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1 (Åben) Budgetrevision pr. 30.04.2016
Sags ID: EMN-2015-01162

Sagsbehandler: Hans-Henning Jakobsen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
AMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale 
foretaget budgetrevision pr. 30.04.2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og aktiviteter 
samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse.
Budgetrevisionen viser, at omkostningsstederne under ét udgør et merforbrug på 1,8 mio. 
kr.

Arbejdsmarkedschefen vil i separate punkter på AMU`s møde fremlægge en redegørelse 
for, hvordan det forventede merforbrug på 1,8 mio. kr. vil blive afviklet i løbet af året, jf. 
punkt 2 og 3 på dagsordenen. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetrevisionen med 

Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger videresendes via Økonomiudvalget til byrådets 

behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Budgetrevision 30.04.2016 AMU (1329170 - EMN-2015-01162)
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2 (Åben) CV til aktivitetsparate omfattet af 225 timers reglen
Sags ID: EMN-2016-01435

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Resultatet for budgetopfølgningen primo april 2016 viste, at Center for Arbejdsmarked 

har et merforbrug på knap 2 mio. kr. Merforbruget skal nedbringes via aktiviteter på 

kontanthjælpsområdet omkring cv til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af 

225 timers reglen samt pålæg om jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

225 timers reglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til 

rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer indenfor et år. Det 

svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde og skal tilskynde til, at alle bibeholder en 

tilknytning til arbejdsmarkedet.

De aktivitetsparate, der vil blive omfattet af reglerne, er dem, der har begrænsninger i 

arbejdsevnen, men hvor begrænsningen ikke er til hinder for, at de ville kunne påtage sig 

et arbejde. Politikken er, at disse borgere bliver pålagt at udarbejde et cv på Jobnet – på 

lige fod med de jobparate. Herved kan deres cv udsøges, når jobcentret bliver kontaktet 

af virksomheder vedrørende konkrete jobåbninger, og disse borgere vil således også få 

mulighed for at søge de konkrete jobs.

Det er endnu ikke et krav, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have et cv på 

Jobnet. Dette træder først i kraft på et senere tidspunkt – forventeligt i 2017. I første 

omgang er der derfor alene tale om at målgruppen får mulighed for at udarbejde et cv. 

Lovgivningsmæssigt er der dog intet til hinder for at stille krav til denne gruppe om at 

oprette cv, da denne gruppe skal være aktivt jobsøgende.

Forventningen til indsatsen er at bringe flere kontanthjælpsmodtagere i ordinær 

beskæftigelse - evt. deltidsbeskæftigelse og derved ud af offentlig forsørgelse. Herudover 

vil initiativet medvirke til, at synliggøre borgers kompetencer og løftet fra ufaglært til 

specialiseret ufaglært eller faglært vil være tydeligere. Indsatsen indebærer, at der 

afholdes flere samtaler med borgeren, ca. 1 samtale hver måned frem for 1 samtale hver 

3. måned, som er lovkrav. Dette for at sikre motivation og fastholde borgerens udvikling. 

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

godkender politikken om, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 

225 timers reglen, pålægges at udarbejde CV på jobnet for at øge tilknytningen til 

arbejdsmarkedet. 



Arbejdsmarkedsudvalget - 06-06-2016 15:30 Side 5 af 23

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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3 (Åben) Rådighedsbetingelser jobparate kontanthjælpsmodtagere
Sags ID: EMN-2016-01436

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Resultatet for budgetopfølgningen primo april 2016 viste, at Center for Arbejdsmarked 

har et merforbrug på knap 2 mio. kr. Merforbruget skal nedbringes via aktiviteter på 

kontanthjælpsområdet omkring cv til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af 

225 timers regler samt pålæg om jobsøgning for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

For at understrege at kontanthjælp er en midlertidig forsørgelse, ønsker jobcentret 

fremadrettet, at have større fokus på at pålægge jobparate kontanthjælpsmodtagere at 

søge konkrete jobs. Hidtil har jobcentret i samtalerne med jobparate 

kontanthjælpsmodtagere også haft fokus på jobsøgning og udarbejdelse af CV, men 

borgerne er blevet opfordret til og ikke pålagt at søge konkrete relevante job – et tiltag 

som lovgivningen giver mulighed for, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, nr. 

2.

Med vedtagelse af lovforslaget om 225 timers reglen den 01-04-2016, er borgernes 

jobsøgningsadfærd imidlertid kommet yderligere i fokus. 225 timers reglen betyder at 

kontanthjælpsmodtagere skal optjene 225 timers ordinær beskæftigelse (i alt 6 ugers 

fuldtidsbeskæftigelse) inden for de seneste 12 kalendermåneder for fremadrettet at være 

berettiget til den kontanthjælpssats de modtager. Såfremt borgeren ikke opfylder dette 

beskæftigelseskrav, vil kontanthjælpssatsen blive nedsat eller helt frataget. De første 

kontanthjælpsmodtagere vil blive omfattet af denne regel allerede pr. 01-10-2016.

Det nye tiltag vil betyde, at jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225 timers 

reglen ved hver jobsamtale i jobcentret fremadrettet vil blive pålagt at søge ledige 

relevante jobs. Forudsætningen er, at borgeren har kompetencerne og forudsætningerne 

for at bestride jobbet. 

Initiativet understøtter at ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i 

job, og at den gennemsnitlige varighed på kontanthjælp dermed nedsættes. Endvidere 

understøtter indsatsen kontanthjælpsmodtagernes mulighed for at optjene 225 timers 

ordinær beskæftigelse indenfor 12 måneder, således at borgeren kan bibeholde 

eksisterende kontanthjælpssats ved fortsat ledighed. 

Der vil ved samtalerne være fokus på den coachende tilgang og på at motivere borgerne 

ud fra betragtningen om, at de har behov for at optjene timer, jf. 225 timers reglen, og at 

kontanthjælp er et midlertidigt forsørgelsesgrundlag, hvor borger er forpligtiget til at stå til 

rådighed. Borger får mulighed for at tage større ansvar for, og aktivt del i egen 
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arbejdssituation. Samtidig bliver borgerne rutineret i at være aktivt jobsøgende, og 

sandsynligheden for at opnå beskæftigelse på fuld tid eller deltid forøges. Borgerne er 

således jobsøgende indenfor samme ”rammer” som jobparate ledige borgere, der 

modtager dagpenge.

Rådighedsbetingelsen betyder, at borger som udgangspunkt skal kunne overtage arbejde 

med dags varsel samt kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid fra 

bopæl til arbejdssted på op til 3 timer med offentlige transportmidler. I særlige tilfælde 

skal personen dog kunne overtage arbejde med en samlet daglig transporttid fra bopæl til 

arbejdssted på op til 4 timer med offentlige transportmidler, såfremt personen bor i et 

område, hvor det er nødvendigt med længere transporttid end sædvanligt eller en person, 

der er mellem eller højtuddannet, uanset daglig transporttid skal kunne overtage arbejde, 

hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft. Hvis 

borgerne vælger ikke at søge de pålagte job, vil der ved manglende gyldig grund blive 

indstillet til sanktion. 

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

godkender, at jobcenteret iværksætter en politik, hvor det bliver obligatorisk at alle 

jobparate kontanthjælpsmodtagere fremadrettet vil blive pålagt at søge ledige relevante 

jobs.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Bilag
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4 (Åben) Overflytning af Center for Unge mellem fagudvalg
Sags ID: EMN-2016-01387

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU/AMU/ØU/BYR

Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter den 2. juni omlægningen af fritidstilbud i 

Frederikshavn Kommune, og under forudsætning af, at udvalget beslutter, at 

Ungdomsskolen og 10. klassecentret fremover organiseres under centerchefen for Kultur 

og Fritid samt Fritidscentrene foreslås det, at Center for Unge overflyttes fra Børne- og 

Ungdomsudvalgets ressortområde til Arbejdsmarkedsudvalget.

Center for Unge, hvis fokus ligger på ungeindsatsen og understøttelse af unge i forhold til 

ordinær uddannelse og/eller beskæftigelse, rummer herefter sagsbehandling og 

myndighed på beskæftigelses- og voksensocialområdet, SSP, Ungdommens 

Uddannelsesvejledning samt uddannelse, aktivering, mentoring og hjemmevejledning.

Ved overflytningen samles opgaverne vedrørende beskæftigelse og uddannelse ud over 

folkeskoleniveau således under ét politisk udvalg. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning vil fortsat fungere som naturligt bindeled mellem 

folkeskolen og indsatsen vedrørende ungdomsuddannelser med henblik på at vejlede i 

overensstemmelse med strategien ”Nutidens børn og unge; Fremtidens medarbejdere -

Uddannelsesstrategi 2015”.

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil ikke være medarbejdermæssige konsekvenser ved overflytning af ansvaret for 

centret mellem de to fagudvalg.  Der er orienteret om den påtænkte overflytning på hhv. 

fællesmøde i Ungeenheden den 27. april 2016 og Center MED for Center for Unge den 

11. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser:

Ved overflytning af Center for Unge som beskrevet ovenfor fra Børne- og 

Ungdomsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget flyttes den del af økonomien, der hidrører 

de flyttede opgaver, svarende til nedenstående oversigt mellem de to fagudvalg:

Center for Unge i alt - BUU Center for unge - AMU 10-kl. + ungdomsskolen - BUU

78,3 mio. kr. 64,8 mio. kr. 13,5 mio. kr.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

samt Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overflytningen af Center for Unge som 

beskrevet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse til ikrafttrædelse 1. september 

2016

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 02-06-2016
Indstillingen godkendes.
Udvalget anbefaler, at Center for Unge overflyttes til Arbejdsmarkedsudvalget, dog 
således at SSP og UU forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget. 
Der overflyttes således et lavere budgetbeløb. 

Fraværende: Bahram Dehghan, i stedet mødte Irene Hjortshøj

Beslutninger:
Sagen genoptages.

Bilag
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5 (Åben) Integrationspolitik - Høring
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
ÆR, HR, KFU, PMU, SOU, TU, SUU, IR, FOU, ØU, BUU, DU, AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 11. april 2016 besluttet at sende forslag til 

revideret integrationspolitik i høring blandt høringsrelevante parter. 

Integrationspolitikken sendes til høring i Økonomiudvalget, Distriktsudvalget, Børne- og 

Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Socialudvalget, 

Sundhedsudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget, Ældrerådet, handicaprådet 

og Integrationsrådet.

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.

Det er besluttet, at der nedsættes en styregruppe til at implementere politikken. 

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for Børne- og Ungdomsudvalget 

har sæde i styregruppen sammen med direktøren for området og centercheferne.

Høringsperioden er frem til mandag den 23. maj 2016 kl. 09.00. Deadline bedes 

overholdt af hensyn til den videre sagsbehandling. Såfremt sagen ikke kan nå, at blive 

behandlet i det enkelte udvalg skal høringssvar fremsendes pr. mail til Maiken Pilgaard 

Krüger, maku@frederikshavn.dk. Høringssvar skal behandles i Arbejdsmarkedsudvalget 

den 6. juni 2016.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at den reviderede 

integrationspolitik samt formål og kommissorium for styregruppen drøftes med henblik på 

at fremsende et høringssvar til Arbejdsmarkedsudvalget senest mandag d. 23. maj 2016 

kl. 09.00. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 25-04-2016
Handicaprådet tiltræder forslag til integrationspolitik, men ønsker under 
overskriften Sundhed, Handicap og socialpsykiatri følgende tilføjet, som en 
ekstra dot:

1. Frederikshavn kommunes indsats indenfor handicap og psykiatri skal 
sikre, at borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.

Fraværende: Susanne Jensen, Inge-Lise Jakobsen, Rikke Løgtved Bruus, 
Irene Hjortshøj, Jørgen Tousgaard samt suppleanterne.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 25-04-2016

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet har ingen bemærkninger til den reviderede Integrationspolitik og støtter 
organiseringen af styregruppen.

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget Dato: 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Udvalget udtrykker tilfredshed med den foreslåede politik.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 04-05-2016
Fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Dato: 04-05-2016
Tiltrædes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Teknisk Udvalg Dato: 09-05-2016
Et flertal af udvalget tiltræder forslaget.

Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde indstillingen, idet han vil forelægge et 
ændringsforslag.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 10-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Flemming Rasmussen kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes 
behandlet  i AMU inden byrådsbehandlingen.

Fraværende: Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Jytte Høyrup

Udvalg: Integrationsrådet Dato: 11-05-2016
Integrationsrådet tiltræder forslaget om integrationspolitikken og støtter organiseringen af 

netværksorganisationen med følgende bemærkninger:

1. Ros til politikken, der er velbeskrevet og dækkende. Politikken bibeholder det 

positive syn på integration, der ligeledes var fremtrædende i den tidligere 
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integrationspolitik. Det er positivt med klare service- og kvalitetsmål i forhold til 

realiseringen af de politiske visioner og udviklingsmål. 

2. Det arbejdsmarkedsrettede fokus er meget styrende i politikken. Der mangler lidt 

integrationspolitik for alle i kommunen – også danskerne. Alt fokus er på dem, 

der kommer og ikke på dem, der bor her. Det skal i det overordnede formål 

fremgå, at alle har udbytte af integrationen – ikke kun integrationsborgerne. Det 

kan fx illustreres med flere positive historier.

3. Det skal fremgå, at det er givende for hele samfundet. Integrationspolitikken har 

også til formål at understøtte den gensidige positive udvikling i lokal samfundet.

4. Det skal i politikken fremgå, at Integrationsrådet skal præsenteres for den 

integrationsplan, der fungerer som kommunens plan for, hvordan 

integrationspolitikkens vision og kvalitetsmål indfries. 

5. I forhold til organiseringen af netværksorganisationen blev der fremlagt et ønske 

om, at der er en tydelige kommunikationskanal fra frontpersonalet til lederforum 

og styregruppe.

Ida Skov tiltræder høringssvaret med følgende 2 mindretalsbemærkninger:

1. Arbejdsmarkedspolitik

Kommunen skal forsøge at få en lokal trepartsaftale mellem det lokale erhvervsliv, 

kommunen og den lokale fagbevægelse, således at fagbevægelsen inddrages i en 

godkendelsesprocedure, og således at arbejdsgiverne forpligter sig til ud over 

praktikpladser o.l. for dem gratis tilbud, at skaffe noget ordinært arbejde.

Begrundelse: Det vil kunne modvirke løndumpning og mulighed for fortrængning af andre 

fra arbejdsmarkedet.  Begge dele skaber misundelse og modvilje mod udlændinge og 

hæmmer derved integrationen. 

2. Sundhedspolitik

Frederikshavn Kommune tilskynder flygtninge til, at få et sundhedstjek, inden de starter 

på arbejdsmarkedet.

Begrundelse: Når flygtninge fremover skal i forbindelse med arbejdsmarkedet straks, de 

er kommet til kommunen, vil det være risikabelt at undlade et sundhedstjek. Der kan 

være fare for smitsom tuberkulose, som ellers er udryddet i Danmark og ikke længere er 

omfattet af vaccinationsprogram. 

Der er mange flygtninge, der pga. de traumatiske oplevelser, mange af dem har været 

ude for i krigszoner og under flugt, har pådraget sig forskellige psykiske eller fysiske 

skader, som vil kunne få ulykkelige udslag, hvis det ikke opdages og behandles inden de 

starter på en arbejdsplads.

Fraværende: Lone Høxbroe Pedersen, Timur Shah, Kim Raphael Riedel, Cai Møller og
Steen Møller Andersen.
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Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Dato: 12-05-2016
Folkeoplysningsudvalget foreslår, at man i sidste afsnit s.3/3 i ”Kommissorium for 

styregruppen” for at inkludere alle foreninger, udelader navne på specifikke foreninger. 

Udvalget har ikke yderligere kommentarer. 

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 18-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken, idet det  forudsættes, at politikken skal 
byrådsbehandles.
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag.
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Dato: 19-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler politikken.
Lars Oldager kan ikke tiltræde, idet DF har et ændringsforslag, som ønskes behandlet i 
AMU inden byrådsbehandlingen.

Supplerende sagsfremstilling 6. juni 2016

Integrationspolitikken er tilrettet i forlængelse af de indkomne høringssvar. 

Administrationen er ikke bekendt med DF’s ændringsforslag.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
1. drøfter og godkender den tilrettede Integrationspolitik og 
2.  fremsender Integrationspolitikken til byrådets godkendelse

Beslutninger:
Et flertal i udvalget godkender indstillingen. 
Carsten Sørensen kan ikke tiltræde, idet DF vil fremlægge et ændringsforslag i byrådet.

Bilag

2. UDKAST - revideret integrationspolitik (1301952 - EMN-2015-01396)
3. Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering 

(1291150 - EMN-2015-01396)
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6 (Åben) Servicetilbud til virksomhederne
Sags ID: EMN-2016-00268

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Unge (CFU) arbejder målrettet med at 

styrke samarbejdet med virksomhederne ved at tilbyde professionel og kvalitetsbevidst 

service, som kan være med til at understøtte virksomhedernes vækst og øge antallet af 

arbejdspladser. Med henblik på fortsat at kunne tilbyde en stærk service, er der 

udarbejdet et udkast til en strategi, Servicetilbud til virksomhederne, som vil udgøre 

retningen i arbejdet frem mod 2020. 

Visionen med strategien er, at ”Virksomhederne og Frederikshavn Kommune har 

Nordjyllands stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst”. Særligt 

inden for tre områder ønskes et stærkt samarbejde og tilbud af professionel service:

 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

 Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

 Opkvalificering af medarbejdere og ledige

Visionen tager bl.a. udgangspunkt i Beskæftigelsesplanen, hvor Frederikshavn Kommune 

har et konkret mål om, at kommunen skal være i kontakt med flere virksomheder.

Hvis vi skal nå i mål med visionen kræver det, at vi arbejder målrettet med opgaven. 

Derfor skal vi i de kommende år ud på en vigtig mission ”At yde en kvalificeret service 

over for virksomhederne, så de kan rekruttere de kompetencer som efterspørges”.  

Målsætningen er ambitiøs og kræver, at vi arbejder målrettet med de væsentligste 

udfordringer på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune. De væsentligste 

udfordringer er: 

1. Lav ledighed med risiko for flaskehalse

2. Demografi – flere end 1.000 erhvervs udannede trækker sig tilbage frem mod 

2020

3. Vækst i beskæftigelsen – Behov for flere nye jobåbninger

4. Flere unge skal uddannes inden for erhvervsuddannelserne – vi skal understøtte 

45 % målsætningen i forhold til unge der tager en erhvervsuddannelse

5. Integration af udenlandsk arbejdskraft
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De fem udfordringer løser ikke sig selv og vi bliver ikke stærkere inden for vores 

servicetilbud uden et strategisk fokus. Derfor har vi udarbejdet tre strategiske 

fokusområder, som vil være udgangspunktet og som skal realiseres, hvis vi skal komme i 

mål med visionen:

1. Høj tilfredshed hos virksomhederne: Tilfredshed med faglige kompetencer og 

servicemæssig indsats.

2. Tættere på virksomhederne: Virksomhederne oplever os som synlige og 

engagerede

3. Stærk jobeffekt: Virksomhederne oplever os som deres HR sparringspartner i 

forbindelse med rekruttering.

Fælles for de tre fokusområder er, at det er områder, som vi ved, at vi har indflydelse på 

og kan påvirke. Fokuspunkterne omhandler alle sider af vores servicetilbud til 

virksomhederne (1) Virksomhedernes tilfredshed med vores service (2) Vi er ude i 

virksomhederne og kender brancherne (3) Ledige kommer i job og virksomhederne får 

den arbejdskraft de efterspørger. 

For at være sikker på, at der sker progression i arbejdet vil vi løbende følge op på

fokusområderne og f.eks. gennem spørgeskema følge op på tilfredsheden hos 

virksomhederne. 

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

og godkender strategien.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

6. Servicetilbud til virksomhederne (1308967 - EMN-2016-00268)
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7 (Åben) Anmodning fra byrådsmedlem Jytte Høyrup - Integrationstilskud 
og opkvalificering
Sags ID: EMN-2016-01491

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Venstre vil gerne have følgende punkter til drøftelse:

1. Vil det være muligt, at anvende en andel af de 6 mio. kr., som ØU bevilligede, til 

praktik-/løntilskud til virksomheder, som vil oprette praktikpladser til f.eks. 

industrioperatører?

Det viser sig, at mange er tilbageholdende pga. lønningsudgiften.

2. Omkring jobskabelsesproblematikken i forhold til de ledige fra "Martin".  Hotel- og 

Restauratørbranchen mangler personale. Vil det ikke være oplagt at give ufaglærte 

kvinder fra Martin et kompetence kursus, som gjorde dem egnet til den branche?

3. AMU får tildelt et integrations tilskud på 300.000 kr. Venstre vil gerne, at et lille beløb 

tilfalder klubber/foreninger under Integrationsrådet, så de har lidt flere midler til 

aktiviteter - især for børn. På sidste IR-møde gav medlemmerne udtryk for, at der 

bl.a. er behov for uddannelse af små cyklister i trafikken.

Indstilling
Drøftes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.

Bilag
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8 (Åben) Status på branchepakker 060616
Sags ID: EMN-2016-00184

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune har siden november måned 2015 tilrettelagt 

integrationsindsatsen med udgangspunkt i en beskæftigelsesrettet indsats med et 

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

Siden opstarten på branchepakkerne i november er der gennemført 5 hold af 20 borgere. 

Der starter et nyt hold igen i uge 31.

Resultater:

 Personer, der er gået i ordinært arbejde i april/maj 23 personer

 Nuværende praktikforløb 80 personer

 Job med løntilskud 10 personer

 Åbent tilbud 10 personer

Åbent tilbud er for borgere, hvor motivation og kultur er en barriere for et samarbejde 

omkring virksomhedsrettede tilbud og selvforsørgelse. Disse borgere deltager i et åbent 

tilbud i PA. 

Integrationsborgere, der har brug for udvikling og afklaring af arbejdsevnen begrundet i 

helbredsmæssige forhold, vil som udgangspunkt starte i intern praktik. Det er med store 

udfordringer og ressourcekrævende for alle parter, at skulle afklare arbejdsevnen i en 

virksomhed, når der både er sprog- og helbredsmæssige barrierer. 

Øvrige tiltag:

”Sammen om integration”: Fyraftensarrangement for virksomheder i Frederikshavn 

Kommune i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) 

for at få flere virksomheder til at tilbyde virksomhedspraktikpladser til flygtninge. 

Arrangementet afholdes ultimo august. 

Ministerbesøg: Styrelsen har efterspurgt relevante virksomheder til et besøgsprogram til 

integrationsministeren, med besøg på 2-3 virksomheder som har gode samarbejder i 

gang med sprogcentre/jobcentre i forhold til flygtninge. PA har fremsendt et program og 

afventer om det bliver aktuelt.
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Tværkommunalt samarbejde med Hjørring Kommune i Blæksprutten ApS Hjørring: 

Formålet er, at kandidaterne via sproglig opkvalificering og indsigt i det danske 

arbejdsmarked opnår kompetencer til at kunne opnå beskæftigelse i eller uden for 

Blæksprutten ApS eller påbegynde en uddannelse.  Progression synliggøres via 

kompetencebevis og dansktests. 

Samarbejdsaftale med Danish Crown Sæby: Aftalen er oprettet som 

virksomhedscenter med det formål, at opkvalificere og uddanne kandidater til at kunne 

opnå beskæftigelse under ordinære vilkår. Igennem en mentor vil borgerne få hjælp til 

den sociale integration, grundlæggende krav og virksomhedskultur. Der er sprogskole 2 

gange om ugen på Danish Crown.

Det første hold var på 15 kandidater, 25. januar – 24. april, 9 er gået ordinært arbejde - 4 

personer før periodens ophør. Hold 2, 25. april – 24. juli, var med deltagelse af 5 borgere 

på kontanthjælp under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB). 2 af dem fik lige 

umiddelbart efter ordinært arbejde inden for deres tidligere erhvervsområde, 1 er faldet 

fra på grund af helbred. 

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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9 (Åben) Frivillig gældsrådgivning på socialområdet
Sags ID: EMN-2016-01409

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Projekt ” På Rette Kurs” i daglig tale LO Vendsyssel Gældsrådgivning har ydet frivillig 

gældsrådgivning siden maj 2013 og er indtil juli 2016 finansieret af Socialministeriets 

satspulje. Projektet har desuden søgt og fået bevilliget 1.550.000 kr. af 

Beskæftigelsesministeriets satspulje i perioden 2015-2018. 

Rådgivningen er gratis og uvildig. Rådgivningens hovedmålgruppe er personer på 

uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressourceforløb – og 

ledighedsydelse og foregår i et samarbejde med de tre kommuner: Brønderslev, Hjørring 

og Frederikshavn samt LO´s medlemsorganisationer, som alle er repræsenteret i 

projektets styregruppe. Kommunerne og fagforbundene kan henvise borgere til 

rådgivningen.  

Socialstyrelsen har ultimo marts udmeldt en ansøgningspulje, der giver støtte til frivillige 

foreninger og private organisationer, som ønsker at etablere nye frivillige 

gældsrådgivninger eller videreføre eller udvide allerede eksisterende frivillige 

gældsrådgivninger. Projekt ”På rette kurs” har søgt midler med henblik på at udvide den 

eksisterende målgruppe for gældsrådgivningen til også at omfatte unge under 

uddannelse. Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommuner har positivt tilkendegivet, 

at de ønsker at samarbejde omkring dette initiativ. 

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

1. Samarbejdsaftale Socialstyrelsen 2016 (1325784 - EMN-2016-01409)
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10 (Åben) Orientering: Øget uddannelsesindsats for ledige
Sags ID: EMN-2016-01056

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på et møde den 18. august 2015, at afsætte 6 mio. kr. som 

et engangsbeløb til en øget opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på, at øge 

arbejdsudbuddet og nedbringe antallet af borgere på overførselsydelser i Frederikshavn 

Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 7. september 2015, at 

bevillingen primært skal anvendes til at igangsætte opkvalificeringsforløb inden for 

kommunens vækstspor og brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

Center for Arbejdsmarked (CAM) har i perioden siden den ekstra uddannelsesindsats 

blev bevilliget, igangsat en række forløb inden for områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder. 

I perioden september 2015 til og med april 2016, er der blevet igangsat 222 forløb til en 

samlet udgift på ca. 3.186.143 kr. Det skal bemærkes, at enkelte personer har fået 

bevilliget mere end et forløb, f.eks. en realkompetencevurdering, hvorefter der er blevet 

påbegyndt et egentligt uddannelsesforløb. Neden for præsenteres en top fem oversigt om 

de forløb, hvor der er størst søgning til:

1. Svejsekursus (30)

2. Epoxy kursus (28)

3. Jord og beton (20)

4. Truck kørekort (18)

5. Sikkerhedskursus (16)

CAM skal bemærke, at oversigten oven for er baseret på antallet af afregninger. Det

betyder, at det faktiske antal gennemførte forløb vurderes at være højere, da der er 

forsinkelse på afregningerne. 

CAM forventer at rammen anvendes fuldt ud i den resterende del af året. 
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Ud over 6 mio. kr. puljen anvendes også den Regionale pulje til opkvalificering og den 

Nationale pulje til opkvalificering. Det betyder, at CAM har stort fokus på at løfte fra 

”ufaglært til faglært” og fra ”ufaglært til specialiseret faglært”. 

Samlet set medfører den massive uddannelsesindsats, at flere personer får tilbud med et 

reel kompetencegivende indhold. 

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Uddannelsesindsatsen i CAM til AMU maj 2016 (1308889 - EMN-2016-
01056)
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11 (Åben) Juni 2016 - Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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UDVIKLING I 2016

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER 

1. Udvikling vist på hovedområder.

Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet
- = mindreforbrug budget 

2016
budget
2016

regnskab 
pr. 30/4

regnskab 
pr. 31/8

afvigelse

1 2 3 4 3 - 2

Integration 39.872 33.872 31.000 -2.872

Førtidspensioner 309.249 309.249 312.000 2.751

Ressourceforløb 29.431 29.431 30.000 569

Jobafklaring 12.631 12.631 14.000 1.369

Sygedagpenge 92.201 92.201 83.500 -8.701

Kontanthjælp 75.268 75.268 92.900 17.632

Uddannelseshjælp 29.758 29.758 33.200 3.442

Kontantydelse 1.143 1.143 600 -543

Revalidering 21.567 15.117 11.000 -4.117

Ledighedsydelse, fleksjob 110.049 110.049 122.500 12.451

Jobtræning, servicejob 4.000 4.100 3.500 -600

Seniorjob 10.500 10.500 10.500 0

Beskyttet beskæftigelse 2.700 2.800 2.800 0

Midlertidig arb. ydelse. drift 800 800 200 -600

Forsikrede ledige 140.290 140.290 131.500 -8.790

Arbejdsmarkedsydelse 11.885 11.885 3.000 -8.885

Beskæftigelsesordninger 23.000 27.302 30.000 2.698

Effekt ændrede indsatsområder -12.212 0 0 0

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 0

Jobrotation 10.000 10.000 6.000 -4.000

Total 915.132 919.396 921.200 1.804

Bankbog 0 1.817 -1.817

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget 921.213 921.200 -13
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2. Indledning.
De budgetansvarlige har sammen med Økonomicenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for 
de væsentligste afvigelser. 

Materialet omfatter udvalgets omkostningssteder. Over- og underskud fra 2015 er indregnet i udvalgets net-
tobudget. 

Konklusion på budgetrevisionen.
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 30.04.16 udgør ekskl. bankbøger 919.396 mio. kr.
Incl. bankbøger er nettobevillingen på 921.213 mio.kr.  
Det faktiske nettoforbrug pr. 30/4 udgør 295.198 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 32,1 % inden 
periodisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til udbetaling Danmark. 
I forhold til oprindelig budget 2016 er der sket følgende bevægelser:

Oprindelig budget 915.1mio. kr.
Frigivet beløb     5,4 mio.kr.
Bankbog     1,8 mio. kr.
Overført ungeenhed    -1.1 mio. kr.
Korrigeret budget 921,2 mio. kr.

Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetrevisionen:
Pr. 30. april 2016 forventes der ved årets udgang et merforbrug på 1,8 mio. kr.
I år er der større usikkerhed omkring det forventede resultat på grund af refusionsreformen. Dette skyldes 
større usikkerhed omkring antallet af helårspersoner samt refusionsprocenter. På flere af områderne er der 
kun 2 måneders data at gå ud fra.
Da resultatet af midtvejsreguleringerne (finder sted primo juli 2016) ikke er kendt, er det også et punkt, som 
er med til at forøge usikkerheden af resultatet.  

Arbejdsmarkedschefen vil i separate punkter på AMU`s møde fremlægge en redegørelse for, hvordan det 
forventede merforbrug på 1,8 mio. kr. vil blive afviklet i løbet af året. 

3. Bemærkninger til de enkelte områder
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3.1 Integrationsområdet

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.

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.

Budget 2016 377
Afdelingens prognose 362

RESSOURCEFORBRUG:
Det oprindelige budget for 2016 udgør 39,9 mio. kr. Arbejdsmarkedscentret har valgt at placere 6,0 mio. kr. 
til effekt af ændrede indsatsområder her, hvorfor det korrigerede budget udgør 33,9.
Forbruget ved årets udgang forventes at være på 31,0 mio. kr., hvorfor der et et mindreforbrug på 2,9 mio. 
kr. På dette område kan der forventes en midtvejsregulering på grund af satser til integrationsborgere.
Området vil i løbet af maj måned blive tildelt 0,3 mio. kr. som en del af en pulje til integration. Disse midler er 
ikke indregnet i resultatet.

PERSPEKTIVERING:
Det er i juli 2015 aftalt mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, at der 
indføres en ny integrationsydelse for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst 
syv ud af de sidste otte år. Reglerne forventes vedtaget i folketinget i august 2015 og de skal træde i kraft pr. 
1. september 2015.
Niveauet for integrationsydelse er uddannelseshjælpssatserne, der bygger på SU-systemets satser.
Der er mulighed for at få et månedligt tillæg til integrationsydelsen, når Prøve i Dansk 2 er bestået.
Da denne lovgivning først forventes gennemført efter budgetlægningen, vil de økonomiske konsekvenser 
indgå i en eventuel midtvejsvurdering i juni 2016
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3.2 Førtidspensioner

KORT PRÆSENTATION:
Førtidspension kan tilkendes, hvis borgerens arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv er nedsat i et sådant 
omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, 
herunder i et fleksjob.

Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt 
ressourceforløb.  Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med 
den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam.

Hvis alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis og der foreligger 
dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante akti-
verings- revaliderings og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger skal være afprøvet.

Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten 
ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med fx et fleksjob, så kan førtidspensionen gøres hvilende.

Området er omfattet af budgetgaranti.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. 
januar 2003. Til gengæld er der ligeledes en fortsat stigning i antallet af nye førtidspensionister. Samlet set
giver dette et fald i antallet af førtidspensionister, set i forhold til det oprindelige budget.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

Antal personer
Regnskab 2013 2.987
Regnskab 2014 2.879
Regnskab 2015 2.783
Budget 2016 2.710

Budgetrevision pr.
30.04.16 ved uændret til/afgang 2.720

Afdelingens prognose 2016 2.725

RESSOURCEFORBRUG:
Budget for 2016 udgør 309,2 mio. kr. Med baggrund i afdelingens prognose(antallet af fuldtidspersoner er 
estimeret, da der er usikkerhed i data på grund af refusionsreformen) forventes forbruget at udgøre 312,0 
mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug ved årets udgang på 2,8 mio. kr.

PERSPEKTIVERING:
Der blev i efteråret 2012 vedtaget en reform på førtidspensionsområdet, der lægger vægt på en tidlig ind-
sats, for at mindske tilgangen til førtidspension. Der er i reformen særlig fokus på de unge førtidspensioni-
ster. Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension
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3.3 Ressource/jobafklaringsforløb

KORT PRÆSENTATION:

Borgere der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende 
indsats i form af deltagelse i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en 
kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud.
Forløbene kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov, 
med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse.
Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret 
kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob. 

Jobafklaringsforløb
Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelselsesmuligheder, vil ved 
fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle syge-
dagpengesager sker efter 5 måneders sygdom.

Jobafklaringsforløb er korte forløb. Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og  
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 svare til ydelsen på jobafklaring, så længe an-
sættelsesforholdet fortsætter.

Området er omfattet af budgetgaranti.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Ressourceforløb
Budget 2016 243
Afdelingens prognose 2016 249

Jobafklaring
Budget 2016 113
Afdelingens prognose 2016 114

RESSOURCEFORBRUG:
Budget for ressourceforløb udgør 29,4 mio. kr. i 2016. Forbruget forventes at udgøre30,0 mio. kr. hvorfor der 
forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Budgettet til jobafklaring udgør i 2016 12,6 mio. kr. Forbruget forven-
tes at udgøre 14,0 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug ved årets udgang på 1,4 mio. kr.
Begge budgetter er incl. midler til aktivering af borgerne  

PERSPEKTIVERING:
Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men varigheden af forløbene vil 
være væsentlig kortere, da der i forløbene bl.a. vil være fokus på at målrette indsatsen mod fleksjobområdet.
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3.4 Sygedagpenge

KORT PRÆSENTATION:
Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, kan få sygedagpenge, hvis de har en tilstrækkelig 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet 
uafbrudt i den seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller
- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til
  midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned
- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob

Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er 
uarbejdsdygtig, vil kommunen revurdere borgerens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan 
forlænges.
Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb.

Området er ikke omfattet af budgetgaranti.

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:

I alt
Regnskab 2013 715
Regnskab 2014 758
Regnskab 2015 751
Budget 2016 886

Revision pr.30.04.16 uændret tilgang 1.012

Prognose 2016 964

RESSOURCEFORBRUG:
Budgettet for 2016 udgør 92,2 mio. kr. Det forventede forbrug forventes at udgøre 83,5 mio. kr. hvorfor der 
forventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.
På sygedagpengeområdet er der fokus på at få kontaktet alle nye telefonisk med henblik på en anmodning 
om status/legeerklæringer. Desuden arbejdes der på at øge antallet af virksomhedspraktikker og flere delvist 
raskmeldte.
Da området er væsentligt ændret i refusionsreformen er der budgetteret ud fra gennemsnitsprisen pr. hel-
årsperson som anbefalet i budgetvejledningen. Imidlertid har det vist sig at specielt gruppen af sygemeldte i 
perioden 0 – 4 uger som ikke tidligere har været med i opgørelsen over antal sygemeldte, har en væsentlig 
lavere gennemsnitspris. Dette skyldes at mange i denne gruppe kun er delvis sygemeldt og kun er med i kort 
tid som sygemeldt.
Der kan derfor ikke direkte sammenlignes med antallet af helårspersoner opgjort efter den hidtidige metode.

PERSPEKTIVERING:
Budgetforudsætninger på sygedagpengeområdet er dels, at vi bygger forventningerne til indplaceringen af 
borgerne i et nye trappetrinsopdelte refusionssystem på de vurderinger KL har foretaget og dels en forvent-
ning om, at vi som følge af den tidlige indsats, etablering af coach – og screeningsteam vil være i stand til 
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både at have færre borgere i forløb og samtidig afkorte det forventede tidsforbrug i overførselsindkomstsy-
stemet.
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3.5 Kontanthjælp/uddannelseshjælp

KORT PRÆSENTATION:
Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp.

Hvis borgeren er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan borgeren eventuelt være 
berettiget til uddannelseshjælp.

Hvis en borger har en ægtefælle/samlever, der kan forsørge vedkommende eller borge-
ren/ægtefællen/samleveren har formue, som borgeren kan leve af, kan borgeren dog ikke modtage kontant-
hjælp og uddannelseshjælp.

Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp:
- at borgeren har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed ar medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v.
- at borgeren og en eventuel ægtefælle/samlever står til rådighed for arbejdsmarkedet

Området er omfattet af budgetgaranti.

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

I alt
Regnskab 2013 1.352
Regnskab 2014 1.450
Regnskab 2015 1.365
Budget 2016 1.200

Budgetrevision pr.
30.04.16 ved uændret til-/afgang 1.399

Afdelingens prognose 2016 1.422

RESSOURCEFORBRUG:
Budgettet for 2016 udgør 105,0 mio. kr. som fordeler sig med 75,3 mio. kr. til kontanthjælp og 33,2 mio. kr. til 
uddannelseshjælp. Der forventes et merforbrug ved årets udgang på kontanthjælp på 17,6 mio. kr. mens der 
på uddannelseshjælp forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget skydes flere kontant-
hjælps/uddannelseshjælpsmodtagere end budgetlagt, som at refusionsprocenten er mindre end budgetlagt.

PERSPEKTIVERING:
Der skal arbejdes målrettet på at videreudvikle indsats og resultater på kontanthjælpsområdet i 2016. I 2016 
vil Center for Unge overtage opgaverne for alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Hovedfokus vil 
være at frigøre og udvikle uddannelsespotentialet i ungegruppen, således at deres tilknytning til arbejdsmar-
kedet styrkes og fastholdes. De åbenlyst uddannelsesparate unge vil få et uddannelsespålæg og blive visite-
ret til et aktivt tilbud som nytteindsats, mens de venter på opstart af en uddannelse på SU-betingelser. De 
uddannelsesparate unge vil modtage en aktiv tværgående uddannelsesrettet indsats for at få dem så hurtigt 
som muligt til at opstarte og gennemføre en uddannelse. De aktivitetsparate unge, der ikke umiddelbart er 
klar til at påbegynde en uddannelse – på grund af komplekse problemer ud over ledighed - vil modtage en 
tværgående helhedsorienteret indsats for at bringe dem så tæt på arbejdsmarkedet som muligt.  For øvrige 
kontanthjælpsmodtagere gælder, at der vil være fokus på en tidlig indsats, individuelt tilrettelagt med sigte på 
en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Via ”vend i døren” aktiviteter vil tilgangen til kontanthjælpssystemet 
blive forsøgt reduceret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere vil blive henvist til virksomhedsrettede tilbud. For 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil der blive nyudviklet et forløb i PA der skal gøre dem parate til at 
medvirke i egentlige virksomhedsrettede tilbud. Det er forventningen, at overstående initiativer i sammenspil 
vil medvirke til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere på området.                                                       
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3.6 Revalidering

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.

For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen og at der 
ikke er andre tilbud, som kan hjælpe borgeren med at fastholde eller at få tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning (virksomhedsre-
validering), uddannelse, mv.

Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller 
sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret igangsættes en revalidering efter særlig jobplan 
og her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:

Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:

Regnskab 2013 136
Regnskab 2014 159
Regnskab 2015 115
Budget 2016 130

Budgetrevision pr. 
30.04.16 ved uændret til-/afgang 74

Afdelingens prognose 2016 69

RESSOURCEFORBRUG: 
Det oprindelige budget for 2016 udgør 21,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 15,1 mio. kr. Området er 
dermed med til at dække det indtægtskrav på 12,3 mio. kr. der lå i AMU`S oprindelige budget. Der er færre 
på revalidering end forudsat ved budgetlægningen. Området forventes at komme ud af året med et mindre-
forbrug på ca. 4,1 mio. kr.

PERSPEKTIVERING:
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en øget anvendelse af revalideringsredskabet.
Set i forhold til tidligere er lovgivningen ændret, så der ikke længere er noget retskrav på at blive revalideret 
til samme uddannelsesniveau og en revalidering skal nu rette sig mod et område med gode beskæftigel-
sesmuligheder.
Igangsættelse af en revalideringssag indebærer en risiko for at borgeren mister forsørgelsesgrundlaget, hvis 
revalideringen ikke lykkes. Der foretages derfor en grundig vurdering af sandsynligheden for gennemførsel.
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3.7 Ledighedsydelse, fleksjob m.m.

KORT PRÆSENTATION:
Området omfatter udgifter til:
Området omfatter udgifter til:
Løntilskud til borgere, der modtager social pension og er ansat i beskyttede enkeltpladser (tidligere skåne-
job).

Løntilskud samt driftsudgifter til borgere ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der på grund af en varig 
og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiveren
betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et flekslønstilskud, der 
kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.
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.

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.

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgaranti. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgaranti.

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

Fleksjob Ledighedsydelse I alt enkeltpladser
Regnskab 2013 796 281 1.077 45
Regnskab 2014 880 180 1.060 45
Regnskab 2015 1.004 160 1.164 47
Budget 2016 967 136 1.103 50

Budgetrevision pr.
30.04.16 ved uændret til-/afgang 1.007 184 1.191 50

Afdelingens prognose 2016 995 184 1.179 50

RESSOURCEFORBRUG:
Budget for 2016 udgør 110,0 mio. kr. Det faktiske forbrug forventes at udgøre 122,5 mio. kr. hvorfor der er et 
merforbrug på 12,5 mio. kr.
Dette skyldes at langt flere tilkendes ledighedsydelse, da der kan bevilges fleksjob med meget færre timer. 
Der er derfor en stigning i både antallet af fleksjob og antallet af ledighedsydelsesmodtagere.
De færre timer bevirker, at gennemsnitsprisen på fleksjob stiger.

PERSPEKTIVERING:
Der blev i efteråret 2012 gennemført en reform af fleksjobområdet.
Fleksjob er efter reformudspillet blevet midlertidige for unge. Det giver for fleksjobberettigede et økonomisk 
incitament til at arbejde i flere timer ugentligt. For arbejdsgiveren er der et incitament til at ansætte flere fleks-
jobbere, idet der kun betales løn for det antal timer fleksjobberen rent faktisk præsterer. De resterende timer 
modtager fleksjobberen flekslønstilskud.
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3.8 Jobtræningsordning, servicejob

KORT PRÆSENTATION:
Center for Arbejdsmarked formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpen-
ge eller kontanthjælp.

Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at
det sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrette 
uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højest være på 6 måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede 
ledige kan offentlige løntilskud højest være på 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob. 
Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 
100.000 kr., når de ansatte en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fort-
sat er ansat hos arbejdsgiveren.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige:

Regnskab 2013 135
Regnskab 2014 106
Regnskab 2015 87
Budget 2016 50

Budgetrevision pr.
30.04.2016 48

  

Afdelingens prognose 2016 40

RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for jobtræning, servicejob udgør 4,0 mio.kr. det korrigerede udgør 4,1 mio. kr. efter tilførsel på 0,1
mio. kr. fra ØKD Der forventes ved årets udgang et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
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3.9 Seniorjob

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.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Der er i 2016 budgetlagt med ca. 65 seniorjobs.

RESSOURCEFORBRUG:
Budgettet for 2016 udgør 10,5 mio. kr. hvilket svarer til forbruget ved årets udgang.
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3.10 Beskyttet beskæftigelse

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 Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem 
Region Nordjylland og kommunerne i regionen. 
Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en 
række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår 
som på det private arbejdsmarked.

RESSOURCEFORBRUG: 
Det oprindelige budget i 2016 udgør 2,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 2,8 mio. kr. efter tilførsel af 
0,1 mio. kr. fra ØKD. Forbruget forventes ved årets udgang stort set at matche budgettet, hvorfor nettoresul-
tatet er 0 kr. 
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3.11 Forsikrede ledige

KORT PRÆSENTATION:
For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren:
- være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret
- opfylde beskæftigelseskravet
- opfylde rådighedskravet
- ikke være selvforskyldt ledig

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne og udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Kommunerne med-
finansierer dagpengene ud fra hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jf. beskrivelsen af 
refusionsreformen.

De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finan-
sieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen inde-
holder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgif-
terne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af et beskæfti-
gelsestilskud, 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 2016 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2016. 
Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2016 og den endelige regulering foretages i juni 2017. 
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.

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

I alt

Regnskab 2013(4 ugers karens) 1.047
Regnskab 2014(4 ugers karens) 971
Regnskab 2015(4 ugers karens) 937
Budget 2016 1.200 (920 fuldtidspersoner i oprindeligt budget)

Budgetrevision pr.30.04.16 1.253

Afdelingens prognose 2016 1.079

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet på området udgør i 2016 140,3 mio. kr. Forbruget forventes at udgøre 131,5 mio. kr. ved årets 
udgang, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.
Der er fokus på at intensivere indsatsen for de langtidsledige samt at reducere det gennemsnitlige antal 
ydelsesuger via jobrettet fokus i samtaler m.v.
Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2016. Den ende-
lige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 foretages først i juni 2017.
Det skal bemærkes, at budgettet er lagt med helårspersoner. I det nye refusionssystem kan der ikke opgøres 
helårspersoner, hvorfor der er omregnet til antallet efter det nye system. Der forventes oplysninger om hel-
årspersoner fra 2018.

PERSPEKTIVERING:
Angående forsikrede ledige: Der forventes et fald i antallet af forsikrede ledige. Det hænger sammen med at 
krisen er ovre og at vi på landsplan er på vej ind i en periode med gunstig beskæftigelsesudvikling. Denne 
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gunstige trend bliver i Frederikshavn understøttet af den positive beskæftigelsesudvikling inden for værks-
sporene: det maritime, fødevarer, oplevelsesøkonomi og energi. En gunstig lokal udvikling der vil blive stimu

PERSPEKTIVERING:
leret af, at der på regionalt plan er gang i store bygge –og anlægsprojekter og infrastrukturprojekter, som vil 
gavne beskæftigelsesudviklingen positivt, også inden for bygge –og anlægssektoren. 
Aktivt stimulerer CAM udviklingsmulighederne ved at intensivere formidlingsarbejdet, intensivere kontaktfor-
løbet, herunder samarbejdet med a-kasserne og et fokus på målrettet at gå i dialog med ufaglærte for at 
blive faglærte eller alternativt specialiserede faglærte. 
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3.12 Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter

KORT PRÆSENTATION:
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført for at indfase den 2-årige dagpengeperiode gradvis. Den midler-
tidige arbejdsmarkedsydelse er fuldt indfaset i 2. halvår af 2016. Herefter kan der ikke overgå flere til midler-
tidig arbejdsmarkedsydelse.

Det er a-kasserne, som administrerer ordningen og udbetaler ydelsen og reglerne er i vid udstrækning de 
samme, som gælder for arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne refunderer en del af a-kassernes udgifter 
på samme måde som ved arbejdsløshedsdagpenge.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere 
og 80 % for forsørgere. 

Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue.

Arbejdsmarkedsydelsen indgår i beskæftigelsestilskuddet.

Antallet af personer for arbejdsmarkedsydelse er budgetteret til 115 helårspersoner i 2016. Der forventes 28 
helårspersoner. Dette skyldes primært større afgang fra ordningen end forventet. Ordningen ophører i 2016.

RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet udgør 11,9 mio. kr. Forbruget forventes ved årets udgang at udgøre 3,0 mio. kr. hvorfor der er et 
mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Dette skyldes primært større afgang fra ordningen end forventet. Ordningen 
ophører i 2016.
Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2016. Den ende-
lige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 foretages først i juni 2017.
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3.13 Projektafdeling

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
af: samtaler med coach, hjælp til jobsøgning, kontakt til virksomheder og vejledning til arbejdsmarkedet.

Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen

RESSOURCEFORBRUG: 
Projektafdelingen har et netto 0 budget, d.v.s. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til 
jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for ca. 8,0 mio. kr.
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3.14 Beskæftigelsesordninger m.m.

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 registreres under to driftslofter. Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtage-
re af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, 
der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. 
forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse.

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i 
uddannelsestilbud inden for hvert af de to driftslofter. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti.

Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO.

AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:
Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos
virksomheder og på uddannelsesinstitutioner.

RESSOURCEFORBRUG:
Det oprindelige budget for 2016 udgør 23,0 mio. kr. Efter tilførsel af frigjorte midler udgør det korrigerede 
budget 27,3 mio. kr. De frigjorte midler skal anvendes til ekstraordinære tiltag til uddannelse af ledige. 
Forbruget forventes ved årets udgang at udgøre 30,0 mio. kr. hvorfor det forventede merforbrug udgør 2,7 
mio. kr.
I forbindelses med vedtagelsen af finansloven blev det besluttet, at mentorer som tidligere udløste 50% 
refusion skulle ind under rådighedsbeløbet. Dette er grunden til at området udviser et forventet merforbrug. 

Hovedparten af de udgifter der bliver konteret på dette område vedrører Projektafdelingen 6 ugers selvvalgt 
uddannelse, mentorordning, anden aktør, samt ordinær uddannelse.
Det korrigerede budget fordeler sig således:

kr. 27,0 mio. netto vedr. beskæftigelsesordninger
kr.   0,3 mio. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO
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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.

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.

Formål med integrationspolitikken

 Integrationspolitikken skal synliggøre en særlig indsats over for kommunens 

borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 

Sagsnummer: 

EMN-2015-01396

Dokument ID:

1229016

Forfatter:

Dorthe Sevelsted Iversen



Side2/11
 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 integrationsindsatsen understøtter den gensidige positive udvikling i lokal 

samfundet. 

 at integrationsrådet understøtter, at kommunens flygtninge og indvandrere 

bliver repræsenteret og 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 skal 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 deresrettigheder 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 ud over 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. 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.
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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. 

 Frederikshavn Kommunes indsats indenfor handicap og  psykiatri skal sikre, at 

borgere tilbydes en målrettet indsats ud fra Serviceloven.



Side10/11
Ældre

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 præsenteres for de relevante politiske udvalg. 

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
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 Tydeliggør indholdet af integrationsindsatsen og ansvaret for de mange 

integrationsopgaver

 Sikrer etableringen af interne og eksterne samarbejdsrelationer

 Sikrer udarbejdelsen af konkrete delmål

 Sikrer og udarbejder dokumentation, evaluering og udvikling af indsatsen
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Dokument Navn: Oplæg til organisering af 

Integration i en 

netværksorganisering.docx

Dokument Titel: Oplæg til organisering af 

Integration i en 
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Oplæg til organisering af Integration i en netværksorganisering Dato: 30.maj 2016

Der er mange interessenter på Integrationsområdet der har behov for at kende til dels 

politikken, handlingsplanen og dermed målene for den samlede og lokale 

integrationsindsats. Det er vigtigt, at de områder der er influeret af beslutninger og 

handlinger på området er med på de konkrete rammer for indsatserne.

Overordnet er integrationsindsatsen reguleret af en række lovområder, herunder 

integrationsloven med tilhørende bekendtgørelser. Særområderne i andre love skal 

være kendt i organisationen.

Det overordnede ansvar ligger hos AMU med Integrationsrådet som følgeorgan.

Der foreslås følgende niveauer:

Styregruppe 

Hvem: Chefgruppen under HERA samt udvalgsformænd AMU + 

BUU

Mål: Skabe sammenhængskraft mellem det politiske led og 

organisationen

Indhold: Sikre rammerne for opfyldelse af integrationspolitikken

Udbytte: At integrationspolitikken efterleves 

Mødefrekvens: 2 årlige møder

Eksterne/

Civilsamfund/

front 

personale

Styregruppe

Lederforum

Distriktsnetværk
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Kommissorium for styregruppen

For at sikre bedst og størst mulig sammenhæng mellem indsatserne i 

integrationsområdet nedsættes en styregruppe, der rummer såvel den politiske som 

den administrative ledelse af de væsentligste fagområder inden for 

integrationsindsatsen. Dermed består styregruppen af udvalgsformændene for 

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget samt direktør og 

centerchefgruppe inden for området Børn-, Kultur og Arbejdsmarked.

Styregruppens formål er at sikre rammerne for opfyldelsen af integrationspolitikkens 

mål – herunder opfyldelse af målsætningerne sat i den årligt udarbejdede 

integrationsplan. 

Styregruppen mødes cirka en gang i kvartalet for at sikre et fortsat fokus på 

integrationsopgaven i kommunen, koordinere og sikre sammenhæng mellem politisk 

vedtagne indsatsniveauer, der berører integrationsopgaven samt sikre fortsat kobling 

mellem landspolitiske målsætninger og den kommunale integrationspolitik. 

Styregruppen vil efter behov fremsende de nødvendige ændringsforslag til de 

respektive politiske udvalgs beslutning.

Sekretariatsfunktionen for styregruppen varetages i Center for Arbejdsmarked i et 

samarbejde mellem styringsenheden og integrationsafdelingen.

Tv ærgående Lederforum

Hvem: Afdelingslederne og faglige koordinatorer fra: Integration, JC, 

Familieafdeling, Skole- og børneområdet, 

Ydelse/borgerservice og ungeområdet.

Mål: Under hensyntagen til integrationspolitikken at sikre driften og 

målopfyldelsen i handlingsplanen for integration

Indhold: Udarbejde fælles handlingsplan for den samlede indsats. 

Afsætte de fornødne ressourcer til tværgående 

opgaveløsning. Følge op på indsatserne og rapportere til 

styregruppe. 

Udbytte: At integrationsindsatsen driftes som en fælles koordineret 

indsats for at sikre høj kvalitet med de rigtige indsatser.

Sekretariatsfunktion: CAM

Mødefrekvens: Behovsbaseret, dog minimum 2 gang årligt. 
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Distriktsnetværk

Hvem: Afdelingsledere og nøglepersoner i de 4 distrikter samt 

integration.

Mål: Understøtte distrikterne i opgaveløsningen. 

Indhold: Medvirke til at understøtte den daglige drift med 

udgangspunkt i distrikternes mødestruktur, indhente viden om 

særlige problemstillinger i praksis. 

Udbytte: At der skabes et tæt samarbejde med centrale afdelinger og 

den daglige drift i distrikterne for at sikre udbytte af 

indsatserne og opsamle viden til fordel for hele 

organisationen.

Mødefrekvens: Jf. distrikternes mødestruktur – behovsorienteret.

Sekretariatsfunktion: Distrikterne indkalder til deltagelse. 

Frontpersonale samt eksterne aktører/civilsamfundet

Hvem: Alle kommunale medarbejdere, der har berøring med 

integration, sprogskole og andre leverandører, foreninger, 

frivillige organisationer, politi, arbejdsgivere, faglige 

organisationer etc.

Mål: At bibringe viden og dermed handlingskraft ud fra et fælles 

grundlag og sikre et fælles udgangspunkt for den samlede 

integration af nydanskere.

Indhold: Sikre at politik og handlingsplanen er kendt og skabe et 

stærkt fundament for samarbejdet på tværs af 

interesseområder. 

Udbytte: Fælles udgangspunkt og sikre en fælles platform for 

samarbejde om integrationen i Frederikshavn Kommune, 

herunder ansvarsfordeling. 

Mødefrekvens: Et årligt temamøde.

Sekretariatsfunktion: CAM/TLF
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Side1/13  

Servicetilbud til virksomhederne 
Frederikshavn Kommune spiller en vigtig rolle i rammesætningen af et godt 
erhvervsklima i kommunen. Et erhvervsklima, som kan skabe vækst i antallet af 
arbejdspladser og høj beskæftigelse. En væsentlig del af rammesætningen handler om 
et godt og givtigt samspil mellem virksomhederne og kommunen om: 
 

 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft 
 Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere 
 Opkvalificering af medarbejdere og ledige 

 
Konjunkturerne og de mange reformer på beskæftigelsesområdet har medført et behov 
for, at flere virksomheder ser muligheder i at åbne dørene for flere borgere, og at 
virksomhederne får mere gavn af og bliver endnu bedre til at fastholde sygemeldte 
medarbejdere. Mange virksomheder bruger kommunen i forbindelse med rekruttering 
af ny arbejdskraft og fastholdelse af sygemeldte. Og mange virksomheder er med til at 
tage et ansvar for at opkvalificere ledige borgere, som har brug for at kunne komme i 
job eller uddannelse på kortere eller længere sigt.  
 
 
 
 
 
 
Et godt og professionelt samarbejde mellem virksomhederne og kommunen er en 
forudsætning for, at flere ledige borgere kommer i arbejde. Samtidigt kan det være til 
gavn for virksomhedernes bundlinje både i det økonomiske og det sociale regnskab. 
 
Derfor er Arbejdsmarkedsudvalgets vision for samarbejdet med virksomhederne, at: 
 

Virksomhederne og Frederikshavn Kommune har Nordjyllands stærkeste 
partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst. 

 
Visionen tager bl.a. udgangspunkt i Beskæftigelsesplanen, hvor Frederikshavn 
Kommune har et konkret mål om at kommunen skal være i kontakt med flere 
virksomheder. 
 
Administrationen og herunder virksomhedskonsulenternes opgave er at bidrage til et 
velfungerende arbejdsmarked med lav ledighed og høj tilfredshed hos virksomhederne. 
Vores mission er derfor: 
 

At yde en kvalificeret service over for virksomhederne, så de kan 
rekruttere de kompetencer som efterspørges.  

 
 

  

Med denne strategi vil vi invitere til et styrket samarbejde med 
de samarbejdspartnere, vi allerede har, og til et nyt samarbejde 

med endnu flere. 
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Side2/13 Udfordringer 
Årerne efter finanskrisen har været hårde ved beskæftigelsen og ledigheden ikke bare i 
Frederikshavn Kommune, men i hele Danmark. Det ser dog ud til, at 
samfundsøkonomien efterhånden har stabiliseret sig og at vi er på vej ind i en periode 
med vækst i økonomien. En vækst som dog befinder sig i krybesporet og som har brug 
for klare politiske prioritering, hvis den for alvor skal ”bide sig fast”. Neden for har vi 
prioriteret 5 klare udfordringer, som vi vil arbejde med frem mod 2020. Udfordringer 
som er en vigtig forudsætning for, at virksomhederne kan vækste og beskæftigelsen 
stige: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekord lav ledighed i Frederikshavn Kommune 
På kun 5 år er det lykkedes at nedbringe ledigheden blandt de jobparate med hele 50 
%. Stort set ingen andre kommuner har præsenteret det samme resultat. At det er 
lykkedes, skyldes først og fremmest en aktiv arbejdsmarkedspolitik og ikke mindst et 
bredt samarbejde på tværs af arbejdsmarkeds-, uddannelses-, og erhvervspolitikken. 
Derudover skal det også bemærkes, at mange seniorer har trukket sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet og gået på enten efterløn eller folkepension. 
 

 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Ledighedsudviklingen i Frederikshavn Kommune 
(fuldtidspersoner)

Frederikshavn

Fald på ca. 50 % på 5 år = 

1. Lav ledighed med risiko for flaskehalse 
2. Demografi – flere end 1.000 erhvervsudannede trækker sig tilbage frem mod 2020 
3. Vækst i beskæftigelsen – Behov for flere nye jobåbninger 
4. Flere unge skal uddannes inden for erhvervsuddannelserne – vi skal understøtte 45 

% målsætningen om flere unge inden for erhvervsuddannelserne 
5. Integration af udenlandsk arbejdskraft  
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Side3/13 Af figuren ses det, at udviklingen ser ud til at fortsætte i 2016. Det betyder, at vi kan 
forvente at kun 4 til 5 % af arbejdskraften er ledig. Det er selvfølgelig stadig 5 % for 
mange, men vi ved, at en ledighed på under 5 % efterhånden medfører flaskehalse. 
Det er en situation, hvor virksomhederne oplever, at de ikke kan rekruttere 
kompetencer inden for deres brancher. Flaskehalse er således med til at lægge et låg 
på væksten og dermed en situation, som vi skal undgå. 
 
Frem mod 2020 vil mere end 1.000 erhvervsudannede trække 
tilbage fra arbejdsmarkedet  
Antallet af personer over 50 år på arbejdsmarkedet er steget med hele 10 % siden 
2013 og med en gennemsnitsalder på 45 år, har Frederikshavn Kommune den 
næstældste arbejdsstyrke i Nordjylland. Neden for ses en figur, som viser udviklingen i 
alder for lønmodtagere i kommunen: 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Siden 2010 er vi blevet 1.500 borgere færre i Frederikshavn Kommune og samlet set 
har trenden været nedadgående siden kommunesammenlægningen tilbage i 2006. Ser 
vi på gruppen af lønmodtagere med en erhvervsuddannelse f.eks. inden for brancher 
som metal og bygge/anlæg, så vil op i mod 1.000 lønmodtagere trække sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet frem mod 2020 og gå på efterløn eller pension. Det betyder, at 
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Antal lønmodtagere fordelt på alder

50 år+ 20 til 29 år (højre akse)

Lønmodtagerne bliver ældre – Frem mod 2020 vil 1.000 
erhvervsuddannede seniorer trække sig tilbage!
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Side4/13 virksomhederne i den nærmeste fremtid, får et stort behov for at rekruttere faglært 
arbejdskraft.  
 
Vækst i beskæftigelsen – Behov for flere nye jobåbninger 
Det væsentligste pejlemærke for temperaturen på arbejdsmarkedet er beskæftigelsen. 
Stigende beskæftigelse skaber jobåbninger og derigennem faldende ledighed. I De 
seneste to år har beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune været stagnerende, mens 
beskæftigelsen for første gang siden 2008 er begyndt at stige på landsplan: 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Af figuren oven for ses, 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. 
 
Det er vigtigt at vi igen får gang i jobskabelsen og skabt flere nye arbejdspladser i 
Frederikshavn Kommune. Vækst i beskæftigelsen sætter normalt gang i en 
synergieffekt med tilflytning af arbejdskraft og vækst i de servicerelaterede brancher 
inden for f.eks. handel og turisme.  
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Antal fuldstidsbeskæftigede lønmodtagere 
efter arbejdssted

Frederikshavn Hele landet

Stagnation siden 2014
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Side5/13 
Flere unge skal uddannes inden for erhvervsuddannelserne 
Vi ved at mindst 1.000 erhvervsuddannede seniorer trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet de kommende år og at det vil skabe efterspørgsel på faglærte 
kompetencer hos virksomhederne. Neden for ses to figurer, som viser antallet af 
personer bosat i kommunen, som var i gang med en uddannelse i 2009 og 2014 fordelt 
på uddannelsestype: 
 

 

  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Side6/13 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, hvilket bl.a. er resultatet af en 
målrettet indsats i samarbejde mellem Center for Unge og Jobcentret. Frem mod 2020 
forventes ca. 1.000 med en erhvervsuddannelse at trække sig tilbage, men vi har kun 
449 i gang med en erhvervsuddannelse. Det betyder at vi i de kommende år risikere at 
stå med et ”kompetencegab” hvis vi ikke gør en aktiv indsats for at matche 
efterspørgslen på arbejdskraft med udbuddet. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder videre 
med målsætningen om at ca. 45 % af de unge påbegynder en uddannelsesforløb inden 
for erhvervsuddannelserne. 
 
Integration af udenlandsk arbejdskraft 
Borgerkrigen i Syrien har medført et historisk stort antal personer på 
integrationsprogrammet i Danmark. Det er en stor opgave at integrere så stort et antal 
personer, men i Frederikshavn Kommune har vi valgt at se borgere på 
integrationsprogrammet som en vigtig arbejdskraftreserve. Neden for ses udviklingen i 
antallet af borgere på integrationsprogrammet fra 2007 til 2015 
 

 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Antallet af borgere på integrationsprogrammet er fordoblet fra 2014 til 2015. Borgerne 
har ofte arbejdsmarkedserfaring og kompetencer fra deres hjemlande som med en 
effektiv indsats, kan anvendes på det danske arbejdsmarked. Det kræver dog en fælles 
indsats på tværs af arbejdsmarkeds-, uddannelses-, og erhvervspolitikken samt 
virksomheder der vil påtage sig et stort socialt ansvar, at få målgruppen i varig 
beskæftigelse. Lykkedes opgaven kan målgruppen være med til at forhindre, at der 
ikke opstår flaskehalsudfordringer i vækstbrancherne.  
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Side7/13 
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Side8/13 
Opsamling - pejlemærker for udfordringerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 Tilbagetrækning: Ledigheden er faldende da mange seniorer trækker sig 
tilbage fra arbejdsmarkedet. Særligt afgangen af 50+ årige med en 
erhvervsuddannelse er stigende. Frem mod 2020 vil ca. 1.000 
erhvervsudannede lønmodtagere trække sig tilbage. I 2014 var kun 449 i 
gang med en erhvervsuddannelse- et underskud på minimum 550. 
 

 Stigende efterspørgsel på erhvervsfaglige kompetencer: Muligheder for at 
efterspørgslen og tilbagetrækning skaber flaskehalse frem mod 2020. 
Særligt inden for metalfagene ser vi efterspørgsel i relation til 
havneudvidelserne. 
 

 Uddannelsesvalg: Selv om flere unge vælger erhvervsuddannelserne, så 
er det vigtigt at vi stadig understøtter udviklingen. Vi ved at op imod 1000 
erhvervsuddannede seniorer trækker sig tilbage de kommer år. 
 

 Udenlandsk arbejdskraft: Virksomhederne efterspørger udenlandsk 
arbejdskraft særligt fra Østeuropa. Sammen med et stort antal 
integrationsborgere ser vi et arbejdsmarked i hastig forandring. Det stiller 
nye krav til integrationen med fokus på bosætning, tiltrækning, 
opkvalificering osv. 
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Side9/13 Strategiske fokusområder 
Vi har udpeget fire strategiske fokusområder, som frem mod 2020 vil være 
udgangspunktet for arbejdet med de 5 udfordringer og som skal adresseres, hvis vi 
skal indfri visionen om at have Nordjyllands stærkeste partnerskab med 
virksomhederne.  
 
 
 
 
 
 

1. Høj tilfredshed hos virksomhederne: Tilfredshed med 
faglige kompetencer og servicemæssig indsats. 
 

2. Tættere på virksomhederne: Virksomhederne oplever os 
som synlige og engagerede 
 

3. Stærk jobeffekt: Virksomhederne oplever os som deres 
HR sparringspartner i forbindelse med rekruttering af 
arbejdskraft og elever. 
 

Fælles for de tre fokusområder er, at det er områder, som vi ved, at vi har indflydelse 
på og kan påvirke. Fokuspunkterne omhandler alle sider af vores servicetilbud til 
virksomhederne (1) Virksomhedernes tilfredshed med vores service (2) Vi er ude i 
virksomhederne og kender brancherne (3) Ledige kommer i job og virksomhederne får 
den arbejdskraft de efterspørger. 
 
Høj tilfredshed hos virksomhederne 
Frederikshavn Kommune vil styrke sin rolle som servicepartner for virksomhederne. 
Virksomhederne skal let kunne komme i kontakt med os, når de har behov, og de skal 
opleve os som både servicemindede og fagligt stærke. Kontakten mellem 
virksomhederne og kommunen foregår primært gennem virksomhedskonsulenterne i 
de enkelte centre og afdelinger. Kontakten foregår når vores medarbejdere tager 
telefonen eller besvarer en mail, tager på besøg og når virksomheden bruger vores 
hjemmeside. Kommunikationen er vigtig for, at virksomhederne føler sig godt modtaget 
og er en forudsætning for, at vi lykkes med vores mission.Vi lægger vægt på, at 
kontakten mellem virksomhederne og kommunen skal være enkel og ubureaukratisk.  
 
Indsatserne handler om: 

 At udvikle vores kommunikationsplatforme, så det bliver nemmere for 
virksomhederne at få kontakt med os eller betjene sig selv 

 At udvikle en servicekultur blandt andet ved større samarbejde på tværs af 
centre og kommuner 

 At fastlægge et fælles serviceniveau og gøre det mere enkelt for virksomheder 
at få overblik over tilbud og muligheder. 

 

I Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at vi vil 
være en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne. 
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Side10/13 
Tættere på virksomhederne 
Vi skal tættere på virksomhederne og på de forskellige brancher. For at kunne 
imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft og optimere samarbejdet skal vi 
indgå i et relationssamarbejde. Virksomheder, af forskellig størrelse og type, 
efterspørger noget forskelligt, ligesom brancherne kan have specifikke udfordringer, der 
kræver en specifik indsats. Den opsøgende virksomhedskontakt til både nye og 
etablerede virksomheder skal derfor styrkes. Vores viden om virksomhederne skal 
øges, systematiseres og være udgangspunkt for en differentieret service med afsæt i 
den enkelte virksomheds profil.  
 
Indsatserne handler om: 
 

 At styrke den opsøgende virksomhedskontakt 
 At have fokus på de forhold, der gælder for forskellige brancher 
 At arbejde med differentierede mål og aftaler baseret på virksomhedsstørrelse 

og virksomhedstype 
 At indføre en udvidet kontaktpersonordning til nøglekunder. 

 
Stærk jobeffekt  
Virksomhederne skal opleve os som deres foretrukne HR sparringspartner i forbindelse 
med rekruttering. For at kunne lave en effektiv jobformidling skal vi sætte os ind i 
virksomhedernes behov og muligheder og kunne agere på baggrund heraf. Vores 
medarbejdere skal kunne agere på et arbejdsmarked i stadig udvikling og vide hvilke 
kompetencer virksomhederne efterspørger. Det skal være med til at sikre et stærk job 
match mellem arbejdstager og virksomheden. Dermed understøtter vi væksten og får 
flere i varig ordinær beskæftigelse.  
 
Særligt i forhold til virksomheder der primært har baseret produktionen på 
erhvervsuddannet arbejdskraft, har vi en særlig udfordring. Udfordringen handler om at 
samarbejde med virksomhederne om uddannelse af elever, sådan så der ikke opstår 
flaskehalse, når op mod 1000 erhvervsuddannede seniorer trækker sig tilbage de 
kommende år. Derfor skal vi rådgive og samarbejde med virksomhederne om deres 
uddannelsesstrategi i forhold til elever, voksenlærlinge osv.  
 
Indsatserne handler om: 
 

 At kende virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer 
 At udbrede kendskabet til virksomhederne om de lediges kompetencer og 

erfaring. 
 At sætte virksomhedernes uddannelsesstrategi i centrum og samarbejde om at 

uddanne unge inden for erhvervsuddannelserne. 
 At synliggøre Frederikshavn Kommune som en attraktiv kommune at bosætte 

sig i for kvalificeret arbejdskraft. 
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Side11/13 Strategisk målopfølgning 
I Frederikshavn Kommune har vi formuleret tre overordnede mål for vores samarbejde 
med byens virksomheder, som vi sigter mod at nå i 2016. Opfølgning på målene skal 
sikre, at vi er på rette vej i forhold til at indfri vores vision om at virksomhederne og 
Frederikshavn Kommune har Nordjyllands stærkeste partnerskab, når det gælder 
socialt ansvar, job og vækst. Hvert år vil vi gennem et spørgeskema tage temperaturen 
på vores service til virksomhederne. 
 
Høj tilfredshed hos virksomhederne – målt på: 

 Andelen af virksomheder, som vurderer jobcentrets samlede indsats i forhold 
til deres virksomhed som værende god eller meget god 

 Virksomhedernes tilfredshed med virksomhedskonsulenternes faglige 
kompetencer og servicemæssige indsats. 

 
Tættere på virksomhederne – målt på: 

 Brugen af hjemmesidens erhvervsindgange 
 At virksomhederne oplever at få svar på deres henvendelse inden for 24 timer 
 Antallet af virksomheder som vi årligt er i kontakt med. 

 
Stærk jobeffekt – målt på: 

 Andelen af ledige, som efter virksomhedspraktik eller job med løntilskud 
kommer i job eller uddannelse. 

 Antallet af ordinære jobformidlinger 
 Andelen af virksomheder, som vurderer, at jobcenteret har ydet bistand ift. 

langtidssyge medarbejdere, når virksomheden har haft brug for det. 
 Antallet af virksomhederne som indgår elev (unge under 25 år) og 

voksenelevaftaler.  

 
Organisering 
Virksomhederne skal opleve vores virksomhedskonsulenter og servicetilbud som en 
samlet indsats. Derfor tilbyder vi virksomhederne en´ indgang til kommunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når vi er ude i ”marken” og har kontakt til virksomhederne, er vi ambassadører for 
Frederikshavn Kommune. Virksomhederne skal opleve kommunen som en samlet 
enhed, lidt lige som når vi handler ind i supermarkedet. Supermarkedet har en´ indgang 
som kunderne oplever, men mange afdelinger, som kunden ikke nødvendigvis er 
opmærksomme på. Virksomhederne skal opleve, at servicen bliver leveret af 
Frederikhavn Kommune også selv om de er i kontakt med flere centre. 

På 98 45 96 00 er en medarbejder altid klar til at servicere 
erhvervslivet. Vi kalder det ”Virksomhederne får 

særbehandling” og ordningen betyder, at virksomheden får en 
hurtig reaktion og løsning – gerne inden for 24 timer. På 

kommunens hotline garanterer vi, at ”bolden bliver spillet det 
rigtige sted hen” og at den kommer i mål. 
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Side12/13  
Frederikshavn Kommune har valgt at sætte ekstra fokus på udvalgte vækstbrancher. I 
Jobcentrets Virksomhedsservice arbejder medarbejdere brancheopdelt, hvilket er med 
til at sikre, at de kender branchen og virksomhedernes udfordringer. 
Virksomhedsservice hjælper f.eks. virksomheder i rekrutteringsprocessen og har et 
meget proaktivt opsøgende arbejde i forhold til at være på forkant med 
virksomhedernes efterspørgsel og udfordringer. Virksomhedsservice hjælper f.eks. 
med at: 
 

 Se på, om der i virksomheden er opgaver, hvor den med ekstra 
hænder eller nye kompetencer på sigt kan skabe nye jobåbninger.  
 

 Finde de kandidater der bedst matcher virksomhedens behov. 
 

 Hjælpe virksomheder som har behov for at ansætte et større antal 
medarbejdere. Her tilbyder vi at afholder møder hos Jobcentret hvor 
virksomheden kan møde udvalgte kandidater og fortælle om 
mulighederne.  

 
Jobcentrets Virksomhedsservice støtter gennem hele processen og sørger for det 
praktiske. 
 

Fra teori til praksis 
Vi har i gennem flere år arbejdet målrettet med at kvalificere og effektivisere 
samarbejdet med virksomhederne. Sideløbende med arbejdet har den politiske 
”værktøjskasse” været under hastig forandring med en række reformer som har givet 
nye muligheder.  
 
De nye muligheder har betydet, at vi løbende har udviklet og implementeret nye 
værktøjer og indsatser, som skal være med til realisere de tre strategiske mål. 
Værketøjer og indsatser som skal danne grundlag for en fælles referenceramme for 
medarbejderne i samarbejdet med virksomhederne. Neden for fremhæves en række af 
de væsentligste og primær redskaber: 
 
Jobbarometer på tværs af kommunerne i Vendsyssel 
Jobcenter Frederikshavn har i samarbejde med Hjørring og Brønderslev kommuner 
udviklet et såkaldt jobtermometer, der har til formål at afdække og tydeliggøre de 
vendsysselske virksomheders nuværende og kommende behov for arbejdskraft.  
 
Jobtermometret giver et øjebliksbillede af arbejdsmarkedets medarbejderbehov i 
Vendsyssel. Det bliver også et redskab, som kan bruges til at guide de ledige i de 
retninger, hvor jobbene er - eller forventes - at komme. 
 
Arbejdet med jobbarometret forløber på den måde, at virksomhedskonsulenterne 
introducerer virksomhederne til et spørgeskema, som besvares digitalt, mens 
virksomhedskonsulenterne er til stede. I spørgeskemaet beskriver virksomhederne 
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Side13/13 deres nuværende medarbejderressourcer og tager stilling til forventede rekrutteringer 
om henholdsvis tre og tolv måneder. 
 
Frederikshavn Kommune forventer, at jobbarometret vil være en med et at sikre flere 
og bedre jobmatch til gavn for både virksomhederne og ledige. Derudover vil 
barometret være med til at løfte samarbejdet på tværs af kommunerne i Vendsyssel om 
den virksomhedsrettede indsats. Endeligt vil barometret være med til at give feedback 
til administrationen og derigennem vigtig viden om hvor vidt virksomhederne er tilfredse 
med vores service og tilbud. 
 
Systematiseret overblik over virksomhederne 
Vi har udviklet er redskab som gør det muligt at gruppere virksomhederne ud fra en 
række karakteristika. F.eks. har vi mulighed for at udvælge de virksomheder inden for 
bestemte brancher, som vi aldrig haft kontakt til og intensivere indsatsen mod disse. Vi 
har også mulighed for at opsøge virksomheder, som historisk har vist sig at påtage sig 
et stort socialt ansvar i forhold til at tage ledige i praktik, løntilskud osv. for at høre, om 
der eksistere andre udviklingsmuligheder. 
 
Digitalisering 
Digitalisering muliggør en effektiv og direkte adgang til kommunen for virksomhederne. 
Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre vores digitale platforme. Særligt 
Frederikshavn Kommunens hjemmeside for Virksomhedsservice, tilbyde hurtig og let 
adgang. Vi arbejder hele tiden på at erstatte papir med digital kommunikation og 
understøtte virksomhederne i brugen af selvbetjeningsløsninger. F.eks. er det nu muligt 
at oprette en løntilskudsstilling eller et praktikforløb i din virksomhed, eller anmode 
om tilskud til et voksenlærlingeforløb. I de kommende år vil vi arbejde målrettet 
imod at øge digitaliseringen i vores kontakt med virksomhederne.  
 
Samarbejde med på tværs af kommunegrænser og 
politikområder 
Vi kan løse mange udfordringer, men ikke alene. Skal visionen blive til virkelighed skal 
arbejdsmarkeds-, erhvervs-, og uddannelsespolitikken arbejde tæt sammen. Kun ved et 
tæt samarbejde med f.eks. Erhvervshus Nord og EUC Nord kan vi sikre et godt match 
mellem virksomhedernes efterspørgsel på kompetencer og udbuddet af arbejdskraft.  
 
Arbejdsmarked kender ikke til grænser og derfor vi arbejde tæt sammen med vores 
nabokommuner i Hjørring og Brønderslev. Mange lønmodtagere pendler hver dag frem 
og tilbage over kommunegrænserne og den dynamik, er vigtig at fastholde, hvis vi skal 
sikre vækst hos virksomhederne og nye arbejdspladser. 
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Uddannelsesindsatsen i Center for Arbejdsmarked

Figuren neden for viser udviklingen i antallet af forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere samt udviklingen i antallet af
uddannelsesrettede aktiviteter. Det ses at antallet af ledige er faldet med ca. 500 personer mens antallet af uddannelses-
aktiviteter siden november måned 2015 er blevet fastholdt på niveauet omkring 400. Det betyder, at andealen af borgere i
uddannelsesaktivering er steget fra ca. 11 % af den samlede målgruppe til 15 % en stigning på 4 procentpoint. 
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Uddannelsesindsatsen i Center for Arbejdsmarked

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Pulje til uddannelsesløft 3 6 7 5 4 4 3 3
Regional uddannelsespulje 3 5 13 6 7 11 1 11 14 28 50 49 34 11 4

Sum: 3 5 13 6 7 11 1 14 20 35 55 53 38 14 7

Neden fori den første tabel ses udviklingen i antallet af forløb afholdt på den nationale pulje til uddannelsesløft og den regionale pulje
til uddannelsesløft. Vi ser, at det samlede antal af forløb steg markant hen over efteråret 2015 og frem til januar 2016. Af den nederste
figur ses vi udviklingen for andre igangsatte uddannelsesaktiviteter. Vi ser at særligt antallet af kort vejlednings- og afklaringsforløb har
været faldende mens antallet af AMU forløb og særligt tilrettelagte projekter har været markant stigende. Vi ser dermed, at
aktiveringsindsatsen de seneste 12 måneder, er blevet mere orienteret i retning mod kompetencegivende uddannelsesforløb.

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR

Almen voksenuddannelse (LAB §32/INL §23a) 45 48 44 36 26 42 38 44 38 40 46 39 57 63 68

AMU (LAB §32/INL §23a) 29 25 39 28 24 17 4 22 22 37 64 68 78 64 73

Erhvervsuddannelser (LAB §32/INL §23a) 7 6 5 5 3 3 1 3 3 3 3 2 14 18 19

Korte, mellem og lange videregående uddannelser 6 6 7 7 6 5 1 7 9 6 3 3 10 13 31

Korte vejlednings- og afklaringsforløb (LAB §32.1.2 201 233 258 193 167 138 103 97 88 84 95 83 84 80 65

Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus (LAB § 13 9 9 10 9 9 9 5 3 4 6 5 7 10 11

Øvrige uddannelser og kurser (LAB §32.1.2/INL §23 50 54 60 46 43 44 29 29 43 48 64 53 34 23 25

Realkompetencevurdering (LAB § 32 a) 1 1 1 1 1 2 2 19 4 4

Særligt tilrettelagt projekt (LAB §32.1.2/INL §23a, § 37 76 98 98 87 77 55 105 113 95 123 114 141 157 108

SOSU uddannelser (LAB §32/INL §23a) 1 1 2 3 3 3 4
Sum: 389 457 521 424 366 335 240 313 321 319 409 369 447 435 408
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