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1 (Åben) Besøg af erhvervsplaymaker Tommy Lund Christensen 
Sags ID: EMN-2016-02066

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Alt for få unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er en stor udfordring i forhold 

til den fremadrettede mangel på kvalificeret arbejdskraft. Frederikshavn Kommune har 

sat handling bag ordene med ansættelse af en erhvervsplaymaker. Tommy Lund 

Christensen blev den 1.maj 2016 ansat i stillingen. Helt konkret bliver opgaven for 

Tommy Lund Christensen at være bindeled mellem skolerne og erhvervslivet og omsætte 

snak til handling. 

Tommy Lund Christensen deltager på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 22. 

august 2016 kl. 15.30 – 16.00. Her vil Tommy fortælle uddybende om stillingen som 

erhvervsplaymaker samt give en status på, hvordan det går. 

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

efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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2 (Åben) Budget 2017 for Arbejdsmarkedsudvalget
Sags ID: EMN-2016-01512

Sagsbehandler: Hans-Henning Jakobsen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Ud fra prognoser fra de enkelte afdelinger er der udarbejdet et budgetoplæg, der ligger 

24,3 mio. kr. ud over den tildelte ramme. Dette er administrativt reguleret ned med 14 

mio. kr. med følgende tiltag:

 Forudsætningen i budgetreguleringen er, at både et øget antal

integrationsborgere og at et øget antal forsikrede ledige vil komme i ordinært

arbejde hurtigere. Det forudsættes således, at de omtalte målgrupper vil fungere

som erstatningsarbejdskraft, når seniorer forlader arbejdsmarkedet og at de vil få

andel i den forventede jobtilvækst.

 De indsatser der skal sikre realisering af ovenstående er tidlig, jobrettet indsats.

Kompetenceløft ved behov og fortsat implementering af branchepakkerne.

 Det er ligeledes en forudsætning at antallet af sygemeldte borgere vil blive

reduceret yderligere.

 Det bærende princip i den indsats, der skal realisere denne målsætning er tidlig

screening at borgerne med henblik på iværksættelse af tidlig, jobrettet indsats,

herunder øget anvendelse af delvis raskmelding og fortsat anvendelse af diverse

mestringstilbud.

 Det forudsættes endvidere, at den systematiske anvendelse af tidlig, jobfokuseret

indsats vil medføre at antallet af personer, der omfattes af permanente

overførselsindkomster vil blive reduceret. Konkret at antallet af

førtidspensionister, antallet af borgere på fleksydelse og at antallet af borgere på

fleksjob vil blive reduceret.

Den største forskel på den tildelte ramme og det forventede forbrug ligger på kontant- og 

uddannelseshjælpsområdet. En sammenligning af udviklingen på landsplan og 

udviklingen i Frederikshavn Kommune viser, at mens der på landsplan er et fald på 1% i 

antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, så er antallet i Frederikshavn 

Kommune i samme periode steget med 10%.

For at imødegå denne udgiftsstigning er der iværksat analyser af:

 Er vi dyrere end andre kommuner på området?

 Hvilke initiativer kan iværksættes for at nedbringe antallet af kontant- og

uddannelseshjælpsmodtagere?

 Hvad betyder reduktionen i satser for os?



Arbejdsmarkedsudvalget - 22-08-2016 15:30 Side 5 af 26

Hermed henstår der en budgetmæssig udfordring på 10,3 mio. kr.

Dette oplæg udgør, sammen med de øvrige områders bidrag, Direktionens 

budgetforslag, som udsendes til alle medlemmer af byrådet.

I henhold til den vedtagne tidsplan for budgetarbejdet, drøfter de stående udvalg nu det 

administrativt udarbejdede budgetforslag. Arbejdsmarkedsudvalgets  budgetdrøftelser 

gennemføres den 22. august 2016. Økonomiudvalgets møde hvor budgetrammerne 

fastlægges, afholdes den 19. august 2016, så eventuelle ændringer efter dette møde vil 

blive forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på mødet.

Budgettet beskrives i bilag, bestående af et hæfte indeholdende en tekstmæssig

beskrivelse af de enkelte indsatsområder (budgetoplæg/-bemærkninger), samt

specifikationer mv.

Materialet vil danne grundlag for administrationens præsentation af budgetforslaget.

Punktet afsluttes med, at udvalget træffer beslutning om formulering af eventuelle

ændringsforslag til det samlede budget, samt eventuelle øvrige indstillinger til

Økonomiudvalget.

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

og godkender budgetoplægget for 2017.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Sagen genoptages den 5. september 2016.
Administrationen fremlægger på mødet den 5. september 2016 forslag til reduktion på 
10,3 mio. kr. 
De generelle bemærkninger til budgettet godkendes.

Bilag

 Budgetoplæg  2017 AMU (1395112 - EMN-2016-01512)
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3 (Åben) Fra kontanthjælp til job. Strategi for borgere på kontanthjælp frem 
mod 2020
Sags ID: EMN-2016-01243

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Borgere på kontanthjælp udgør en vigtig arbejdskraftreserve. Særligt i perioder med lav 

ledighed og efterspørgsel på arbejdskraft, er det vigtigt med en aktiv 

arbejdsmarkedspolitik, som tilbyder borgere på kontanthjælp en attraktiv indsats, der kan 

føre til et positivt jobmatch med en virksomhed. 

Derfor har Center for Arbejdsmarked (CAM) taget initiativ til at udarbejde en politisk

strategi for målgruppen med henblik på at øge beskæftigelsen for borgere på 

kontanthjælp. Strategien vil samtidig være et væsentligt bidrag til bringe balance mellem 

udgifter og indtægter på kontanthjælpsområdet de kommende år.

En væsentlig del af strategien har fokus på at udvide arbejdskraftreserven og få flere 

kontanthjælpsmodtagere til at gå i job. Det kræver, at:

 Der stilles krav og borgerne motiveres til en tidlig og aktiv jobsøgningsproces

 Der samarbejdes tæt med socialt ansvarlige virksomheder i overgangsperioden

fra kontanthjælp og til job.

 Der samarbejdes med virksomhederne om opkvalificering inden for brancher

med gode jobmuligheder på fremtidens arbejdsmarked.

Vision og mission

Mange virksomheder bruger Frederikshavn Kommune i forbindelse med rekruttering af ny 

arbejdskraft og det samarbejde skal vi arbejde målrettet imod at udvide, så det i højere 

grad også omfatter kontanthjælpsmodtagere. I sidste ende er det virksomhedernes vilje 

og motivation til at ansætte, der er afgørende for om vi lykkedes med strategien og derfor 

vil den virksomhedsrettede tilgang være fundamentet for arbejdet med den enkelte 

borger på kontanthjælp.

Derfor er Arbejdsmarkedsudvalgets vision for at få flere kontanthjælpsmodtagere i job, at:

- Frederikshavn Kommune tilbyder kompetent service og skaber stærke resultater 

for borgere på kontanthjælp.

Forudsætningen for et velfungerende arbejdsmarked er, at der er plads til at alle, der er 

motiverede og medvirker aktivt for at komme tilbage i beskæftigelse. Frem mod 2020 vil 

vi arbejde målrettet med at omsætte visionen til virkelighed. For at gå fra papir til praksis 
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og få så mange kontanthjælpsmodtagere i job som muligt, er vores mission derfor:

- At yde en effektiv og helhedsorienteret indsats, så kontanthjælpsmodtagerne 

hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse.

Missionen er ambitiøs og vi ved, at vejen dertil ikke er enkel, men kræver at vi står 

sammen for at så mange som muligt får en fod inden for på arbejdsmarkedet.  

Strategiske fokusområder

Fire strategiske fokusområder skal medvirke til at indfri visionen og sikre, at så mange 

kontanthjælpsmodtagere som muligt kommer i job. Fokusområderne er omsat i konkrete 

aktiviteter, og der er opstillet strategiske mål for virksomhedssamarbejdet. For alle 

fokusområder gælder det, at et tæt samarbejde med den enkelte ledige og 

virksomhederne er helt afgørende for succes:

 Tæt samarbejde med virksomhederne

 Kontanthjælp – en midlertidig hjælp til selvhjælp

 Den motiverende og kompetente medarbejder

 Kompetenceløft – fra ufaglært til faglært

Fokusområderne skal ses som de væsentligste områder, vi har prioriteret i indsatsen og 

som er afgørende for succes.

Strategiske mål

Der er formuleret fire overordnede mål på kontanthjælpsområdet, som der arbejdes på 

frem mod 2020. Opfølgning på målene skal sikre, at vi er på rette vej i forhold til at indfri 

vores vision om at have en stærk jobeffekt.

Opdatering på målene vil løbende blive fremlagt i organisationen, på udvalgsmøder i 

Arbejdsmarkedsudvalget og på møder i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd:

 Flere kontanthjælpsmodtagere skal deltage i virksomhedsrettede forløb

 Flere kontanthjælpsmodtagere skal opkvalificeres

 Flere kontanthjælpsmodtagere skal gå fra at være aktivitetsparat til at være 

jobparat

 Kortere tid på offentlig forsørgelse

Fra efteråret 2016 vil vi være i gang med at føre strategien ud i livet på alle niveauer i 

vores organisation og i samarbejde med relevante interessenter. Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd (LAR) vil fungere som rådgivende organ på strategien og vil følge 

udviklingen tæt samt rådgive Arbejdsmarkedsudvalget om behovet for yderligere tiltag.

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

og godkender strategien på kontanthjælpsområdet. 
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udsættes til næste møde.

Bilag

 Jobcenter Frederikshavns tilbud tilbud til kontanthjælpsmodtagere 
(1316318 - EMN-2016-01243)
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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

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 06-06-2016
Sagen genoptages.

Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016

Supplerende sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget anmodede på mødet den 6. juni 2016, om at få udarbejdet et 
notat vedrørende mulighederne for organiseringen af Center for Unge ved en overflytning 
fra Børne- og Ungdomsudvalgets område til Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Notatet vil blive eftersendt til udvalget fredag den 19. august 2016. 

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

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget beslutter at godkende en overflytning af Center for Unge til 
Arbejdsmarkedsudvalget, således at der etableres et center indeholdende området fra 
Center for Unge & Center for Arbejdsmarked.
SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget og UU fastholdes i Arbejdsmarkedsudvalget 
med STU budgettet. Overdragelsen sker pr. 1. januar 2017.

Bilag

 Organisationsdiagram CU (1398882 - EMN-2016-01387)
 Notat til AMU 220816 - overflytning af CU fra BUU til AMU (1398881 -

EMN-2016-01387)
 Center for Unge - præsentation (1398880 - EMN-2016-01387)
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5 (Åben) Partnerskabsaftale med Læsø på arbejdsmarkedsområdet
Sags ID: EMN-2016-01476

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Læsø Kommune har henvendt sig til Frederikshavn Kommune med henblik på at drøfte 

mulighederne for at reformere det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet. 

Læsø Kommune ønsker at drøfte, hvordan Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center 

for Unge (CU) kan overtage afviklingen kontaktforløbet for ledige borgere på Læsø.

Med aftalen tilbydes de ledige borgere på Læsø den samme indsats i forhold til 

kontaktforløbet, som ledige borgere i Frederikshavn. Det betyder, at kvaliteten i servicen 

bliver ens for borgerne i begge kommuner, angående afholdelse af samtaler.

Samtaler

Frederikshavn Kommune har undersøgt muligheden for, at gennemføre samtaler med 

ledige via fjernopkobling (video) hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

(STAR). STAR oplyser, at beskæftigelsesministeren i udgangspunktet vil være 

forbeholdende for at imødekomme en ansøgning fra Frederikshavn og Læsø Kommune. 

STAR oplyser dog, at en eventuel ansøgning bør målrettes forsøgsbekendtgørelsen i Lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats. Samtidig præciserer STAR, at en eventuel ansøgning 

bør være veldokumenteret f.eks. i forhold til hvordan a-kasserne kan deltage over video i 

forbindelse med afholdelse af fællessamtaler osv. 

Udfordringen omkring samtaler består i at jobsamtaler, jf. gældende lovgivning, skal 

afholdes ved fysisk fremmøde. Personer der deltager i aktiveringstilbud er dog undtaget, 

og her kan jobsamtaler f.eks. gennemføres via telefon. 

En alternativ model til afholdelse af samtaler er, at afholde samtalerne i Frederikshavn. 

Det betyder, at ledige borgere på Læsø skal tage færgen til Frederikshavn i forbindelse 

med jobsamtaler. Udfordringen ved modellen er, at der pt. ikke er lovhjemmel til at 

refundere udgifterne til transport til samtaler. Udgiften skal derfor afholdes af den enkelte 

ledige. Det positive ved modellen er, at der ikke skal søges dispensation ved STAR. I dag 

er der et forpligtende samarbejde de to kommuner i mellem og modellen vurderes at ligge 

inden for rammerne af samarbejdet. Den alternative model er dermed forholdsvis enkel at 

implementere. 
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Hvilke målgrupper er omfattet?

Aftalen vil i udgangspunkt omhandle alle forsørgelsesydelser med undtagelse af personer 

på efterløn og førtidspension (dog vil der være mulighed for, at Frederikshavn Kommune 

igangsætter løntilskudsstillinger for førtidspensionister). I 2015 var der 116 fuldtidsledige 

personer på Læsø fordelt på:

 43 dagpengemodtagere 

 25 sygedagpengesager

 21 fleksjobansatte

 8 personer på ressourceforløb

 6 kontanthjælpsmodtagere

 4 uddannelseshjælpsmodtagere osv. 

Siden 2010 har ledigheden på Læsø lagt i niveauet 133 til 109 fuldtidsledige. 

Økonomisk perspektiv 

Det tilstræbes at etablere en afregningsmodel, med henblik på at forenkle den 

administrative proces mest muligt. Da ledigheden er konjunkturfølsom, er det 

hensigtsmæssigt, at afregningen sker på timebasis. Det betyder, at hver gang en 

medarbejder har brugt 1 time på en borger fra Læsø, f.eks. i forbindelse med en samtale, 

faktureres der for 1 time. 

CAM tilsigter at anvende en timepris (takst), som er udgiftsneutral for Frederikshavn 

Kommune. Det forslås, at taksten i 2017 fastsættes til 450 kr. Taksten er baseret på en 

samlet beregning af lønudgiften, hvor der korrigeres for overhead (IT, direktion, 

lønadministration osv.) og tidstab (ferie, løn, pauser osv.)

Aftalen forventes i 2017 at udgøre ca. 1.200.000 kr. 

Udgifter til aktivering og forsørgelsesydelser på konto 5 er ikke omfattet af aftalen. CAM 

og CFU igangsætter aktiviteter for ledige og viderefakturerer udgiften til Læsø, mens 

Læsø selv administrerer og afholder udgifterne til forsørgelsesydelser.

Politisk drøftelse af det forpligtende samarbejde

Læsø Kommune ønsker at drøfte mulighederne for at reformere aftalen. Det forslås, at 

drøftelserne indledningsvis afholdes som et videomøde den 14. september 2016. Temaet 

vil være at drøfte rammerne for en aftale.

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

godkender videomødet med Læsø Kommune med henblik på at drøfte mulighederne for 

at indgå en aftale.

Tidligere beslutninger:
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.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Møde med Læsø kl. 12 – 13.30 den 14. september 2016.

Bilag
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6 (Lukket) Danskuddannelse for borgere på integrationsprogrammet

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

7 (Åben) Udarbejdelse af misbrugspolitik i Frederikshavn Kommune
Sags ID: EMN-2016-01893

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU/SUU/BUU/AMU

Sagsfremstilling
Formændene for Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget har 

på et møde i maj 2016 behandlet spørgsmålet om, hvordan der kan arbejdes med en 

fælles retning for misbrugsområdet i Frederikshavn Kommune. Det blev på mødet 

besluttet at udarbejde en samlet misbrugspolitik.

En misbrugspolitik skal skabe synlighed omkring området og sikre sammenhæng mellem 

de indsatser, som kommunen står for i dag og mulige fremtidige indsatser. Det er tanken, 

at misbrugspolitikken skal være målsættende og udgøre en overordnet ramme for 

arbejdet på misbrugsområdet. 

Når den overordnede politik er udarbejdet, får de enkelte fagudvalg til opgave at lave en 

handleplan for, hvordan man på udvalgets respektive område understøtter den 

overordnede målsætning.

Misbrugspolitikken skal dække hele Frederikshavn Kommune og går dermed på tværs af 

de forskellige fagudvalg og på tværs af aldersgrupper. 

Udarbejdelsen af misbrugspolitikken sættes i gang i en mindre arbejdsgruppe bestående 

af nøglepersoner med kendskab til misbrugsområdet inden for social-, sundheds-, 

arbejdsmarkeds- og børne- og ungdomsområdet. Arbejdsgruppen får til opgave at lave et 

udkast til en misbrugspolitik, som der efterfølgende arbejdes videre med i en bredere 

kreds af interessenter. 

Udkastet til en misbrugspolitik præsenteres, drøftes og kvalificeres på en fælles temadag 

i oktober 2016. Temadagen har også til formål at sætte fokus på de indsatser og tilbud vi 

har i dag for at imødegå og håndtere misbrugsproblemer.

Deltagere på temadagen er medarbejdere og ledere, der arbejder med misbrug og 

misbrugsbehandling. Herudover inviteres repræsentanter fra Behandlingscenter 

Nordenfjord, TUBA, ungdomsuddannelserne og fagudvalgene (SOU, SUU, BUU og 

AMU).

Et muligt tidsperspektiv for udarbejdelsen af misbrugspolitikken ser således ud:
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1. August 2016: Orientering i udvalgene om procesplan

2. August-september 2016: Udkast til politik udarbejdes af arbejdsgruppe

3. Oktober 2016: Temamøde

4. Januar 2017: Endeligt udkast til misbrugspolitik til godkendelse i udvalgene

5. Januar-april 2017: Handleplaner i de enkelte udvalg

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 16-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Flemming Rasmussen.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 17-08-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Oldager, Helle Madsen.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag
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8 (Åben) Frikommuneforsøg om iværksætteri på beskæftigelsesområdet
Sags ID: EMN-2016-02004

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Regeringen og Kommunernes Landsforening (KKR) har i økonomiaftalen for 2016 aftalt 

at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte 

kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres 

opgaver på.

Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk var den 

1. juni 2016. Alle 11 Nordjyske kommuner er gået sammen om at danne et netværk med 

Aalborg Kommune som netværksansvarlig (godkendt af Byrådet i maj måned 2016). Fra 

ministeriets side forventer man at kunne give en tilbagemelding i starten af september. 

Fra Social- og Indenrigsministeriets side, vil man ikke på forhånd udelukke et netværk 

bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der er i ansøgningen indføjet, at såfremt

antallet giver anledning til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af 

færre kommuner tage over. 

Fristen for at søge om de konkrete projekter er den1. november 2016 og de Nordjyske 

kommuner har sideløbende med ansøgning om, at blive et frikommunenetværk arbejdet 

videre med ideer til konkrete projekter. Kommunekontaktråd Nordjylland (KKR) har 

udvalgt beskæftigelse og integration, som de to projekttemaer netværket skal fokusere på 

med henblik på, at sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op 

til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag 

reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats.  

De nordjyske kommuner har i alt udarbejdet 10 konkrete forslag til projekter, som kan 

indgå i projektansøgningsprocessen. Projekterne vil i løbet af august og september 

måned blive drøftet politisk i alle de medvirkende kommuner. Kommunerne vælger selv, 

hvilke projekter de ønsker at bidrage til i forhold til de lokalpolitiske muligheder og 

udfordringer. Administrationen fremhæver projektforsøg 1,3, 6, 7 og 8 som projekter 

Frederikshavn Kommune med fordel kan deltage i. De 10 projektforslag er;

1. Rehabiliteringsteam: Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i 

rehabiliteringsteamet og større beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet

2. Sygedagpenge og lægeattester: Fleksibilitet på sygedagpengeområdet, herunder 

lempede krav om lægeattester
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3. Fleksible rammer for uddannelse til forsikrede ledige (forslaget indeholder i alt 3 

ønsker til regelforenkling):

a. Positivlisten: Den landsdækkende positivliste over, hvilke uddannelser, 

der kan bevilges som 6 ugers jobrettet uddannelse tager ikke højde for 

lokal efterspørgsel efter arbejdskraft. Derfor ønskede listen suppleret 

med en lokal positivliste.

b. 6 ugers opkvalificering: Det opleves, at begrænsningen på maksimalt 6 

ugers opkvalificering i visse tilfælde står i vejen for at kunne afgive det 

tilbud, der hurtigst muligt vil bringe den ledige i beskæftigelse. 

c. Pulje til uddannelsesløft: Reglen om, at uddannelser bevilget efter puljen 

skal kunne gennemføres inden for den lediges dagpengeperiode, sætter 

grænser for puljens anvendelighed. 

4. Udsatte borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse: 

Forsøg med, at skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved gunstigere 

fradrag for lønindtægt.

5. Indsats for ledige - etablering af selvstændig virksomhed og mikrolån: Der 

ønskes mulighed for at lave forsøg, hvor kommunen kan yde mikrolån på op til 0-

50.000 kr. til ledige, der gennem et forløb har kvalificeret deres ide.

6. Fleksible rammer for flygtninge (forslaget indeholder i alt 3 ønsker til 

regelforenkling):

a. Opdeling af nyankomne flygtninge og indvandrere i forskellige spor hvor 

hastighed, opfølgning m.m. tilpasses borgernes forudsætninger. Ønske 

om at virksomhedsrettet tilbud inden 1 måned kan fraviges. 

b. Varighedskrav på virksomhedspraktikker: Kravene om varighed på 4 

uger til jobparate og 13 uger for aktivitetsparate ophæves.

c. Beskæftigelsesrettet individuel screening af asylansøgere: Kommunerne 

oplever udfordringer if.t. at matche arbejdsudbuddet med efterspurgte 

kvalifikationer. Det vil være hensigtsmæssigt, at tilpasse den enkelte 

asylansøgers overgang til integrationsborger til de respektive 

arbejdskraftsoplande, så der tages hensyn til borgerens kompetencer og 

den lokale virksomhedsstruktur.

7. Beskæftigelsesindsats - Mulighed for at fremme iværksætteri: Nogle flygtninge i 

integrationsperioden har arbejdsmarkedserfaring og kompetencer, som de 

ønsker at anvende i Danmark som selvstændigt erhvervsdrivende. Lovkravet om 

15 timers virksomhedsrettet aktivering forhindrer ofte dette. Derfor ønskes en 

fritagelse fra aktivering og i stedet implementering af et iværksætterforløb.

8. Formkrav ved lovpligtige samtaler - Et fleksibelt og individuelt tilpasset 

kontaktforløb: Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager 

udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med 

fokus på at skabe resultater fremfor overholdelse af proceskrav. 

9. Ungeindsats: Ens uddannelsesplan for Jobcenter og Ungdommens 

uddannelsesvejledning

10. Ungeindsats: Forenkling af reglerne om det individuelle kontaktforløb.
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Når administrationen har arbejdet målrettet med i alt 5 af de 10 ideer, skyldes det, at 

projektforsøgene vil kunne supplere de indsatser og prioriteringer vi arbejder på. 

Projektideerne er dermed et tilvalg som kan give fremdrift i forhold til at få flere ud af 

offentlige forsørgelse, i job eller uddannelse. Projekt ide nr. 3 om fleksible rammer for 

uddannelse støtter f.eks. op om byrådets vision om at ”løfte fra ufaglært til faglært”. 

Fritagelse for lovkravet om at vi f.eks. kun kan give op til 6 ugers jobrattet uddannelse, vil 

betyde, at langt flere ufaglærte kan få tilbud om længerevarende uddannelsesforløb, som 

kan få dem i varig ordinær beskæftigelse.

På baggrund af drøftelserne og prioriteringerne i Arbejdsmarkedsudvalget ønsker 

administrationen at indgå i en dialog med lønmodtagerorganisationerne og Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd med henblik på at kvalificere de enkelte projekter inden de sendes til 

Social- og Indenrigsministeriet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at

 Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender, at administrationen deltager i 

ansøgningsprocessen med fokus på de 5 konkrete projekter

 administrationen drøfter og kvalificerer projekterne med de faglige organisationer 

og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd inden de sendes til Social- og 

Indenrigsministeriet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingens punkt 1 godkendes.
Indstillingens punkt 2 følges.

Fraværende: Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag

 Nordjyske forslag til frikommuneforsøg (1394928 - EMN-2016-02004)
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9 (Åben) Drøftelse i AMU vedr. input fra Ungebyrådsmødet den 12. april 
2016
Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Som opfølgning på det seneste møde i Ungebyrådet, hvor rådet bl.a. har givet konkrete 

anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes med at fremme unges sundhed og etablering 

af ungemiljøer, modtager Arbejdsmarkedsudvalget her Ungebyrådets input.

Sigtet er, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og vurderer, hvordan inputtene kan 

indtænkes i udvalgets fremadrettede indsatser.

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

Ungebyrådets input.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Drøftet.
Udvalget arbejder allerede med flere af anbefalingerne, herunder tænker udvalget, at 
erhvervsplaymakerens arbejde har en rolle i forhold til at arbejde med ungemiljøer.

Fraværende: Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag

 Noter fra Ungebyrådsmødet den 12. april 2016 (1302650 - EMN-2016-
00092)
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10 (Åben) Orientering: Opfølgning på beskæftigelsesreformen -
kontaktforløb for a-dagpengemodtagere
Sags ID: EMN-2016-01614

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 

2015 skal tilbydes et fælles og intensiveret kontaktforløb med seks samtaler de første 

seks måneder.

KL har gennemført en analyse på baggrund af data fra Jobindsats.dk. omkring hvor 

mange dagpengemodtagere med 3-6 måneders ledighed, der har fået minimum to 

jobsamtaler i de seneste tre måneder. Analysen er baseret på data fra marts 2016.

Opgørelsen af samtaleintensiteten fra jobindsats.dk viser, at samtaleintensiteten nu er 

støt stigende, men den viser også, at kommunerne har store udfordringer med at nå det 

forventede antal samtaler, og at der er stor spredning blandt kommunerne. Det forventes, 

at den relativt lave samtalevolumen i forhold til lovgivningen vil give anledning til en stærk 

kritik af kommunerne.

Landsgennemsnittet ligger på 60 pct. og Frederikshavn Kommune er placeret som nr. 18 

blandt landets 98 kommuner med en samtaleintensitet på hele 77,7 %. 

Resultatet for Frederikshavn Kommune er tilfredsstillende, men Center for Arbejdsmarked 

vil arbejde målrettet på at forbedre samtaleintensiteten.

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag
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 Implementeringsindikatorer for Frederikshavn Kommune (1342702 -
EMN-2016-01614)

 KL Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-
dagpengemodta... (1342665 - EMN-2016-01614)
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11 (Åben) Orientering: Status på nytteindsats
Sags ID: EMN-2016-00520

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

LAR/AMU

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

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

holdpladser i Projektafdelingen fordelt på forskellige projekter. 

I alt er 103 personer siden begyndelsen af 2014 påbegyndt et job i forbindelse med 

afslutning på nytteindsats, og 57 er umiddelbart efter påbegyndt et uddannelsesforløb. I

alt har 880 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, at ca. 18 % afslutter forløbet til job 

eller uddannelsesforløb. 

Ses der på den senest afsluttede måned, som er januar 2016, deltog 99 personer i 

nytteindsats. Heraf var 44 uddannelseshjælpsmodtagere, 48 kontanthjælpsmodtagere og 

4 arbejdsmarkedsydelsesmodtagere osv. Det skal bemærkes, at gruppen af 

kontanthjælpsmodtagere også omhandler personer på kontantydelse. I maj deltog 1 

person på kontantydelse i nytteindsats. Ser vi kønsfordelingen, så var 64 % mænd og 36 

% kvinder. I forhold til aldersfordelingen var ca. 50 % under 30 år.

Overblik over igangværende projekter

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

deltager i forløbene primo juni 2016. Opgørelsen er dermed et øjebliksbillede af 

indsatsen:

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

renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt medhjælp ved 

hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 14 personer deltager i et 

forløb.

2. Stadsarkivet: Arbejdsopgaverne omhandler digitalisering af 

forhandlingsprotokoller og skolefotografier samt arbejde med Access 

kunstdatabase. I alt er der 6 pladser, og 3 personer deltager i et forløb.

3. Ejendomscentret: Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og tømning 

af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af database med 
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katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges. I alt er der 10 pladser, og 

10 deltager i et forløb. 5 personer er på venteliste.

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

og vedligeholdelse af bycykler. I alt er der 6 pladser, men ingen aktivitet.

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

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

mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne inden for 

anlægsbranchen. I alt er der 2 pladser og 2 personer deltager i forløb.

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

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

kortere transporttid og kan udføre nytteindsats i lokalområdet. Arbejdsopgaverne 

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

vedligeholdelse af udenoms arealer, rengøringsopgaver osv. Arbejdsopgaverne 

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

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

deltager i et forløb.

7. Bangsbo Fort Bunkermuseum: Arbejdsopgaverne omhandler primært

vedligeholdelse og pleje af udendørsarealer, så attraktionen fremstår mere 

imødekommende for besøgende. I alt er der 2 pladser og 2 personer deltager i 

forløb.

8. Sæbygård Slot: Arbejdsopgaverne omhandler vedligeholdelse af grønne 

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

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

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

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

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

deltager i forløb.

10. Kommuneguide ordningen: Arbejdsopgaverne omhandler modtagelse af cruise 

gæster i Skagen, indrapportering af misvedligeholdt offentligt infrastruktur, samt 

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

uddannelseshjælpsmodtagere vil kunne profitere af projektet med mulighed for 

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

der 10 pladser men pt. ingen aktivitet. 

Som det fremgår af ovenstående, deltager 37 personer på opgørelsestidspunktet i 

nytteindsats. 



Arbejdsmarkedsudvalget - 22-08-2016 15:30 Side 24 af 26

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

efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 09-06-2016
Indstillingen tiltrådt. 

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup 
og Tom Kærgaard.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag

 Nytteindsats til politisk behandling maj 2016 (1330924 - EMN-2016-
00520)
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12 (Åben) August 2016 - Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område, herunder

 Samarbejdsaftale med Akademikernes A-kasse

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Jytte Høyrup og Helle Madsen

Bilag
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