 
Der er i det korrigerede budget 2015 indregnet et beskæftigelsestilskud på 149,9 mio. kr. Der var ved årets 
udgang et forbrug på 127,9 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Der skal dog knyttes 
følgende kommentar til dette:
Den endelige afregning for 2015 vedrørende beskæftigelsestilskuddet kendes først ultimo juni 2016. Sidste 
prognose viser dog, at Frederikshavn Kommune tildeles yderligere 7,9 mio. kr.
Det store overskud skyldes væsentligt færre ledige end forventet, men også at der er anvendt aktivering, der 
er billigere for kommunen. Samlet set er udgiften til aktivering steget, men da en større andel af aktiveringen 
giver høj refusion fra staten, har dette medført en besparelse for Frederikshavn Kommune.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

U/4-8 uger 30% 50% 0% I alt

Regnskab 2012 (8 ugers karens) 211 978 143 84 1.416
Regnskab 2013 (4 ugers karens) 111 869 67 0 1.047
Regnskab 2014 (4 ugers karens) 105 794 72 0 971

Budget 2015 (4 ugers karens) 97 918 67 0 1.082

Regnskab 2015 (4 ugers karens) 99 784 54 0 937
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Tlf. 91 950 950      info@jysk-facadeteknik.dk      

- også her har vi været 
facadepudsentreprenører 

til et flot dansk byggeri

Før Efter
Flot facade til foråret?

Jysk Facadeteknik samarbejder med Energispareselskabet Vendsyssel, 
så kan du både få tilskud til energioptimering, og udnytte dit 

håndværkerfradrag i 2016. Kontakt os i dag og få besøg af vores konsulent, 
så du kan få en flot bolig til foråret.

194 færre lønmodtage-
re blev der på et år.  
Det er det største 
fald i Nordjylland.

Af Hans Christensen
hans.christensen@nordjyske.dk

FREDERIKSHAVN: Der er blevet 
færre ledige i Frederikshavn 
Kommune.

Det kunne man forleden 
læse i en pressemeddelelse 
udsendt af Frederikshavn 
Kommune.

Borgmester Birgit Hansen 
(S) fortalte glædesstrålen-
de, at ledigheden på fem år 
er halveret - og at det blandt 
andet skyldes en målrettet 
indsats på det helt rigtige 
tidspunkt.

På fem år har 969 dagpen-
gemodtagere forladt jobkø-
en.

- Tallene viser, at vi gør det 
rigtige, og nu begynder vi at 
se resultaterne af at kvalifi-
cere de ledige til den stigen-
de efterspørgsel på faglært 
arbejdskraft, der er fra virk-
somhederne i kommunen, 
siger Birgit Hansen ifølge 

kommunens eget pressema-
teriale.

John Karlsson (S), for-
manden for kommunens ar-
bejdsmarkedsudvalg, bidra-
ger til at tegne det positive 
billede.

- Kommunen er inde i en 
god periode. Ledigheden er 
lav, beskæftigelsen stiger, og 
virksomhedernes indtjening 
er for opadgående, udtaler 
han 22. december, og 11. ja-
nuar er ”Frederikshavn 
Kommunes jobcenter mest 
effektivt”, fremgår det af en 
pressemeddelelse fra ud-
valgsformandens forvalt-
ning. 

- Ensidigt, unuanceret billede
Artiklerne er blevet læst me-
re end én gang i toppen af 
den lokale fagbevægelse, 
der har svært ved at genken-
de det billede, kommunens 
pressetjeneste tegner.

Det er i bedste fald et over-

fladisk og ensidigt skønma-
leri af de faktiske forhold i 
jernindustrien. 

I værste fald direkte vild-
ledning, lyder kritikken fra 
fagbevægelsens top.

For sandheden er langt 
mere nuanceret, og desvær-
re langt mindre rosenrød for 
de borgere, der har mistet 
deres arbejde eller er røget 
helt ud af ledighedsstatistik-
ken, fordi de ikke længere er 
berettiget til dagpenge eller 
sygedagpenge.

200 færre arbejdspladser
- Vi synes, der er brug for at 
grave et spadestik dybere, 
siger Cai Møller, formand 
for LO Vendsyssel.

- Vi hører mange snakke 
om alle de nye arbejdsplad-
ser, der kommer, og alle de 
hænder, der bliver brug for. 
Lad os håbe det. Det er vi ik-
ke ude på at tale ned, men 
fakta er, at Frederikshavn 

Kommune det seneste år har 
mistet flere arbejdspladser 
end nogen anden kommune 
i Nordjylland. Så når der er 
blevet færre ledige, er en af 
forklaringerne altså, at der 
er blevet færre arbejdsplad-

ser, siger Cai Møller.
Han henviser til de nye tal 

fra Jobindsats.dk.
På ét år, fra anden kvartal 

2014 til andet kvartal 2015, 
faldt antallet af lønmodtage-
re i Frederikshavn Kommu-

ne med 0,9 procent. Det er 
det største fald blandt de 
nordjyske kommuner, og det 
svarer til 194 færre arbejds-
pladser i kommunen.

Tallene er vel at mærke op-
gjort, inden lukningen af 
lysfabrikken Martin, der fø-
jer endnu et par hundrede 
mistede arbejdspladser til 
tabskontoen.

I hele Nordjylland steg an-
tallet af lønmodtagere med 
0,6 procent, svarende til 

De faktiske forhold i 
jernindustrien
FREDERIKSHAVN: - Frederikshavn Kommune tegner et ensidigt positiv og skævt billede  
af beskæftigelsessituationen, lyder kritikken fra to af fagbevægelsens topfolk

- Der er brug for at grave et spadestik eller to dybere. Tallene er 
langt mere nuancerede, siger Cai Møller, formand for LO Vendsys-
sel.  Foto: Bent Bach

Af Hans Christensen
hans.christensen@nordjyske.dk 

FREDERIKSHAVN: Kritikken 
kommer fra uventet vindret-
ning. Det er ikke borgme-
sters politiske opposition, 
men Socialdemokraternes 
traditionelle bagland, fagbe-
vægelsen, der piller ved 
”kommunens skønmaleri af 
de faktiske forhold”.

- Det er fagforeningsleder-
nes legitime ret at rejse en 

kritik, hvis de synes, der er 
brug for det, men jeg har alt-
så ingen interesse i at tegne 
et skønmaleri. Hvis de sy-
nes, det er det, jeg gør, så ta-
ger jeg da det til efterret-
ning, siger borgmester Birgit 
S. Hansen (S).

- Jeg mener nu, at vi plejer 
at påpege, hvis vi har nogle 
udfordringer og så ellers 
rykke sammen, men her og 
nu fordrer det vist, at vi sid-
der over for hinanden og 

gennemgår tallene. Det vil 
jeg straks sætte på dagsorde-
nen til det næste møde i vo-
res Lokale Arbejdsmarkeds 
Råd, LAR, siger Birgit Han-
sen.

- Antallet er selvfølgelig vigtigt
Hun medgiver, at det er for 
enøjet udelukkende at foku-
sere på procenter, når vi 
snakker ledighed. 

- Antallet af arbejdsplad-
ser er selvfølgelig relevant, 

så det kritikpunkt tager jeg 
til mig. Jeg har som sagt ikke 
brug for at male skønmaleri-
er, og jeg er ikke bange for at 
sige sandheden, men jeg 
bruger hellere min energi på 
at finde løsninger end på 
slåskampe om statistikker, 
siger Birgit Hansen. 

Hun ønsker ikke at gå ind i 
en diskussion om kritikken 
af, om kommunen spekule-
rer mere i, hvor der er mest 
refusion fra staten, end hvad 

der er bedst for den enkelte 
borger, eller hvorfor Frede-
rikshavn Kommune ligger 
helt i bund, når det gælder 
aktivering af fleksjobbere, 
men i top når det gælder visi-
tering af fleksjobbere mel-
lem 1 og 5 timer om ugen.

- Det tror jeg ikke, jeg skal 
kloge mig på. Det må være 
en sag for arbejdsmarkeds-
chefen at svare på. 

- Jeg synes, vores Jobcen-
ter gør det godt med de van-

skelige betingelser, de har, 
siger Birgit Hansen, siger 
Birgit Hansen.

Udvalgsformand forbavset
Kritikken kommer også bag 
på John Karlsson (S), for-
mand for arbejdsmarkeds-
udvalget.

- Det er rigtigt, at det boom 
af maritime arbejdspladser, 
vi har forventet, indtil videre 
er udeblevet. Men jeg tror 
stadig på, at det kommer i 

- Vi tegner ikke skønmalerier
FREDERIKSHAVN: Borgmester Birgit Hansen (S) vil drøfte kritikken med det lokale arbejdsmarkedsråd



forbindelse med havneudvi-
delserne. 

- Hvis ikke, så har vi da et 
problem - og selvfølgelig er 
antallet af arbejdspladser i 
kommunen vigtigt at have 
med, når vi snakker beskæf-

tigelse og ledighed. 
- Vi knokler hver eneste 

dag for at opkvalificere og 
efteruddanne de ledige, og 
jeg mener, det går i den posi-
tive retning, siger John 
Karlsson.

Han stiller gerne op til en 
mere tilbundsgående gen-
nemgang af ledighedsstati-
stikkerne og en diskussion 
om kommunens indsats over 
for de ledige.
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JKE Design Brønderslev  .  Hjørringvej 1  .  9700 Brønderslev  .  Telefon 96 46 46 20

Vi hylder det gode liv, for det er i køkkenet, at livet leves

Køkkenet er ikke som alle andre rum. Det er i køkkenet, at den sjove del af festen 
– og den sjove del af livet – foregår. I weekenden har vi ekstra god tid til at snakke 
godt køkkenliv. Kom ind og hent den nye,  inspirerende køkkenbog. Få gode råd til 
valg af den rigtige bordplade og stærke januarpriser på alle bordplader. 

JKE DESIGN BRØNDERSLEV 

JKE Design Brønderslev ∙ Hjørringvej 1 ∙ 9700 Brønderslev ∙ Telefon 96 46 46 20

NY KØKKENBOG 
MED 180 SIDER 
INSPIRATION

KIG IND TIL EN 
”KØKKENSNAK”

VI HAR GODE 
TILBUD I JANUAR 

OG FEBRUAR

 

Østergade 11, 1. sal  •  9800 Hjørring  •  Info@erasmus.dk  •  www.erasmus.dk

Fra idé til færdigt byggeri

Kontakt os 
for en uforpligtende snak

www.erasmus.dk Markedsgade 11,1. sal • 9800 Hjørring • Info@erasmus.dk • www.erasmus.dk

 √ Konstruktioner
 √ Energirådgivning
 √ Indeklima
 √ Tilstandsvurdering

 √ Bygherrerådgivning
 √ Fundering
 √ Brandteknik

Skal du bygge om eller er du i gang med at bygge drømmehuset? 
Som din byggerådgiver sørger vi for, at dit hus lever op til de 
gældende lovkrav. På den måde undgår du ekstraregninger, 

f.eks. når du ønsker at sælge huset igen. 

BYG RIGTIGT – FØRSTE GANG
Byggeteknisk rådgivning omfatter b.la.:

 » Her og nu fordrer det vist, at vi sidder 
over for hinanden og gennemgår tallene 
i vores lokale arbejdsmarkedsråd.
BIRGIT S. HANSEN,(S) borgmester, Frederikshavn.

- Det er for enøjet kun 
at fokusere på procen-
ter, når vi taler ledig-
hed. Antallet betyder 
selvsagt noget, siger 
borgmester Birgit Han-
sen, der nu vil drøfte 
kritikken i det lokale ar-
bejdsmarkedsråd.  
Arkivfoto: Henrik Louis

LO-formand Cai Møller og Jørn 
Larsen, formand for Metal 
Vendsyssel, kan ikke genkende 
den rosenrøde fremstilling af 
beskæftigelsessituationen, som 
fremgår af kommunens presse-
meddelelser. For eksempel er 
der det seneste år - før Martin-
fabrikkens lukning - forsvundet 
200 arbejdspladser fra Frede-
rikshavn Kommune. Det er den 
største procentvise nedgang 
blandt de nordjyske kommuner. 
 Foto: Bent Bach

Nordjyske 4. februar 2016. 

1.376 flere nordjyske løn-
modtagere i oktober 2015 
end i oktober 2014.

Ryger ud af systemet
En anden forklaring, som 
heller ikke fremgår af pres-
semeddelelserne fra kom-
munens pressetjeneste, er, 
at mange borgere har mistet 
retten til dagpenge eller sy-
gedagpenge. 

- Dermed ryger de ud af le-
dighedsstatistikken, men 

borgerne er der altså stadig-
væk derude. 

- Men hvad sker der, når 
man både har mistet sit job 
og retten til offentlig ydelse? 
Vi ved det reelt ikke. Nogle 
er på kontanthjælp. 

- Andre er helt uden ind-
tægt, eller selvforsørgende, 
fordi de er så ”uheldige” at 
være gift og dermed afhæn-
gige af en ægtefælles ind-
tægt, siger Cai Møller, der 
efterlyser en politisk hold-

ning til, hvordan kommunen 
behandler de borgere, der 
ryger helt ud af systemet.

- Kassetænkning
Jørn Larsen, formand for 
Metal Vendsyssel, mener, at 
Frederikshavn Kommune 
spekulerer i, at kommuner-
ne får større refusion (50 
procent) ved at visitere til 
fleksjob i forhold til førtids-
pension (20 procent).

Og igen udmærker Frede-

rikshavn Kommune sig på 
den dårlige måde:

Blot 16 procent af ressour-
ceforløbsmodtagerne i Fre-
derikshavn Kommune får 
tilbud om aktivering. Det la-
veste antal i Nordjylland, 
hvor Jammerbugt Kommu-
ne topper med 50,9 procent.

Med førtidspensions- og 
fleksjobreformen er det nu 
muligt at give fleksjob også 
til borgere, der kun er i stand 
til at arbejde ganske få timer 
om ugen.

- I Frederikshavn Kommu-
ne er hele 45 procent af 
fleksjobberne visiteret til 
mellem 1 og 5 timer om 
ugen. Det er under al kritik 

at piske folk, der er så syge, 
ud på arbejdsmarkedet frem 
for at give dem førtidspensi-
on, siger Jørn Larsen. 

Han har været med til ad-
skillige afklaringssamtaler, 
og han er ikke imponeret 
over mange af de ”jobtil-
bud”, kommunens jobcenter 
stiller i udsigt. De job eksi-

sterer ikke i virkelighedens 
verden.

De to fagforeningsledere 
efterlyser en politisk diskus-
sion af, hvordan Frederiks-
havn Kommune behandler 
borgere på kanten af ar-
bejdsmarkedet - frem for fle-
re glansbilleder fra kommu-
nens presseafdeling.
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Udviklingstendenser på 
arbejdsmarkedet i Frederikshavn

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for 
Frederikshavn Kommune
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Udviklingen i ledigheden
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Ledighedsudviklingen i Frederikshavn Kommune 
(fuldtidspersoner)

Frederikshavn

Fald på ca. 50 % på 5 år!

Af figuren oven for ses det, at ledigheden i Frederikshavn Kommune er blevet halveret på kun 5 år og at udviklingen ser 
ud til at fortsætte ind i 2016.



Beskæftigelsen

Af figuren oven for ses det, at udviklingen i Frederikshavn (venstre akse) og på landsplan (højre akse) stort set var 
ens frem til vinteren 09/10. Herefter stagnerede faldet i beskæftigelsen på landsplan, mens udviklingen i 
Frederikshavn i perioden 2010 til 2012 faktisk oplevede en stigning i beskæftigelsen, som dog siden er blevet afløst 
af et fald. Fra og med 2014 er beskæftigelsen på landsplan begyndt at stige, mens arbejdsmarkedet i Frederikshavn 
er stagnerende. Vi har dermed oplevet et arbejdsmarkedet de seneste to år uden vækst i beskæftigelsen.
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Stagnation siden 2014



Udviklingen i antallet af lønmodtagere

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

Nordiske lande i alt EU/EØS/EFTA uden Norden i alt 3. lande i alt

Fordoblet på 8 år!

Figuren oven for viser udvikling i udenlandskarbejdskraft. Det fremgår af figuren, at antallet er stigende, 
men trods alt stadig kun udgør ca. 5 % af det samlede antal lønmodtagere i Frederikshavn Kommune.



Udenlandsk arbejdskraft
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Hvor kommer arbejdskaraften fra?

Bulgarien Litauen Polen Rumænien Tyskland

Langt størstedelen af arbejdskraften kommer fra Polen og Rumænien. Antallet af tyskere er stort set på 
niveau med Bulgarien og Litauen.



Nøgletal: Hvorfor vil beskæftigelsen 
fortsat være stagnerende?

Side 7

Figuren viser udviklingen i 
prisen på en tønde af den 
europæiske referenceolie 
(nordsøolie). 

Siden 2014 er prisen faldet 
med mere end 60 %. Siden 
årsskiftet til 2015 har prisen 
lagt under 60 $ for en tønde, 
hvilket er ”break-even” for 
felterne i Nordsøen. Det 
betyder, at priser under 60 $ 
gør felterne urentable. 

Konsekvensen af den lave 
oliepris er, at investeringerne 
falder og beskæftigelsen falder. 

I Frederikshavn har de offshore 
relaterede erhverv oplevet 
ordrenedgang med faldende 
efterspørgsel på arbejdskraft til 
følge. 

Udsigt: Olieprisen 
forventes at stige op imod 
45 dollars i løbet af 12 
måneder max.! 



Erhvervsuddannede +50 årige som 
forventes at gå på efterlån/pension
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Aldersfordeling for erhversuddannede +50 årige

50-54 år 55-59 år 60-64 år

Figuren oven for viser udviklingen i antallet af beskæftigende over 50 år med en erhvervsuddannelse. 
Den siger dermed noget om afgangen fra arbejdsmarkedet og til efterløn eller pension inden for de 
næste 10 år. Siden 2006 er antallet steget med ca. 500 personer og udviklingen forventes at fortsætte. I 
2013 var antallet af +60 årige beskæftigende med en erhvervsuddannelse på ca. 1000 personer.



Uddannelsesniveau blandt de 
beskæftigede - 2009 
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Højeste gennemførte 
uddannelse Frederikshavn

H10 Grundskole

H20 Gymnasiale
uddannelser

H30
Erhvervsfaglige
uddannelser

31%

7%
62%

Højeste gennemførte uddannelse
Hjørring

H10 Grundskole

H20 Gymnasiale
uddannelser

H30
Erhvervsfaglige
uddannelser

Som det fremgår af figuren så var uddannelsesniveauet i 2009 stort set ens i Frederikshavn og 
Hjørring kommuner blandt de beskæftigede. 



Uddannelsesniveau blandt de 
beskæftigede 2014
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Højeste gennemført 
uddannelelse Fr.havn

H10 Grundskole

H20 Gymnasiale
uddannelser

H30
Erhvervsfaglige
uddannelser

5 år senere i 2014, er andelen af beskæftigende med en erhvervsfaglig uddannelse steget med 5 % til 
i alt 69 % i Frederikshavn. Der ud over skal det bemærkes, at andelen af ufaglærte er faldet med 6 %. 
I Hjørring har stigningen blandt de erhvervsfaglige også været på 5 %. 
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Højeste gennemførte
uddannelse Hjørring

H10 Grundskole

H20 Gymnasiale
uddannelser

H30
Erhvervsfaglige
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Uddannelsesniveau blandt 
arbejdsløse - 2014
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arbejdsløse 2014 – Fr.havn
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Højeste udd. blandt
arbejdsløse 2014 - Hjørring

H10 Grundskole

H20 Gymnasiale
uddannelser

H30
Erhvervsfaglige
uddannelser

Som det fremgår af figuren, så er uddannelsesniveauet blandt de arbejdsløse væsentlig forskellig fra 
de beskæftigende både i Frederikshavn og Hjørring Kommuner. Der er procentvis langt flere ufaglærte 
end og langt færre med en erhvervsfaglig uddannelse. 



Igangværende uddannelser i 2009 og 
2014
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Igangværende uddannelser Frederikshavn
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videregående
uddannelser,
MVU
H60
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Igangværende uddannelser Frederikshavn

H20 Gymnasiale
uddannelser

H30
Erhvervsfaglige
uddannelser

H40 Korte
videregående
uddannelser, KVU

H50 Mellemlange
videregående
uddannelser, MVU

H60
Bacheloruddannels
er, BACH

Ser vi på de personer der er i gang med en uddannelse, så er der en tendens til, at procentvis flere vælger 
de erhvervsfaglige uddannelser.  Frem mod 2020 forventes ca. 1.000 med en erhvervsuddannelse at 
trække sig tilbage, men vi har kun 450 i gang med en erhvervsuddannelse!



Fleksjob på under 10 timer om ugen
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Udvikling i antallet af fleksjob på 10 timer eller der 
under

Frederikshavn Hjørring

Vi ser at antallet af fleksjob på under 10 timer om ugen er har været stigende siden fleksjob- og 
førtidspensionsreformen i 2013. Udviklingen er et udtryk for at flere udsatte borgere får etableret kontakt 
til arbejdsmarkedet. Derudover viser udviklingen også at virksomhederne påtager sig et stort socialt 
ansvar.



Førtidspension
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Tilgang til førtidspension fordelt på år

Frederikshavn Hjørring

Figuren oven for viser udviklingen i antallet af personer som får tilkendt førtidspension. Vi ser at antallet 
falder markant fra 2013 og frem, hvilket skal ses i forlængelse af førtidspensions- og fleksjobreformen. I 
2014 og 2015 tilkendte Frederikshavn kommune ca. 33 %af det antal pension som blev tilkendt i 2010. 
Udviklingen skal dog ses i sammenhæng med, at der er blevet skabt 300 fleksjob under 10 timer.



Relateret document 3/3

Dokument Navn: STAR debatoplæg.pdf

Dokument Titel: STAR debatoplæg

Dokument ID: 1261183



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2015 
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Forord 
 
Beskæftigelsesreformen, Kontanthjælpsreformen, Førtidspensions- og fleksjobreformen og 
Sygedagpengereformen er alle blevet en del af hverdagen for dem, som arbejder med beskæf-
tigelsespolitikken, først og fremmest for jobcentrene.  
 
Senest i forbindelse med Beskæftigelsesreformen er der også sket en del ændringer i organise-
ringen af beskæftigelsesindsatsen. De regionale beskæftigelsesråd, de lokale beskæftigelsesråd 
og beskæftigelsesregionerne er alle nedlagt. I stedet er der oprettet 8 regionale arbejdsmar-
kedsråd og 3 regionale arbejdsmarkedskontorer under Styrelsen for arbejdsmarked og rekrut-
tering.  
 
I denne nye organisering og med de mange reformer skal alle finde et ståsted, så reformernes 
intentioner kan blive ført ud i livet. Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, som betjener rådene i 
Vest-, Midt- og Nordjylland og understøtter alle kommuner og jobcentre i både Midt- og Nord-
jylland har taget initiativ til dette notat, som Mploy har udarbejdet. Notatet giver et kort over-
blik over de nævnte reformer og en status på implementeringen af reformerne, samt peger på 
en række fokusområder i relation til reformerne, som kan være nyttige at have for øje. 
 
Forhåbentlig kan notatet være genstand for overvejelse, undren og diskussion, og Arbejdsmar-
kedskontor Midt-Nord stiller sig gerne til rådighed for videre drøftelse af udfordringerne på 
arbejdsmarkedet og med implementeringen af reformerne. 
 
God læselyst.   
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1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 
 
Situationen på arbejdsmarkedet i Nordjylland er stabiliseret efter finanskrisen. Faldet i beskæf-
tigelsen er aftaget, og i de fleste sektorer stiger beskæftigelsen. Desuden forventes beskæfti-
gelsen at stige i løbet af de næste par år.  
 
Udviklingen på arbejdsmarkedet har medvirket til et fald i antallet af borgere i jobcentrenes 
målgruppe, herunder især et fald i antallet af dagpengemodtagere.  

1.1. Beskæftigelsen er stabiliseret efter flere års fald 
 
I løbet af de seneste to år har det nordjyske arbejdsmarked oplevet stort set uændret beskæf-
tigelse efter flere år med fald i beskæftigelsen. 
 
Beskæftigelsen i Nordjylland er 
inden for det seneste år faldet 
med ca. 700 personer, svarende 
til et fald på 0,3 pct. Faldet skyl-
des især udviklingen inden for 
bygge og anlæg, mens der har 
været stigende beskæftigelse 
inden for landbruget industrien, 
handel og transport samt privat 
service, jf. tabel 1.1. 
 
Beskæftigelsesudviklingen er på 
vej til at vende, og der forventes 
let stigende beskæftigelse i Nordjylland i 2015 og 2016, jf. figur 1.1. 
 
På landsplan forventes beskæftigelsen at 
stige med ca. 44.000 personer frem til ud-
gangen af 2016. I Nordjylland forventes peri-
oden samlet set at give 2.200 ekstra job, sva-
rende til en stigning i beskæftigelsen på i alt 
ca. 0,8 pct. 
 
Derfor bliver det en central opgave for be-
skæftigelsesindsatsen at have fokus på at øge 
arbejdsudbuddet både i antal og kvalifikatio-
ner. Et øget arbejdsudbud vil give virksom-
hederne de bedste muligheder for at skabe 
vækst og øget beskæftigelse. Det er derfor en 
udfordring for arbejdsmarkedet i Nordjylland, 
at arbejdsstyrken har været faldende igen-
nem mange år af demografiske årsager, jf. 
figur 1.1. Allerede i dag betyder udviklingen, 
at arbejdsstyrken i Nordjylland ikke umiddel-
bart vil kunne understøtte en høj-beskæf-
tigelsesperiode som i 2007-09.  
 

Tabel 1.1: Udvikling i lønmodtagerbeskæftigelsen i Nordjylland 
fordelt på brancher, 2012-2014 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
Anm.: Antallet af lønmodtagere i 3. kvartal i det pågældende år. Lønmodtagere med uoplyste 
brancher er udeladt. 

Figur 1.1: Udvikling i beskæftigelsen og arbejds-
styrken i Nordjylland 

 
Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og egne 
beregninger. 
Anm.: Baseret på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for 
2014 og en fastholdelse af de nuværende aldersfordelte erhvervsfre-
kvenser. Beskæftigelsesprognosen er en dekomponering af Økonomi- 
og Indenrigsministeriets landsprognose på regioner. Tilbagetræknings-
reformens virkning er en konsekvensberegning af den højere pensi-
onsalder, befolkningsprognosen og de nuværende erhvervsfrekvenser. 

Antal 2012

Udvikling 

2012-2013 Antal 2013

Udvikling 

2013-2014

Antal 

2014

Landbrug mv. 6.800 4,5% 7.200 2,5% 7.300

Industri mv. 40.200 -2,1% 39.300 0,7% 39.600

Bygge og anlæg 15.800 -0,6% 15.700 -6,3% 14.700

Handel og transport 57.500 1,2% 58.200 0,3% 58.400

Øvrig privat service 35.000 0,3% 35.100 0,8% 35.400

Offentlige service 99.100 -0,2% 98.900 -0,6% 98.200

I alt 254.400 0,0% 254.400 -0,3% 253.700

260.000

265.000

270.000

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

305.000

310.000

260.000

265.000

270.000

275.000

280.000

285.000

290.000

295.000

300.000

305.000

310.000

2
00

4
2

00
5

2
00

6
2

00
7

2
00

8
2

00
9

2
01

0
2

01
1

2
01

2
2

01
3

2
01

4
2

01
5

2
01

6
2

01
7

2
01

8
2

01
9

2
02

0
2

02
1

2
02

2
2

02
3

2
02

4
2

02
5

PersonerPersoner

Beskæftigelsen

Tilbagetræknings-
reform

Arbejdsstyrken

Prognose



5 
 

Stigningen i arbejdstyrken frem til 2008-2009 viste dog, at arbejdsstyrken er fleksibel, og at 
arbejdsudbuddet i et vist omfang kan øges, når der er et stort behov det. En aktiv beskæftigel-
sesindsats og den politiske tilbagetrækningsreform vil derfor kunne opretholde arbejdsstyr-
kens størrelse i Nordjylland i de kommende år. 
 

1.2. Udviklingen i offentligt forsørgede og jobcentrenes målgruppe 

Udviklingen blandt antallet af offentligt forsørgede i Nordjylland er kendetegnet ved et gene-
relt fald i antallet af offentlig forsørgede. 
 
Det faldende antal på offentlig for-
sørgelse er primært drevet af et fald 
i antallet af dagpengemodtagere. 
Inden for de seneste tre år er antal-
let af dagpengemodtagere faldet 
med over 17 pct., jf. tabel 1.1, da 
mange er gået i beskæftigelse eller 
har forladt arbejdsstyrken midlerti-
digt eller permanent. 
 
Antallet af offentligt forsørgede, når 
man ser bort fra dagpengemodtage-
re, er derimod steget i de seneste 
tre år. Indsatsen for disse målgrup-
per er omfattet af anden fase af 
Koch-udvalgets udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 
 
Siden 2011 er der sket en markant stigning i antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
modtagere. I perioden er der kommet ca. 1.700 flere fuldtidspersoner på kontant- og uddan-
nelseshjælp. Det er udtryk for flere udviklingstræk. Først og fremmest har krisen på arbejds-
markedet betydet, at mange unge er trådt ind på arbejdsmarkedet uden at have job. Derud-
over er afgangen af især voksne over 30 år fra kontanthjælp til førtidspension reduceret over 
de seneste år pga. førtidspensionsreformen. Hertil kommer, at et stigende antal unge vender 
tilbage til uddannelseshjælp fra uddannelsessystemet. 
 
Med fleksjobreformen fra 2013 har der i kommunerne været stor fokus på at tilvejebringe 
flere fleksjob til de udsatte grupper med funktionsnedsættelser, og der er i perioden overgået 
et stort antal personer fra ledighedsydelse til fleksjob.  
 
Jobcentrenes målgruppe er de seneste to år faldet med ca. 2.100 personer i Nordjylland 
Den positive udvikling i antallet af offentligt forsørgede afspejles også i antallet af personer i 
jobcentrenes målgruppe, der i løbet af de seneste to år er faldet med ca. 2.100 personer, jf. 
tabel 1.3. Faldet har dog været mindre det seneste år, end det var tilfældet året forinden. 
 
Afgangen fra jobcentrenes målgruppe er i høj grad drevet af en tilgang til fleksjob og førtids-
pension. I løbet af det seneste år har der samlet været en nettoafgang til fleksjob eller førtids-
pension på godt 3,2 pct. af jobcentrenes målgruppe, svarende til ca. 1.200 personer, jf. det 
seneste års nettoudvikling i fleksjob og førtidspension i tabel 1.3.  
 

Tabel 1.2: Udvikling i antal offentligt forsørgede i Nordjyl-
land, fordelt på ydelser 

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Sygedagpenge inkluderer borgere på ressourcefor-
løbsydelse i jobafklaring. Revalidering inkluderer modtagere af forrevalidering. A-
dagpenge m.v. dækker over A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmar-
kedsydelse. 

3. kvt. 2011 3. kvt. 2014 Udvikling, pct.

A-dagpenge m.v. 12.701 10.447 -17,7

Kontant- & uddannelseshjælp 11.577 13.280 14,7

Sygedagpenge 8.961 7.947 -11,3

Revalidering 1.873 1.629 -13,0

Ressourceforløb - 694 -

Ledighedsydelse 1.875 1.535 -18,1

Fleksjob 6.229 7.088 13,8

Førtidspension 26.160 25.192 -3,7

Ydelsesgrupper i alt 69.376 67.812 -2,3

Ydelsesgrupper ekskl. A-dagpenge 56.675 57.365 1,2
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Der er ligeledes en stor nettoafgang fra jobcentrenes målgruppe på grund af tilbagetrækning 
fra arbejdsmarkedet. I løbet af det seneste år har 1,8 pct. af jobcentrenes målgruppe trukket 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet, svarende til ca. 700 personer. 
 
Tabel 1.3: Kilder til udviklingen i jobcentrenes samlede målgruppe, Nordjylland 

 

Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Opgjort for 16-66-årige. Job kan dække over både ordinær beskæftigelse og lærlingeforløb, hvor der udbetales løn. Uddannelse dækker 
over SU med og uden ydelse, SVU og voksenlærlinge. Anden forsørgelse dækker over selvstændige,  borgere forsørget af samlever eller forældre 
mv. Tilbagetrækning dækker over efterløn, folkepension samt borgere der er døde. Tallene er afrundede.  

 
Nettoafgangen fra jobcentrenes målgruppe opvejes delvist af en række andre bevægelser, der 
fører til flere personer på offentlig forsørgelse. 
 
Under krisen på arbejdsmarkedet har markant flere unge påbegyndt en ordinær uddannelse, 
og den store tilgang til uddannelsessystemet over flere år har betydet, at de nordjyske kom-
muner nu er blevet nettomodtagere af unge fra uddannelsessystemet. I det seneste år er netto 
ca. 700 personer tilgået jobcentrenes målgruppe efter at have været i uddannelse – enten 
efter færdiggjort uddannelse eller som følge af frafald fra uddannelse. 
 
Derudover har der blandt andet været en nettotilgang til jobcentrenes målgruppe på 400 per-
soner på grund af tilflytning fra udlandet, heraf hovedsageligt flygtninge/indvandrere. Tilflyt-
ningen fra udlandet har isoleret set øget bestanden i jobcentrenes målgruppe med 0,9 pct. 
 
Desuden har der alene i det seneste år været en nettotilgang til jobcentrenes målgruppe af 
400 unge 18-årige, der er trådt ind på arbejdsmarkedet uden at have job. Erfaringen viser, at 
en stor andel af 18-års debutanterne får lange forløb på offentlig forsørgelse, og det er derfor 
vigtigt, at denne stigende gruppe mødes med en tidlig og uddannelsesfremmende indsats.  
 
De fleste kommuner har oplevet en samlet afgang fra jobcentrenes målgruppe 
Den positive udvikling i jobcentrenes målgruppe i Nordjylland dækker over forskelle i udviklin-
gen i de nordjyske kommuner. 
 
De fleste kommuner i Nordjylland har i løbet af det seneste år oplevet en samlet afgang fra 
jobcentrenes målgruppe. Kun Rebild, Jammerbugt og Thisted har haft en mindre tilgang til 
offentlig forsørgelse i løbet af året, jf. tabel 1.4. 
 
Faldet i jobcentrenes målgruppe er størst i Morsø og Vesthimmerland, hvor mellem 4,4 og 7,1 
pct. af jobcentrenes målgruppe er afgået fra offentlig forsørgelse. Den store afgang er udtryk 
for, at disse kommuner har haft en stor nettoafgang til fleksjob og førtidspension, en stor net-
toafgang pga. tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og en stor nettoafgang til anden selvfor-
sørgelse. Morsø har desuden haft en stor nettoafgang til job, mens Vesthimmerland har haft 
en stor nettoafgang til uddannelse. 

Tilgang Afgang

Netto-

udvikling Pct. Tilgang Afgang

Netto-

udvikling Pct.

Uddannelse 2.700 1.800 900 2,2% 2.600 1.900 700 1,6%

Ikke bosiddende DK 400 200 200 0,7% 600 200 400 0,9%

18-års debutant 600 200 400 1,1% 600 200 400 0,8%

Job 8.800 9.500 -700 -1,7% 8.800 8.700 100 0,5%

Orlov 700 400 300 0,7% 500 500 0 0,1%

Anden selvforsørgelse 1.400 1.300 100 0,2% 1.400 1.400 0 0,1%

Førtidspension 0 1.300 -1.300 -3,4% 0 400 -400 -1,1%

Tilbagetrækning mv. 0 1.100 -1.100 -3,0% 0 700 -700 -1,8%

Fleksjob 300 900 -600 -1,4% 200 1.000 -800 -2,1%

I alt 15.000 16.700 -1.700 -4,6% 14.700 15.100 -400 -1,0%

3. kvt. 2012 - 2. kvt. 2013 3. kvt. 2013 - 2. kvt. 2014
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Omvendt har Mariagerfjord og Aalborg haft et begrænset fald i jobcentrenes målgruppe (un-
der 1 pct.). Det er udtryk for, at Aalborg som uddannelsesby har haft en stor nettotilgang af 
unge fra uddannelsessystemet, mens Mariagerfjord har oplevet en stor nettotilgang fra be-
skæftigelse til offentlig forsørgelse og har oplevet en stor nettotilgang til jobcentrenes mål-
gruppe på grund af tilflytning fra udlandet. 
 
Tabel 1.4: Kilder til udviklingen i jobcentrenes samlede målgruppe, 3 kvartal 2013 – 2. kvartal 2014 

 

 
Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Opgjort for 16-66-årige. Job kan dække over både ordinær beskæftigelse og lærlingeforløb, hvor der udbetales løn. Uddannelse dækker over 
SU med og uden ydelse, SVU og voksenlærlinge. Anden forsørgelse dækker over selvstændige,  borgere forsørget af samlever eller forældre mv. 
Tilbagetrækning dækker over efterløn, folkepension samt borgere der er døde. Tallene er afrundede. 

 
Udviklingen i det seneste år viser, at en række bevægelser har betydning for de kommunale 
udgifter til offentlig forsørgelse jf. tabel 1.4. Det illustreres af, at: 
 
• 2 kommuner i Nordjylland har haft en nettoafgang til beskæftigelse, mens 9 kommuner 

har haft en nettotilgang fra beskæftigelse.  
 

• 2 kommuner har haft en nettoafgang fra jobcentrenes målgruppe til uddannelsessystemet, 
mens 8 kommuner har haft en nettotilgang til jobcentrenes målgruppe fra uddannelsessy-
stemet.  

 

• 10 kommuner har haft en nettotilgang til jobcentrenes målgruppe som følge af tilflytning 
fra udlandet. 

 

• Alle kommunerne har haft en nettoafgang fra jobcentrenes målgruppe som følge af en 
aldersbetinget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 

 

• Alle kommunerne har haft en nettoafgang fra jobcentrenes målgruppe til fleksjob og før-
tidspension. 

 
 
  

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Netto 

udv. Pct.

Morsø -20 -2% 12 1% -11 -1% 3 0% 0 0% -44 -4% -20 -2% 16 1% -20 -2% -84 -7,1%

Vesthimmerland 12 1% 19 1% -37 -2% 2 0% -34 -2% -30 -1% -20 -1% 39 2% -47 -2% -96 -4,4%

Hjørring 39 1% 48 1% -25 -1% 4 0% 2 0% -105 -2% -28 -1% 54 1% -77 -2% -88 -2,0%

Brønderslev 24 1% 15 1% -2 0% -5 0% 6 0% -58 -2% -36 -2% 63 3% -52 -2% -45 -1,9%

Frederikshavn 62 2% 36 1% 31 1% 8 0% 67 2% -164 -4% -62 -2% 68 2% -105 -3% -59 -1,5%

Læsø 6 7% -1 -1% 0 0% 0 0% 3 3% -2 -2% -1 -1% 0 0% -6 -7% -1 -1,2%

Mariagerfjord 27 1% 38 1% -2 0% 3 0% 2 0% -71 -3% -11 0% 57 2% -58 -2% -15 -0,5%

Aalborg -177 -1% 70 0% 71 0% 1 0% 538 4% -130 -1% -168 -1% -28 0% -208 -1% -31 -0,2%

Thisted 62 2% 37 1% 2 0% 5 0% 33 1% -87 -3% -29 -1% 35 1% -53 -2% 5 0,2%

Jammerbugt 75 3% 26 1% -4 0% 8 0% -15 -1% -45 -2% -32 -1% 48 2% -47 -2% 14 0,6%

Rebild 72 5% 26 2% -1 0% -6 0% 28 2% -64 -4% -15 -1% 11 1% -26 -2% 25 1,7%

Nordjylland 182 0% 326 1% 22 0% 23 0% 630 2% -800 -2% -422 -1% 363 1% -699 -2% -375 -1,0%

Førtids-

pension

Ikke 

bosiddende 

Tilbage-

trækning mv.
I altJob

18-års 

debutant

Anden selv-

forsørgelse
Orlov Uddannelse Fleksjob
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2. Beskæftigelsesreformen 

2.1. Sigtet med reformen og hovedelementer i reformen 
 
Den 1. januar 2015 er de første dele af beskæftigelsesreformen trådt i kraft.  
 
Formålet med reformen er at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der 
kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og samtidig forebygge langtidsledighed.  
 
Desuden er der med reformen en målsætning om at forbedre samarbejdet med og styrke ser-
vicen til landets virksomheder, så de kan få den arbejdskraft, de har brug for, og så lediges 
kompetencer matches relevante jobåbninger. 
 
Blandt hovedelementerne i reformen kan 
fremhæves: 
 

En intensiveret tidlig indsats: De ledige til-
bydes en intensiveret tidlig indsats med 
hyppige samtaler og fremrykkede aktive-
ringstilbud, som foregår i et samarbejde 
mellem jobcentret og a-kassen. 
 
Mere ansvar til den enkelte: De ledige får 
større indflydelse på samtaler og indsats via 
nye rettigheder, herunder ret til selvfundne 
forløb i virksomheder, realkompetenceafkla-
ring og læse-, skrive- og regnekurser.   
 
Kompetenceløft med fokus på job: De ufag-
lærte ledige får med reformen styrkede uddannelsesmuligheder, som målrettes mod virksom-
hedernes efterspørgsel. 
 
Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud: De virksomhedsrettede tilbud justeres for at mini-
mere fastholdelseseffekter og for at målrette brugen af de virksomhedsrettede tilbud mod 
ledige med størst behov.  
 
Virksomhedsservice og jobformidling styrkes: Med reformen bliver det en kerneopgave for 
kommunerne at opsøge virksomheder og bistå virksomhederne med rekruttering, screening og 
jobformidling.  
 

2.2. Intensiveret og fælles kontaktforløb 
 
Den fremtidige beskæftigelsesindsats baseres  på et styrket samarbejde mellem jobcenteret og 
a-kassen om et intensivt kontaktforløb for de forsikrede ledige i det første halve år. Det inten-
sive kontaktforløb indebærer, at de forsikrede ledige i løbet af de første seks måneders ledig-
hed har tre samtaler med a-kassen,  fem samtaler med jobcenteret samt en fællessamtale med 
jobcenteret og a-kassen.    
 

Reformen betyder, at der fremover afholdes væsentlig flere jobsamtaler med de forsikrede 
ledige med henblik på at styrke de lediges aktive jobsøgning, at styrke kommunernes formid-
ling til job og at målrette opkvalificeringen af ledige mod arbejdsmarkedets behov.  

Boks 1: Hovedelementer i reformen 
 

• En intensiveret tidlig indsats med hyppige 
samtaler og fremrykkede tilbud  
 

• Nye uddannelsesmuligheder for ufaglærte 
ledige 
 

• Mere ansvar og flere rettidigheder til den 
enkelte ledige  

 

• En opsøgende indsats over for virksomheder 
med fokus på rekruttering og jobformidling 
 

• Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud  
 

• Flere frihedsgrader til kommunernes beskæf-
tigelsesindsats 
 

• En særlig indsats for langtidsledige  
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Samlet medfører reformen, at de nordjyske jobcentre på årsplan kan forventes at skulle gen-
nemføre 39.000 flere jobsamtaler med de forsikrede ledige, når reformen er fuldt indfaset. Det 
svarer til en stigning i antallet af jobsamtaler på 65 pct., jf. tabel 2.1. 
 

Da samtaleintensiteten i de nordjyske kommuner varierer i dag, vil reformen have forskellig 
betydning for omfanget af jobsamtaler i kommunerne. Rebild har allerede i dag et intensivt 
kontaktforløb med de forsikrede ledige og lever derfor stort set op til reformens krav. Om-
vendt er der nogle kommuner, der er langt fra at opfylde reformens krav. For Thisted, Maria-
gerfjord og Hjørring indebærer det intensiverede kontaktforløb, at der skal gennemføres 74-
113 pct. flere samtaler, når reformen er fuldt indfaset.  
 

Tabel 2.1: Kommunernes samtaler for forsikrede ledige samt fælles samtaler med a-kasser 

 

 
Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og egne beregninger. 
Anm.: Antal samtaler hvis reformen var gældende er STARs antal beregnede samtaler for 2016. Antal fælles samtaler med A-kasse er STARs bereg-
nede antal for 2017. Opgørelsen af antallet af samtaler i henholdsvis jobcentre og a-kasser tager udgangspunkt i a-kassernes indberetninger for 
modtagere af dagpenge i 2013, og det fremtidige antal samtaler afhænger af udviklingen i ledigheden. 

 

Reformen betyder samtidig, at jobcentrene og a-kasserne i Nordjylland årligt kan forvente at 
skulle afholde ca. 29.000 fælles samtaler med de forsikrede ledige efter 4-6 måneders ledighed 
og ca. 16 måneders ledighed, jf. tabel 2.1. 
 

For at høste gevinsterne af det intensiverede kontaktforløb bliver det helt afgørende, at der 
tilrettelægges et resultatorienteret samtaleforløb, som har fokus på et jobrettet indhold i de 
mange tidlige jobsamtaler med de forsikrede ledige.  
 
Det er velkendt, at sandsynligheden for at genfinde beskæftigelse falder med varigheden af 
ledigheden, jf. figur 2.1. Med andre ord har de korttidsledige en større chance for at komme i 
job i løbet af de kommende tre måneder, end de langtidsledige har.  
 
Figur 2.1 viser, at 45 pct. af de korttidsledige (dvs. personer der har været ledige i 0-4 uger) 
afgår til job/uddannelse i løbet af de næste tre måneder. Blandt de langtidsledige (f.eks. per-
soner der har været ledige i 1-2 år) kommer kun 25 pct. i job i løbet af de næste tre måneder.   
 
Den faldende jobchance kan forklares med, at den ledige - i takt med ledighedens varighed - 
mister netværk, motivation, kompetencer eller taber ”værdi” i arbejdsgivernes øjne. Det illu-
strerer, at det er vigtigt at sætte tidligt ind overfor ledige med risiko for langtidsledighed.  
 
På tværs af de nordjyske kommuner er der stor forskel på afgangsraterne til ordinære job og 
uddannelser, jf. figur 2.2, og forskellene kan ikke udelukkende forklares af kommunernes for-
skellige rammevilkår. Det vidner om, at der er potentiale for at øge resultaterne af indsatsen 
via et styrket jobfokus i kontaktforløbet og aktiveringsindsatsen.  
 

Antal samtaler 2013

Årligt antal samtaler, når 

reformen er fuldt indfaset Udvikling i pct.

Årligt antal fælles samtaler

 med a-kassen, når 

reformen er fuldt indfaset

Aalborg 22.431 38.079 70% 10.964

Brønderslev 3.626 5.744 58% 1.646

Frederikshavn/Læsø 6.769 10.974 62% 3.174

Hjørring 5.387 11.497 113% 3.346

Jammerbugt 4.246 6.290 48% 1.800

Mariagerfjord 4.164 7.548 81% 2.147

Morsø 2.217 3.172 43% 896

Rebild 4.206 4.227 0% 1.229

Thisted 3.553 6.169 74% 1.807

Vesthimmerland 3.992 6.115 53% 1.807

Nordjylland 60.591 99.815 65% 28.816
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Figur 2.1: Afgangsrater for forsikrede ledige i 
Nordjylland, fordelt på anciennitet 

Figur 2.2: Afgangsrater for forsikrede ledige samt 
kommunale rammevilkår 

  
Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, Kommuner-
nes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen (SFI, 2013) og egne bereg-
ninger. 
Anm.: Afgangsrate er  opgjort som andelen af dagpengemodtagerne, 
som er selvforsørgende 13 uger efter måletidspunktet i perioden 3. 
kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Der er i opgørelsen af ancienniteten 
tilladt op til 3 sammenhængende uger uden offentlig forsørgelse. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, Kommuner-
nes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen (SFI, 2013), Danmarks 
Statistik og egne beregninger. 
Anm.: Afgangsrate er  opgjort som andelen af dagpengemodtagerne, 
som er selvforsørgende 13 uger efter måletidspunktet i perioden 3. 
kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Rammevilkårene viser kommunens 
rangplacering, hvor kommunen med de dårligste rammevilkår har 
værdien 1, og kommunen med de bedste rammevilkår har værdien 98. 
Gennemsnit for Nordjylland er vægtet ift. kommunernes befolkningsan-
del. 

 

2.3. Individuel og tidlig indsats for ledige 
 
Et centralt element i reformen af beskæfti-
gelsesindsatsen er, at det intensive tidlige 
kontaktforløb styrker mulighederne for at 
målrette opkvalificeringen af de ledige mod 
arbejdsmarkedets behov. 
 
En måling af brugen af langvarige opkvalifice-
ringsforløb i løbet af det seneste år viser, at 
der i Nordjylland er stor forskel på andelen af 
ledige i de forskellige a-kasser, der modtager 
opkvalificering. 
 
Fremover bliver det centralt, at uddannelses-
indsatsen i større grad målrettes mod ledige 
med de største behov, og herunder at ufag-
lærte får en jobrettet opkvalificering, der 
øger jobchancerne eller løfter dem til faglært 
niveau. 
 
Den virksomhedsrettede indsats opprioriteres med reformen 
Med reformen bliver det en kerneopgave for kommunerne at opsøge virksomheder og bistå 
virksomhederne med rekruttering, screening og jobformidling. En øget kontakt til og dialog 
med virksomhederne kan øge mulighederne for at synliggøre de mange jobåbninger på ar-
bejdsmarkedet for de ledige og for at målrette opkvalificeringen af ledige mod arbejdsmarke-
dets behov.   
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Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og egne 
beregninger. 
Anm.: 4.kvt. 2013-3. kvt. 2014. Figuren indeholder de 12 a-kasser med 
flest ledige i Nordjylland. 
Læsevejledning: Figuren viser, at ca. 8 pct. af FOA’s ledige medlemmer 
deltager i vejledning/opkvalificering, og at ca. 23 pct. af FOA’s ledige 
medlemmer deltager i virksomhedsrettet aktivering. 
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Det bliver derfor vigtigt, at kommunerne videreudvikler deres service til virksomheder, der har 
behov for at rekruttere nye medarbejdere, opkvalificere allerede ansatte eller fastholde syge-
meldte medarbejdere.  
 
En række undersøgelser blandt over 3.000 virksomheder i 15 kommuner viser, at mange virk-
somheder i dag har et begrænset kendskab til jobcentrenes servicetilbud, herunder et be-
grænset kendskab til  indholdet i jobcentrenes rekrutterings- og fastholdelsesservice.  
Der er i virksomhedsundersøgelserne stærke tegn på, at et øget kendskab til jobcentrenes 
service i sig selv vil øge virksomhedernes træk på jobcentrenes service. Samtidig sender virk-
somhederne i undersøgelserne et klart signal om, at der efterspørges flere valgmuligheder og 
nye serviceprodukter fra jobcentrene, herunder screening af arbejdskraft mv., jf. boks 1. 
 
Mange af virksomhederne peger på, at job-
centeret kan spille en rolle i virksomheder-
nes rekruttering af nye medarbejdere. Mel-
dingerne fra virksomhederne tyder på, at 
jobcentrenes bistand til screening kan fore-
gå på flere måder. Resultaterne fra under-
søgelsen viser således, at der kan ligge be-
tydelige samarbejdspotentialer for beskæf-
tigelsesindsatsen i at udvikle og tilbyde for-
skellige rekrutteringsmodeller eller -former, 
der matcher virksomhedernes præferencer. 
 
Det er derfor vigtigt, at jobcentrene er i 
løbende dialog med virksomhederne om 
deres servicebehov og efterspørgsel.  
 
Der kan ligge potentialer i en strategi, der 
giver mulighed for differentierede service-
tilbud til virksomhederne. Desuden kan der 
med fordel opbygges et serviceberedskab, 
der bl.a. kan sigte på, at virksomhederne 
sikres enkle adgange til rekrutteringsservice 
på tværs af kommunegrænser.  
 
Samarbejdet med virksomhederne varierer i kommunerne 
De ovennævnte virksomhedsundersøgelser viser, at omfanget af kommunernes samarbejde 
med virksomhederne varierer betydeligt. På tværs af de 15 kommuner er der tale om, at sam-
arbejdsgraden med virksomhederne varierer fra 29-67 pct., og at indholdet i samarbejdet med 
virksomhederne er forskelligt fra kommune til kommune.  
 
Forskellene i samarbejdet med virksomhederne kommer også til udtryk ved, at andelen af bor-
gere i virksomhedsrettede forløb varierer stort i de nordjyske kommuner, jf. figur 2.4. 
  
 
 
 
 
 
 

Boks 2. Udvalgte resultater fra virksomheds-
undersøgelser i 15 kommuner 
 

• Relativt få virksomheder har et godt kendskab til 
jobcentrenes rekrutteringsservice (29 pct.) 
  

• I dag benytter ca. 21 pct. af virksomhederne sig af 
jobcentrenes rekrutteringsservice.    

 

• Mange virksomheder er interesserede i at benytte 
en rekrutteringsservice, hvor jobcenteret tilbyder at 
screene egnede kandidater for kvalifikationer og 
motivation (60 pct.)  
 

• En betydelig del af virksomhederne ønsker, at job-
centeret opkvalificerer ledige til konkrete job i virk-
somheden (37 pct.) 

 

• Mange ikke-bruger virksomheder (27 pct.) og virk-
somheder med begrænset kendskab til jobcentre-
nes service (23 pct.) vil gerne kontaktes her og nu 
vedr. samarbejde   

Kilde: mploy a/s på baggrund af survey blandt ca. 3.000 virksomheder, 
afviklet i november 2013. 
Anm.: Der er tale om en stratificeret stikprøve af virksomheder i 10 
kommuner på tværs af landet, som indeholder både brugere og ikke-
brugere af jobcentrene. 
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På tværs af kommunerne varierer andelen af 
borgere i virksomhedsrettet aktivering fra 2 
pct. i Læsø til 17-18 pct. i Rebild og Morsø, jf. 
figur 2.4. 
 
Denne forskel illustrerer, at der fortsat er 
potentiale for at øge virksomhedernes aktive 
medspil i beskæftigelsesindsatsen, og herun-
der den virksomhedsrettede aktivering. Hvis 
andelen af borgere i virksomhedsrettet akti-
vering i Nordjylland (13 pct.) generelt lå på 
niveau med andelen i Morsø (18 pct.), ville 
ca. 2.900 flere borgere deltage i virksom-
hedsrettede forløb.   
 

2.4. Fokusområder ift. beskæftigelsesreformen  
 
For at høste gevinsterne af beskæftigelsesreformen er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på:  
 
 

• At gennemføre et tidligt og intensivt kontaktforløb med de forsikrede ledige, som styr-
ker fokus på job og jobrettet opkvalificering. 
 

• At styrke det jobrettede indhold i jobsamtalerne og herunder udvikle jobcentrenes 
grundlag for og kompetence til at arbejde med jobrådgivning og jobformidling. 
 

• At tilrettelægge et sammenhængende samtaleforløb med de ledige, der målretter ind-
holdet i samtalerne over tid ud fra den enkelte lediges behov for rådgivning og indsats.    

 

• At sikre en god koordination og et velfungerende samarbejde med a-kasserne om job-
rettede samtaler.  

 

• At øge kontakten til virksomhederne med henblik på at flere synlige jobåbninger, en 
bedre viden om virksomhedernes servicebehov og et større kendskab hos virksom-
hederne til jobcentrenes services. 

 

• At udvikle nye serviceprodukter og flere valgmuligheder, der matcher virksomhedernes 
servicebehov i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.   

 

• At øge virksomhedernes aktive medspil i beskæftigelsesindsatsen, herunder samarbejde 
om rekruttering, aktivering og opkvalificering af ledige.  

 

 
 
  

Figur 2.4:  Andelen af virksomhedsrettet aktive-
ring for ledige 

 
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. 
Anm.: 4. kvt. 2013-3. kvt. 2014 
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3. Kontanthjælpsreformen 
 

3.1. Sigtet med reformen og hovedelementer i reformen 
 
Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen bygger på et princip om, 
at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, at alle unge skal i uddannel-
se, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet via en helhedsorienteret 
og tværfaglig indsats.  
 
Med reformen er indført en række nye ele-
menter i indsatsen, som skal modvirke det 
stigende antal kontanthjælpsmodtagere i 
landets kommuner.  
 
Blandt hovedelementerne i reformen kan 
fremhæves: 
 
Styrket visitation: Med reformen er indført 
et nyt visitationssystem, som opdeler kon-
tanthjælpsmodtagerne i uddannelsesparate 
unge, aktivitetsparate unge, jobparate voks-
ne og aktivitetsparate voksne. Visitationen 
skal sikre, at indsatsen differentieres og målrettes mod de specifikke indsatsbehov, der gør sig 
gældende i kontanthjælpsgruppen.  
 
Mere ansvar til den enkelte: De ledige får større indflydelse på samtaler og indsats via nye 
rettigheder, herunder ret til selvfundne forløb i virksomheder, realkompetenceafklaring og 
læse-, skrive- og regnekurser.   
 
Nyttegørende indsatser: De jobparate og åbenlyst uddannelsesparate skal hurtigst muligt 
hjælpes i job eller uddannelse og skal udføre nyttegørende indsatser for deres kontant- og 
uddannelseshjælp.    
 
Uddannelsesfremmende indsatser: Alle unge skal pålægges at gå i uddannelse – uanset af-
standen til arbejdsmarkedet – og kommunerne skal understøtte mulighederne via en fremryk-
ket og uddannelsesfremmende indsats.    
 
Koordinerende sagsbehandlere: De aktivitetsparate skal have en koordinerende sagsbehand-
ler, der har ansvar for at sikre en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, der samler og invol-
verer faglige kompetencer fra hele aktørkredsen og på tværs af forvaltninger. 
 

3.2. Sammensætningen af kontanthjælpsgruppen 
 
Det samlede antal personer på kontant- og uddannelseshjælp i Nordjylland er fra 1. kvartal 
2013 til 3. kvartal 2014 stort set uændret. I hele perioden har antallet ligget forholdsvis stabilt 
mellem 13.000 og 14.000 personer, jf. figur 3.1.  
 
 

Boks 3: Hovedelementerne i reformen 
 

• Nyt visitationssystem 
 

• Ret til læse-, skrive- og regne-test og real-
kompetencevurdering 
 

• Uddannelsesfremmende indsatser 
 

• Ret til selvfundne virksomhedsrettede tilbud 
og ansættelse som jobrotationsvikar 
 

• Arbejde for kontant- og uddannelseshjælpen  
 

• Koordinerende sagsbehandlere 
 

• Tværfaglige indsatser til aktivitetsparate 
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Da ændringerne i visitationsreglerne til kon-
tant- og uddannelseshjælp trådte i kraft, 
skete der en stigning i andelen af personer, 
der vurderes job- eller uddannelsesparate.  
 
Fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 er det 
samlede antal af job- eller uddannelsesparate 
steget med knap 1.400 personer, mens antal-
let af aktivitetsparate er faldet tilsvarende. 
Det svarer til, at andelen af job- og uddannel-
sesparate steg fra 23 pct. til 34 pct. af det 
samlede antal kontant- og uddannelses-
hjælpsmodtagere, jf. figur 3.1. 
 
Andelen af uddannelsesparate unge er si-
denhen faldet med ca. 23 pct. fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2014, svarende til godt 500 per-
soner. Antallet af personer i de øvrige visitationskategorier er stort set uændret i perioden, 
hvilket peger på, at en stor del af de uddannelsesparate unge er kommet i uddannelse eller 
job.  
 
Udviklingen peger på, at ungeindsatsen får flere unge i uddannelse og dermed bidrager til en 
samlet nedbringelse af kontanthjælpsmodtagergruppen, jf. figur 3.2 nedenfor.  
 

3.3. Fokus på forberedelse til og fastholdelse i uddannelse 
 
Med reformen er målgruppen for uddannel-
sesindsatsen udvidet, så alle ufaglærte unge, 
herunder også de 25-29 årige og de aktivi-
tetsparate unge, pålægges at gå i uddannel-
se. Det er afgørende, at de ufaglærte unge 
får en uddannelse, hvis de skal klare sig på et 
arbejdsmarked med stigende kvalifikations-
krav, og hvis de unge skal erstatte de mange 
ældre med uddannelse, der i disse år forlader 
arbejdsmarkedet på grund af alder.  
 
Som udgangspunkt for reformen kan for 
2013 opgøres, at ca. 18 pct. af de ufaglærte 
unge på offentlig forsørgelse kom i gang med 
en ordinær uddannelse i løbet af et år, jf. 
figur 3.2. I de enkelte kommuner varierede 
uddannelsesraten dog betydeligt, idet ande-
len af unge i uddannelse varierede fra 13 pct. 
i Rebild til 20 pct. i Aalborg og Hjørring, , jf. 
figur 3.2.  
 
Den store spredning i uddannelsesraten viser, at der fortsat er potentiale for at få flere unge i 
uddannelse, og det er derfor helt centralt at forberede og klargøre flest mulige unge til at på-
begynde en uddannelse. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at måle resultaterne af 
den styrkede uddannelsesindsats efter reformens ikrafttrædelse, da  de officielle uddannel-

Figur 3.1: Udvikling i antal fuldtidspersoner på 
kontant- og uddannelseshjælp fordelt på visita-
tionsgrupper 

 
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 

Figur 3.2: Tilgang og frafald fra uddannelse 
blandt ufaglærte unge kontanthjælpsmodtage-
re, 2013 

 
Kilde: Danmarks Statistiks Forskningsservice og egne beregninger 
Anm.: Tilgang til uddannelse er andelen af ufaglærte 18-29-årige unge, 
der har været kontanthjælpsmodtagere i minimum fire sammenhæn-
gende uger i 1. halvår 2012, og som påbegynder uddannelse i perio-
den august 2012 til juli 2013. Frafald  er opgjort som unge på kontant-
hjælp, der påbegynder uddannelse i 2012 og frafalder uddannelsen 
inden for et år. Data om frafald  er baseret på afmeldelse fra uddan-
nelsesregistre, suppleret med information fra DREAM om, at personen 
er tilmeldt offentlig forsørgelse uden at deltage i uddannelsesaktive-
ring. Læsø er udeladt pga. for få observationer. 
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sesdata for 2014 ikke er tilgængelige endnu. Men det må forventes, at det styrkede uddannel-
sesfokus og den uddannelsesfremmende indsats øger andelen af unge, som kommer i gang 
med en uddannelse inden for et år.  
 
Et af succeskriterierne for kontanthjælpsreformen er, at flere unge påbegynder og gennemfø-
rer en uddannelse. Frafald fra uddannelse er spild af både den unges tid og samfundets res-
sourcer, og samtidig indebærer nederlagene i uddannelsessystemet en risiko for, at de unge 
mister lysten til og motivationen for uddannelse.  
 
Resultaterne fra 2013 viser, at der fortsat er mange af de uddannelsespålagte unge, som falder 
fra de påbegyndte uddannelser, jf. figur 3.2. Samlet var der i 2013 tale om, at 39 pct. af de 
uddannelsespålagte unge frafaldt deres uddannelse inden for det første år. I de nordjyske 
kommuner varierede frafaldet fra 36 pct. i Hjørring til 47 pct. i Morsø og Thisted.  
 
Den store spredning i og det høje omfang af frafaldet understreger behovet for, at kommuner-
ne og uddannelsesinstitutionerne i endnu højere grad samarbejder om at iværksætte fasthol-
dende indsatser, der kan understøtte de unge i at færdiggøre uddannelserne. Det kan handle 
om at etablere frafaldsforebyggende indsatser før uddannelsesstart og at gennemføre fasthol-
dende aktiviteter efter uddannelsesstart.    
 

3.4. Indsatsen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere varierer 
 
Kontanthjælpsreformen har sat spor på indsatsprofilen overfor de enkelte målgrupper. Det 
kommer bl.a. til udtryk gennem en høj intensitet af samtaler og tilbud til de jobparate og ud-
dannelsesparate i Nordjylland, jf. figur 1.1.  
 
De uddannelsesparate unge har den højeste 
intensitet i indsatsen og deltager i gennem-
snit i 1,4 jobsamtaler pr. kvartal med jobcen-
teret. Desuden påbegynder de uddannelses-
parate unge i gennemsnit 2,9 tilbud pr. år. 
Den høje intensitet er udtryk for, at kommu-
nerne er langt med at tilrettelægge en konti-
nuerlig, uddannelsesfremmende indsats med 
sigte på at kanalisere flest mulige unge over i 
uddannelse. 
 
For de jobparate er gældende, at de deltager 
i 1,3 samtaler pr. kvartal og i 1,7 tilbud pr. år. 
Den høje intensitet i indsatsen vidner om, at 
der i mange kommuner er fokus på en tidlig 
og aktiv linje overfor for de jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere. 
 
Intensiteten af indsatsen over for de aktivitetsparate i Nordjylland er lavere, når der måles på 
samtaler og aktive tilbud, jf. figur 1.1. Det kan være bl.a. udtryk for, at en del af de aktivitets-
parate ikke er parate til at deltage i aktiviteter og i stedet tilbydes mentorstøtte, jf. reformens 
krav.  
 
 

Figur 3.3: Samtaler per kvartal og tilbudsintensi-
tet fordelt på visitationsgrupper, 2014 

 
Kilde: DREAM, jobindsats.dk og egne beregninger. 
Anm.: Samtaler per kvartal er opgjort som antallet af samtaler per 13 
fuldtidsydelsesuger i perioden 1. kvt. – 3. kvt. 2014. Tilbudsintensitet 
angiver det årlige antal af nystartede aktiveringsforløb per fuldtids-
ydelsesmodtager i perioden 1. kvt. – 3. kvt. 2014. 
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Indsatsprofilen for de aktivitetsparate varierer meget i kommunerne 
På tværs af de nordjyske kommuner er der tale om meget forskellige indsatsprofiler over for 
de aktivitetsparate unge og voksne.  
 
For det første er der store forskelle på dækningsgraden af de aktive tilbud, dvs. på andelen af 
aktivitetsparate, der deltager i aktive tilbud. I Nordjylland deltager 63 pct. af de aktivitetspara-
te unge og 56 pct. af de aktivitetsparate voksne i aktive tilbud pr. halvår, jf. figur 2.1 og figur 
2.2. På tværs af kommunerne varierer andelen af aktiverede dog markant.  
 
Figur 3.4: Samtaler per kvartal og aktiveringsbe-
rørte for aktivitetsparate unge, 2014 

Figur 3.5: Samtaler per kvartal og aktiveringsbe-
rørte for aktivitetsparate voksne, 2014 

  
Kilde: DREAM, og egne beregninger. 
Anm.: Samtaler per kvartal er opgjort som antallet af samtaler per 13 
fuldtidsydelsesuger i perioden 1. kvt. – 3. kvt. 2014. Dækningsgrad er 
opgjort som andelen af berørte aktivitetsparate, som deltog i et aktivi-
tetstilbud i perioden 1. kvt. – 3. kvt. 2014.  

Kilde: DREAM, og egne beregninger. 
Anm.: Samtaler per kvartal er opgjort som antallet af samtaler per 13 
fuldtidsydelsesuger i perioden 1. kvt. – 3. kvt. 2014. Dækningsgrad er 
opgjort som andelen af berørte aktivitetsparate, som deltog i et aktivi-
tetstilbud i perioden 1. kvt. – 3. kvt. 2014. 

 
For det andet er der store forskelle på samtaleintensiteten i kommunerne, dvs. hyppigheden af 
samtaler med målgruppen.  
 
De store forskelle i indsatsprofilen overfor hhv. aktivitetsparate unge og voksne i kommunerne 
vidner om, at kontanthjælpsreformen for denne målgruppe er udmøntet i meget forskellige 
indsatsstrategier i kommunerne, herunder bl.a. forskellig brug og omfang af mentorstøtte. 
Samtidig kan det være udtryk for, at der er et potentiale for at øge den aktive linje overfor 
målgruppen.  
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3.5. Fokusområder ift. kontanthjælpsreformen  
 
For at høste gevinsterne af kontanthjælpsreformen er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på:  
  
 

• At fastholde og styrke den uddannelsesfremmende indsats over for uddannelsesparate 
og aktivitetsparate for at få flere unge i gang med en uddannelse. 
 

• At styrke de unges uddannelsesfokus ved at lade indsats, opfølgning og kontakt med den 
unge foregå i et uddannelsesmiljø. 

 

• At inddrage uddannelsesinstitutionerne mere i uddannelsesvejledningen mhp. at få mere 
specialiseret viden om indhold, krav, forudsætninger mv. i specifikke uddannelser, som 
de unge har interesse for. 

 

• At styrke uddannelsesrådgivningen overfor den store gruppe af uddannelsesparate unge, 
der har svært ved at træffe et uddannelsesvalg. 

 

• At videreudvikle brobygningsaktiviteter, der kan motivere uafklarede unge eller aktivi-
tetsparate unge til uddannelse.  

 

• At styrke dialogen med uddannelsesinstitutionerne om de unges frafaldsrisiko og deraf 
afledte behov for støtte og fastholdelse.  
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4. Førtidspensions- og fleksjobreformen 
 

4.1. Sigtet med reformen og hovedelementer i reformen 
 
Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Reformens overordne-
de mål er, at flest muligt skal i arbejde og derigennem forsørge sig selv. 
 
Reformen begrænser adgangen til før-
tidspension, og i stedet visiteres de ud-
satte borgere, som tidligere ville have 
fået førtidspension, til ressourceforløb. 
Ressourceforløbene skal sikre en tidlige-
re, tværfaglig og sammenhængende 
indsats, hvor udgangspunktet for indsat-
serne er den enkelte borgers behov. 
 
Desuden målrettes fleksjobordningen, og 
tilskuddet omlægges. Formålet er at 
sikre, at også personer med en lille ar-
bejdsevne kan komme ind i ordningen.  
 

4.2. Tilgangen til førtidspension, fleksjob og ressourceforløb 
 
Alle borgere på kanten af arbejdsmarkedet 
skal have en aktiv indsats, og derfor blev der 
med reformen af førtidspension og fleksjob 
indført mulighed for ressourceforløb med en 
tværfaglig og helhedsorienteret indsats.  
 
I den første periode af reformen blev der 
oprettet få ressourceforløb i Nordjylland, 
men efter en indfasning er tilgangen til res-
sourceforløb steget betydeligt, jf. figur 4.1.  
 
Antallet af ressourceforløb er i løbet af 2014 
kommet op på ca. 200 pr. kvartal. Det mod-
svarer dog den nedgang i tilgangen til før-
tidspension, der fulgte efter reformens ikraft-
træden. 
 
Tilgangen til fleksjob steg løbende i det første år efter reformen, hvilket viser, at kommunerne i 
Nordjylland har udnyttet de nye og mere åbne muligheder i forbindelse med visitering til fleks-
job. Det øgede antal fleksjob giver en større andel af de udsatte ledige en nær kontakt til ar-
bejdsmarkedet, der kan være afgørende for progression. 
 
I Nordjylland som helhed er ca. 0,6 pct. af borgerne mellem 16-64 år overgået til fleksjob eller 
ressourceforløb i løbet af det seneste år. Samtidig er knap 5 pct. af borgerne i Nordjylland i 
risikogruppen for på et tidspunkt at overgå til ressourceforløb og fleksjob, jf. figur 4.2. 

Boks 4: Hovedelementerne i reformen 
 

• Alle potentielle kandidater til førtidspension skal 
som hovedregel tilbydes et ressourceforløb, hvor 
de modtager en helhedsorienteret og individuel 
indsats 

• Tildeling af førtidspension uden ressourceforløb 
kan ske, hvis udvikling af arbejdsevnen er åben-
bar formålsløs 

• Ressourceforløbene erstatter som udgangspunkt 
førtidspension for personer under 40 år 

• Fleksjobordningen målrettes, så også personer 
med en meget begrænset arbejdsevne fremover 
reelt kan få glæde af ordningen 

Figur 4.1: Udviklingen i tilkendelser til førtids-
pension samt tilgangen til fleksjob og ressource-
forløb, 1. kvartal 2012 til 3. kvartal 2014 

 
Kilde: Tal fra Ankestyrelsen, DREAM og egne beregninger 
Anm.:  Tilgang til fleksjob og ressourceforløb omfatter personer, som 
er skiftet til fleksjob/ressourceforløb efter en periode på mindst 4 uger 
uden  fleksjob/ressourceforløb i det pågældende kvartal. 
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I de nordjyske kommuner er der både stor forskel på, hvor mange borgere, der er overgået til 
fleksjob og ressourceforløb samt hvor mange borgere, der er i risikogruppen for på sigt at 
overgå til fleksjob og ressourceforløb. 
 

I nogle kommuner er der en sammenhæng 
mellem andelen af borgere i risikogruppen og 
andelen, der overgår til fleksjob og ressour-
ceforløb. Det gælder f.eks. i Vesthimmerland 
og Rebild, hvor der både er en relativt lav 
andel borgere i risikogruppen og en relativt 
lav tilgang til fleksjob og ressourceforløb, jf. 
figur 4.2. Omvendt er der i nogle kommuner 
en høj tilgang, selvom der er en relativt lav 
andel borgere i risikogruppen. Det gælder 
især for Læsø. 
 
Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på en 
aktiv indsats over for risikogrupperne, der 
kan sikre, at sygedagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere ikke får lange perioder 
uden for arbejdsmarkedet. Samtidig er det 
vigtigt med et fokus på at tilrettelægge en 
tidlig og forebyggende indsats, der sigter på 
at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 

4.3. Timefordelingen i fleksjob 
 
Med fleksjobreformen blev det muligt for 
kommunerne at visitere til fleksjob med fær-
re timer om ugen end tidligere. De nordjyske 
kommuner har i høj grad benyttet sig af den-
ne mulighed, og i Nordjylland som helhed er 
62 pct. af alle fleksjob på mindre end 10 ti-
mer om ugen, jf. figur 4.3. 
 
Der er dog en vis variation blandt de nordjy-
ske kommuner. I Læsø er der ikke nogen 
fleksjob på under 10 timer om ugen, mens 
det i Aalborg er under halvdelen af fleksjob-
bene, der har mindre end 10 timer ugentligt. 
 
Omvendt er der en høj andel af fleksjob med 
et lavt timeantal i Frederikshavn og Morsø, hvor ca. 75 pct. af alle fleksjobs er på mindre end 
10 timer om ugen.  
 
Det er positivt, at kommunerne benytter de nye muligheder for at få udsatte borgere ind på 
arbejdsmarkedet via fleksjob med lavt timeantal. Samtidig er det dog vigtigt at have fokus på 
progression og forøgelse af timetal for gradvist at udvikle arbejdsevnen. Desuden vil der i de 
kommende år være et stigende behov for, at de enkelte jobcentre bidrager til at tilvejebringe 
nye fleksjob. 

Figur 4.2:  Tilgang til fleksjob og ressourceforløb 
samt andelen i risikogruppen, Nordjylland,  
4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 

 
Kilde: DREAM, Danmarks Statistik og egne beregninger 
Anm.: Borgere i risikogruppen er her defineret som aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere med over 1 års  sammenhængende ancien-
nitet på offentlig forsørgelse samt sygedagpengemodtagere med over 
26 ugers  sammenhængende anciennitet på sygedagpenge. Tilgang til 
fleksjob og ressourceforløb omfatter personer, som er skiftet til 
fleksjob/ressourceforløb efter en periode på mindst 4 uger uden  
fleksjob/ressourceforløb. 

Figur 4.3: Det ugentlige antal arbejdstimer i 
fleksjob i de nordjyske kommuner, august 2014 

 
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Fleksjob med uoplyst timeantal er ikke medregnet. 

Aalborg

Brønderslev

Frederikshavn

Læsø

Hjørring
Jammerbugt

Mariagerfjord

Morsø

Rebild

Thisted

Vesthimmer-
land

Nordjylland

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
Andel borgere i risikogruppen (pct.)

Ti
lg

an
g 

ti
l f

le
ks

jo
b

 o
g 

re
ss

o
u

rc
ef

o
rl

ø
b

 (
p

ct
.)

16 14
26 28 28 27

37
28

48

27 29

27
42

34 33 37 38
28

38

26
49

33

17

21

19
24 15 16 19 19 18

11 9
17

50

27
17

10
16 15 14 12 16 13 15

1633

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Læ
sø

A
al

bo
rg

B
rø

n
de

rs
le

v

Ja
m

m
er

bu
gt

R
eb

ild

Th
is

te
d

V
es

th
im

m
er

la
n

d

M
ar

ia
ge

rf
jo

rd

H
jø

rr
in

g

Fr
ed

er
ik

sh
av

n

M
or

sø

N
or

dj
yl

la
nd

ProcentProcent

1-5 timer 6-10 timer 11-15 timer 16-20 timer
21-25 timer 26-30 timer Over 30 timer



20 
 

4.4. Indsatsen i ressourceforløb 
 
Målet med ressourceforløbene er at iværksætte en tværfaglig og sammenhængende indsats, 
der kan skabe udvikling og progression for udsatte voksne og unge, så de på sigt kan komme i 
arbejde eller i gang med en uddannelse.  
 
I gennemsnit har knap en tredjedel af borgerne  i ressourceforløb modtaget en beskæftigelses-
indsats i løbet af 3. kvartal 2014, jf. figur 4.4. Andelen af ressourceforløbsmodtagere, der får en 
beskæftigelsesindsats, varierer dog markant i de nordjyske kommuner, fra 18-21 pct. i Hjørring 
og Mariagerfjord til 54-67 pct. i Jammerbugt og Læsø. 
 
Figur 4.4: Andel af borgere i ressourceforløb, der 
er berørt af en beskæftigelsesindsats, 3. kvt. 2014 

Figur 4.5: Hvor stor en andel af tiden er borgere i 
ressourceforløb aktiverede, oktober 2014 

  
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Andelen af borgere i ressourceforløb der er berørt af vejled-
ning/opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud. Jobindsats 
opgør endnu ikke brugen af mentor, der derfor ikke er medtalt i figuren. 

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Andelen af fuldtidspersoner i hhv. vejledning/opkvalificering og 
virksomhedsrettet aktivering. 

 
Der er desuden forskel på, hvor intensiv aktiveringsindsatsen er for borgerne i ressourceforløb 
i de nordjyske kommuner. I gennemsnit er ressourceforløbsmodtagerne aktiveret i 11 pct. af 
tiden i Nordjylland. I 4 pct. af tiden er de i virksomhedsrettede tilbud, jf. figur 4.5.  
 
Nogle kommuner anvender meget virksomhedsrettet aktivering til borgere i ressourceforløb. 
Det gælder især Vesthimmerland, Jammerbugt og Læsø, hvor ressourceforløbsmodtagerne er i 
virksomhedsrettet aktivering i 16-17 pct. af tiden. Omvendt er der en række kommuner, hvor 
andelen af virksomhedsrettet aktivering er mere begrænset. 
 
Det er vigtigt at kommunerne har fokus på gradvist at øge den virksomhedsrettede aktivering i 
ressourceforløbene, med henblik på at borgerne i målgruppen kan få tættere kontakt med 
arbejdsmarkedet. 
 
Det skal dog understreges, at figur 4.4 og figur 4.5 kun inkluderer aktiviteter i LAB-loven. For 
mange af borgerne i ressourceforløb kan det være nødvendigt med en række social- og 
sundhedsmæssige indsatser, før en beskæftigelsesrettet indsats er relevant. 
 
Det bliver fremover centralt at sikre, at indsatsen i ressourceforløb intensiveres, og at der 
iværksættes virksomhedsrettet indsats i de tilfælde, hvor det er muligt. Det er således vigtigt, 
at der sikres en aktiv og tværfaglig indsats med progression mod arbejdsmarkedet. 
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4.5. Fokus på at øge den aktive indsats for de udsatte grupper 
 
For at styrke indsatsen over for udsatte grupper er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på:  
 

 

• At sikre en tidlig, aktiv og tværfaglig indsats overfor udsatte kontanthjælpsmodtagere og 
sygedagpengemodtagere for at forebygge, at flere borgere kommer i målgruppen for 
ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.  
 

• At anvende og udvikle ressourceforløbene med et klart sigte på at skabe udvikling og 
progression for de udsatte grupper. Herunder at der er klare mål og delmål for udvikling 
og progression i de enkelte ressourceforløb 
 

• At samarbejde med social-, sundheds- og ungeområdet om at sikre tværfaglige og koor-
dinerede indsatser i ressourceforløbene. Herunder at de tværfaglige indsatser både ind-
holds- og volumenmæssigt matcher de udsatte gruppers behov og barrierer, og at ind-
satserne er koordinerede og sammentænkte.  

 

• At øge den virksomhedsrettede aktivering i ressourceforløbene, med henblik på, at de 
udsatte borgere via ressourceforløbene kan få tættere kontakt med arbejdsmarkedet. 

 

• At fremskaffe fleksjob til de udsatte grupper, der er berettiget til fleksjob. Herunder at 
skaffe fleksjob med få timer til de borgere der har en meget begrænset arbejdsevne.  

 

• At følge op på borgere i fleksjob med fokus på at udvikle arbejdsevnen og øge det time-
tal borgeren er i stand til at arbejde. 

 

• At opsamle og nyttiggøre viden og læring om den tværfaglige indsats, ressourceforløb, 
fleksjob mv.  
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5. Sygedagpengereformen 
 

5.1. Sigtet med reformen og hovedelementer i reformen 
 
Fra d. 5. januar 2015 er den nye sygedagpengereform trådt fuldt i kraft. Formålet med refor-
men er blandt andet at sikre økonomisk støtte for sygemeldte under hele sygdomsforløbet 
samt at iværksætte en tidligere og langt mere målrettet opfølgning og indsats for at forebygge 
lange sygdomsforløb. 
 
Sygedagpengereformen sikrer alle syge-
meldte et forsørgelsesgrundlag under hele 
sygdomsforløbet. Sygemeldte, der efter 
fem måneder på sygedagpenge ikke kan få 
forlænget sygedagpengene efter forlæn-
gelsesreglerne, overgår til et jobafklarings-
forløb, hvor de vil modtage en ydelse på 
kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af 
formue og indkomst.  
  
Et andet centralt element i sygedagpenge-
reformen er, at sygedagpengemodtagere 
skal modtage en tidligere indsats og op-
følgning for at forebygge lange sygdoms-
forløb. Indsatsen tilrettelægges ud fra en 
ny visitationsmodel, der skal sikre, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes behov for 
støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.  
 
Den nye model indeholder tre visitationskategorier:  

1. En klar forventning om, at den sygemeldte er fuldt raskmeldt inden for to måneder fra før-
ste fraværsdag. 

2. Den sygemeldte ventes raskmeldt senere end to måneder efter første fraværsdag, og der er 
et klart og forudsigeligt behandlingsforløb. 

3. Der er ikke en klar forventet dato for, hvornår den sygemeldte ventes raskmeldt. Samtidig 
er der tale om en diffus, uafklaret sygdom, der udgør en betydelig barriere for arbejdsev-
nen og/eller den sygemeldte har udfordringer ud over sygdommen, fx sociale udfordringer, 
der skygger for tilbagevenden til arbejde. 

 
Indsatsen for den sygemeldte afhænger af visitationskategori, og ressourcerne skal først og 
fremmest bruges på sygemeldte, der risikerer lange sygdomsforløb. 
 
Med sygedagpengereformen indføres der desuden en ny opfølgningsmodel med indbygget 
mulighed for at bruge en ”fast-track-løsning”, der giver både virksomheder og borgere mulig-
hed for at anmode kommunen om at iværksætte en ekstraordinært tidlig indsats, hvis sygefor-
løbet ventes at vare længere end otte uger.  
  

Boks 5: Hovedelementerne i reformen 
 
 

• Sygedagpengemodtagere er sikret økono-
misk støtte under hele sygdomsforløbet 
 

• Sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan 
få forlænget sygedagpengene, overgår til et 
jobafklaringsforløb med en ydelse på kon-
tanthjælpsniveau 
 

• Ny forlængelsesmulighed for personer med 
livstruende sygdom 
 

• Tidligere indsats og opfølgning 
 

• Ny opfølgningsmodel med ”fast-track-
løsning” 
 

• Muligt at afvise lægebehandling 
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5.2. Jobafklaringsforløb 
 
Fremover vil de sygemeldte, der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget 
sygedagpengene efter forlængelsesreglerne, overgå til et jobafklaringsforløb. Et jobafklarings-
forløb minder om de ressourceforløb, der blev etableret som et led i reformen af førtidspensi-
on og fleksjob, og målet med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på 
sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Derfor får den syge-
meldte en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes 
forudsætninger og behov, hvor fokus er på at udvikle den sygemeldtes arbejdsevne gennem en 
konkret og aktiv indsats. 
 
Muligheden for jobafklaringsforløb trådte i kraft i juli 2014, og i de nordjyske kommuner er der 
løbende kommet flere borgere i jobafklaringsforløb siden da. I november 2014 er der 278 fuld-
tidspersoner i jobafklaringsforløb i Nordjylland, jf. figur 5.1. Det svarer til, at lidt mere end 3 
pct. af alle sygedagpengemodtagere er i et jobafklaringsforløb. 
 
Figur 5.1: Udvikling i antal fuldtidspersoner på 
sygedagpenge og i jobafklaringsforløb 

Figur 5.2: Andel af sygedagpengemodtagere i 
jobafklaringsforløb, november 2014 

  
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Fuldtidspersoner. 

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Fuldtidspersoner. 

 
Der er dog stadig stor forskel på, i hvor høj grad de enkelte kommuner i Nordjylland anvender 
jobafklaringsforløb. Rebild har relativt mange jobafklaringsforløb, idet 9 pct. af sygedagpen-
gemodtagerne deltager i et jobafklaringsforløb, jf. figur 5.2. Omvendt har Morsø og Thisted en 
lav andel sygedagpengemodtagere i jobafklaringsforløb. 
 

5.3. Indsatsen for sygedagpengemodtagere 
 
Sygedagpengereformen har fokus på iværksættelse af en tidlig indsats og opfølgning for at 
forebygge lange sygdomsforløb. Det betyder blandt andet, at den første opfølgningssamtale 
med jobcenteret skal ske senest efter 8 ugers sygemelding.  
 
I gennemsnit har 70 pct. af sygedagpengemodtagerne i Nordjylland i løbet af 2. halvår 2013 og 
1. halvår 2014 modtaget den første opfølgningssamtale inden for to måneders sygemelding. 
Andelen varierer dog betydeligt i de nordjyske kommuner, fra 56 pct. i Hjørring til 79 pct. i 
Aalborg, jf. figur 5.3. 
 
Udover en tidlig indsats og opfølgning har beskæftigelsesindsatsen en vigtig rolle at spille, når 
ansatte i virksomhederne har svært ved at bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet på 
grund af sygdom, handicap, ulykke eller nedslidning. Det er derfor vigtigt at styrke sygedag-
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pengemodtagernes tilknytning til arbejdspladsen via enten delvise raskmeldinger eller virk-
somhedsrettet aktivering. 
 
Brugen af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud varierer i de enkelte kommuner 
i Nordjylland. Andelen af sygedagpengemodtagere der er berørt af enten delvis raskmelding 
eller virksomhedsrettet aktivering spænder fra 25 pct. i Frederikshavn til 32 pct. i Brønderslev, 
jf. figur 5.3. Det vidner om, at der for mange kommuner er et fortsat potentiale for at øge an-
delen af aktive sygeforløb i virksomhederne. 
 
I den forbindelse er der gode perspektiver for beskæftigelsesindsatsen i at styrke dialogen med 
virksomhederne om fastholdelsesmulighederne for de sygemeldte medarbejdere, herunder 
delvis raskmelding, virksomhedsrettet aktivering, revalidering eller fleksjob. 
 
Figur 5.3: Tidlig indsats for sygedagpengemodta-
gere samt andelen i delvis raskmelding eller virk-
somhedsrettet tilbud 

Figur 5.4: Afgangsrater for sygedagpengemodta-
gere samt rammevilkår 

  
Kilde: DREAM, jobindsats.dk og egne beregninger. 
Anm.: Opgjort i perioden 3. kvartal 2013 – 2. kvartal 2014. 
 

Kilde: DREAM, Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen 
(SFI, 2013) og egne beregninger. 
Anm.: Afgangsrate er  opgjort som andelen af sygedagpengemodtager-
ne, som er selvforsørgende 13 uger efter måletidspunktet i perioden 3. 
kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Rammevilkårene viser kommunens 
rangplacering, hvor kommunen med de dårligste rammevilkår har 
værdien 1, og kommunen med de bedste rammevilkår har værdien 98. 
Gennemsnit for Nordjylland er vægtet ift. kommunernes befolkningsan-
del. 

 
Der er stor forskel på afgangsraterne for sygedagpengemodtagerne i de nordjyske kommuner, 
jf. figur 5.4. Samtidig ses det, at afgangsraterne ikke har nogen entydig sammenhæng med 
kommunernes rammevilkår.  
 
Det vidner om, at der i mange af kommunerne er et potentiale for at have et styrket fokus på 
at arbejde målrettet mod raskmelding af de sygemeldte, især for de sygedagpengemodtagere, 
der visiteres i kategori 1 eller 2, hvor der kan peges på et klart og forudsigeligt behandlingsfor-
løb frem mod raskmelding. Dette potentiale er også gældende for de kommuner, der har min-
dre gunstige rammevilkår. 
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5.4. Fokusområder ift. sygedagpengereformen  
 
For at høste gevinsterne af sygedagpengereformen er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på:  
 
 

• At tilbyde en tidlig indsats og opfølgning over for de sygedagpengemodtagere, som har 
størst behov  
 

• At implementere den nye opfølgningsmodel (”fast-track”) for at sikre en hurtigere op-
følgningsindsats, når der er risiko for et langt sygdomsforløb 

 

• At målrette fastholdelsesarbejde for de længerevarende syge, herunder personer med 
længerevarende behandlingsforløb – evt. gennem delvis raskmelding i starten.  

 

• At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdspladsen via en styrket dialog 
med virksomhederne om fastholdelsesmulighederne, herunder delvis raskmelding, prak-
tik, hjælpemidler, personlig assistance eller revalidering 

  

• At tilbyde borgerne og virksomhederne specialiseret rådgivning om fastholdelse, herun-
der skabe sammenhæng mellem et – midlertidigt - reduceret funktionsniveau og jobbet. 
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6. Bilag: Nøgletal for de nordjyske kommuner 
 
Tabel 6.1: Nøgletal for alle kommuner i Nordjylland 

 

 
 

Udvikling fra 2011-2014:  
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Udvikling i antallet af fuldtidspersoner fra 3. kvt. 2011 – 3. kvt. 2014. For sygedagpengemodtagere går opgørelse fra 3. kvt. 2011 – 2. kvt. 2014. 

Andel af JC-målgruppe:  
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Jobcenterets samlede målgruppe inkluderer: a-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalide-
ring, forrevalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb og ledighedsydelse.    

Aktiveringsgrad:  
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Andelen af tiden ydelsesmodtagerne i gennemsnit har deltaget i aktivering. For alle målgrupper bortset fra sygedagpengemodtagere er aktiveringsgraden 
opgjort for 2014. For sygedagpengemodtagere er aktiveringsgraden opgjort for januar 2014 – september 2014. 

Dækningsgrad:  
Kilde: DREAM, og egne beregninger. Dækningsgrad er opgjort som andelen af berørte, som deltog i et aktivitetstilbud i perioden 1. kvt. – 3. kvt. 2014. 

Samtaler per kvartal:   
Kilde: DREAM, jobindsats.dk og egne beregninger. Samtaler per kvartal er opgjort som antallet af samtaler per 13 fuldtidsydelsesuger i perioden 1. kvt. – 3. kvt. 2014. 

Afgangsrate:    
Kilde:  DREAM og egne beregninger. Afgangsrate er  opgjort som andelen af ydelsesmodtagerne, som er selvforsørgende 13 uger efter måletidspunktet. For sygedagpengemodtagere og dagpen-
gemodtagere er der målt i perioden 3. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. For kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er der målt i perioden 1. kvt. 2014 – 3. kvt. 2014. 

Rammevilkår:  
Kilde: Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen (SFI, 2013). Rammevilkårene viser kommunens rangplacering, hvor kommunen med de dårligste rammevilkår har værdien 1, og 
kommunen med de bedste rammevilkår har værdien 98. 
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Aalborg -1% 34% 16% 42% 1,2 33% 19 32% 9% 24% 57% 1,4 14% 36 - 6% 41% 68% 1,5 33% 36 -36% 6% 25% 58% 1,4 6% 36 -11% 16% 10% 53% 0,8 2% 36 -4% 20% 7% 34% - 31% 75

Brønderslev -25% 25% 12% 30% 1,0 37% 42 -61% 2% 25% 49% 1,7 33% 60 - 4% 39% 75% 1,4 36% 60 0% 12% 40% 76% 1,2 6% 60 48% 23% 25% 57% 1,0 3% 60 -4% 25% 8% 34% - 30% 32

Frederikshavn -34% 27% 21% 36% 1,2 37% 1 -1% 6% 23% 62% 1,1 19% 43 - 5% 29% 68% 1,2 38% 43 -7% 9% 27% 70% 0,8 10% 43 13% 17% 20% 74% 0,7 3% 43 -11% 27% 6% 30% - 31% 2

Læsø -33% 35% 5% 21% 1,2 49% 20 -80% 2% 25% 56% 0,5 45% 81 - 0% 25% 75% 4,1 64% 81 -33% 3% 0% 83% 0,8 49% 81 -20% 6% 0% 40% 0,1 8% 81 -15% 35% 7% 33% - 35% 18

Hjørring -28% 29% 17% 37% 0,8 39% 7 -38% 4% 45% 84% 1,3 22% 49 - 4% 39% 77% 1,3 48% 49 -22% 7% 31% 72% 0,9 6% 49 34% 17% 13% 55% 0,6 3% 49 -6% 25% 5% 32% - 33% 33

Jammerbugt -28% 25% 15% 34% 1,0 38% 31 -11% 5% 40% 79% 1,3 23% 73 - 4% 38% 72% 1,3 31% 73 -4% 9% 37% 67% 1,1 5% 73 40% 15% 32% 65% 0,8 2% 73 -8% 28% 16% 35% - 33% 19

Mariagerfjord -14% 28% 15% 37% 1,1 37% 27 -24% 5% 23% 57% 1,1 20% 44 - 5% 21% 68% 1,2 33% 44 -20% 7% 21% 49% 0,6 6% 44 46% 19% 12% 41% 0,5 3% 44 -11% 25% 7% 32% - 32% 23

Morsø -39% 26% 16% 34% 1,2 43% 29 -27% 7% 68% 91% 1,4 21% 39 - 4% 38% 76% 1,4 33% 39 -22% 11% 29% 58% 1,2 7% 39 8% 16% 24% 65% 0,9 4% 39 -7% 26% 8% 29% - 33% 1

Rebild -24% 30% 22% 48% 2,3 38% 61 -37% 3% 36% 62% 1,5 27% 89 - 4% 32% 72% 2,1 35% 89 -13% 9% 34% 77% 1,5 3% 89 26% 15% 24% 67% 1,2 3% 89 9% 32% 7% 34% - 34% 54

Thisted -23% 22% 18% 38% 0,7 39% 22 -35% 4% 33% 70% 1,2 21% 48 - 4% 29% 58% 1,0 33% 48 24% 13% 23% 56% 1,3 5% 48 24% 16% 14% 52% 0,9 3% 48 -8% 26% 9% 34% - 32% 17

Vesthimmerland -32% 25% 18% 36% 1,3 38% 18 27% 14% 26% 67% 1,0 16% 46 - 6% 41% 83% 1,3 35% 46 -39% 8% 30% 54% 0,8 5% 46 -16% 13% 14% 47% 0,8 2% 46 -4% 27% 3% 30% - 36% 9

Nordjylland -18% 30% 17% 38% 1,1 36% - 1% 7% 28% 63% 1,3 17% - - 5% 37% 71% 1,4 35% - -20% 8% 29% 63% 1,1 6% - 8% 17% 15% 56% 0,8 3% - -6% 24% 7% 33% - 32% -

SygedagpengeDagpenge Jobparat kontanthjælp Uddannelsesparat Aktivitetsparate unge Aktivitetsparate voksne
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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


1



Relateret document 2/6

Dokument Navn: Borætningsservice, 

jobsøgningskursus.pdf

Dokument Titel: Bosætningsservice, 

jobsøgningskursus

Dokument ID: 1233863



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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