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1 (Åben) Tilpasning af budget 2017
Sags ID: EMN-2016-01512

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 blev det besluttet, at 

genoptage drøftelserne omkring den budgetmæssige udfordring på 10,3 mio. kr. på 

udvalgsmødet den 5. september på baggrund af administrationens forslag til reduktion af 

udfordringen. 

Center for Arbejdsmarked vil umiddelbart før mødet fremsende et bilag til 

dagsordenspunktet, hvor en række løsningsforslag vil være beskrevet.  

Løsningsforslaget er jf. reglerne behandlet i MED-systemet. Udtalelser fra 

MED fremsendes sammen med løsningsforslaget til udvalgets medlemmer 

inden mødet.

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

prioriterer forslagene og godkender budgettilpasningen. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Udvalget drøftede forslagene og besluttede følgende reduktioner: 
Forslag 4, 5, 8, dog således at der skal findes 3 mio. kr., 9, 11 og 12.

Bilag

 Baggrundsnotat om tilpasning af budget 2017 på 
arbejdsmarkedsområdet (1406975 - EMN-2016-01512)

 Referat ekstraordinært møde i Center-MED arbejdsmarked 300816 
(1406976 - EMN-2016-01512)
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2 (Åben) 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 at 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:

1. Tæt samarbejde med virksomhederne

2. Kontanthjælp – en midlertidig hjælp til selvhjælp

3. Den motiverende og kompetente medarbejder

4. 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:

1. Flere kontanthjælpsmodtagere skal deltage i virksomhedsrettede forløb

2. Flere kontanthjælpsmodtagere skal opkvalificeres

3. Flere kontanthjælpsmodtagere skal gå fra at være aktivitetsparat til at være 

jobparat

4. 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.

Økonomiske overvejelser

Det forventes, at strategien vil være med til at få flere kontanthjælpsmodtagere i job og 

dermed er der en besparelse på udgifterne til forsørgelsesydelser, som for alvor vil få 

effekt fra og med 2017. Administrationen forventer en effekt på i alt 25 helårspersoner, 
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hvilket vil medføre en økonomisk besparelse på i alt ca. 2.000.000 kr. efter statsrefusion i 

2017.

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

og godkender strategien på kontanthjælpsområdet. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt med den tilføjelse, at der laves forsøg med Jobcafe inden for de første 3 

måneder for Jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Bilag

 Fra kontanthjælp til job – Strategi for borgere på kontanthjælp frem 
mod 2020 (1332985 - EMN-2016-01243)

 Jobcenter Frederikshavns tilbud tilbud til kontanthjælpsmodtagere 
(1400569 - EMN-2016-01243)
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3 (Åben) Fastlæggelse af mødekalender 2017 for Arbejdsmarkedsudvalget
Sags ID: EMN-2014-01336

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 31. august 2016, plan for afvikling af byrådets møder i 

2017. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. 

For at sikre et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalget og 

byrådet foreslås møder i Arbejdsmarkedsudvalget som hovedprincip afviklet i 

begyndelsen af hver måned.

Forslag til mødedatoer:

Mandag den 09. januar 2017

Mandag den 30. januar 2017

Mandag den 06. marts 2017

Mandag den 03. april 2017

Mandag den 08. maj 2017

Mandag den 12. juni 2017

Mandag den 21. august 2017

Mandag den 04. september 2017

Mandag den 09. oktober 2017

Mandag den 06. november 2017

Mandag den 04. december 2017

Mødestart kl. 15.30.

Arbejdsmarkedsudvalget bedes vurdere, om der er behov for at indsætte ekstra 

udvalgsmøder i forbindelse med budgetbehandlingen.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalgets 

mødekalender for 2017 fastlægges.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag
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4 (Åben) September 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

 Lokal partnerskabsaftale

 Fristen for tilbagemelding fra Ministeriet vedrørende Frikommuneforsøg er 

udskudt

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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Bilagsforside

Dokument Navn: Baggrundsnotat om tilpasning af budget 2017 på 

arbejdsmarkedsområdet.pdf

Dokument Titel: Baggrundsnotat om tilpasning af budget 2017 på 

arbejdsmarkedsområdet

Dokument ID: 1406975

Placering: Emnesager/Budget 2017 AMU/Dokumenter

Dagsordens titel Tilpasning af budget 2017

Dagsordenspunkt nr 1

Appendix nr 1

Relaterede Dokumenter: 2



 

  

Notat 
 
Tilpasningsforslag til budget 2017 på arbejdsmarkedsområdet 
 

Dato: 26. august 2016 

  
På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 blev det besluttet, at 
genoptage drøftelserne omkring den budgetmæssige udfordring på 10,3 mio. 
kr. på udvalgsmødet den 5 september på baggrund af administrationens forslag 
til reduktion af udfordringen.  
 
Principper for udmøntning af besparelsesforslag 
I forbindelse med udmøntningen af forslagene har Center for Arbejdsmarked 
(CAM) i samarbejde med Center – MED aftalt 3 principper som vil udgøre 
rammen om processen. De tre principper skal være med til at forankre 
initiativerne, sikre medarbejderinddragelse og bidrage til en enkel og effektiv 
administration. Principperne er: 
 

• Gennemsigtighed 
• Dialog   
• Fokus på resultater 

 
Arbejdet med udmøntning af forslagene, vil tage udgangspunkt i en åben og 
gennemsigtig proces hvor såvel ledelsen i CAM som medarbejderne, vil 
bidrage til at kvalificere beslutningerne. Dialogen vil være konstruktiv med vægt 
på inddragelsen af tillidsrepræsentanter og Center – MED. Fokus i drøftelserne 
vil være rettet imod at opretholde en sikker og effektiv drift, og tilbyde de bedst 
mulige resultater til gavn for borgerne. Det tilstræbes, i størst mulig omfang, at 
gøre brug af vakancer og omplacering for at imødekomme personalemæssige 
konsekvenser. 
 
Besparelsesforslag 
Administrationen har udarbejdet 12 forslag med en samlet økonomiske virkning 
på 13,5 mio. kr. Virkningen af de samlede forslag er større end den 
budgetmæssige udfordring, hvilket betyder, at der er mulighed for at foretage 
en politisk prioritering mellem forslagene. Nedenfor er de enkelte forslag og de 
økonomiske konsekvenser heraf oplistet og forslagene vil efterfølgende blive 
gennemgået: 
 

1. Serviceteam: 1,2 mio. kr. 
2. Flådebiler: 0,2 mio. kr.  
3. Projektafdelingen i Skagen: 0,1 mio. kr.  
4. Nytteindsats: 0,6 mio. kr.  
5. Konkurrenceudsættelse af beskyttet beskæftigelse: 2 mio. kr. 
6. Virksomhedscentre: 0,9 mio. kr.  

Sagsnummer: EMN-2016-01512 
DokId: 1401402 
Forfatter: 
Hans Henrik Borup Jørgensen 
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7. Mentorindsatsen: 0,5 mio. kr. 
8. Kontanthjælp: 2 mio. kr.  
9. Offentlig ansættelse med løntilskud i Frederikshavn Kommune: 1,5 

mio. kr. 
10. Frederikshavnerordningen for udfaldstruede dagpengemodtagere: 1 

mio. kr. 
11. Ledelse, koordinering og sagsbehandling: 2,5 mio. kr. 
12. Vejledning og afklaring: 1 mio. kr. 

 
Den samlede virkning af forslagene vil i 2017 være på ca. 13,5 mio. kr. 
 
1. Serviceteam 
Projektafdelingen har i dag et serviceteam der bl.a. udfører interne 
arbejdsopgaver i kommunen, som de enkelte centre ikke selv har kompetencer 
til at løse. De opgaver som Serviceteamet udfører omhandler interne flytninger, 
opmagasinering af kontormøbler, forbedring af legepladser og udendørsarealer, 
maleopgaver og by udsmykning. Serviceteamets ydelser har indtil videre været 
omkostningsfrie at benytte for centrene og teamet har været særdeles 
efterspurgt. Teamet har derigennem bidraget til besparelser for den samlede 
økonomi i kommunen, da opgaverne ellers skal løses af eksterne leverandører.   
 
Udgiften for CAM er på ca. 1,2 mio. kr. årligt. Forslaget medfører, at vi vil gå i 
dialog med centrene om fremadrettet at tilbyde servicen til en timepris på 250 
kr. Med en timepris på 250 kr. vil Serviceteamet være udgiftsneutralt, såfremt 
det nuværende aktivitetsniveau opretholdes. Opretholdes aktivitetsniveauet 
ikke vil det have personalemæssige konsekvenser for op til 1,2 mio. kr.  
 
2. Flådebiler 
Projektafdelingen har i dag et projekt for servicering for 19 af kommunens 
flådebiler. I projektet udføres serviceopgaver, som ikke er mekaniske. Det 
betyder at bilerne rengøres, lufttrykket tjekkes, vaskes og der påfyldes 
brændstof osv.  
 
Alternativt kan serviceopgaverne udbydes til en fast pris, som kommunens 
centre betaler, hvis de fortsat ønsker servicen. Kan det nuværende 
aktivitetsniveau ikke opretholdes, vil det have personalemæssige konsekvenser 
for op til 0,2 mio. kr. 
  
3. Projektafdelingen i Skagen  
Kontanthjælpsmodtagere på kanten af arbejdsmarkedet bosat i Skagen har i 
dag mulighed for, at deltage i aktivering i Projektafdelingens kreative værksted i 
Skagen. Ved at samle alle værkstedsaktiviteterne hos Projektafdelingen i 
Frederikshavn, er der mulighed for en besparelse på ca. 0,1 mio. kr.  
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4. Nytteindsats 
Borgere der deltager i nytteindsats, har i dag mulighed for at vælge imellem en 
række projekter, hvor de for deres forsørgelsesydelse udfører meningsfulde 
arbejdsopgaver. Arbejdsopgaverne i projekterne udføres for andre af 
kommunens samarbejdspartnere og kan være alt fra renovering af bycykler, 
over digitalisering af gamle skolefotos til vedligeholdelsesopgaver på 
Sæbygård.  
 
I enkelte af projekterne er der udgifter forbundet med administration og ledelse 
under arbejdet. I scanningsprojektet i Stadsarkivet og i projektet hos Knivholt 
har CAM udgifter i forhold til aflønning af formænd som varetager 
administration og ledelse. Ved fremadrettet fortsat at tilbyde de to projekter, 
men overdrage administration og ledelsesopgaverne til de respektive 
samarbejdspartnere, kan der hjemtages en besparelse på i alt ca. 0,6 mio. kr. 
Alternativt vil forslaget medføre personalemæssige konsekvenser for 0,6 mio. 
kr.  
 
5. Konkurrenceudsættelse af beskyttet beskæftigelse  
I foråret 2016 drøftede byrådet i Frederikshavn Kommune en række muligheder 
for at øge antallet af opgaver som kommunen konkurrenceudsætter. CAM 
pegede i den forbindelse på, at konkurrenceudsætte beskyttet beskæftigelse, 
hvor en kommende leverandør forpligter sig til at drive indsatsen i regi af en 
socialøkonomisk virksomhed, der kan være med til at skabe større kvalitet i 
indsatsen. 
 
Ideen er, at en socialøkonomisk virksomhed overtager indsatsen og herunder 
produktionen i værkstederne, og derigennem skaber større fokus på afsætning 
på det private marked. Derved får borgere i beskyttet beskæftigelse flere 
arbejdsopgaver at vælge imellem og der åbnes for en progression hvor flere får 
mulighed for at komme så tæt som muligt på det ordinære arbejdsmarked.  
 
Konkurrenceudsættelsen vurderes at medføre besparelser på ca. 2 mio. kr. i 
form af udgifter til bl.a. husleje og løn.  
 
6. Virksomhedscentre 
CAM har i dag en række virksomhedscentre hvor især kontanthjælpsmodtagere 
på kanten af arbejdsmarkedet, har mulighed for at deltage i virksomhedspraktik 
i stabile og trygge rammer. Virksomhedscentrene er dermed ofte det første 
skridt på vej tilbage til arbejdsmarkedet. Deltagerne udfører mindre 
arbejdsopgaver i forhold til den daglige drift. 
 
I virksomhedscentrene på Knivholt og i Beredskabsafdelingen har CAM udgifter 
til en fuldtidsansat mentor i begge centre. Mentorernes arbejdsopgaver er at stå 
for den daglige ledelsen af den del af produktionen, der udføres af deltagerne. 
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Ved at gennemføre et konceptskifte, hvor ledelsen overdrages til de to 
virksomhedscentre, er der mulighed for at hjemtage en besparelse på ca. 0,9 
mio. kr. Ønsker Knivholt og Beredskabsafdelingen ikke at overtage mentorerne, 
vil det medføre personalemæssige konsekvenser for 0,9 mio. kr.   
 
7. Mentorindsatsen  
Lovgivningen omkring mentorindsatsen er blevet ændret. Det betyder, at CAM 
og Center for Unge, har mulighed for at tilbyde borgere der er tilknyttet en 
mentor, indsatsen hver 2. uge, i stedet 1. gang om ugen, som er det 
nuværende niveau. Det betyder, at den enkelte borgere fremadrettet vil 
modtage mentorstøtte i færre timer. Besparelsen vil være på ca. 1 årsværk og 
udgøre i alt ca. 0,5 mio. kr.  
 
8. Kontanthjælp  
Af dagsordenen fremgår det, at CAM har udarbejdet en ny strategi for borgere 
på kontanthjælp. Strategien har til hensigt at øge antallet af borgere på 
kontanthjælp som kommer i job og uddannelse. Vedtager 
Arbejdsmarkedsudvalget strategien forventes indsatsen at medføre en 
yderligere besparelse på kontanthjælp på ca. 2 mio. kr. Besparelsen er dermed 
en ekstrabesparelse i forhold til den besparelse, som allerede fremgår af 
budgettet for 2017. 
 
Indsatsen i strategien har til hensigt at intensivere brugen af CV til 
aktivitetsparate, øge antallet der deltager i virksomhedsrettet forløb og sikre at 
flere opkvalificeres inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.  
 
9. Offentlig ansættelse med Løntilskud i Frederikshavn Kommune 
CAM har i dag udgifter forbundet med ledige som er ansat i en 
løntilskudsstilling internt i kommunen. Det skyldes, at CAM yder et tilskud til 
lønnen på 60.000 kr. pr. helårsperson også selv om ansættelsen ikke finder 
sted i CAM.  
 
Ved at gennemføre et konceptskifte, hvor CAM ikke bidrage til lønudgiften, er 
der mulighed for at hjemtage en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. Der vil dog være 
to undtagelser til konceptet, hvor CAM fortsat vil yde det fulde tilskud. Den 
første undtagelse sker når arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsen, giver 
den ledige en garanti om efterfølgende ordinær ansættelse, eller hvis personer 
påbegynder ordinær uddannelses. Den anden undtagelse gælder borgere, der 
er i risiko for at miste forsørgelsesydelsen på baggrund af 225 timers reglen. 
Hvis arbejdsgiveren forpligter sig på at ansætte de ledige i 8 timer om ugen til 
overenskomstmæssig løn, så tilbyder CAM fortsat tilskud til lønnen.  
 
Den samlede virkning af forslaget forventes at være en kraftig nedgang i 
antallet af personer, som ansættes med offentligt løntilskud internt i kommunen.  
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10. Frederikshavnordningen for udfaldstruede ledige 
Udfaldstruede dagpengemodtagere som har genoptjent 60 % af retten til en ny 
indplacering i dagpengesystemet, har i Frederikshavn Kommune mulighed for 
at få tilbudt ordinær ansættelse, så de genoptjener retten til en ny to årig 
dagpengeperiode.  
 
Ordningen har været gældende fra og med 2013 og skal ses i relation til 
beslutningen om at forkorte dagpengeperioden fra fire til to år. Tilbage i 2013 
var beskæftigelsen faldende og det lokale erhvervsliv var påvirket af 
eftervirkningerne af finanskrisen. Derfor gav det god mening at tilbyde en 
hjælpende hånd til de dagpengemodtagere, som stod til at miste 
forsørgelsesgrundlaget, men som havde gjort en stor indsats for at komme 
tilbage i job.  
 
Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune har siden 2013 vist fremgang og vi 
står nu i en situation med begyndende flaskehalsudfordringer og lav ledighed. 
Dette ses også på forbruget af midler til ordningen, som har været faldende. 
Samtidig er opkvalificeringsindsatsen blevet væsentlig opprioriteret, som en 
vigtig indsats også langtidsledige dagpengemodtagere, kan gøre brug af. 
Samlet set betyder det, at mulighederne for at komme tilbage i job er væsentlig 
forbedret siden 2013. 
 
Frederikshavnerordningen udgør en udgift på ca. 1 mio. kr. årligt. 
 
11. Ledelse, koordinering og sagsbehandling 
I forbindelse med fusionen mellem CAM og Center for Unge (CFU) vurderer 
administrationen, at der vil være en række synergieffekter i forhold til ledelse, 
koordinering og sagsbehandling som medføre en besparelsesmulighed. 
Mulighederne skal ses i forhold til, at sammenlægningen fra 2 til 1. center giver 
mulighed for at udnytte ressourcer og kompetencer mere effektivt, hvorigennem 
der skabes en synergigevinst, der kan hjemtages som en besparelse. 
Besparelsen på ca. 2,5 mio. kr. hjemtages på lønudgifterne i form af 
nedlæggelse af vakante stillinger og ansættelses stop.      
 
12. Vejledning og afklaring 
CAM købe i dag en række vejledning- og afklaringsforløb til ledige hos en 
række eksterne samarbejdspartnere. Forløbene er primært målrettet borgere 
på kanten af arbejdsmarkedet, som er motiverede for at gøre en indsats for at 
komme tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen er tidskrævende og i forløbene 
arbejdes der i et progressionsperspektiv, hvor det handler om at opnå 
hverdagsmestring, arbejdsidentitet og flytte barriere af fysisk eller psykisk 
karakter.  
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Administrationen vurderer, at forslaget vil medføre en nedgang i kvaliteten i 
indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, men at servicen 
fremadrettet forsat vil være inden for rammen af strategierne for 
Sygedagpengemodtagere og borgere på kontanthjælp.  
 
 
Ved at nedprioritere forløbene hos vores samarbejdspartnere, er der mulighed 
for at spare ca. 1 mio. kr. Besparelsen vil medføre at færre ledige får tilbuds 
vejledning- og afklaringsforløb.   
 
  

 tekst]» 
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Mødedato  Tirsdag den 30. august kl. 08.00-09.00 

Emne Ekstraordinært møde CenterMED Arbejdsmarked 

Sted Byrådssalen 

Deltagere Flemming Søborg – formand 

Mette Krog Dalsgaard – leder 

Anders Andersen – leder 

Jytte Heisel – leder 

Mette Neist – leder 

Heidi Juel Frederiksen – leder 

Lis R. Haga – Leder 

 

Pia Dahl – TR 

Thomas Buhl Kristensen – TR 

Ole Carsten Poulsen – TR 

Lene Nielsen – AMR og TR 

Steffen Walther Sylvester Larsen – AMR og næstformand 

Natascha Gajhede Larsen – AMR 

Bjarne Andersen – AMR 

Maiken Pilgaard Krüger – repræsentant for AC’erne 

 

Referent 

 

Dagsorden 

Susan Christensen 

 

1. Godkendelse af dagsorden for det ekstraordinære møde den 

30. august 2016. 

 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller, at dagsordenen godkendes.  

 

Referat: 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra det ordinære møde den 9. august 

2016. 

 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller, at referatet godkendes.  

 

Referat: 

Godkendt uden bemærkninger. 
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3. Overflytning af Center for Unge til Arbejdsmarkedsudvalget 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 22. august 

2016 at godkende en overflytning af Center for Unge fra Børne- 

og Ungdomsudvalgets ressortområde til 

Arbejdsmarkedsudvalget.  

 

SSP forbliver i Børne- og Ungdomsudvalget og UU fastholdes i 

Arbejdsmarkedsudvalget med STU budgettet. Overdragelsen 

sker pr. 1. januar 2017. 

 

Det blev samtidig besluttet, at gennemføre en fusion af de 2 

centre til et nyt center: Center for Uddannelse og 

Arbejdsmarked med 3 ben: Jobcenteret, Ungeenheden og 

Projektafdelingen/integration. 

 

Ledelsen vil på mødet redegøre for status på overflytningen.  

 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller, at overflytning af Center for Unge til 

Arbejdsmarkedsudvalget og den efterfølgende etablering af 

Center for Uddannelse og Arbejdsmarked drøftes.  

 

Bilag: 

- Notat til AMU 220816 – overflytning af CU fra BUU til AMU 

- Organisationsdiagram CU 

- Center for Unge - præsentation 

 

Referat: 

Formanden redegjorde for den politiske baggrund og processen 

med overflytning/sammenlægning af Center for Unges 

ressortområde fra Børne- og Ungdomsudvalget til 

Arbejdsmarkedsudvalget.  

 

Der blev spurgt ind til den praktiske sammenlægning af 

centrene såsom processen, sammenlægning af målgrupper, 

CenterMED og den fysiske placering.   

Der er stadig uafklarede spørgsmål, som skal afklares i løbet af 

efteråret. Vi skal arbejde frem mod, at vi etablerer en 

organisation, som fagligt og driftsmæssigt er bæredygtig. Den 

nye centerstruktur åbner for mange muligheder. Formanden 

lovede, at medarbejderne vil blive inddraget i processen. 

Orienteringen taget til efterretning.  

 

 

4. Budget 2017 

Ud fra prognoser fra de enkelte afdelinger er der udarbejdet et 
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budgetoplæg, der ligger 24,3 mio. kr. ud over den tildelte 

ramme. Dette er administrativt reguleret ned med 14 mio. kr.  

 

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 blev 

det besluttet, at administrationen skal udarbejde et forslag til 

besparelser. Drøftelserne omkring den budgetmæssige 

udfordring på 10,3 mio. kr. og besparelsespotentialet 

genoptages på næste møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 5. 

september 2016.  

 

Ledelsen er i gang med at udarbejde et sparekatalog. Er 

materialet klar inden mødet i CenterMED den 30. august 2016 

vil det blive fremsendt ellers vil det blive uddelt på mødet. 

 

Indstilling: 

Formandskabet indstiller, at forslaget til besparelseskataloget 

drøftes.  

 

Bilag: 

- Budgetoplæg 2017 AMU 

 

Referat: 

Besparelsesforslagene tager udelukkende udgangspunkt i 

konto 5. 

 

Formanden gennemgik de enkelte besparelsesforslag, som skal 

drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget den 5. september 2016.  

 

Der blev stillet forslag om at opliste fordele og ulemper ved de 

enkelte besparelsesforslag samt hvilken betydning de enkelte 

besparelser har i forhold til den gældende strategi. 

 

Medarbejderne udtrykker bekymring for, at der er manglende 

fokus på de langsigtede løsninger og de konsekvenser de 

foreslåede besparelser kan få for serviceniveauet, 

organisationen, medarbejderne og borgerne.  

 

 

 

5. Eventuelt 

 

Indstilling: 

 

Referat: 

Det blev aftalt, at der efter mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 

5. september - hurtigst muligt udsendes en orientering til alle 
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medarbejdere om status.  
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virksomhederne i centrum
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. 

Særligt jobparate kontanthjælpsmodtagere udgør en målgruppe, som i udgangspunktet 

er tæt på det ordinær arbejdsmarked og som gennem en effektiv 

opkvalificeringsindsats, eller et virksomhedstilbud, kan komme i job. Den anden gruppe 

af kontanthjælpsmodtagere udgøres af aktivitetsparate borgere. Denne gruppe har ud 

over ledighed også sociale, psykiske eller fysiske udfordringer, som gør, at de har 

behov for ekstra indsats, hvorigennem de kan blive en attraktiv arbejdskraft. I 

Frederikshavn Kommune var der i 2015 281 jobparate og 707 aktivitetsparate 

fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere. 

Flaskehalsudfordringer frem mod 2020
Frem mod 2020 vil op imod 1.000 faglærte lønmodtagere trække sig tilbage fra 

arbejdsmarkedet og gå på enten efterløn eller pension. Tilbagetrækningen af seniorer 

medfører efterspørgsel på kompetencer og derigennem også muligheder for 

kontanthjælpsmodtagere, der ellers traditionelt her udfordringer i forhold til at ”bide sig 

fast” på arbejdsmarkedet. Med en ledighed (jobparate) på under 5 % i Frederikshavn 

Kommune, kan vi hurtigt komme i en situation, hvor virksomhederne kan få 

udfordringer i forhold til at rekruttere medarbejdere med de rigtige kompetencer. En 

flaskehals som bl.a. kan modvirkes gennem øget ind pendling, men især ved at udvide 

arbejdskraftreserveven, opkvalificere arbejdskraften og få virksomhederne til at tage et 

større socialt ansvar i rekrutteringsprocessen.  Der åbnes med andre ord et vindue, 

hvor vi med en aktiv arbejdsmarkedspolitik i kombination med socialt ansvarlige 

virksomheder, kan gøre borgere på kontanthjælp til en vigtig arbejdskraftreserve på 

morgendagens arbejdsmarked. 

En vigtig del af rammesætningen er at udvide arbejdskraftreserven og få flere 

kontanthjælpsmodtagere til at gå i job. Skal vi nå i mål med rammesætningen skal vi: 

Rammesætning:

 Stille krav og motivere borgerne til en tidlig og aktiv 

jobsøgningsproces

 Samarbejde tæt med socialt ansvarlige virksomheder i 

overgangsperioden fra kontanthjælp og til job. 

 Samarbejder med virksomhederne og 

uddannelsesinstitutionerne om opkvalificering inden for 

brancher med gode jobmuligheder på fremtidens 

arbejdsmarked.
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Mange virksomheder bruger Jobcentret 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 

Center for Arbejdsmarked (CAM) arbejde målrettet med at omsætte visionen til 

virkelighed. For at gå fra papir til praksis og få så mange kontanthjælpsmodtagere i job 

som muligt, er vores mission derfor:

At yde en effektiv og helhedsorienteret indsats, så 
ledige kontanthjælpsmodtagere hurtigst muligt 

kommer i job eller uddannelse

Missionen er ambitiøs og vi ved, at vejen der til 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 muligtkommer 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 ledig og 

virksomhederne er helt afgørende for succes.

Fokusområderne skal ses som de væsentligst områder, der er prioriteret i indsatsen og 

som er afgørende for succes. Det betyder samtidig, at der er mange andre indsatser og 

tilbud til ledige, men at de fire er særligt udvalgt til at indgå i arbejdet med missionen 

frem mod 2020. 

De strategiske fokusområder er:

1. Tæt samarbejde med virksomhederne

2. Kontanthjælp – en midlertidig hjælp til selvhjælp

3. Den motiverende og kompetente medarbejder

4. Kompetenceløft – fra ufaglært til faglært
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Tæt samarbejde med virksomhederne
Virksomhedscentre

Vi skal samarbejde tæt med virksomhederne om at få kontanthjælpsmodtagerne i 

ordinær varig beskæftigelse. Derfor vil vi tage initiativ til at sætte ekstra fokus på at 

anvende virksomhedscentre som et springbræt til almindelige virksomhedspraktikker 

for motiverede aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentrets 

virksomhedsservice skal bl.a. medvirke til at få virksomhederne til at tage et stort socialt 

ansvar. Et socialt ansvar til gavn for den enkelt ledig, men også for erhvervslivet som 

derigennem bidrager til at udvikle den arbejdskraft, som de på sigt får behov for. 

Virksomhedsservice skal virke som ambassadør og inspirator for virksomheder der 

ønsker at indgå i et samarbejde med jobcentret om etablering af virksomhedscentre, 

hvor der stilleset fast antal pladser til rådighed for udsatte borgere. Her kan de i trygge 

og stabile rammer arbejde med at udvikle deres sociale og faglige kompetencer. 

Ved at opprioritere indsatsen og få oprettet flere virksomhedscentre, sendeset vigtigt 

signal til ledige om, at arbejdsmarkedet er for alle og at også aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere har muligheder, hvis de vil og er motiverede for at fokusere på 

kompetencer frem for barriere. 

Gennem et virksomhedscenter får kontanthjælpsmodtagerne ikke nødvendigvis et job, 

men en første tilknytning til arbejdsmarkedet, som efter flere år på offentlig forsørgelse, 

kan tænde den motivation, som er afgørende for, at der kan sættes gang i en 

progression på vejen tilbage i job. Næste initiativ efter virksomhedscentret vil være en 

virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud hvor borgerne komme et skridt 

tættere på det ordinære arbejdsmarked og kan udvikle arbejdsidentiteten, samtidig 

med, at de bliver mødt med klare krav til arbejdsopgaverne. Krav som skal bidrage til at 

de hurtigt ser resultaterne af deres indsats og derigennem styrkes motivationen. 

Ansættes borgerne ikke efterfølgende i virksomheden, er det hensigten, at den 

virksomhedsrettede indsats, skal fungere som et springbræt til en anden virksomhed 

med mangel på arbejdskraft, eller hvor der kan bygges videre på progressionen. 

Kombinationsforløb med virksomhedspraktik og ordinær beskæftigelse

Virksomhedspraktik er et effektivt redskab i forhold til at etablere et match mellem den 

enkelte ledig og en virksomhed. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagerne er der 

mulighed for at etablere forløb på op til 13 uger mens forløbslængden er op til 4 uger 

for jobparate.Særligt for de aktivitetsparate er praktik et nyttigt redskab til at afdække 

og optræne sociale kompetencer, mens fokus for de jobparate mere er at optræne 

faglige kompetencer. 

I forbindelse med virksomhedspraktik modtager ledige ikke løn, men f.eks. 

kontanthjælp, hvilket ofte kan opleves som en barriere for motivationen og derigennem 

matchet mellem den ledige og virksomheden. Derfor skal vi have større fokus på at 

etablere praktik i kombination med aflønning for de timer, hvor den ledige arbejder 

effektivt. I mange virksomheder, specieltmindre, er der ofte mange små 

arbejdsopgaver, hvor ledige borgere, har mulighed for at udføre ordinære 
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arbejdsopgaver, samtidig med, at de udvikler deres sociale og faglige kompetencer.

Arbejdsopgaverne kan f.eks. være pakkeopgaver, græsslåning, snerydning, rengøring 

osv. Selv få ordinære timer om ugen, kan være med til at gøre en forskel for den

enkelte ledig. 

Derudover kan kombinationen af virksomhedspraktik og ordinær beskæftigelse være 

med til at imødekomme 225 timers reglen. 225-timers-reglen betyder, at 

kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet 

ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år. Det svarer til ca. seks ugers 

fuldtidsarbejde. 

Det skal dog understreges at indsatsen i forhold til at etablere praktik i kombination 

med aflønning ikke er forbeholdt kontanthjælpsmodtagere, men også er målrettet mod 

andre gruppere af ledige f.eks. dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere 

osv.

Kontanthjælp – en midlertidig hjælp til selvhjælp
Pålæg om jobsøgning

I arbejdet med jobparate kontanthjælpsmodtagere har er der i dag fokus på 

jobsøgningsprocessen og herunder gennemgang af jobforslag. I samtalerne opfordres 

borgerne til at søge job og jobparate kontanthjælpsmodtagere pålæggesat søge job. Vi 

ved at en aktiv og målrettet jobsøgning, så tidligt i ledighedsforløbet som muligt, er med

til at forkorte varigheden på offentlig forsørgelse. 

Pålæg om jobsøgning er med til at synliggøre over for den jobparate 

kontanthjælpsmodtager, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse og at en bred 

jobsøgning, er et effektivtværktøj til at komme hurtigst muligt tilbage i job. Derudover vil 

initiativet være med til at sikre, at jobparate står bredt til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Jobkonsulenter med mentorkompetencer

Mentorindsatsen for især aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er en højt prioriteret 

indsats, ikke bare i Frederikshavn Kommune, men også på central politisk. Indsatsen er 

et stærkt redskab over for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, når det lykkes at 

etablere relationer mellem mentoren og borgeren. Det er en indsats som kræver tid i 

forhold til at udvikle borgeres arbejdsmarkedsidentitet så borgeren bliver jobparat. 

Borgernes problemer er forskellige og relaterer både til misbrug samt psykologiske og 

fysiske udfordringer.

Kommunerne kan bevilge en mentor i forbindelse med stort set alle former for 

beskæftigelsesfremmende aktiviteter, så længe det vurderes, at mentoren er afgørende 

for at fastholde eller opnå beskæftigelse. Kommunerne kan bevilge støtte til 

mentorordningen ved at dække lønomkostninger til den medarbejder, der varetager 

mentorfunktionen eller gennem et honorar til en ekstern konsulent, eller ved hjælp af 

jobcentrets fastansatte mentorer.
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Et tæt samarbejde mellem mentor, borgere og sagsbehandleren er en forudsætning 

for, at der kan skabes retning og sammenhæng i indsatsen. En række kommuner har i 

den sammenhæng arbejdet målrettet imod at udvikle sagsbehandlernes kompetencer, 

så du også kan arbejde med mentorrelaterede opgaver. 

Det har medført administrative forenklinger og større sammenhæng i indsatsen da 

borgere ikke både har en jobkonsulent og en mentor, men mødesaf den samme 

personer. Men mest vigtigt er, at jobkonsulenten får større kendskab til borgeren og 

derigennem mulighed for at tilbyde en mere kvalificeret og effektiv indsats. Erfaringerne 

fra kommunerne er stærkt positive. Center for Arbejdsmarked vil fremadrettet arbejde 

med muligheden for at implementere en lignende indsats.

CV. til aktivitetsparate der er omfatter af 225 timers reglen

Som beskrevet oven for, er der indført en 225 timers regel. Reglen omfatter en bred 

målgruppe af kontanthjælpsmodtagere og herunder også aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere. Den gruppe af aktivitetsparate som mødes med kravet om at 

arbejde 225 ordinære timer i løbet af et år, for at opretholde retten til kontanthjælp, er 

dem som har begrænsninger i arbejdsevnen, men hvor begrænsningen ikke er til 

hinder for, at de kan påtage sig et arbejde.

Borgere med begrænsninger i arbejdsevnen ser ofte dereskompetencer anvendt inden 

for et snævert arbejdsområde, hvilket kan udgøre en afgørende barriere for vejen 

tilbage i job. Derfor er det vigtigt, at vi får borgerne til at arbejde med deres jobsøgning i 

et bredere perspektiv og at de i stedet for barrierer, ser på hvilke andre muligheder de 

har på arbejdsmarkedet. Erfaringerne fra arbejdet med de jobparate viser, at det ofte er 

i forbindelse med udarbejdelse af et CV., at borgerne bliver opmærksomme på hvordan 

deres faglige og personlige kompetencer kan anvendes i en bred jobsøgningsproces. 

Indsatsen medfører tættere kontakt i forbindelse med udarbejdelse af CV. og større 

jobfokus i samtalerne. Den mere hyppige kontakt vil være med at gøre borgerne mere 

aktive og sikre at den enkelte fastholdes i et progressionsforløb,hvor sigtet er ordinær 

beskæftigelse på enten fuldtid eller deltid. Derudover vil et CV også være motiverende 

for kompetenceløft i forbindelse med fokusområdet om at løft fra ufaglært til faglært. 

Ved at arbejde intensivt med CV er erfaringerne, at borgeren bliver opmærksom på 

hvilke opkvalificeringsmuligheder der kan være relevante for at komme i job. 

Den motiverende og kompetente medarbejder 
Ofte møder vi i arbejdet med kontanthjælpsmodtagerne den problemstilling, at 

borgeren ikke er motiveret for de indsatser der tilbydes. Det være sig tilbud fra 

sundhedsfremmende tilbud, sociale tilbud herunder misbrugsbehandling, psykiatrisk 

behandling osv. At motivere specielt aktivitetsparate kontanthjælpsborgere som ofte 

har komplekse udfordringer i relation til sundhed, misbrug, fysik og af psykisk karakter, 

er en stor udfordring som ofte tager tid og kræver ressourcer. Ikke desto mindre er 

motivation en forudsætning for at kommunens tilbud har effekt.

Derfor har Center for Arbejdsmarked investeret i coachuddannelse til jobkonsulenterne 

med henblik på at kvalificere samtaleforløbet og få borgerne til at tage større ejerskab
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og derigennem motivere til at deltage aktivt i tilbuddene. Ved i større grad at 

sammentænke arbejdet som jobkonsulent med også at være mentor og anvende 

kompetencerne fra coachuddannelsen, tror vi på, at vi kan få flere til i højere fra at tage 

ejerskab af deres ledighedsforløb.

Kompetenceløft – fra ufaglært til faglært
I Frederikshavn kommune er der forholdsvis mange i arbejdsstyrken med svag 

uddannelsesbaggrund herunder mange kontanthjælpsmodtagere. Arbejdsmarkedet 

efterspørger i stigende grad faglærte kompetencer, og derfor er det vigtigt at sætte ind 

med en opkvalificeringsindsats, som reducerer risikoen for langtidsledighed og samtidig 

understøtter beskæftigelsen.

Med Beskæftigelsesplanen for 2016 vedtog byrådet et vigtigt beskæftigelsesmål om at

”løfte fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært”. Med målet er der sat fokus på 

opkvalificeringsindsatsen og mange ledige har gjort brug af indsatsen, særligt ufaglærte 

dagpengemodtagere. På kontanthjælpsområdet er der stadig plads til at flere gør brug 

af indsatsen og vi vil i de kommende år arbejde på at intensivere indsatsen.

Med forkortelsen af dagpengeperioden ned til 2 år er der flere tidligere 

dagpengemodtagere, som i dag er på kontanthjælp og som kan have gavn af en 

opkvalificerede indsats. På kontanthjælpsområdet vil vi fokusere på følgende 

målgrupper:

Det er vigtigt understrege, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet går gennem 

opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på enten

Arbejdsmarkedsbalancen eller Jobcenter FrederikshavnsJobbarometer, eller hvis den 

ledige har en jobgaranti fra en arbejdsgiver. 

Der er med andre ord ikke frit valg på hylderne, og opkvalificering til 

beskæftigelsesmålet skal ikke ses som en rettighed for opkvalificeringsparate,men som

mulighed for dem, som viser engagement, vilje og parathed til omstilling.

Vi tror på at kompetenceudvikling f.eks. i kombination med en motiverende indsats, kan 

være med til at få flere kontanthjælpsmodtagere til at gennemføre et 

opkvalificeringsforløb eller et ordinært uddannelsesforløb. Derudover kan intensiveret 

brug af CV. også medvirke som en vigtig øjenåbner for at vejen tilbage i job omfatter 

opkvalificering. 

 Ufaglærte eller specialiserede ufaglærte

 Personer som er motiverede for et voksenlærlingeforløb

 Faglærte med forældede kompetencer

 Faglærte med kompetencer som ikke længere efterspørges
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Vi har formuleret fire overordnede mål på kontanthjælpsområdet, som vi siget mod at 

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

at indfri vores vision om at have Nordjyllands stærkeste beskæftigelseseffekt.

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

Arbejdsmarkedsudvalget og på møder i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.

Frem mod 2020 er de overordnede strategiske mål for indsatsen:

Flere kontanthjælpsmodtagere skal deltage i virksomhedsrettede forløb

 I 2015 var aktiveringsgraden for jobparate kontanthjælpsmodtagere på 27 % 

og for aktivitetsparate på 31 %. De tal skal i 2017 stige til henholdsvis 35 % og 

40 %. 

 Selvforsørgelsesgraden for kontanthjælpsmodtagere som deltog i 

virksomhedspraktik var i 2015 6 måneder efter forløbet på 11 %. Andelen skal i 

2017 være på 16 %. 

Flere kontanthjælpsmodtagere skal opkvalificeres

 Antallet af kontanthjælpsmodtagere som påbegynder et forløb som 

voksenlærling skal i 2017 være på 10. i 2015 var tallet 6.

 Antallet af kontanthjælpsmodtagere som realkompetencevurderes (RKV), 

deltager i forberedende voksenundervisning (FVU) eller screening for 

ordblindhed (OBU), skal i 2017 være på 15 personer. Tallet for 2015 var på 6.  

 Antallet af kontanthjælpsmodtagere som deltager i ordinære 

uddannelsesforløb og AMU kurser skal i 2017 være på 50. I 2015 var tallet 32

Flere kontanthjælpsmodtagere skal gå fra at være aktivitetsparat til at være 

jobparat

 X antal personer skal skifte visitationskategori fra aktivitetsparat til jobparat i 

2016 og for 2017 skal tallet være på X. I 2015 skiftede X personer fra 

aktivitetsprat til jobparat. (Datagrundlaget er endnu ikke på plads, men 

forventes klar i løbet af efteråret 2016).

Kortere tid på offentlig forsørgelse

 I 2015 havde vi 544 personer med en samlet varighed på kontanthjælp på 24

måneder eller derover. Det tal skal i 2017 være på maksimum 350 personer.

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

i vores organisation og i samarbejde med relevante interessenter. For at sikre 

strategiens succesfulde implementering er det vigtigt, at alle tager ansvar og:

 At det sker i et tæt samarbejde med øvrige interessenter

 At der er stor ledelsesmæssig opbakning til processen på alle niveauer

 At ledelse og medarbejdere i hele organisationen er engagerede

 At der sikres udveksling af relevant viden og erfaringer
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 At vi lærer og justerer vores indsats undervejs, når behovet viser sig.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) vil fungerer rådgivende organ på strategien og vil 

følge udviklingen tæt samt rådgive Arbejdsmarkedsudvalget om behovet for yderligere 

tiltag. Derudover er forventningen, at strategien også indgå i arbejdet med 

Beskæftigelsesplanen for 2017.
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Hvordan fungerer tilbuddene til 
kontanthjælpsmodtagerene i praksis?

Side 1

Oplæg til Arbejdsmarkedsudvalget 



Hvordan fungerer tilbuddene til 
kontanthjælpsmodtagerene i praksis?

På de næste sider sættes fokus på kontanthjælpsområdet 
og det daglige arbejde med borgerne. Vi skal bl.a. se på

Udarbejdet til Arbejdsmarkedsudvalget

 Borgerne bag kontanthjælpssagerne
 Hvordan man søger kontanthjælp
 Det første møde med Jobcentret
 Tilbuddene
 Den virksomhedsrettede tilgang
 Udfordringer
 Politiske prioriteringer
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Borgerne bag kontanthjælpssagerne

Der er to typer af kontanthjælpsmodtagere:

 Jobparate (LAB 2.2.)

 Aktivitetsparate (LAB 2.3.)

Ydelsen er i udgangspunktet ens, men afhænger af 
forsørgerpligt. I 2016 kan få op til: 

 14.575 kr. om måneden, hvis man er over 30 år og har 
forsørgerpligt. 

 10.968 kr. om måneden, hvis man ikke har børn og er 
over 30 år. 



Borgerne bag kontanthjælpssagerne

Formue og indtægt påvirker kontanthjælpen
 Ægtefælles indtægter trækkes fra i kontanthjælpen krone for krone.

 Man kan heller ikke få kontanthjælp, hvis man selv eller ens ægtefælle har 
formue. Formue er for eksempel kontantbeløb på over 10.000 kr. 

Særlige ydelser til unge under 30 år

 Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp på niveau med SU i stedet 
for kontanthjælp (I Frederikshavn Kommune er det Center for Unge, som varetager 
indsatsen)
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Borgerne bag kontanthjælpssagerne

Hvorvidt en borgere visiteres som jobparat, eller som 
aktivitetsparat afhænger af den enkeltes arbejdsevne (mere 
herom senere). 
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På de følgende sider fokuseres på kontanthjælpsmodtagere over 30 år –
altså dem der er hos jobcentret



Hvordan søger man kontanthjælp?

Der er, groft sagt, to veje ind i kontanthjælpssystemet:

 Ny ledig – dvs. en person som kommer ind fra ”gaden” og søger om 
kontanthjælp.

 Personer som har opbrugt retten til dagpenge 

På de næste sider sættes der fokus på to fiktive borgere, som 
kommer ind fra gaden og søger om kontanthjælp. Den ene 
visiteres som: jobparat mens den anden visiteres som 
aktivitetsparat.
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Jobparat

Aktivitetsparat



Hvordan søger man kontanthjælp?

Man kan søge om kontanthjælp ved personligt fremøde og fra 
den dag, man meldt sig ledig i jobcentret (JC). 

 Allerede ved henvendelse orientere vi om, at man skal være jobsøgende

 Vi tager ikke stilling til visitationsgruppe ved henvendelsen, men vi aftaler 
tidspunkt for visitationssamtalen.   

Samme dag skal man henvende sig ved ydelsesskranken, hvor 
der udleveres et ansøgningsskema. Ansøgningen skal bl.a. 
indeholde dokumentation om:

 Ansøgningsårsag

 Konti oversigt fra pengeinstituttet. 

 Dokumentation om formue.  
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Det første møde med Jobcentret -
jobparat

Ved visitationssamtalen visiteres borgeren som jobparat eller 
aktivitetsparat. I samtalen oplyses om rettigheder, pligter og 
muligheder. Visitationssamtalen er individuel hvor medarbejderen 
får overblik over borgerens ressourceprofil ved at spørge ind til 
social, faglige og personlige kompetencer og helbredsoplysninger.

Der eksisterer efterhånden stærk evidens for, at en tidlig indsats, er 
afgørende for, at ledige kommer tilbage på arbejdsmarkedet. 

Derfor har Jobcenter Frederikshavn et Team Tidlig Indsats 
forankret i ledighedsafdelingen til de der visiteres som jobparate. 
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Husk at vi på de næste side 
kun fokusere på jobparate!



Det første møde med Jobcentret -
jobparat

Tidlig indsats indeholder:

 Et forløb på tre måneder med i alt 2 samtaler ud over visitationssamtalen. 

 Fokus på den coachende tilgang hvor der motiveres til en aktiv og bred 
jobsøgning fra dag 1. 

 Motivation til brug af digitale selvbetjeningsløsninger f.eks. til udarbejdelse 
af CV.

 Fokus på ret og pligt til virksomhedsrettet tilbud efter seneste 3 måneder. 
F.eks. opfodres deltagerne til selv at finde en praktik, hvis ikke der er udsigt 
til at gå i job inden for tre måneder. 
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Tilbuddene 

Efter tre måneder overdrages borgeren til Specielteamet. Det 
betyder, at borgeren skifter sagsbehandler. 

I Specialteamet tilbydes den jobparate kontanthjælpsmodtager 
typisk følgende:

 4 samtaler om året (lovpligtigt)

 Aktiv jobsøgnings kursus med fokus på CV. – 14 dage.

 Arbejdsmarkedsintro: 10 uger i Projektafdelingen med intensive 
samtaler og undervisning med henblik på at finde en praktik. 

 Efter 9 måneders ledighed er der ret og pligt til et virksomhedsrettet 
tilbud og lykkedes det ikke at finde en praktik tilbydes nytteindsats.

 Opkvalificering: Brug af 6 mio. puljen hvor det er muligt. 
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Den virksomhedsrettede tilgang

Den virksomhedsrettede tilgang er udgangspunktet for arbejdet 
med jobparate ledige. 

Særligt praktik er et effektivt redskab på vej tilbage i job. 

Men… vi opkvalificere meget gerne hvis den enkelte medvirker 
og der er gode beskæftigelsesmuligheder og det virker realistisk 
at gennemføre forløbet. 
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Byrådet har afsat 6 mio. kr. til opkvalificering og den pulje 
arbejder vi målrettet på at anvende effektivt. 



Den virksomhedsrettede tilgang

Lad os antage at det lykkedes at få etableret en praktik for den 
jobparate. Her er der efterfølgende tre udfaldsmuligheder: 

1. Personen kommer direkte i job.

2. Bliver afklaret om branchen, arbejdsevn og motivation = at kontaktforløbet 
fortsætter med fokus på at etablere et jobmatch evt. løntilskud.

3. Praktikken afsluttes før tid eller udløber med utilfredsstillende resultat. Her 
påbegyndes en afklaring om arbejdsevne, motivation, social eller psykiske 
udfordringer. Vurderes der at være væsentlige udfordringer visiteres 
borgere til aktivitetsparat (mere her om senere). 

For borgere der bliver afklaret om branchen fortsætter den aktive jobsøgning i tæt 
samspil med job- og virksomhedskonsulenterne samtidig med at tilbud om opkvalificering 
og løntilskud også  drøftes. 
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Det første møde med Jobcentret -
aktivitetsparat

De borgere der i forbindelse med visitationssamtalen visteres 
som aktivitetsparate er kendetegnet ved at have sociale-, 
psykiske-, eller fysiske udfordringer. Ofte har de flere sagsforløb 
i kommunen f.eks. på socialområdet. 

Til forskel fra de jobparate vurderes det, at aktivitetsparate ikke 
kan gå direkte i job, men har behov for en længerevarende 
indsats.
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Nu skifte vi fokus fra jobparate og til aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere. 



Tilbuddene

Aktivitetsparate tilbydes også 4 samtaler om året. Herudover 
afhænger indsatsen af, om de aktivt medvirker i 
progressionsforløbet på vej tilbage i job

 For de der har ”glimt i øjet” og medvirker tilbydes som start et vejlednings-
og udviklingsforløb i Projektafdelingen med fokus på screening og finde den 
rette indsats i det videre forløb. 

 For de der ikke aktivt medvirker tilbydes mentorindsats hvor der arbejdes 
med motivation. Her er der ofte tale om misbrugere som sideløbende 
deltager i behandling hos andre af kommunens centre.  
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Ingen efterlades, men alle tilbydes en 
kvalificeret indsats. 



Tilbuddene

Forløbet i Projektafdelingen har, groft beskrevet, to 
udfaldsmuligheder for dem med ”glimt i øjet”:

 At personen vurderes at have en arbejdsevne, som der kan 
arbejdes direkte videre med (mere herom senere)

 At der eksisterer en arbejdsevne, men der er udfordringer 
som står i vejen for den virksomhedsrettede indsats
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på baggrund af en individuel vurdering
Næste skridt for dem med udfordringer kan være 

Team Job Mestring på baggrund af en individuel vurdering



Tilbuddene – Team Job og Mestring

Team Job og Mestring er et tilbud til dem med ”glimt i øjet”, men 
som har sociale og psykiske udfordringer f.eks., manglende 
arbejdsidentitet eller misbrug.

Indsatsen er baseret på en coachende tilgang hvor der er flere 
forskellige kompetencer til rådighed. Bl.a. er der tilknyttet psykolog, 
ergoterapeut, fysioterapi og sygeplejeske. 

Teamet har stærke kompetencer i forhold til at screene sager hvor 
udfordringerne er diffuse. 

Langt de fleste afslutter forløbet til en praktik. 

Side 16

• Coachende tilgang
• Stærke faglige 

kompetencer
• Gode resultater



Den virksomhedsrettede tilgang

Efter forløbet i Projektafdelingen (eller Team Job og Mestring) 
påbegyndes en virksomhedsrettet indsats med udgangspunkt i 
den enkeltes arbejdsevne. Her arbejdes der målrettet med 
etablering af praktik f.eks. i et virksomhedscenter.

Efter praktikken evalueres om der er sammenhæng mellem 
lægeoplysninger, praktikbeskrivelsen, skånehensynene og 
arbejdsevne. Er der sammenhæng, arbejdes der videre i 
progressionssporet f.eks. med at få etableret løntilskud og 
visiteret borgeren til jobparat. 

Vurderes der ikke at være et progressionspotentiale visiteres 
borgeren til rehabiliteringsteamet. 
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Den virksomhedsrettede tilgang

De borgere som visiteres op til jobparat forbliver i Specialteamet, 
men skrifter sagsbehandler til de medarbejder som arbejder med 
jobparate. 

Langt de fleste aktivitetsparate borgere har længerevarende 
sager. Det betyder, at de ofte medtager kontanthjælp i flere år og 
at progressionsperspektivet skal ses på den lange bane. 
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Udfordringer

Langt de fleste udfordringer der er knyttet til aktivitetsparate skal 
ses i sammenhæng med, at de ofte ikke bare har indtil flere 
sager kørende i kommunen, men også eksternt. 

De væsentligste udfordringer er:

 Lang ventetid på mentorer 

 Flaskehalse på indhentelse af dokumentation fra egen læge, 
psykolog og psykiater.

 Fagsystemer internt i kommunen der ikke taler sammen.  
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