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1 (Åben) Budgetrevision pr. 31.08.2016
Sags ID: EMN-2015-01162

Sagsbehandler: Hans-Henning Jakobsen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
AMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked har i samarbejde med Center for Økonomi og Personale 

foretaget budgetrevision pr. 21.08.2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Budget og hidtidigt forbrug er gennemgået og sammenholdt med mængder og aktiviteter 

samt øvrige budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse. 

Budgetrevisionen viser, at omkostningsstederne under ét udgør et merforbrug på 5,7 mio. 

kr.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at budgetrevisionen med 

Arbejdsmarkedsudvalgets bemærkninger videresendes via Økonomiudvalget til byrådets 

behandling.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

 Budgetrevision 31.08.2016 AMU (1422055 - EMN-2015-01162)
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2 (Lukket) Forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet med 
Læsø Kommune

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)
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3 (Lukket) Samarbejdsaftale med VUC & HF Nordjylland og Jobs 
Partner

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)
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4 (Åben) Aktiveringsstrategi integration
Sags ID: EMN-2016-01831

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/IR

Sagsfremstilling
Den 1. april trådte kontanthjælpsloftet i kraft med virkning fra den 1. oktober 2016. 

Kontanthjælpsloftet betyder, at der kommer nyt loft over de samlede ydelser; 

integrationsydelse, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og 

ungeydelser samt børnetilskud. Der kan maksimalt ske et fradrag i integrationsydelsen 

svarende til summen af særlig støtte og boligstøtte.

225-timers reglen, der ligeledes træder i kraft den 21. oktober 2016, indebærer, at alle 

modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, der godt kan 

arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde indenfor et år (svarende til 6 ugers 

arbejde). Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være 

berettiget til fuld hjælp. De personer, der ikke lever op til kravet, mødes med en 

konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.

Retten til ferie ændres allerede fra den 1. juli 2016, hvor retten til ferie for borgere, der 

modtager integrationsydelse frafalder. 

Den 17. marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen ”Trepartsaftale 

om arbejdsmarkedsintegration”, som skal medvirke til, at flere flygtninge og 

familiesammenførte udlændinge kommer i beskæftigelse og selvforsørgelse. Den 18. 

marts 2016 indgik regeringen og KL desuden aftalen ”Bedre rammer for at modtage og 

integrere flygtninge”, som ligeledes skal understøtte, at flere nyankomne udlændinge 

kommer i arbejde og desuden skal give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for 

at løfte integrationsopgaven.  

De væsentligste dele af aftalerne er siden udmøntet i to lovforslag med forventet 

ikrafttræden fra 1. juli 2016. Lovforslagene er vedtaget i folketinget den 3. juni 2016. 

Lovforslagene udmønter store dele af ovennævnte aftaler. 

 L188: Lov om integrationsuddannelse (IGU)

 L189: Lov om ændring af integrationsloven

Der vil derfor fortsat være pres på integrationsindsatsen og behovet for en virkningsfuld 

og effektiv aktiveringsstrategi, der er i overensstemmelse med de beskrevne 

lovændringer, der trådte i kraft fra den 1. juli 2016 og senest den 1. oktober 2016. 
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Aktiveringsstrategien for integrationsborgere i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommunes integrationsteam har udarbejdet en aktiveringsstrategi, der er i 

overensstemmelse med ændringerne i integrationsloven.

Redskaber efter opnåelse af et vist sprogligt niveau

Der vil i første del af integrationsperioden være massivt fokus på job og sprog. 

Målsætningen er at få mindst 50 % i ordinær beskæftigelse indenfor det første år eller 

blive selvforsørgende via uddannelse. Der er dog fortsat behov for at udvikle tilbud til 

integrationsborgere med forløb ud over 1 år i integrationsperioden. 

Anders Andersen, afdelingsleder for integrationsteamet i Center for Arbejdsmarked, vil 

deltage på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. oktober 2016.

Asylfasen

•Foregår på asylcenteret og asylskolen

•Fasen varer indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse

Overgangsfasen

•Turbodansk til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse

•Kompetenceafdækning og overlevering til jobcenteret

•Forberede den enkelte flygtning på de krav, de møder i kommunen

Integrationsperioden 
0-1 år

•4 ugers introduktionsprogram

•Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling

•2x13 ugers branchepakkeforløb

•Udvikle interne/eksterne virksomhedscentre

•225 timers reglen

Integrationsperioden 
1-5 år

•Mulighed for at forlænge integrationsperioden i op til 5 år

•Mulighed for nyttejob

•Massivt fokus på job og uddannelse

•Nye veje til uddannelse og job i samarbejde med VUC og HF/job Partner

•Mentorforløb via frivillige erhvervsmentorer

•225 timers reglen
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Indstilling

Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

og godkender aktiveringsstrategien for integrationsborgere i Frederikshavn Kommune. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

 Notat vedrørende ændringer i Integrationsloven og 
aktiveringsstrategien (1379407 - EMN-2016-01831)
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5 (Åben) Integrationsplan 2017
Sags ID: EMN-2015-01396

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
AMU/IR

Sagsfremstilling
Integrationsplanen for 2017 skal sikre, at visionerne og målsætningerne i Frederikshavn 

Kommunes Integrationspolitik opnås. 

Når Frederikshavn Kommune modtager nye flygtninge, involveres en lang række aktører 

på professionelt og frivilligt plan. Dette fordrer en stærk tværfaglig koordinering og 

kommunikation. Kommunen lægger vægt på, at integrationsindsatsen involverer 

kommunens borgere, foreninger, organisationer og virksomheder, og der skabes vilkår, 

der motiverer disse ikke-kommunale aktører til at bidrage til integrationsindsatsen.

Integrationsplanen er bygget op ud fra 5 udvalgte fokusområder for perioden – områder 

der kræver særlige indsatser i perioden. Integrationsplanen vil ligeledes tjene som 

arbejds- og måleredskab for den tværorganisatoriske indsats.

De 5 fokusområder er:

 Boliger til flygtninge

o Der skal opleves en tilvækst på boligplacering af borgere med 

flygtningebaggrund i yderområderne på 15 familier/enlige

 Beskæftigelse og arbejdskultur

o 70 borgere skal i beskæftigelse inden til 31. december 2017. Der skal i 

2017 etableres minimum 240 virksomhedspraktikker for borgere i 

integrationsprogrammet. 20 familier vil blive behandlet via den nye 

indsats på traumeområdet. 

 Undervisning af tosprogede elever

o Alle udenlandske elever i den skolepligtige alder bliver tilbud det rette 

tilbud, hvilket i Frederikshavn Kommune betyder, at man bliver indskrevet 

i et ”modtagelsescenter”. Fra centeret bliver eleverne sendt videre til det 

relevante tilbud. For størsteparten af eleverne vil det være deres 

distriktsskole.

o Det enkelte barns behov skal afdækkes via screening for at sikre det 

videre forløb

o Skole/hjem samarbejdet er i fokus med eksempelvis følgende temaer:

 indsigt i det danske skolevæsen og skolekulturen
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 søvn, madpakke, penalhus m.v.

 ”dansk” autoritet

o Etablering af sprogklasse til børn med manglende eller kort skolegang

o Etablering af tilbud til traumatiserede børn og forældre (særligt projekt i 

2016-2019)

o Alle tosprogede børn skal deltage i et dagtilbud af hensyn til 

sprogudvikling og kulturforståelse samt forberedelse til folkeskolen

o Alle forældre til tosprogede børn tilbydes information og viden om, 

hvordan de hjemme kan understøtte barnets danskkundskaber

 Børn og voksnes brug af fritids- og kulturtilbud

o Sikre drøftelse i Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 

om integrationsindsatsen

o Sikre drøftelse på kommunale institutioner

o Indsatsområde i virksomhedsplaner

o 3 til 5 bogdepoter på biblioteker på de sprog, hvor de største grupper af 

borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

o Alle i sprogskolen kommer på biblioteket til bibintro (rundvisning og 

orientering om bibliotekets tilbud)

o Etablering af sprogcafé ”Café Danish”. Et tilbud til alle, der har lyst til at 

møde nye mennesker og tale sammen på dansk om livet og 

dagligdagen. En time en gang om ugen. Formålet er at understøtte 

integrationen og at brugerne bliver bedre til dansk.

 Opmærksomhed på radikalisering og ekstremisme

o Implementere hjælperedskabet og actionscards hos frontmedarbejdere i 

Frederikshavn Kommune 

Der vil årligt i 1. kvartal blive udarbejdet status på planen.

Der indbydes til møde i styregruppen med den politiske ledelse medio november 2016, 

der vil efterfølgende blive afholdt møder i styregruppen kvartalsvis.

Indstilling

Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)
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Bilag

 Integrationsplan 2017 (1411811 - EMN-2015-01396)
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6 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017 
Sags ID: EMN-2016-01768

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i 

kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for 

beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for 

kommunernes beskæftigelsesplaner. 

Nedenfor er de fire beskæftigelsespolitiske mål for 2017 vist. Målene understøtter 

regeringens og beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet, 

herunder ambitionen om at få flere i arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at 

matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 Flere unge skal have en uddannelse

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige 

kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.

 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

De første 3 beskæftigelsespolitiske mål er videreført fra 2016, mens mål nr. 4, omkring 

integrationsindsatsen, er nyt. Det skal dog bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 2016 

udarbejdede et lokalt mål omkring integrationsindsatsen, hvor fokus var på, at flere skulle 

i arbejde eller uddannelse. Det lokale mål betyder, at vi er på forkant med ministerens 

mål.

Processen omkring Beskæftigelsesplan 2017

På møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 12. september 2016 blev det første 

udkast til Beskæftigelsesplan 2017 drøftet. LAR godkendte planen med følgende 

bemærkninger:

Integrationsindsatsen:

 Det er vigtigt, at få fremhævet om praktikpladserne skal findes på offentlige eller 

private virksomheder.

 Det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt at etablere branchepakker inden 

for ældreområdet. På ældreområdet er der i dag forholdsvis mange personer i 

virksomhedspraktik og de ældre møder i forvejen mange forskellige personer fra 

kommunen og private leverandører.
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 Integrationsindsatsen har et stort fokus på den enkelte borger på 

integrationsprogrammet, med risiko for at de ordinært ansatte glemmes i 

indsatsen. Det er vigtigt, at få inddraget de ordinært ansatte i indsatsen, for at 

undgå utilsigtede reaktioner omkring integrationsborgere som deltager i praktik. 

Det er vigtigt, at få fremhævet at integrationsborgere er en del af løsningen på 

arbejdsmarkedet, og ikke en ressource som fortrænger den ordinære 

arbejdskraft.

 Integrationsindsatsen indeholder også en social udfordring i forhold til at få 

netværk og et fritidsliv uden for arbejdstid. Det er vigtigt, også at holde fokus på 

den sociale udfordring.

Opkvalificering:

 Det er vigtigt, at opkvalificeringsindsatsen har et længere sigte end 2017 og 

anlægger et perspektiv over f.eks. en 5 årig periode, sådan så vi har en 

veluddannet arbejdsstyrke, som er attraktiv for virksomhederne. Virksomhederne 

og uddannelsesinstitutionerne kan med fordel inddrages mere aktivt med henblik 

på at drøfte en langsigtet strategi for opkvalificering. At det politiske ansvar for 

uddannelseshjælpsmodtagerne er flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget, er et skridt i 

den rigtige retning.

 I forbindelse med udflytningen af MARTIN hvor mange mistede deres job blev 

der afholdt et møde på MARTIN, hvor der blev aftalt at igangsætte en række 

initiativer. Umiddelbart kan det dog se ud til, at der er gennemført forholdsvis få 

tiltag, hvilket kan betyde, at vi har mistet chancen for at få opkvalificeret ledige fra 

MARTIN.

 Socialt ansvar handler om mere end at tage ansvar for de svageste, men ligeså 

meget om at udvise ansvar over for de fag og den branche virksomheden er 

baseret på.

Unge:

 Der er en udfordring i forhold til at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne. 

Det kunne måske være en ide at arbejde med at give de unge et bedre indblik i 

hvad f.eks. en maskinmester laver. Det er vigtigt, at få bygget bro ud til de 

virksomheder som har erhvervsuddannede ansat, for at inspirere de unge.

 En lærlingekoordinator kunne være en vigtig indsats i forhold til at få flere unge i 

gang med en erhvervsuddannelse og koordinere indsats i et netværk på tværs af 

virksomhederne. På det maritime område eksisterer der i dag en lignende indsats 

i regi af MARCOD, som der med fordel kan drages erfaringer fra. 

Lærlingekoordinatoren kunne f.eks. også arbejde på voksenelev området.

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget vil Center for Arbejdsmarked præsentere 

beskæftigelsesplanen i oversigtsform og gennemgå de vigtigste udfordringer, indsatser 

og mål for 2017. Præsentationen skal ses som et oplæg til udvalgets medlemmer med 

henblik på drøftelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.
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Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt i bilag og skal ses som et 

arbejdsdokument, der løbende revideres, efterhånden som de politiske udvalg og råd 

behandler sagen.

Den videre proces er som følger:

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd afgiver afsluttende kommentarer (november 

2016)

 Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2017 

(december 2016)

 Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2017 (december 2016)

 Beskæftigelsesplan 2017 offentliggøres (januar 2017).

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

Beskæftigelsesplan 2017 og sender den til kommentering i Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen følges.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

 Beskæftigelsesplan 2017 for Frederikshavn Kommune (1359099 -
EMN-2016-01768)
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7 (Åben) Orientering: Trepartsaftale vedr. tilstrækkelig og kvalificeret 
arbejdskraft og praktikpladser
Sags ID: EMN-2016-02588

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/LAR

Sagsfremstilling
Regeringen har den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets 

parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst, 

jobskabelse og velstand i fremtiden. Med det afsæt har regeringen og arbejdsmarkedets 

parter den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale, der skal forebygge 

rekrutteringsudfordringer, sikre at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge 

antallet af faglærte, og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og 

efteruddannelse.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om generelle rekrutteringsproblemer, men der er 

brancher og dele af landet, hvor virksomhederne oplever, at det er svært at rekruttere 

medarbejdere. Trepartsaftalen er et forsøg på at forebygge rekrutteringsudfordringer og 

at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på alle niveauer, men med særligt fokus på faglærte. 

Flere unge skal have lyst til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Aftalens tre indsatsområder beskrives nedenfor.

Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer

I aftalen er der lagt vægt på, at aktørerne på beskæftigelsesområdet herunder 

Jobcentrene skal have mulighed for et mere detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet. 

Aftalen sigter derfor mod at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet. Herudover skal 

uddannelse understøtte, at de ledige får de kompetencer, som efterspørges af 

virksomhederne. Uddannelse i beskæftigelsessystemet skal derfor som udgangspunkt 

være målrettet konkrete jobs eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er 

herudover et element i aftalen, at ledige skal være både fagligt og geografisk mobile.

Indsatsområdets hovedelementer er:

 Styrket overvågning af arbejdsmarkedet, herunder forbedring af 

arbejdsmarkedsbalancen, offentliggørelse af jobsøgende ledige og deres 

kompetencer og udvikling af indikatorer for mangel på arbejdskraft

 Pulje til opkvalificering inden for mangelområder (37 mio. kroner over 3-årig 

forsøgsperiode)
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 Et mere fleksibelt uddannelsesløft - ordningen gøres mere atraktiv for de ledige

 Bedre muligheder for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen 

(ændres fra krav om 12 til 6 måneders forudgående ledighed)

 Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse (flere 

kombinationsmuligheder)

 Fokus på den særlige indsats for langtidsledige

Flere praktikpladser - flere faglærte

Aftalens andet indsatsområde er at sikre at flere arbejdsgivere opretter praktikpladser, 

således at de unge der vælger erhvervsskolevejen, har en større sikkerhed i at kunne 

gennemføre deres uddannelser i en virksomhed. Parterne er blandt andet nået til enighed 

om en række økonomiske incitamenter, der skal understøtte at målet realiseres. Ligeså 

er der i aftalen sat fokus på erhvervsuddannelsernes attraktivitet.

Hovedelementerne er:

 Oprettelse af fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en 

praktikplads og arbejdsgiverne belønnes ekstra for at tage elever

 Styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser

 Højere lønrefusion, når man har sine elever på skole

 Praktikcentres mulighed for at producere varer og tjenesteydelser klargøres

 Det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes (overblik over skolernes indsats og 

professionalisering)

 Afbureaukratisering af praktikpladsområdet

 Udskolingen styrkes med henblik på at styrke de unges uddannelsesvalg

 Regeringen vil i Finansloven for 2017 afsøge Folketingets opbakning til, at puljen 

på 150 millioner kroner til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne fastholdes i 

2017

Voksen- og efteruddannelse

Det tredje indsatsområde i trepartsaftalen handler om, at nedsætte en ekspertgruppe om 

voksen-, efter- og videreuddannelse, der skal tilvejebringe nødvendig viden i forhold til de 

videre drøftelser af fremtidens VEU-system. Aftaleparterne er enige om, at voksen- og 

efteruddannelsessystemet er udfordret af arbejdsmarkedets efterspørgsel og den 

konstante udvikling, der sker i behovet. Både hvad angår struktur og kvalitet. Herudover 

er parterne enige om en række her og nu initiativer til styrkelse af AMU

(arbejdsmarkedsuddannelserne).

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.
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Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

o Aftaletekst: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret 
arbejdskraft og praktikpladser (1417838 - EMN-2016-02588)
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8 (Åben) Slutrapport  projekt På rette kurs - LO Vendsyssel 
Gældsrådgivning
Sags ID: EMN-2015-00248

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Projekt ”På rette kurs” i daglige tale LO Vendsyssel Gældsrådgivning har ydet frivillig 

gældsrådgivning i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner siden maj 2013 og 

er indtil 30. juni 2016 finansieret af Social- og Indenrigsministeriets satspulje 2012-2016. 

Rådgivningen er gratis og uvildig. Rådgivningens hovedmålgruppe er personer på 

uddannelseshjælp, kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressourceforløb – og 

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

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

projektets styregruppe. Kommunerne og fagforbundene kan henvise borgere til 

rådgivningen. 

Der er bevilget andre puljemidler til projektet, så det foreløbigt kan køre videre til ultimo 

2018.

Formidling

LO Vendsyssel Gældsrådgivnings pjece om rådgivningen er revideret i 2016 og bliver 

fortsat fremsendt til de tre kommuner, SKAT, foged- og skifteretten samt biblioteker. Der 

er henvisning til rådgivningen på fagforeningernes og Hjørring Kommunes hjemmesider

samt på LO Vendsyssels facebookside. Derudover har rådgivningen haft artikler og 

annoncer i avisen Nordjyske og de 5 største ugeaviser i området. 

Frivillige rådgivere

De frivillige rådgivere har alle en uddannelse som enten bankrådgivere, skatterevisorer, 

socialrådgivere eller jurister. Rådgiverne har alle mange års erfaring på arbejdsmarkedet 

og sidder i rådgivningen sammen to og to, hvor de supplerer hinandens faglige 

kompetencer. Rådgivningen har desuden kontakt til et par advokater og en dommer, som 

spørges til råds i tvivls situationer. De frivillige rådgivere anvender hver ca. 10 timer om 

måneden i rådgivningen. 

Rådgivningen

Rådgivningen foregår en gang ugentligt i de tre kommuner. I Brønderslev og 

Frederikshavn har det været nødvendigt periodevis at udvide rådgivningstiden på grund 

af øget behov og for at undgå mere end 3-4 ugers ventetid. Siden oktober 2015 har 

rådgivningen endvidere foregået en gang ugentligt i Center for Unge i Frederikshavn 

Kommune. Rådgivningen foregår i lejede lokaler. I Brønderslev hos FOA, i Hjørring hos 
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LO og i Frederikshavn hos 3F. Visitationen foregår via telefonisk samtale med 

projektlederen, som derefter booker en tid til personen hos et rådgiverteam og samtidig 

bliver borgeren bedt om at medbringe materiale. Rådgiverne får de indhentede 

oplysninger om borgeren forud for samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i borgerens 

situation. 

Rådgivningen varetager følgende opgaver:

 Overblik over grundlæggende forståelse af privatøkonomi

 Budgetlægning

 Hjælp til etablering af budgetkonti, tilslutning til betalingsservice

 Vurdering af betalingsevne

 Udarbejdelse af afdragsplan

 Indgåelse af aftaler med kreditorer

 Kontakt til banker, skattevæsen

 Boligspørgsmål

 Hjælp til gældssaneringsansøgning og eftergivelse af gæld

 Spare råd 

Herudover informeres og gives vejledning om reglerne vedrørende inkasso, forældelse, 

SKAT, skilsmisse, tvangsauktion og der ydes hjælp til udarbejdelse af ansøgninger til 

kommuner og Udbetaling Danmark. 

Hvem søger rådgivningen?

De borgere, der benytter sig af tilbuddet har hovedsagelig fået oplysninger om 

rådgivningen fra: Kommunerne, først og fremmest Brønderslev og Frederikshavn, google 

og SKAT. Det er meget få, der er blevet henvist fra fagforbundene.

Karakteristik for de borgere, der benytter sig af tilbuddet er, at de er enlige – hele 75 %. 

Denne gruppe dækker dels over personer, som altid har været enlige dels personer, der 

er blevet enlige efter skilsmisse, samlivsophør og dødsfald. En del af dem har børn, men 

kun et fåtal af mændene har hjemmeboende børn. 86 % af borgerne er på offentlig 

forsørgelse, heraf 57 % på kontant – uddannelseshjælp. Uddannelsesniveauet er lavt 

34% har folkeskolen eller mindre, 21% har en erhvervsmæssig baggrund og 21% er 

ufaglærte. 

I perioden 1. maj 2013 til 25. juni 2016 har der været 605 personlige henvendelser til LO 

Vendsyssel Gældsrådgivning:

Brønderslev Hjørring Frederikshavn

Mænd 85 89 120

Kvinder 88 100 123

I alt 173 189 243
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Indstilling

Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

 slutrapport fra - LO Vendsyssel Gældsrådgivning (1410944 - EMN-
2015-00248)

 Oversigt over henvendelser (1411263 - EMN-2015-00248)
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik august 2016 AMU
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden juli 2015 til og med juli 2016 

vist pr. måned. 

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager

sygefraværsstatistikken til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag

o Bilag - Sygefraværsstatistik august 2016 (1392047 - EMN-
2016-01155)
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10 (Åben) Oktober 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

 Tværkommunal konference 1. – 2. december 2016

 Organisering pr. 1. januar 2017

Indstilling
Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Bilag
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UDVIKLING I 2016 
 

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER  
 

1. Udvikling vist på hovedområder. 
 
 
 Oprindelig Korrigeret Forventet Forventet Forventet 
 - = mindreforbrug budget 

2016 
budget 
2016 

regnskab 
pr. 30/4 

regnskab 
pr. 31/8 

afvigelse 

  1 2 3 4 4 - 2 

    
 

  
 

  

Integration 39.872 33.872 31.000 25.000 -8.872 

Førtidspensioner 309.249 309.249 312.000 312.300 3.051 

Ressourceforløb 29.431 29.431 30.000 30.100 669 

Jobafklaring 12.631 12.631 14.000 13.800 1.169 

Sygedagpenge 92.201 92.201 84.400 87.400 -4.801 

Kontanthjælp 75.268 75.268 92.900 88.300 13.032 

Uddannelseshjælp 29.758 29.758 33.200 34.000 4.242 

Kontantydelse 1.143 1.143 600 300 -843 

Revalidering 21.567 15.355 11.000 10.000 -5.355 

Ledighedsydelse, fleksjob 110.049 110.049 122.500 122.400 12.351 

Jobtræning, servicejob 4.000 4.100 3.500 3.000 -1.100 

Seniorjob 10.500 10.500 10.500 11.000 500 

Beskyttet beskæftigelse 2.700 2.800 2.800 .2800 0 

Midlertidig arb. ydelse. drift 800 800 200 100 -700 

Forsikrede ledige 140.290 140.290 131.500 132.500 -7.790 

Arbejdsmarkedsydelse 11.885 11.885 3.000 2.500 -9.385 

Beskæftigelsesordninger 23.000 24.268 30.000 22.700 -1.568 

Effekt ændrede indsatsområder -12.212 0 0 0 0 

Kontrolenhed 3.000 3.000 3.000 3.000 0 

Midtvejsreg m.v  -17.120  0 17.120 

Jobrotation 10.000 10.000 6.000 4.000 -6.000 

Total  915.132 899.480 921.200 905.200 5.720 

      

Bankbog 0 1.817   -1.817 

I alt for Arbejdsmarkedsudvalget   901.297 921.200 905.200 3.903 

      
 
 
 
 
 
 



 

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrevision 2016 (#1333814) Side 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Indledning. 
De budgetansvarlige har sammen med Økonomicenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt 
mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for 
de væsentligste afvigelser.  
 
Materialet omfatter udvalgets omkostningssteder. Over- og underskud fra 2015 er indregnet i udvalgets net-
tobudget.  
 
Konklusion på budgetrevisionen. 
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede nettobevilling pr. 31.08.16 udgør ekskl. bankbøger 899,5 mio. kr. 
Inkl. bankbøger er nettobevillingen på 901,3 mio.kr.   
Det faktiske nettoforbrug pr. 31/8 udgør 590,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 65,6 % inden peri-
odisering af bl.a. statsrefusioner og betalinger til Udbetaling Danmark.  
I forhold til oprindelig budget 2016 er der sket følgende bevægelser: 
 
Oprindelig budget  915.1mio. kr. 
Frigivet beløb       5,4 mio.kr. 
Bankbog       1,8 mio. kr. 
midtvejsregulering   -15,0 mio. kr. 
PL regulering      -2,2 mio. kr. 
Diverse       0,3 mio. kr. 
Overført ungeenhed     -4,1 mio. kr.  
Korrigeret budget  901,3 mio. kr. 
 
 
Der skal knyttes følgende kommentarer til budgetrevisionen: 
Pr. 31. august 2016 forventes der ved årets udgang et merforbrug på 5,7 mio. kr. Pr. 30. april 2016 forvente-
des et merforbrug på 1,8 mio. kr. Umiddelbart er der tale om et forværret resultat med 3,9 mio. kr. men som 
beskrevet ved budgetopfølgningen 30. april 2016 var der flere usikre faktorer, som har påvirket resultatet. Pr. 
30. april var datagrundlaget på baggrund af refusionsreformen yderst spinkelt, samt det faktum, at vi kendte 
ikke midtvejsreguleringen. Budgettet er via midtvejsreguleringen samt en negativ PL regulering blevet ned-
skrevet med 17,2 mio. kr. 
Baggrunden for, at resultatet ikke er blevet så dårligt, som budgetreduktionen kunne antyde skyldes først og 
fremmest, at ydelserne samt antal integrationsborgere er lavere end forventet. Desuden bruges der nu færre 
midler på anden aktør end forudsat, samt det faktum at jobrotation anvendes i mindre udstrækning end for-
udsat ved budgetlægningen. 
  

 

3. Bemærkninger til de enkelte områder 



ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Arbejdsmarkedscentret 
Budgetrevision pr. 38.08.16 Integrationsområdet 
 

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrevision 2016 (#1333814) Side 5 
 

3.1 Integrationsområdet 
KORT PRÆSENTATION: 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde et integrationsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrati-
onsloven, og som er fyldt 18 år på tidspunktet for kommunens overtagelse af ansvaret for udlændingen. 
 
Et integrationsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt aktive tilbud. 
Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, 
som indgås mellem udlændingen og kommunen. Integrationsprogrammet finansieres af 50 % refusion (op til 
kommunens rådighedsbeløb) og resultattilskud fra staten. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Aktiviteten på området vedrører: 
Danskuddannelse og driftsudgifter vedr. aktivering for personer omfattet af Integrationsloven. 
 
Herudover omfatter områdets udgifter betaling for undervisning i dansk som andet sprog for øvrige udlæn-
dinge. 
 
På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til kommunen vedr. udlændinge med opholds-
tilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grundtilskud og resultattilskud. 
 
Budget 2016  377 
Afdelingens prognose 342 
 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det oprindelige budget for 2016 udgør 39,9 mio. kr. Arbejdsmarkedscentret har valgt at placere 6,0 mio. kr. 
til effekt af ændrede indsatsområder her, hvorfor det korrigerede budget udgør 33,9 mio. kr.  
Forbruget ved årets udgang forventes at være på 25,0 mio. kr., hvorfor der er et mindreforbrug på 8,9 mio. 
kr.  Det store mindreforbrug skyldes, at ydelserne til borgerne er mindre end forventet, samt at antallet inte-
grationsborgere er færre en forventet. 

 
PERSPEKTIVERING: 
Det er i juli 2015 aftalt mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, at der 
indføres en ny integrationsydelse for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst 
syv ud af de sidste otte år. Reglerne forventes vedtaget i folketinget i august 2015 og de skal træde i kraft pr. 
1. september 2015. 
Niveauet for integrationsydelse er uddannelseshjælpssatserne, der bygger på SU-systemets satser. 
Der er mulighed for at få et månedligt tillæg til integrationsydelsen, når Prøve i Dansk 2 er bestået. 
Da denne lovgivning først forventes gennemført efter budgetlægningen, vil de økonomiske konsekvenser 
indgå i en eventuel midtvejsvurdering i juni 2016
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3.2 Førtidspensioner 
KORT PRÆSENTATION: 
Førtidspension kan tilkendes, hvis borgerens arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv er nedsat i et sådant 
omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, 
herunder i et fleksjob. 
 
Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt 
ressourceforløb.  Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med 
den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam. 
 
Hvis alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet i praksis og der foreligger 
dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante akti-
verings- revaliderings og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger skal være afprøvet. 
 
Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten 
ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med fx et fleksjob, så kan førtidspensionen gøres hvilende. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 

 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er som forventet et fortsat fald i antallet af førtidspensionister, hvor førtidspensionen er bevilget før 1. 
januar 2003. Til gengæld er der ligeledes en fortsat stigning i antallet af nye førtidspensionister. Samlet set 
giver dette et fald i antallet af førtidspensionister, set i forhold til det oprindelige budget. 
 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 
  Antal personer 
Regnskab 2013  2.987 
Regnskab 2014  2.879 
Regnskab 2015  2.783 
Budget 2016  2.710 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.16 ved uændret til/afgang  2.720 
31.08.16 ved uændret til/afgang  2.720 
 
Afdelingens prognose 2016  2.730 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for 2016 udgør 309,2 mio. kr. Med baggrund i afdelingens prognose (antallet af fuldtidspersoner er 
estimeret, da der er usikkerhed i data på grund af refusionsreformen) forventes forbruget at udgøre 312,3 
mio. kr., hvorfor der forventes et merforbrug ved årets udgang på 3,1 mio. kr. 
 
PERSPEKTIVERING: 
Der blev i efteråret 2012 vedtaget en reform på førtidspensionsområdet, der lægger vægt på en tidlig ind-
sats, for at mindske tilgangen til førtidspension. Der er i reformen særlig fokus på de unge førtidspensioni-
ster. Unge under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension 
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3.3 Ressource/jobafklaringsforløb 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Borgere der er i risiko for at få tilkendt førtidspension, skal have en helhedsorienteret og sammenhængende 
indsats i form af deltagelse i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Ressourceforløbene vil ofte bestå af en 
kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. 
Forløbene kan vare fra et til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov, 
med henblik på at øge arbejdsevnen og bringe borgeren i beskæftigelse. 
Ressourceforløbene har dermed til opgave at afprøve og øge borgerens restarbejdsevne og få etableret 
kontakt til arbejdsmarkedet fx ved at ansætte borgerne i fleksjob.  
 
Jobafklaringsforløb 
Borgere der ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelselsesmuligheder, vil ved 
fortsat uarbejdsdygtighed på grund af sygdom kunne tilbydes jobafklaringsforløb. Revurdering af alle syge-
dagpengesager sker efter 5 måneders sygdom. 
 
Jobafklaringsforløb er korte forløb. Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og 
maksimalt op til 2 år ad gangen med mulighed for op til 2 jobafklaringsforløb.  
 
Ydelsen i jobafklaringsforløb svarer til kontanthjælpssatsen og for borgere, der fortsat har en arbejdsgiver og 
overgår til jobafklaringsforløb, vil refusion til arbejdsgiveren svare til ydelsen på jobafklaring, så længe an-
sættelsesforholdet fortsætter. 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Ressourceforløb 
Budget 2016  243 
Afdelingens prognose 2016  244 
 
Jobafklaring   
Budget 2016  113 
Afdelingens prognose 2016  114 
 

 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for ressourceforløb udgør 29,4 mio. kr. i 2016. Forbruget forventes at udgøre 30,1 mio. kr. hvorfor 
der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Budgettet til jobafklaring udgør i 2016 12,6 mio. kr. Forbruget 
forventes at udgøre 13,8 mio. kr. hvorfor der forventes et merforbrug ved årets udgang på 1,2 mio. kr.  
Begge budgetter er inkl. midler til aktivering af borgerne. 
 
PERSPEKTIVERING: 
Som udgangspunkt kan en borger tilbydes et ressourceforløb i op til 5 år, men varigheden af forløbene vil 
være væsentlig kortere, da der i forløbene bl.a. vil være fokus på at målrette indsatsen mod fleksjobområdet.  
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3.4 Sygedagpenge 

KORT PRÆSENTATION: 
Borgere der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, kan få sygedagpenge, hvis de har en tilstrækkelig 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet 
uafbrudt i den seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer, eller 
- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til 
  midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt 
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned 
- borgeren er elev i lønnet praktik 
- borgeren er ansat i fleksjob 
Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er 
uarbejdsdygtig, vil kommunen revurdere borgerens situation og tage stilling til, om sygedagpengene kan 
forlænges. 
Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb. 
Området er ikke omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Kontinuerligt er der arbejdet med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge. Nedgangen 
i antallet af sygedagpengemodtagere afspejles delvist i antallet af revalideringer, fleksjob og førtidspensio-
ner.  
Udviklingen i aktivitetsniveauet for sygedagpenge opgjort i helårspersoner: 
 
  I alt 
Regnskab 2013  715 
Regnskab 2014  758 
Regnskab 2015  751 
Budget 2016  886 
  
Revision pr.30.04.16 uændret tilgang  1.012 
Revision pr.31.08.16 uændret tilgang  973 
 
 
Prognose 2016  939   
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 92,2 mio. kr. Det forventede forbrug forventes at udgøre 87,4 mio. kr. hvorfor der 
forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. 
Det skønnede mindreforbrug ved årets udgang er ved budgetrevision 31.08.2016 3,0 mio. kr. dårligere end 
skønnet pr. 30.04.2016. Det skyldes ikke, at der forventes flere sygedagpengemodtagere ved årets udgang, 
men den kendsgerning at refusionprocenten er ca. 7%-point lavere end forventet.  
   
På sygedagpengeområdet er der fokus på at få kontaktet alle nye telefonisk med henblik på en anmodning 
om status/legeerklæringer. Desuden arbejdes der på at øge antallet af virksomhedspraktikker og flere delvist 
raskmeldte. 
Da området er væsentligt ændret i refusionsreformen er der budgetteret ud fra gennemsnitsprisen pr. hel-
årsperson som anbefalet i budgetvejledningen. Imidlertid har det vist sig at specielt gruppen af sygemeldte i 
perioden 0 – 4 uger som ikke tidligere har været med i opgørelsen over antal sygemeldte, har en væsentlig 
lavere gennemsnitspris. Dette skyldes at mange i denne gruppe kun er delvis sygemeldt og kun er med i kort 
tid som sygemeldt. 
Der kan derfor ikke direkte sammenlignes med antallet af helårspersoner opgjort efter den hidtidige metode. 
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3.5 Kontanthjælp/uddannelseshjælp 
KORT PRÆSENTATION: 
Borgere, der ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan søge om kontanthjælp. 
Hvis borgeren er under 30 år og ikke har en kompetencegivende uddannelse, kan borgeren eventuelt være 
berettiget til uddannelseshjælp. 
 
Hvis en borger har en ægtefælle/samlever, der kan forsørge vedkommende eller borge-
ren/ægtefællen/samleveren har formue, som borgeren kan leve af, kan borgeren dog ikke modtage kontant-
hjælp og uddannelseshjælp. 
Det er en betingelse for at få kontanthjælp og uddannelseshjælp: 
- at borgeren har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør 
- at den sociale begivenhed ar medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie 
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension m.v. 
- at borgeren og en eventuel ægtefælle/samlever står til rådighed for arbejdsmarkedet 
 
Området er omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner der modtager den ene eller anden form for for-
sørgelse: 
     I alt 
Regnskab 2013    1.352 
Regnskab 2014    1.450 
Regnskab 2015    1.365 
Budget 2016     1.200 
Budgetrevision pr. 
30.04.16 ved uændret til-/afgang   1.399 
31.08.16 ved uændret til-/afgang   1.366 
Afdelingens prognose 2016    1.358    
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 105,0 mio. kr. som fordeler sig med 75,3 mio. kr. til kontanthjælp og 29,8 mio. kr. til 
uddannelseshjælp. Der forventes et merforbrug ved årets udgang på kontanthjælp på 13,0 mio. kr. mens der 
på uddannelseshjælp forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget skydes flere kontanthjælps-
/uddannelseshjælpsmodtagere end budgetlagt. Det forventede årsresultat på kontanthjælp er dog 4,6 mio. 
kr. bedre end forventet pr. 30.04.2016. Dette skyldes, at der er kontanthjælpsborgere, der nu i stedet får 
integrationsydelse og dermed flyttes over på integrationsområdet. Der er tale om ca. 50 borgere. Desuden 
forventes der lidt færre kontanthjælpsborgere end forventet pr. 30.04.2016.  
. 
PERSPEKTIVERING: 
Der skal arbejdes målrettet på at videreudvikle indsats og resultater på kontanthjælpsområdet i 2016. I 2016 
vil Center for Unge overtage opgaverne for alle unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Hovedfokus vil 
være at frigøre og udvikle uddannelsespotentialet i ungegruppen, således at deres tilknytning til arbejdsmar-
kedet styrkes og fastholdes. De åbenlyst uddannelsesparate unge vil få et uddannelsespålæg og blive visite-
ret til et aktivt tilbud som nytteindsats, mens de venter på opstart af en uddannelse på SU-betingelser. De 
uddannelsesparate unge vil modtage en aktiv tværgående uddannelsesrettet indsats for at få dem så hurtigt 
som muligt til at opstarte og gennemføre en uddannelse. De aktivitetsparate unge, der ikke umiddelbart er 
klar til at påbegynde en uddannelse – på grund af komplekse problemer ud over ledighed - vil modtage en 
tværgående helhedsorienteret indsats for at bringe dem så tæt på arbejdsmarkedet som muligt.  For øvrige 
kontanthjælpsmodtagere gælder, at der vil være fokus på en tidlig indsats, individuelt tilrettelagt med sigte på 
en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Via ”vend i døren” aktiviteter vil tilgangen til kontanthjælpssystemet 
blive forsøgt reduceret. Jobparate kontanthjælpsmodtagere vil blive henvist til virksomhedsrettede tilbud. For 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil der blive nyudviklet et forløb i PA der skal gøre dem parate til at 
medvirke i egentlige virksomhedsrettede tilbud. Det er forventningen, at overstående initiativer i sammenspil 
vil medvirke til at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere på området.                                                         
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3.6 Revalidering 

KORT PRÆSENTATION: 
Revalidering iværksættes af to årsager. Primært for at sikre borgernes fastholdelse af deres ansættelsesfor-
hold, sekundært iværksættes revalidering for at sikre så hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked 
som muligt. 
 
For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen og at der 
ikke er andre tilbud, som kan hjælpe borgeren med at fastholde eller at få tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Mulighederne undersøges ved arbejdspladsindretning, arbejdsprøvning, arbejdsoptræning (virksomhedsre-
validering), uddannelse, mv. 
 
Under forrevalidering udgøres forsørgelsen m.m. af den bestående ydelse, for eksempel kontanthjælp eller 
sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret igangsættes en revalidering efter særlig jobplan 
og her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.  
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
 
Samlet set er der følgende udvikling i antal helårspersoner:   
    
Regnskab 2013 136 
Regnskab 2014 159 
Regnskab 2015 115 
Budget 2016 130 
 
Budgetrevision pr.  
30.04.16 ved uændret til-/afgang 74 
31.08.16 ved uændret til-/afgang 65 
 
Afdelingens prognose 2016 63 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Det oprindelige budget for 2016 udgør 21,6 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 15,1 mio. kr. Området er 
dermed med til at dække det indtægtskrav på 12,3 mio. kr. der lå i AMU`S oprindelige budget. Der er færre 
på revalidering end forudsat ved budgetlægningen. Området forventes at komme ud af året med et mindre-
forbrug på ca. 5,4 mio. kr. 
 
PERSPEKTIVERING: 
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en øget anvendelse af revalideringsredskabet. 
Set i forhold til tidligere er lovgivningen ændret, så der ikke længere er noget retskrav på at blive revalideret 
til samme uddannelsesniveau og en revalidering skal nu rette sig mod et område med gode beskæftigel-
sesmuligheder. 
Igangsættelse af en revalideringssag indebærer en risiko for at borgeren mister forsørgelsesgrundlaget, hvis 
revalideringen ikke lykkes. Der foretages derfor en grundig vurdering af sandsynligheden for gennemførsel.
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3.7 Ledighedsydelse, fleksjob m.m. 

KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til: 
Området omfatter udgifter til: 
Løntilskud til borgere, der modtager social pension og er ansat i beskyttede enkeltpladser (tidligere skåne-
job). 
 
Løntilskud samt driftsudgifter til borgere ansat i fleksjob. Fleksjob tilbydes personer, der på grund af en varig 
og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen ikke kan opnå beskæftigelse på normale vilkår. Arbejdsgiveren 
betaler for de reelle timer borgeren arbejder. Desuden udbetaler kommunen et flekslønstilskud, der 
kompenserer for den nedsatte arbejdsevne. 
For at få ret til et fleksjob skal borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale 
vilkår være udtømte. Fleksjob kan oprettes i såvel private som offentlige virksomheder. 
 
Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til 
fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse kan udbetales i perioden frem til første fleksjob, mel-
lem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet. 
 
Ledighedsydelse er omfattet af budgetgaranti. Fleksjob er ikke omfattet af budgetgaranti. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 Fleksjob Ledighedsydelse I alt enkeltpladser 
Regnskab 2013 796 281 1.077 45 
Regnskab 2014 880 180 1.060 45 
Regnskab 2015 1.004 160 1.164 47 
Budget 2016 967 136 1.103 50 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.16 ved uændret til-/afgang 1.007 184 1.191 50 
31.08.16 ved uændret til-/afgang 1.030 175 1.205 50 
 
Afdelingens prognose 2016 1.042 172 1.214 50 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budget for 2016 udgør 110,0 mio. kr. Det faktiske forbrug forventes at udgøre 122,4 mio. kr. hvorfor der er et 
merforbrug på 12,4 mio. kr.  
Dette skyldes at langt flere tilkendes ledighedsydelse, da der kan bevilges fleksjob med meget færre timer. 
Der er derfor en stigning i både antallet af fleksjob og antallet af ledighedsydelsesmodtagere. 
De færre timer bevirker, at gennemsnitsprisen på fleksjob stiger. 
 
 
PERSPEKTIVERING: 
Der blev i efteråret 2012 gennemført en reform af fleksjobområdet. 
Fleksjob er efter reformudspillet blevet midlertidige for unge. Det giver for fleksjobberettigede et økonomisk 
incitament til at arbejde i flere timer ugentligt. For arbejdsgiveren er der et incitament til at ansætte flere fleks-
jobbere, idet der kun betales løn for det antal timer fleksjobberen rent faktisk præsterer. De resterende timer 
modtager fleksjobberen flekslønstilskud. 
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3.8 Jobtræningsordning, servicejob 
KORT PRÆSENTATION: 
Center for Arbejdsmarked formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpen-
ge eller kontanthjælp. 
 
Generelt skal borgeren have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at 
det sker tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrette 
uddannelse. 
 
En ansættelse med løntilskud kan højest være på 6 måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede 
ledige kan offentlige løntilskud højest være på 4 måneder hos den samme arbejdsgiver. 
 
Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob.  
Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 
100.000 kr., når de ansatte en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fort-
sat er ansat hos arbejdsgiveren. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Antal jobtræningspladser (helårs) for ledige: 
 
     
 
Regnskab 2013    135 
Regnskab 2014    106 
Regnskab 2015    87 
Budget 2016     50 
 
Budgetrevision pr. 
30.04.2016      48 
31.08.2016      41 
       
Afdelingens prognose 2016    34 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Budget for jobtræning, servicejob udgør 4,0 mio.kr. Det korrigerede budget udgør 4,1 mio. kr. efter tilførsel 
på 0,1 mio. kr. fra ØKD. Der forventes ved årets udgang et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.   
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3.9 Seniorjob 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Ledige over 55 år der er bosat i Frederikshavn Kommune og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn 
inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor dagpengeret udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommu-
ne. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen senest to måneder 
efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob. For en person ansat i seniorjob i Frederikshavn 
Kommune er det aftalt, at personen, som udgangspunkt skal indplaceres på grundløn i overenskomsten, 
hvor personen har sin primære arbejdsfunktion vurderet i forhold til timeforbrug. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Der er i 2016 budgetlagt med ca. 65 seniorjobs. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Budgettet for 2016 udgør 10,5 mio. kr. Forbruget forventes at udgøre ca. 11,0 mio. kr. Derfor et merforbrug 
på ca. 0,5 mio. kr. 
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3.10 Beskyttet beskæftigelse 
KORT PRÆSENTATION: 
Området omfatter udgifter til beskyttet beskæftigelse  
 
Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under 65 år som på grund af betydelig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på norma-
le vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 
Tilbuddet er en del af Projektafdelingen i Center for Arbejdsmarked og er omfattet af rammeaftalen mellem 
Region Nordjylland og kommunerne i regionen.  
Tilbuddet omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og en montageafdeling, hvor der produceres en 
række produkter til eksterne og interne kunder. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår 
som på det private arbejdsmarked. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Det oprindelige budget i 2016 udgør 2,7 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 2,8 mio. kr. efter tilførsel af 
0,1 mio. kr. fra ØKD.  Forbruget forventes ved årets udgang stort set at matche budgettet, hvorfor nettoresul-
tatet er 0 kr. 
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3.11 Forsikrede ledige 
KORT PRÆSENTATION: 
For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren: 
- være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret 
- opfylde beskæftigelseskravet 
- opfylde rådighedskravet 
- ikke være selvforskyldt ledig 
 
Det er a-kasserne, der administrerer reglerne og udbetaler arbejdsløshedsdagpengene. Kommunerne med-
finansierer dagpengene ud fra hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jf. beskrivelsen af 
refusionsreformen. 
 
De kommunale udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige finansieres på landsplan via en finan-
sieringsordning, der under ét sikrer økonomisk bæredygtighed i kommunerne. Finansieringsordningen inde-
holder 3 overordnede elementer, nemlig refusion, en særlig tilskudsordning og et særligt tilskud. Nettoudgif-
terne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige er, når refusionen er trukket fra, dækket af et beskæfti-
gelsestilskud, som gør, at kommunerne under ét er sikre på, at få alle udgifter til forsikrede ledige dækket 
ind. 
 
Der er indbygget både en midtvejs – og en efterregulering i finansieringsordningen. 
 
For 2016 har den enkelte kommune fået et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter i 2016. 
Beskæftigelsestilskuddet bliver midtvejsreguleret i juni 2016 og den endelige regulering foretages i juni 2017. 
Hertil kommer et særligt tilskud, der skal kompensere de kommuner, hvor der er en særlig negativ udvikling i 
ledigheden i forhold til de øvrige kommuner i landsdelen. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL: 
Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner. 
 I alt 
 

Regnskab 2013(4 ugers karens) 1.047 
Regnskab 2014(4 ugers karens) 971 
Regnskab 2015(4 ugers karens) 937 
Budget 2016 1.200 (920 fuldtidspersoner i oprindeligt budget) 
 
Budgetrevision pr.30.04.16 1.253 
Budgetrevision pr.31.08.16 1.083 
  
 
Afdelingens prognose 2016 1.046 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet på området udgør i 2016 140,3 mio. kr. Forbruget forventes at udgøre 132,5 mio. kr. ved årets 
udgang, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. 
Der er fokus på at intensivere indsatsen for de langtidsledige samt at reducere det gennemsnitlige antal 
ydelsesuger via jobrettet fokus i samtaler m.v. 
Den øgede aktiveringsindsats der nævnes nedenfor under Beskæftigelsesordninger, har været en medvir-
kende årsag til den fortsatte nedgang i antallet af helårspersoner. 
Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2016. Den ende-
lige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 foretages først i juni 2017. 
Det skal bemærkes, at budgettet er lagt med helårspersoner. I det nye refusionssystem kan der ikke opgøres 
helårspersoner, hvorfor der er omregnet til antallet efter det nye system. Der forventes oplysninger om hel-
årspersoner fra 2018. 
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PERSPEKTIVERING:  
Angående forsikrede ledige: Der forventes et fald i antallet af forsikrede ledige. Det hænger sammen med at 
krisen er ovre og at vi på landsplan er på vej ind i en periode med gunstig beskæftigelsesudvikling. Denne 
gunstige trend bliver i Frederikshavn understøttet af den positive beskæftigelsesudvikling inden for værks-
sporene: det maritime, fødevarer, oplevelsesøkonomi og energi. En gunstig lokal udvikling der vil blive stimu-
leret af, at der på regionalt plan er gang i store bygge –og anlægsprojekter og infrastrukturprojekter, som vil 
gavne beskæftigelsesudviklingen positivt, også inden for bygge –og anlægssektoren.  
Aktivt stimulerer CAM udviklingsmulighederne ved at intensivere formidlingsarbejdet, intensivere kontaktfor-
løbet, herunder samarbejdet med a-kasserne og et fokus på målrettet at gå i dialog med ufaglærte for at 
blive faglærte eller alternativt specialiserede faglærte.  
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3.12 Arbejdsmarkedsydelse/driftsudgifter 
KORT PRÆSENTATION: 
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført for at indfase den 2-årige dagpengeperiode gradvis. Den midler-
tidige arbejdsmarkedsydelse er fuldt indfaset i 2. halvår af 2016. Herefter kan der ikke overgå flere til midler-
tidig arbejdsmarkedsydelse. 
 
Det er a-kasserne, som administrerer ordningen og udbetaler ydelsen og reglerne er i vid udstrækning de 
samme, som gælder for arbejdsløshedsdagpenge. Kommunerne refunderer en del af a-kassernes udgifter 
på samme måde som ved arbejdsløshedsdagpenge. 
 
Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 % af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere 
og 80 % for forsørgere.  
 
Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og familieformue. 
 
Arbejdsmarkedsydelsen indgår i beskæftigelsestilskuddet. 
 
Antallet af personer for arbejdsmarkedsydelse er budgetteret til 115 helårspersoner i 2016. Der forventes 32 
helårspersoner. Dette skyldes primært større afgang fra ordningen end forventet. Ordningen ophører i 2016. 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Budgettet udgør 11,9 mio. kr. Forbruget forventes ved årets udgang at udgøre 2,5 mio. kr. hvorfor der er et 
mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Dette skyldes primært større afgang fra ordningen end forventet. Ordningen 
ophører i 2016. 
Ordningen finansieres via beskæftigelsestilskuddet. Der vil ske en midtvejsregulering i juni 2016. Den ende-
lige afregning af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 foretages først i juni 2017. 
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3.13 Projektafdeling 
KORT PRÆSENTATION: 
 
Kommunen har ansvaret for at tilbyde aktivering for borgere, der har behov for et tilbud. Tilbuddet skal inde-
holde en aktivitet der sikrer borgeren hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsør-
gelse. 
 
Disse tilbud gives primært som virksomhedsrettede tilbud, da evidensbaserede undersøgelser viser, at netop 
virksomhedsrettede tilbud har størst effekt. 
 
For de borgere, der ikke er plads til i den virksomhedsrettede aktivering eller som ikke er klar til at påtage sig 
et tilbud i en virksomhed er der oprettet indsatser med arbejdsmarkedsrettede perspektiver i Projektafdelin-
gen. 
 
Projektafdelingen er en intern anden aktør på arbejdsmarkedsområdet og fungerer som Jobcenterets udfø-
rer del i forhold til en række indsatser. 
 
I Projektafdelingen skal alle indsatser have et arbejdsmarkedsrettet perspektiv med fokus på hurtigste vej til 
selvforsørgelse. Projektafdelingen udbyder forløb, der både er i overensstemmelse med ministermålene, de 
lokale mål samt konkurrencedygtige og differentierende i forhold til andre og private aktører. 
 
Inden påbegyndelse af et forløb, screenes alle borgere med det formål, at få et overblik over i hvilken retning 
der skal arbejdes med borgeren. Alle forløb er individuelle og der laves en indsatsplan med målbeskrivelse 
for borgeren for at sikre, at tilbuddet bidrager til, at borgeren kommer tættere arbejdsmarkedet. Sammen 
med borgeren arbejdes der intensivt med at støtte og vejlede denne i deres tilbagevenden til arbejdsmarke-
det. 
 
Borgeren styrkes i deres mestringsevne i flere arbejdsmæssige relationer samt evnen til at tage ansvar 
for eget liv. 
 
I et forløb indgår der altid en virksomhedspraktik hvor formålet er at udvikle borgerens faglige, praktiske og 
sociale kompetencer. Indtil praktikpladsen er fundet, får borgeren tilbudt en række interne tilbud, bestående 
af: samtaler med coach, hjælp til jobsøgning, kontakt til virksomheder og vejledning til arbejdsmarkedet. 
 
Projektafdelingen har lokaler og aktiviteter i Frederikshavn og Skagen 
 
 
RESSOURCEFORBRUG:  
Projektafdelingen har et netto 0 budget, d.v.s. at aktøren sender faktura på de forskellige indsatsområder til 
jobcentret. Der fordeles udgifter vedrørende Projektafdelingen for ca. 8,0 mio. kr. 
 
 



ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Arbejdsmarkedscentret 
Budgetrevision pr.31.08.16 Beskæftigelsesordninger m.m. 
 

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrevision 2016 (#1333814) Side 19 
 

3.14 Beskæftigelsesordninger m.m. 
KORT PRÆSENTATION: 
Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale 
beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Udgifterne registreres under to driftslofter. Et ledighedsrelateret driftsloft, der omfatter aktivering af modtage-
re af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, selvforsørgende og uddannelseshjælp samt forsikrede ledige, 
der deltager i seks ugers jobrettet uddannelse og ét driftsloft, der omfatter aktivering af revalidender (inkl. 
forrevalidender) samt modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. 
 
Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i 
uddannelsestilbud inden for hvert af de to driftslofter. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  
 
Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger er omfattet af budgetgaranti. 
 
Herudover dækker området udgifter til Socialrådgivertjenesten for LO. 
 
AKTIVITETER OG AKTIVITETSTAL:  
Budgetmidlerne bruges til at aktivere ledige hos andre aktører og i egne beskæftigelsesprojekter og hos 
virksomheder og på uddannelsesinstitutioner. 
 
RESSOURCEFORBRUG: 
Det oprindelige budget for 2016 udgør 23,0 mio. kr. Efter tilførsel af frigjorte midler udgør det korrigerede 
budget 24,3 mio. kr. De frigjorte midler skal anvendes til ekstraordinære tiltag til uddannelse af ledige.  
Forbruget forventes ved årets udgang at udgøre 22,7 mio. kr. hvorfor det forventede mindreforbrug udgør 
1,6 mio. kr. 
På området er der indtægtsført et overskud på asylskolen på 3,0 mio. kr. 
 
Hovedparten af de udgifter der bliver konteret på dette område vedrører Projektafdelingen 6 ugers selvvalgt 
uddannelse, mentorordning, anden aktør, samt ordinær uddannelse. 
Det korrigerede budget fordeler sig således:  
 
  kr. 24,0 mio. netto vedr. beskæftigelsesordninger 
   kr.   0,3 mio. netto vedr. Socialrådgivertjenesten for LO 
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Notat

Ændringer i Integrationsloven samt tilpasning af aktiveringsstrategien for 

integrationsborgere i Frederikshavn Kommune. 

Dato: 27. september 2016

Den 1. april trådte kontanthjælpsloftet i kraft med virkning fra den 1. oktober 2016. 

Kontanthjælpsloftet betyder, at der kommer nyt loft over de samlede ydelser; 

integrationsydelse, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og 

ungeydelser samt børnetilskud. Der kan maksimalt ske et fradrag i integrationsydelsen

svarende til summen af særlig støtte og boligstøtte.

225-timers reglen, der ligeledes træder i kraft den 21. oktober 2016, indebærer, at alle 

modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, der godt kan 

arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde indenfor et år (svarende til 6 ugers 

arbejde). Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være 

berettiget til fuld hjælp. De personer, der ikke lever op til kravet, mødes med en 

konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.

Retten til ferie ændres allerede fra den 1. juli 2016, hvor retten til ferie for borgere, der 

modtager integrationsydelse frafalder. 

Den 17. marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen 

”Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration”, som skal medvirke til, at flere 

flygtninge og familiesammenførte udlændinge kommer i beskæftigelse og 

selvforsørgelse. Den 18. marts 2016 indgik regeringen og KL desuden aftalen 

”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, som ligeledes skal 

understøtte, at flere nyankomne udlændinge kommer i arbejde og desuden skal 

give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for at løfte integrationsopgaven. 

De væsentligste dele af aftalerne er siden udmøntet i to lovforslag med forventet 

ikrafttræden fra 1. juli 2016. Lovforslagene er vedtaget i folketinget den 3. juni 

2016. Lovforslagene udmønter store dele af ovennævnte aftaler. 

 L188: Lov om integrationsuddannelse (IGU)

 L189: Lov om ændring af integrationsloven 

L188: Lov om integrationsuddannelse

Lovens formål er at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge

og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke

opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. Formålet med loven er dermed, at 

flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opnår kvalifikationer, der giver 

grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnå varig og

ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

Sagsnummer: EMN-2016-01831

DokId: 1379407

Forfatter:

Maiken Pilgaard Krüger
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Integrationsgrunduddannelse (IGU)

 Toårigt lærlingeforløb for flygtninge og familiesammenførte flygtninge 

mellem 18 og 40 år, der har fået opholdstilladelse i Danmark indenfor de 

sidste 5 år. 

 Ordningen træder i kraft pr. 1. juli 2016 og gælder forsøgsvist de næste 3 

år.

 Ansættelse i en lønnet praktikstilling på en privat eller offentlig virksomhed 

efter gældende overenskomst på den pågældende fagområde.

 Skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse – faglig opkvalificering og 

danskundervisning.

 Virksomheden udarbejder i samarbejde med udlændingen en plan med en 

beskrivelse af, hvad den samlede integrationsgrunduddannelse forventes 

at indeholde.

 Arbejdsgiver afholder lønudgifter – staten finansierer udgifter til 

uddannelsesgodtgørelse

 Bonus til arbejdsgivere:

o Kr. 20.000,- efter 6 måneders ansættelse

o Kr. 20.000,- efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført

L189: Lov om ændring af integrationsloven 

Formålet med lovændringen er, at skabe bedre rammer for at modtage og 

integrere flygtninge samt at styrke det virksomhedsrettede integrationsprogram. 

I forhold til integrationsloven drejer det sig bl.a. om en bedre overgivelse af 

flygtninge fra asylcentrene til kommunerne, mere fleksible regler om boligplacering 

af flygtninge og flytteregler. Herudover drejer det sig om regelforenklinger, som 

omfatter afskaffelse af integrationsplaner for nyankomne flygtninge og 

familiesammenførte, målretning af helbredsundersøgelser og øget fleksibilitet for 

opfølgningssamtaler m.v. Desuden gennemføres en målretning af 

integrationsprogrammet mod arbejdsmarkedet med øget brug af 

virksomhedsrettede tilbud. Endelig målrettes finansieringen af 

integrationsindsatsen mod de kommuner, som modtager flest nye flygtninge, og de 

kommuner og virksomheder, som opnår de bedste resultater med at få flygtninge i 

arbejde, belønnes med resultattilskud og bonus.

Ændringerne af integrationsloven udmønter sig i hhv. asylfasen, overgangsfasen 

og i integrationsperioden. Asylfasen er perioden indtil den enkelte flygtning får 

opholdstilladelse. Overgangsfasen er de første 4-8 uger efter en flygtning har fået 

opholdstilladelse og stadig er på asylcenteret. Integrationsperioden er forkortet til 1 

år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt. 
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Hovedelementerne i den beskæftigelsesrettede indsats:

 Screening af flygtninges kompetencer allerede i asylfasen.

 Bedre overgivelse af informationer fra asylcenter til kommunen om den 

enkelte flygtning (der arbejdes på en digital løsning).

 Bedre visitering fra Udlændingestyrelsen, hvor de lokale 

beskæftigelsesmuligheder inddrages, ligesom der skal tages et geografisk 

hensyn.

 Turbodansk (25 timer ugtl.) i overgangsfasen på 1-2 mdr. fra asyl til 

kommunal overtagelse.

 Flygtninge skal mødes som jobparate i kommunen og inden 4 uger tilbydes 

en virksomhedsrettet indsats.

 Inden 3 måneder skal flygtninge endeligt visiteres som enten jobparate 

eller aktivitetsparate.

 Integrationsprogrammet afkortes til 1 år med mulighed for forlængelse i op 

til 5 år i alt.

 Danskundervisningen skal være mere erhvervsrettet.

 Justering af resultattilskud, så kommunerne får 75.000 kr., hvis en flygtning 

eller familiesammenført kommer i arbejde indenfor de første tre år og 

50.000 kr. i fjerde og femte år.

 Desuden midlertidig kommunal bonus på 25.000 kr. for hver ekstra 

flygtning eller familiesammenført, der kommer i beskæftigelse i forhold til 

året før.

 Endelig forhøjes det månedlige grundtilskud i 2017 og 2018.
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Regelforenkling:

 Integrationsplanen bliver afskaffet og dele af den indarbejdes i 

integrationskontrakten, herunder at der skal udpeges en koordinerende 

sagsbehandler.

 Opfølgning på integrationskontrakten skal ske efter en konkret vurdering 

og ikke efter faste intervaller (dog mindst 4 årligt).

 Kravet om økonomisk vurdering ved transportudgifter bortfalder for 

modtagere af integrationsydelse.

 Kravet om 37 timer bortfalder – i stedet et krav om min. 15 timers 

virksomhedsrettet indsats for jobparate og max. 6 ugers pause mellem de 

enkelte forløb. For aktivitetsparate fastsættes timetallet efter en konkret 

vurdering.

 Mulighed for fritagelse fra brug af Jobnet og Min Plan for flygtninge, der 

ikke har tilstrækkelige digitale færdigheder.

 Mere fleksibelt tidspunkt for kommunernes overtagelse af nye flygtninge –

førstkommende hverdag, når den 1. falder på en weekend eller helligdag.

Landstallet for flygtninge er af Udlændingestyrelsen udmeldt til 17.000 i 2016, 

hvoraf kvoten er 256 i Frederikshavn. Regeringen skønner, at kommunerne 

desuden vil skulle modtage 8.000 familiesammenførte til flygtninge i 2016. Inden 

sommerferien blev der udmeldt nye tal for 2016, hvor landstallet blev udmeldt ti l 

mellem 9.500-13.000, hvilket betyder, at kvoten i Frederikshavn er mellem 144 og 

196. I september 2016 er landstallet og dermed kvoterne igen blevet nedskrevet, 

således at vores kvote i 2016 nu er på 113 flygtninge samt eventuelle 

familiesammenføringer. På nuværende tidspunkt har Frederikshavn Kommune 

modtaget 49 voksne og 15 børn på kvoten i samt 12 voksne og 14 børn som 

familiesammenførte. 

Landstallet for 2017 er nedjusteret fra til 15.000 til 8.500 – heraf skal Frederikshavn 

Kommune modtage 125 personer samt familiesammenføringer.

Der vil fortsat være pres på integrationsindsatsen og behovet for en virkningsfuld 

og effektiv aktiveringsstrategi, der er i overensstemmelse med de beskrevne 

lovændringer, der træder i kraft fra den 1. juli 2016 og senest den 1. oktober 2016. 

Aktiveringsstrategien for integrationsborgere i Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommunes integrationsteam har udarbejdet en aktiveringsstrategi, 

der er i overensstemmelse med ændringerne i integrationsloven.

Asylfasen:

Asylfasen foregår på asylcenteret og asylskolen og løber indtil den enkelte 

flygtning får opholdstilladelse. 
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Overgangsfasen:

I overgangsfasen modtager de flygtninge, der har fået opholdstilladelse kursus i 

turbodansk 25 timer ugentligt indtil kommunal overtagelse.

Der skal i denne fase i samarbejde med asylskolen/asylcenteret udarbejdes en 

procedure for kompetenceafdækning af den enkelte flygtning og der skal 

udarbejdes en form for CV, der oplister den enkeltes kompetencer. Denne 

kompetenceafdækning skal formidles i et medie, der er direkte anvendelig i 

jobcenteret. Derudover skal den enkelte flygtning i stigende grad forberedes på de 

krav, de møder i kommunen. Integrationsteamet vil arbejde henimod at være godt 

forberedte til modtagelse af den nye flygtning til kommunen, således at den 

virksomhedsrettede indsats og sprogundervisningen kan påbegyndes straks ved 

ankomsten til Frederikshavn Kommune.

Som udgangspunkt vil alle integrationsborgerne blive mødt som jobparate. Kun 

ved åbenlyse begrænsninger vil der kunne matches til aktivitetsparat.

Integrationsperioden:

Integrationsprogrammet afkortes til 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i 

alt. Det er forventningen, at alle flygtninge, der ikke er selvforsørgende, forlænges i 

på op til de 5 år.

I samarbejde med sprogskolen skal den enkelte integrationsborger modtage et 

introduktionsprogram i første del af integrationsperioden. Programmet består af 3 

ugers intro, der indeholder emner omkring af være borger i Frederikshavn 

Kommune, dansk kultur og arbejdsliv. Introduktionsprogrammet vil afvikles som et 

parallelforløb med sprogundervisning på sprogskolen med 3 dage på sprogskole 

og 2 dage på intro. 

Efter introduktionsprogrammet skal integrationsborgeren deltage i op til 22 ugers 

praktikforløb, hvor fokus er på sprogudvikling. Forløbet består af 3 dage på 

sprogskole og 2 dage i praktik i en virksomhed. Der vil derfor blive et stort behov 

for at finde både kommunale og private praktikpladser, hvor integrationsborgerens 

sprog kan udvikles og dermed rustes til det ordinære arbejdsmarked. På 

sprogskolen vil der være fokus på at udvikle borgerens fagsprog og 

sprogundervisningen vil derfor blive kombineret med undervisning i 

branchepakkerne for at klæde integrationsborgerne bedst muligt på til at kunne 

arbejde indenfor branchepakkerne. Undervisningen indeholder både emner som 

rettigheder og pligter på job, sygemeldinger, kommunikation (til kollegaer, ledelsen, 

hvordan henvender man sig både mundtligt og skriftligt) og virksomhedsbesøg. 

Herudover uddybende viden indenfor de enkelte branchepakker om fx 

fagforeninger/a-kasse, sikkerhed på jobbet, ergonomi, redskaber og hjælpemidler 

mm. 
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Når sprogpraktikken er tilendebragt vil integrationsborgeren skulle deltage i 

branchepakkeforløb med henblik på at opnå færdigheder og kompetencer til at 

kunne varetage/opnå ordinær beskæftigelse. Det forventes, at borgeren skal 

igennem 2 praktikforløb af 13 ugers varighed. 

Der er mulighed for, at borgerne kan have 2 pauser på op til 6 uger. Men 

Frederikshavn Kommune arbejder ud fra, at der ingen pauser skal være i 

indsatsen. Der vil desuden være fokus på, at de integrationsborgere, der er 

underlagt 225-timers reglen både bliver informeret om betingelserne for 225-timers 

reglen og støttes i af finde ordinær beskæftigelse på minimum 225 timer. I 

perioden vil der desuden blive arbejdet på, at udvikle både interne og eksterne 

virksomhedscentre til integrationsborgernes virksomhedsrettede aktivering. 

Alle muligheder i redskabsviften vil blive anvendt i arbejdet med integrations-

borgerne – virksomhedspraktik, private løntilskud, jobrotation, særligt tilrettelagte 

forløb og IGU. Desuden tilbydes eventuel opkvalificering via samarbejde med 

erhvervsuddannelserne med særlige AMU branchepakkeforløb.

Der er igangsat et arbejde for at indgå en partnerskabsaftale med 

arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne med henblik på, at 

medvirke aktivt i integrationsindsatsen og have primært fokus på opbakning til 

anvendelse af de beskæftigelsesrettede redskaber.

Redskaber efter opnåelse af et vist sprogligt niveau

Der vil i første del af integrationsperioden være massivt fokus på job og sprog. 

Målsætningen er at få mindst 50 % i ordinær beskæftigelse indenfor det første år 

eller blive selvforsørgende via uddannelse. Der er dog fortsat behov for at udvikle 

tilbud til integrationsborgere med forløb ud over 1 år i integrationsperioden. 

Frederikshavn Kommunes integrationsafdeling har derfor set på mulighederne for 

en yderligere fokuseret indsats.

Ud over de nye muligheder i forbindelse med loven om integrationsuddannelsen 

(L188) vil Frederikshavn Kommunes integrationsteam gerne indgå et samarbejde 

med både VUC & HF/JobsPartner om et uddannelsesforløb og Foreningen 

Nydansker/frivillige erhvervsmentorer omkring et mentorforløb: 

1. Frederikshavn Kommune indgår i et pilotsamarbejde imellem VUC & HF 

Nordjylland og JobsPartner ”Nye veje til uddannelse og job” omkring en 

job- og uddannelsesrettet indsats for borgere i integrationsperioden. Via 

projektet opnår borgeren en solid platform for at kunne fastholde og 

gennemføre en studiekompetencegivende uddannelse. Borgeren vil 

modtage SU i studietiden.
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Målgruppen for forløbet er borgere, hvis danskkundskaber er gode nok til 

at kunne følge forløbet men hvor det dansksproglige niveau ikke er højt 

nok til, at de kan optages på de eksisterende ordinære uddannelsesforløb. 

Forløbet kan erstatte borgernes deltagelse på danskuddannelserne, når 

det efter en konkret vurdering skønnes, at borgeren indenfor et år kan 

bestå en G-prøve svarende til 9. klasse. Samtidig vil pilotprojektet varetage 

den beskæftigelsesrettede indsats for målgruppen via 

anvendelsesorienterede projektmoduler og tilbud om praktik. 

Målsætningen med forløbet er, at borgeren sluses direkte videre til job eller 

uddannelse, og støttes i overgangen. 

2. Foreningen Nydansker har et korps af frivillige erhvervsledere, der står til 

rådighed for at hjælpe integrationsborgerne. Der afsættes 4 timer om 

måneden i 6 måneder til at hjælpe en flygtning videre. Erhvervspersonen 

bidrager med netværk, branchekendskab og viden om det danske 

arbejdsmarked. Integrationsborgeren kommer hurtigere videre og tættere 

på ønsket beskæftigelse. Der er ca. 35 % af integrationsborgerne, der 

kommer i arbejde/uddannelse efter dette forløb. 

Målgruppen er ressourcestærke integrationsborgere, der enten har en 

kortere eller længere uddannelse, er klar til at påbegynde en uddannelse 

eller som på anden vis er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. De skal 

kunne føre en samtale med en mentor på enten engelsk eller dansk og 

have været i Danmark i maksimalt 3 år. 

Andre tiltag

Integrationsafdelingen har erfaret, at der som ny i Danmark melder sig mange 

spørgsmål undervejs i integrationsperioden. Når der sker nye hændelser i ens liv 

afstedkommer det ofte nye spørgsmål – hvordan læser jeg min varmeregning 

skattekort, NemID, kørekort og meget meget mere. Frederikshavn Kommune har derfor 

etableret en åben rådgivning 2 dage ugentligt i Integrationsafdeingen, hvor 

medarbejderne kan vejlede og råde borgerne. Der er tolk til rådighed i åbningstiden.

. 
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Asylfasen

•Foregår på asylcenteret og asylskolen

•Fasen varer indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse

Overgangsfasen

•Turbodansk til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse

•Kompetenceafdækning og overlevering til jobcenteret

•Forberede den enkelte flygtning på de krav, de møder i kommunen

Integrationsperioden 
0-1 år

•4 ugers introduktionsprogram

•Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling

•2x13 ugers branchepakkeforløb

•Udvikle interne/eksterne virksomhedscentre

•225 timers reglen

Integrationsperioden 
1-5 år

•Mulighed for at forlænge integrationsperioden i op til 5 år

•Mulighed for nyttejob

•Massivt fokus på job og uddannelse

•Nye veje til uddannelse og job i samarbejde med VUC og HF/job Partner

•Mentorforløb via frivillige erhvervsmentorer

•225 timers reglen
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Integrationsplan 2017 Dato: 14. september 2016

Indledning

Når Frederikshavn Kommune modtager nye flygtninge, involveres en lang række 

aktører på professionelt og frivilligt plan. Dette fordrer en stærk tværfaglig 

koordinering og kommunikation. Frederikshavn Kommunes plan for modtagelse af 

flygtninge udgør en fortløbende proces, hvor vi hele tiden reflekterer over og 

udfordrer vores samlede arbejde med integration. På tværs af organisationen, 

internt i de enkelte afdelinger samt i samarbejde med eksterne aktører som 

eksempelvis Frederikshavn Sprogcenter, virksomheder samt civilsamfundet, de 

aktive borgere, Integrationsrådet og foreningslivet.

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

organisationer, der også involverer sig i integrationsindsatsen. Kommunen lægger 

vægt på, at integrationsindsatsen involverer kommunens borgere, foreninger, 

organisationer og virksomheder, og der skabes vilkår, der motiverer disse ikke-

kommunale aktører til at bidrage til integrationsindsatsen.

Civilsamfundet kan supplere og bidrage netop der, hvor der er behov for adskillelse 

mellem myndighedstilgangen og det ”frie liv”, hvor borgeren selv har og tager 

ansvar for sit liv.

Integrationsplanen for 2017 skal sikre, at visionerne og målsætningerne i 

Frederikshavn Kommunes Integrationspolitik opnås. 

Integrationsplanen er bygget op ud fra 5 udvalgte fokusområder for perioden –

områder der kræver særlige indsatser i perioden. Integrationsplanen vil ligeledes 

tjene som arbejds- og måleredskab for den tværorganisatoriske indsats.

De 5 fokusområder er:

 Boliger til flygtninge

 Beskæftigelse og arbejdskultur

 Undervisning af to-sprogede elever

 Børn og voksnes brug af fritids- og kulturtilbud

 Opmærksomhed på radikalisering og ekstremisme

Der vil årligt i 1. kvartal blive udarbejdet status på planen.

Sagsnummer: 

EMN-2015-01396
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Fokusområde 1: Boliger til flygtninge

Integrationsplan 2017

Frederikshavn Kommunes strategi for permanent boligplacering tager sit 

udgangspunkt i ønsket om en vellykket integration. P.t. er der ingen boligmangel i 

kommunen – der vil dog kunne opstå flaskehalse efter billige boliger med 

nedsættelse af ydelserne dels fra den 1. september 2015 for nye 

integrationsborgere og fra 1. juli 2016 for en stor del af tidligere modtagne borgere.

Den styrende faktor for boligplacering for 2017 og fremover vil så nødvendigvis 

være, at udgifter til boligen harmonerer med borgerens/familiens indtægt. Der vil i 

fremtiden ske en boligplacering med udgangspunkt i hele kommunen og ikke alene 

de 3 hovedbyer – Frederikshavn, Skagen og Sæby.

Frederikshavn Kommune vil fremover foretage en boligplacering ud fra følgende 

øvrige kriterier:

 I nærområdet hvor borgeren boligplaceres, skal der være adgang til 

offentlige transportmidler, der tilgodeser såvel arbejds- som fritidsliv.

 Udgiften til boligen matcher borgerens/familiens indtægt.

 Antal kvadratmeter skal passe i forhold til familiens størrelse.

 Der skal ved boligplacering af familier med børn tages højde for, at der i 

nærområdet er tilgængelige pasningstilbud, folkeskole og relevante 

fritidstilbud.

 Der tilstræbes, at flere borgere med samme baggrund boligplaceres i 

samme lokalområde med henblik på at give borgeren/familien adgang til 

sociale netværk – og en ballast til at understøtte en positiv 

integrationsindsats.

 At civilsamfundet aktiveres som en del af modtagelsen af nye borgere i 

nærområdet.

Strategien for 2017

Enlige forsøges permanent boligplaceret ved ankomst, dog anvendes de 

midlertidige boliger, som er til rådighed så vidt muligt, indtil en permanent bolig kan 

fremskaffes jf. kriterierne ovenfor.

Familier forsøges permanent boligplaceret allerede ved ankomsten, i boliger hvor 

huslejen kan betales. Familierne får en grundig introduktion til kommunen og

lokalområdet samt anvendelsen af egen bolig, pengeinstitut, transport, 

handlemuligheder, praktiske gøremål, beskæftigelsesmuligheder mm.

Der udarbejdes en database med ledige boliger til internt brug, hvor kriterierne 

indgår som parametre, således at det sikres, at vi har et fornødent antal boliger til 

rådighed.
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Mål 2017

Der skal opleves en tilvækst på boligplacering af borgere med flygtningebaggrund i 

yderområderne på 15 familier/enlige

Ansvar: JC Integration
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Fokusområde 2: Beskæftigelse og arbejdskultur

Integrationsplan 2017

Det stigende antal flygtninge som kommer til Danmark og dermed Frederikshavn 

Kommune, betyder at Frederikshavn Kommune har en voksende udfordring med at 

sikre, at flygtningene opnår fodfæste på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Mål 2017

Det altoverskyggende mål vil i 2017 være, at flere borgere med flygtningebaggrund 

opnår selvforsørgelse enten via uddannelse eller ordinær beskæftigelse i 

integrationsperioden. Målsætningen for 2017 er, at minimum 70 borgere opnår

selvforsørgelse i løbet af 2017. Inden for den 3-årige integrationsperiode er 

målsætningen, at minimum 60-65% bliver selvforsørgende.

På kort sigt er det endvidere målet, at alle borgere hurtigst muligt efter ankomst til 

kommunen er aktive i deltagelse på sprogskole og parallelt deltager i 

branchepakkeforløb. Alle tilmeldes introduktionsforløbet Jobvejen med 

efterfølgende målrettet placering i en virksomhed, således at borgerne møder det 

danske arbejdsmarked hurtigst muligt.

Gennem deltagelse på Jobvejen introduceres borgerne til den danske 

arbejdskultur og dermed styrkes viden og forståelse for vejen til det danske 

arbejdsmarked. På Jobvejen vil der ske en tidlig afklaring af borgernes ressourcer, 

kompetencer og forsørgelsesmuligheder.

Der introduceres til 6-7 brancher, hvor der er identificeret jobåbninger for 

målgruppen. Formålet er at understøtte en målrettet beskæftigelsesindsats rettet 

mod konkrete brancher, hvor muligheden for beskæftigelse er til stede. Der vil 

ligeledes være mulighed for opkvalificering af de konkrete kompetencer, der 

efterspørges på arbejdsmarkedet. Eksempelvis AMU kurser eller 

virksomhedsforlagt opkvalificering. Dette sker i et tæt samarbejde med en række 

private virksomheder.

Der er behov for at udvikle værktøjer og metoder til opsporing og behandling af 

traumatiserede flygtning, som på sigt vil kunne blive en stor opgavemæssig og 

økonomisk belastning for den kommunale økonomi. Frederikshavn Kommune 

deltager i et 3-årigt metodeudviklingsprojekt rettet mod traumatiserede flygtninge 

med henblik på en tidlig indsats herunder etablering af særligt behandlingstilbud i 

kommunen. Projektet etableres omkring et tværgående team bestående af 

medarbejdere fra Integration, Familieområdet, Socialområdet og Handicap og 

Psykiatri. 

Der vil blive målt på følgende:

 70 borgere skal i ordinær beskæftigelse indtil den 31. december 2017
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 Der vil i 2017 være etableret minimum 240 virksomhedspraktikker for 

borgere i integrationsprogrammet.

 20 familier vil blive behandlet via den nye indsats på traumeområdet.

Ansvar: JC Integration
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Fokusområde 3: Undervisning af to-sprogede elever

Integrationsplan 2017

Frederikshavn Kommune har i de seneste år modtaget en del udenlandske børn 

og unge, som skal have deres skolegang i folkeskolen. Det har givet anledning til 

at se på den måde opgaven hidtil er løst på.

I efteråret 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at undervisningen 

fremover skal organiseres på en måde, som sikrer, at de udenlandske elever så 

hurtigt det er muligt modtager deres undervisning på distriktsskolen. 

Det der bliver lagt vægt på er, at eleverne:

 går i skole tættest muligt på bopælsadressen, da det vil gøre 

integration i fritiden lettere.

 hurtigt bliver tilknyttet en almen klasse.

For så vidt angår dagtilbuddene vil visiteringen ligeledes ske tættest muligt på 

bopælsadressen. Fokus vil være på sprogudviklingen, samarbejdet med 

forældrene og udvikle ”At lære at lære” begrebet som overgang til folkeskolen.

Mål 2017

 alle udenlandske elever i den skolepligtige alder bliver tilbud det rette 

tilbud, hvilket i Frederikshavn Kommune betyder, at man bliver indskrevet i 

et ”modtagelsescenter”. Fra centeret bliver eleverne sendt videre til det 

relevante tilbud. For størsteparten af eleverne vil det være deres 

distriktsskole.

 det enkelte barns behov skal afdækkes via screening for at sikre det videre 

forløb

 skole/hjem samarbejdet er i fokus  med eksempelvis følgende temaer:

o indsigt i det danske skolevæsen og skolekulturen

o søvn, madpakke, penalhus m.v.

o ”dansk” autoritet

 etablering af sprogklasse til børn med manglende eller kort skolegang

 etablering af tilbud til traumatiserede børn og forældre (særligt projekt i 

2016-2019)

 alle tosprogede børn skal deltage i et dagtilbud af hensyn til sprogudvikling 

og kulturforståelse samt forberedelse til folkeskolen

 alle forældre til tosprogede børn tilbydes information og viden om, hvordan 

de hjemme kan understøtte barnets danskkundskaber

Ansvar: Center for børn og skole
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Fokusområde 4: Børn og voksnes brug af fritids- og kulturtilbud

Integrationsplan 2017

Målene for 2017 er at udvikle og fastholde børn og voksne med 

flygtningebaggrunds tilknytning til fritids- og kulturtilbuddene i Frederikshavn 

Kommune. Det skal sikres, at borgerne har kendskab til mulige fritidsaktiviteter 

samt at borgere med flygtningebaggrund er brugere af fritids- og kulturtilbud i 

samme omfang som borgere med dansk baggrund.

I biblioteksregi er der mange tilbud til flygtninge som fx samarbejde med 

Bibliotekscenter for Integration ved Statsbiblioteket med bogdepoter på mere end 

30 sprog. Sprogdepotet opdateres løbende, så der er bøger på de sprog, som der 

er flest nationaliteter af i Frederikshavn Kommune.

Mål for 2017

 sikre drøftelse i Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 

om integrationsindsatsen

 sikre drøftelse på kommunale institutioner

 indsatsområde i virksomhedsplaner

 3 til 5 bogdepoter på biblioteker på de sprog, hvor de største grupper 

af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

 alle i sprogskolen kommer på biblioteket til bibintro (rundvisning og 

orientering om bibliotekets tilbud)

 etablering af sprogcafé ”Café Danish”. Et tilbud til alle, der har lyst til at 

møde nye mennesker og tale sammen på dansk om livet og 

dagligdagen. En time en gang om ugen. Formålet er at understøtte 

integrationen og at brugerne bliver bedre til dansk. 

Ansvar:

JC Integration – projekter støttet af Integrationsrådet

Center for Kultur og Fritid – Center for Bibliotek og Borgerservice
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Fokusområde 5: Opmærksomhed på radikalisering og ekstremisme

Integrationsplan 2017

Radikalisering og ekstremisme kan optræde hvor som helst. Det er et svært 

håndterbart fænomen, ikke mindst for frontmedarbejdere i kommunen, som måske 

ikke arbejde med radikaliseringsproblematikker ti l dagligt.  Tilgangen er, at det for 

sådanne frontmedarbejdere eller andre i kommunen skal være nemt at reagere på 

bekymring for eller kendskab til, at en person, som man er i kontakt med, er på vej 

til at blive radikaliseret. 

Frederikshavn Kommune har udarbejdet et hjælperedskab til brug for 

medarbejdere i kommunen, der får mistanke om eller kendskab til, at en person er i 

fare for radikalisering. Hjælperedskabet indeholder tydelige retningslinjer for 

ansvarsfordelingen imellem de kommunale enheder, som forhåbentlig medvirker 

til, at det bliver lettere for den enkelte at reagere i konkrete tilfælde. 

Hjælperedskabet definerer kort begreberne radikalisering og ekstremisme og 

beskriver bekymringstegn og opmærksomhedspunkter.  

Hjælperedskabet består af to actioncards. Et som er gældende for unge under 18 

år og et som er gældende for personer over 18 år. 

Mål 2017

 Implementere hjælperedskabet og actionscards hos frontmedarbejdere i 

Frederikshavn Kommune 

Ansvar:

Alle centre i Frederikshavn Kommune 
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Sammen	om	fremtiden	
Det går frem ad i Frederikshavn kommune, og der er god grund til at se positivt på fremtidenbåde for den

enkelte borger og for erhvervslivet. Ledigheden er lav, beskæftigelsen stigende og erhvervslivets indtjening i

vækst. Vi er med andre ord inde i en ny periode, hvor vi skal forholde os til nye muligheder på 

arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedet handler først og fremmest om mennesker. Hvad enten det er den enkelte ledige, som

søger nye muligheder, lønmodtageren, der skifter job, eller håndværksmesteren, som rekrutterer nye

medarbejdere, så er løsningen et godt jobmatch. Der skal med andre ord være balance mellem

efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft.

Et godt jobmatch er forudsætningen for vækst og fremgang

Arbejdsmarkedspolitikken er netop den værktøjskasse, som kan være med til at skabe gode

rammebetingelser for, at et godt jobmatch kan finde sted.Men rammer skal udfyldes, og det kræver

engagerede borgere, som er villige til at investere i sig selv om sine kompetencer, og virksomheder der

afsætter ressourcer til opkvalificering og påtager sig et stort socialt ansvar.

I Frederikshavn Kommune tror vi på, at vejen til succes går gennem investering i mennesker. Kompetencer

er den vigtigste ressource, og i Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at vi vil skabe de bedst 

mulige forudsætninger for kompetenceudvikling af ledige.

De nye muligheder ligger bl.a. inden for de maritime erhverv samt bygge- og anlægsområdet. Men hvis vi

skal sikre beskæftigelse og vækst, kræver det opkvalificering af arbejdsstyrken og fleksible virksomheder, så

der ikke opstår flaskehalsudfordringer, når jobmatchet skal skabes.

Derfor igangsatte Arbejdsmarkedsudvalget i 2016 en række initiativer, som vi allerede ser virkningen af og 

som vi vil fortsætte arbejdet med i 2017. Et af initiativerne handler om at løfte fra ”ufaglært til faglært eller

specialiseret ufaglært” inden for områder, hvor vi ved, væksten kommer. Det er et ambitiøst projekt, som 

arbejdsmarkedspolitikken ikke kan løfte alene og derfor er vi glade for det gode samarbejde vi har haft med 

både ledige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer. Samarbejdet er en 

forudsætning for, at vi kan lykkedes med opgaven. 

Vi glade for igen at kunne præsentere en Beskæftigelsesplan for 2017, hvor netop ”opkvalificering og

kompetenceudvikling er sat i centrum for indsatsen, da vi ved, at kompetenceudvikling er udgangspunktet 

for vækst i virksomhederne og varig ordinær beskæftigelse for borgerne. 

God læsning

John Karlsson
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Prognose	for	arbejdsmarkedet	i	
Frederikshavn	kommune

Faldende ledighed
Ledigheden i Frederikshavn Kommune er lav, og vi skal helt tilbage til årerne før 2012 for at finde et niveau,

hvor så få personer er arbejdsløse. Kun omkring 5 % af arbejdsstyrken er ledig, og langtidsledigheden har

været faldende de seneste år for specielt forsikrede ledige.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Som det fremgår af figuren, har ledigheden været nogenlunde konstant omkring 5 % siden sommeren

2013. Historisk har det vist sig, at en ledighed på under 5 % kan være et tegn på begyndende

flaskehalsudfordringer på arbejdsmarkedet. Flaskehalsen opstår, når virksomhederne oplever enten ikke at

kunne rekruttere medarbejdere eller tiltrække lige præcis de kompetencer, som der er behov for.

Løsningen er selvfølgelig ikke at lade ledigheden stige, men at holde fokus på arbejdsstyrken og sikre

løbende kompetenceudvikling inden for brancher med vækstpotentialer. At undgå flaskehals udfordringer

bliver et af de kommende års vigtigste indsatsområder.

Beskæftigelsen tilbage på niveau med 2010
At beskæftigelsen – forstået som antallet af personer med en lønindtægt fra en virksomhed i Frederikshavn

kommune – er faldende, er en myte. Faktisk har beskæftigelsen stort set været konstant siden foråret 2012,

hvis der tages højde for sæsonudsving:
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Beskæftigelsen faldt markant under finanskrisen, som satte ind henover sommeren 2008 og toppede i

starten af 2010. Herefter stabiliserede beskæftigelsensig, og i alt er der kun forsvundet ca. 2000

fuldtidsstillinger svarende til 10 %, hvilket er forholdsvist beskedent i forhold til andre kommuner, som har

nogenlunde samme rammevilkår som Frederikshavn Kommune. F.eks. har Lolland, Skive og Stevns

kommuner tabt i nærheden af 15 %.

Et andet godt pejlemærke på fremtidsudsigterne for beskæftigelsen fås ved at se på omsætningen i

erhvervslivet. Oftest er der sammenhæng mellem omsætningen og beskæftigelsen. Er der vækst i

omsætningen, ses også en stigning i beskæftigelsen:

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger: Opgjort i mio. kr. (opdateres med ny tal juli 2016
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Figuren viser omsætningen i industrien og turismen målt om hoteller og restauranter. At opgørelsen er

baseret på hele Nordjylland skyldes, at Frederikshavn Kommune indgår i en erhvervsstruktur, som binder

kommunerne sammen på tværs. Etableringen af supersygehuset vil f.eks. få effekt på beskæftigelsen i 

Frederikshavn kommune, ligesom havneudvidelsen i Frederikshavn vil tiltrække arbejdskraft fra vores

nabokommuner. Af figuren fremgår det, at omsætningen i industrien er tilbage på niveau med 2008, mens 

omsætningen i turismebranchen er steget med ca. 15 %. Nordjylland har dermed genvundet niveauet fra de

glade 00’ere. Det er vurderingen, at denne udvikling vil fortsætte.

Uddannelsespotentialet
Frederikshavn kommune er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor op imod 35 % er ufaglærte. Nedenfor er

der præsenteret en figur, som viser uddannelsessammensætningen i Frederikshavn kommune:

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Figuren viser, at op imod 80 % af befolkningen enten har grundskolen (ufaglært) eller en

erhvervsuddannelse, som den højeste gennemførte uddannelse. Den forholdsvis høje andel af ufaglærte har

i høj grad en historisk forklaring centreret omkring værfts- og fiskeindustrien. Særligt i kategorien af

personer over 40 år er der en overrepræsentation af ufaglærte. Det er dog vigtigt at notere, at på trods af

det lave uddannelsesniveau har mange af disse personer oparbejdet faglige kompetencer, som blot ikke er

dokumenterede. Derudover skal det bemærkes, at der siden 2006 har fundet en bevægelse sted, hvor andel 

af ufaglært er faldet med 5 % samtidig med, at andelen af erhvervsudannede er steget med 5 %. Særligt de 

seneste par år, er andel af ufaglærte faldet væsentligt.
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Udfordringen inden for de maritime erhverv er, at branchen er under forandring. Det betyder, at

efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft er faldende, men stigende for erhvervsuddannelserne. Det er en 

tendens, som Jobcenter Frederikshavn også har bemærket de seneste år, da andelen af ufaglærte ledige er 

stigende.

Den stigende efterspørgsel på kompetencer inden for erhvervsuddannelserne skal bl.a. ses i relation til

havneudvidelserne i Frederikshavn, som forventes at skabe nye arbejdspladser både i etableringsfasen og

især, når de nye faciliteter står klar.

Vi befinder os med andre ord midt i en omstillingsfase med nye beskæftigelsesmuligheder og

kompetencebehov, hvor ufaglærte ledige udgør en vigtig arbejdskraftreserve. Det er vigtigt, at vi omsætter

målgruppens viden til økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Derved skaber vi ikke kun større 

livskvalitet for den enkelte, men også et solidt fundament for fremtidens arbejdsmarked i Frederikshavn

kommune til gavn for erhvervslivet og kommende generationer.

Målsætningen kræver en opkvalificeringsindsats inden for områder, hvor vi ved, at der er eller bliver gode

beskæftigelsesmuligheder inden for en kort årrække. Nedenfor er der opstillet en illustration over de 

projekter og brancher, som vi med fordel kan målrette indsatsen imod:

Som det fremgår af oversigten, er der især inden for bygge- og anlægsbranchen et stort potentiale for

beskæftigelse, mens f.eks. efterspørgslen inden for de maritime fag ventes at stige, efterhånden som

havneudvidelserne står færdigetablerede.  

At der er behov for at sætte ind med en opkvalificeringsindsats hurtigst muligt skal også ses i relation til, at

Projekt/branc

he

Tiltag Økonomi Arbejdspladser

Havneudvidelse i

Frederikshavn

1. etape af 

havneudvidelsen 

forventes færdig i 2018.

Et projekt til ca. 500 mio.

kr.

200 arbejdspladser beregnet på

både anlæg og efterfølgende

drift.

Havneudvidelse i

Aalborg Renovering af 

flådestationen i 

Frederikshavn

Et projekt til ca. 300 mio.

kr.

100.

Supersygehus i

Aalborg

Etablering af 5 nye

supersygehuse hvoraf et

placeres i Aalborg

Et projekt til samlet 4,1

mia. kr.

Det vurderes, at etableringen

af supersygehuset og

udbygningen af Aalborg

Universitet vil skabe ca. 3000 

arbejdspladser. 
Renovering og

udbygning af

Aalborg

Universitet

Nye faciliteter til Institut

for Anlæg og Byggeri,

Biotek og Institut for

Energiteknik.

Samlet pris på ca. 800

mio. kr.

Samlede tiltag Ca. 5,7 mia. kr. frem til 

og med 2024.

Ca. 3.300 arbejdspladser.

Beskæftigelsespotentialerne inden for erhvervsfagene er, som det fremgår af illustrationen,

konkrete jobs, som vil blive udbudt på kort sigt, dvs. inden for en periode på ca. 5 år. Derfor

er det vigtigt, at vi allerede med Beskæftigelsesplan 2017 prioriterer indsatsen.
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mange ældre erhvervsuddannede forventes at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet,mens små

ungdomsårgange træder ind. Scenariet er vist i figuren nedenfor:

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Figuren viser, at antallet af personer over 55 år med en erhvervsuddannelse er markant højere end antallet af 

personer som er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er i sig selv en bekymrende udvikling og skal ses i 

relation til forholdsvis små ungdomsårgange og deres uddannelsesvalg.  Udviklingen kan bidrage til eventuelle 

flaskehalsudfordringer, da det netop er inden for erhvervsuddannelserne at efterspørgslen på kompetencer 

forventes. Arbejdsmarkedspolitikken kan bidrage med at løfte ledige fra ufaglært til faglært, men hvis vi skal 

have fuldt udbytte af beskæftigelsespotentialet, kræver det ansvar på tværs af politikområder og

samarbejdspartnere. Indsatsen kræver:

 A-kasser, som motiverer medlemmer til uddannelse, brancheskift og bred jobsøgning.

 Virksomheder, der tager et socialt ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og ikke

mindst ansætter lærlinge.

 Fleksible uddannelsesinstitutioner.

 Opsøgende erhvervsorganisationer, der kan være med til at motivere erhvervslivet.

Samarbejdet på tværs af arbejdsmarkedet i Frederikshavn kommune er i dag tæt forbundet i et godt og

progressivt samarbejde, hvilket er en stor fordel i det fremadrettede arbejde. Frederikshavn Kommune har

bl.a. taget initiativ til at oprette Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune, hvor såvel

kommunen, erhvervslivet, arbejdsmarkedsparterog uddannelsesinstitutioner er repræsenteret.

Uddannelse og kompetenceudvikling vil netop være nøgleemner i drøftelserne i rådet i 2017.
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Integrationsudfordringen 
Borgerkrigen i Syrien har medført, at vi i 2015 og 2016 har flere borgere på integrationsydelsen. Borgere som 

udgør en vigtig arbejdskraftreserve, hvis de opnår danskkundskaber og arbejdsmarkedstilknytning. Nedenfor 

er der vist en graf over udviklingen:

Jobindsats.dk og egne beregninger

Som det fremgår af figuren har der været en kraftig stigning i antallet af personer, som dog ser ud til at aftage 

kraftigt i 2017. Udviklingen afhænger dog i høj grad af udviklingen i Syrien og kommunens evne til at få 

borgerne hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Integrationsprogrammet strækker sig over 3 år hvor borgerne 

deltager i sprogundervisning og i virksomhedsrettede aktiveringsforløb med henblik på at opnå tilknytning til 

det danske arbejdsmarked. At udenlandsarbejdskraft har god succes med at få en fod indenfor på 

arbejdsmarkedet i Frederikshavn, kan bl.a. ses i tallene for udenlandske arbejdstagere: 

Jobindsats.dk og egne beregninger

Som det ses af figuren var der i starten af januar 2013 ca. 800 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere, 

hvilket medio 2016 er steget til næsten 1400. En udvikling som ser ud til at fortsætte de kommende år. Det er 

særligt inden for landbruget og i fiskeindustrien at den udenlandske arbejdskraft er efterspurgt.
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Den samlede vurdering er, at Frederikshavn kommune er på vej ind i en periode med stigende

omsætning i erhvervslivet, som vil få en positiv effekt på ledigheden og beskæftigelsen. Den 

væsentligste udfordring skal ses i relation til virksomhedernes efterspørgsel efter 

erhvervsuddannet arbejdskraft. Vi oplever en situation hvor mange erhvervsuddannede 

seniorer trækker sig tilbage samtidig med at forholdsvis få personer er i gang med en 

erhvervsuddannelse.

Særlige politiske tiltag som kan påvirke ledigheden og beskæftigelsen i 2017
I efteråret 2016 trådte 2 nye politiske prioriteringer i kraft som forventes at få indflydelse på 

beskæftigelsesindsatsen og ledigheden de kommende år. Regeringen og aftalepartierne er enige om, at 

tiltagen vil være med til at øge arbejdsudbuddet og få flere i arbejde. Forudsætningen for at få flere i job er 

dog, at det øgede arbejdsudbud skal modsvares af en øget efterspørgsel på arbejdskraft fra virksomhederne. 

Det betyder samtidigt, at der også skal være et match mellem de lediges kompetencer og dem der 

efterspørges af virksomhederne. En udfordring, som Frederikshavn Kommune i 2017 vil sætte fokus på bl.a. 

ved at arbejde målrettet med opkvalificering. 

Kontanthjælpsloft
Kontanthjælpsloftet betyder, at der kommer nyt loft over de samlede ydelser: kontanthjælp,

integrationsydelse, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelser samt 

børnetilskud. Der kan maksimalt ske et fradrag i integrationsydelsen svarende til summen af særlig støtte og 

boligstøtte. Hensigten med kontanthjælpsloftet er, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, og at 

incitamentet ikke er tilstede, hvis den samlede offentlige forsørgelse for en borgere overstiger mindstelønnen 

i overenskomsterne. 

225-timers reglen
225-timers reglen indebærer, at alle modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, 

der godt kan arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde indenfor et år (svarende til 6 ugers arbejde). 

Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. De 

personer, der ikke lever op til kravet, mødes med en konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.

Opsamling på hvilke mulighed og udfordringer vi står over for i forhold til 
ledigheden, beskæftigelsen og erhvervslivets vækst:
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Principper	for	beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsespolitikken er under forandring. Folketinget har igangsat initiativer, som giver anledning til at

prioritere anderledes i beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. I de kommende år vil fokus flyttes fra

proces til effekt. F.eks. er kommunernes refusion af forsørgelsesydelser så som dagpenge, kontanthjælp,

sygedagpenge fra staten afhængig af de lediges varighed på ydelsen. Det betyder, at jo længere tid en

borger er ledig, jo højere andel af ydelsen skal kommunerne medfinansiere.

Principper for beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune

Tidlig indsats
Alle undersøgelser viser, at en tidlig og kvalificeret indsats er med til at reducere ledigheden. Derfor er det

vigtigt, at kommunen så tidligt som muligt tilbyder den enkelte ledige en indsats, som kan adressere

udfordringer og tilrettelægge vejen tilbage i job. For nogle kan tidlig indsats bestå i konkrete anvisninger til

ledige stillinger, som den ledige skal søge, andre har måske behov for en hurtig screening i forhold til

Tidlig indsats

Virksomheds 
- rettet 
indsats

Samarbejde 
på tværs

Kompetence-
løft

Hjælp til 
selvhjælp

Frederikshavn Kommune vedtog med Beskæftigelsesplan 2016 en række principper, som skulle 

være kendetegnende for vores samarbejde med virksomhederne og ledige borgere. Principper 
som har været efterspurgte, og som vi vil arbejde på at styrke i 2017
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psykiske og sociale udfordringer osv.

Hjælp til selvhjælp

I samtalen med den ledige vil det bærende princip altid være arbejdsmarkedsperspektivet med fokus på

hjælp til selvhjælp. Den offentlige service skal sætte ind der, hvor den enkelte gerne vil, men ikke kan selv. Vi 

kalder det empowerment, og princippet er, at den enkelte tager ansvar for eget liv. Hvis den enkelte er

engageret og motiveret, er det erfaringen, at vejen tilbage på arbejdsmarkedet bliver mere synlig.

Igennem en coachende tilgang i samtalerne vil vi arbejde med hjælp til selvhjælps-filosofien og derigennem 

sikre hurtig progression i ledighedsforløbet.

Virksomhedsrettet indsats

Det er efterhånden dokumenteret, at aktivering i rigtige virksomheder er den hurtigste vej til varig ordinær

beskæftigelse. For dem, der har kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet og blot mangler en

trædesten på vej i job, skal den virksomhedsrettede indsats være en vigtig indsats. Det kan være

maskinarbejderen, som på trods af intensiv jobsøgning ikke er lykkedes med et jobmatch, der kan have

behov for en virksomhedspraktik.

Kompetenceløft

For de borgere, der gennem flere år på arbejdsmarkedet har oparbejdet kompetencer og viden, men som

ikke har gennemført en uddannelse, kan en opkvalificeringsindsats være den rigtige løsning. Det kan være

den ufaglærte murerarbejdsmand, som er blevet ledig, og som har behov for f.eks. et AMU-kursus for at

komme tilbage i job. Princippet skal være, at vi løfter fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært, når

det er nødvendigt og inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Samarbejde på tværs for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Førtidspensionsreformen fra 2013 knæsatte princippet om samarbejde på tværs i kommunerne, når der

skal skabes en vej tilbage i beskæftigelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen for mange

borgere går i virkeligheden på tværs af centrene, og det stiller krav til koordinering af aktiviteter, samtaler

og ydelser, hvor fokus altid skal være på den enkelte. De sidste 3 år har vi haft fokus på at nedbryde siloer 

og etablere snitflader kommunens centre imellem med fornyet fokus på borgerens udfordringer. Vi er ikke i 

mål endnu, og i 2017 vil vi have særligt fokus på at forbedre misbrugsbehandlingen på tværs af 

arbejdsmarkeds- og socialpolitikken. 
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Målgrupper	på	tværs	af	ydelseskategorier
Giver det mening, at ledige borgere tilbydes en indsats på baggrund af hvilken ydelse, de modtager, i en

organisation, hvor hjælp til selvhjælp er et bærende princip?

Såvel en kontanthjælpsmodtagersom en dagpengemodtager kan have ”glimt i øjet” og være motiveret for

at bliver opkvalificeret fra ufaglært til faglært eller til specialiseret ufaglært. I Frederikshavn Kommune 

mener vi, at ledige skal have den mest kvalificerede og effektfulde indsats, og at den indsats handler om at

tage udgangspunkt i mennesket bag ydelsen. Derfor har vi taget initiativ til at udarbejde en ny

målgruppeopdeling.

Målgruppeopdelingen bygger ovenpå de lovpligtige målgruppeinddelinger (LAB-grupperne) og skal samtidig

ses som en ramme, der markerer det fremadrettede ressourceforbrug i Center for Arbejdsmarked. I en

verden, hvor kommunerne måles benhårdt på evnen til at få ledige i varig beskæftigelse, er det vigtigt, at vi

fokuserer på borgernes egen motivation og arbejdsmarkedsperspektiv.

Nedenfor er der præsenteret 2 figurer. Figuren til venstre udtrykker det tidligere ressourceforbrug i

forhold til udvalgte målgrupper, mens figuren til højre viser de nye målgrupper og det fremtidige

ressourceforbrug:

Målgruppeopdeling skal ikke ses som en statisk indplacering af borgere, men som et udtryk for progression.

Det betyder, at grænserne mellem de enkelte målgrupperer flydende, og at borgerne bevæger sig opad i

pyramiden, efterhånden som de udvikler sig henimod arbejdsmarkedet. Der er fokus på den individuelle

indsats.

Ideen med målgrupperne er, at vi prioriterer flere ressourcer på de borgere, der er tættest på

arbejdsmarkedet. Der vil derfor være mere fokus på job- og opkvalificeringsparate borgere end hidtil. 

Prioriteringen skal bl.a. ses i relation til, at vi er på vej ind i en periode med vækst og stigende beskæftigelse,

A-dagpenge

Jobparate 
kontanthjælps -

modtagere 
Uddannelses-
parate unge

Sygedagpengemodtager
e

Borgere i jobafklaring

Aktivitetsparate  
kontanthjælpsmodtagere

Aktivitetsparate unge

Borgere på ressourceforløb

Jobparate

Opkvalificeringsparate

Progressions -
parate

Mestrings-
parate
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hvor det er vigtigt at sikre en så velkvalificeret arbejdsstyrke som muligt, hvor jobparate og

opkvalificeringsparate borgere udgør en særlig vigtig arbejdskraftsreserve. Målgruppe opdelingen er i 

udgangspunktet en arbejdsproces, der blev igangsat med Beskæftigelsesplanen for 2016, og som bl.a. inden 

for opkvalificering af de opkvalificeringsparate har vist stærke resultater. Langt flere opkvalificeringsparate fik 

i 2016 opkvalificering i form af uddannelsesforløb end i de foregående år. 

Jobparate borgere
Jobparate borgere er personer, som forventes at komme tilbage i job indenfor en periode på 3 måneder, og

at de er klar til at påbegynde et ordinært job, så snart jobmuligheden opstår. Neden for er der opstillet et

eksempel på en jobparat borger:

Hvis der er tale om en borger med en forældet uddannelse eller en uddannelse inden for en branche med

beskeden efterspørgsel på arbejdskraft, kan jobcentret tilbyde opkvalificering i dialog med borgeren, hvis der 

eksister et arbejdsmarkedsperspektiv i opkvalificeringen. Et vigtigt parameter i forhold til opkvalificering er, 

at der er gode beskæftigelsesmuligheder ifølge arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland eller sekundært

hvis jobbet fremgår af Jobbarometret. En typisk person i denne målgruppe er f.eks. en tømrer, som er blevet 

ledig efter afslutningen på et byggeri, men hvor såvel den ledige som jobkonsulenten forventer, at 

ledighedsperioden bliver kort pga. gode beskæftigelsesmuligheder i byggeriet.

Med målgrupperne sikrer vi, at alle der vil, får en effektiv og individuel indsats på vej 

tilbage til arbejdsmarkedet. Hjælp til Selvhjælp er et bærende princip i samarbejdet mellem 

kommunen og ledige borgere. Hvad enten det er den mestringsparate borger med fokus 

rettet imod det rummelige arbejdsmarked, eller den ny ledige jobparate, så vil vi tilbyde en 
synlig og realistisk vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Anne Lund er nyuddannet humanist fra Aalborg Universitet og er flyttet tilbage til sin fødeby, 

Østervrå. Hun er fuld af energi og brænder for at finde et job, hvor hun kan bruge sine faglige 

kompetencer. Hun drømmer om et marketingsjob, men det er svært for hende at få foden indenfor 

i de lokale virksomheder. Virksomhederne har svært ved at se, hvad Anne kan.

Annes jobkonsulent skaffer hende en virksomhedspraktik på kontoret i en metalvirksomhed på 

havnen i Skagen. Umiddelbart er begge parter skeptiske. Anne har svært ved at se sig selv 

arbejde blandt mænd i kedeldragter, og virksomheden kan ikke helt fornemme hvilke 

arbejdsopgaver, Anne vil være i stand til at løse. Men det viser sig hurtigt at kemien er god. Anne 

blomstrer op på kontoret, og små opgaver ender hurtigt på hendes bord.

Virksomheden skal i gang med en større certificeringsopgave, som det kniber med at finde tid til. 

Da Anne er faldet godt til på arbejdspladsen og har vist, at hun er faglig dygtig, ender det med, 

at virksomheden tilbyder hende en midlertidig ansættelse.
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Opkvalificeringsparate borgere
Opkvalificeringsparate borgere er personer, som forventes at kunne bliver jobparate med en 

opkvalificeringsindsats. Det er for denne målgruppe, der afsættes ressourcer til opkvalificering fra ufaglært til 

faglært eller specialiseret ufaglært inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på det lokale-

eller regionale arbejdsmarked, og hvis uddannelsen optræder på den regionale Positivliste. Borgere i 

målgruppen har dermed en forventning om forholdsvist hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og de er 

motiverede for et uddannelsesløft.

Opkvalificeringsstrategien indeholder dermed mange facetter, og tilbuddene kan være alt fra korte AMU-

kurser over længere forløb hos erhvervsskolerne til ansættelse som voksenlærling eller i løntilskud. Det er 

vigtigt at bemærke, at bevilling af uddannelse sker i tæt samarbejde mellem den enkelte ledige og 

jobkonsulenten. I samtalerne vil der også være fokus på at anvende redskaber som realkompetencevurdering 

(RKV), test for læse-, skrive- og regnefærdigheder med efterfølgende bevilling af forberedende 

voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU).

Progressionsparate borgere
Progressionsparate borgere er personer, som inden for en periode på 12 måneder forventes at kunne blive

opkvalificeringsparate eller muligvis jobparate. Det er borgere, som f.eks. har været sygemeldte, men som

er motiverede for tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked. Det kan også være andre personer, som

igennem en årrække har modtaget offentlig forsørgelse, men som ønsker at deltage aktivt i en indsats, som

er rettet mod arbejdsmarkedet. For denne målgruppe vil tilbuddene ofte består i et forløb hos jobcentrets

screenings- og coachteam i kombination med en virksomhedsrettet indsats i f.eks. virksomhedspraktik eller i 

et virksomhedscenter. I andre tilfælde kan der være behov for at igangsætte OBU- eller FVU-kurser.

Jens Madsen har de seneste par år arbejdet som ufaglært metalarbejder indenfor offshore-branchen i 

Norge, men er desværre blevet afskediget i forbindelse med faldet i olieprisen og vender derfor tilbage 

til sin hjemby, Frederikshavn. Jens har flere års erfaring med TIG-svejsning, og i samarbejde med 

Jobcenter Frederikshavn drøfter Jens beskæftigelsesmulighederne som ufaglært metalarbejder i 

Frederikshavn kommune. De finder dog frem til, at efterspørgslen er beskeden.

Meget tyder dog på, at havneudvidelsen i Frederikshavn vil medføre stigende efterspørgsel på svejsere 

med certifikat. På trods af, at det er mange år siden, at Jens har siddet på skolebænken, er han 

motiveret for opkvalificering og deltager aktivt i processen med at kontakte arbejdsgivere, der vil 

ansætte ham efter opkvalificeringen. Sammen med jobcentret beslutter han derfor, at den hurtigste vej 

tilbage i varig ordinær beskæftigelse går gennem et opkvalificeringsforløb, hvor Jens erhverver 

kompetencen som certificeret TIG- svejser.

Efter endt opkvalificering kan Jens vende tilbage til arbejdsmarkedet som specialiseret ufaglært.
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Mestringsparate borgere
Mestringsparate borgere er personer, som kræver en længerevarende indsats. Målgruppen omhandler de 

borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, og som kræver en socialfaglig indsats. Det kan være 

personer med svære sociale, fysiske eller psykiske udfordringer, hvor både den enkelte og jobkonsulenten har 

svært ved at identificere et arbejdsmarkedsperspektiv på det ordinære arbejdsmarked. Mange i målgruppen 

vil have behov for en mentor med henblik på at udvikle en række mestringsevner. Det kan f.eks. være socialt 

udsatte ”brevsprækkeborgere”, hvor et første skridt på vej henimod i ”et godt liv” er at lære at mestre en 

række almene kompetencer i forhold til at håndtere en almindelig hverdag. For de mestringsparate borgere, 

hvor der kan identificeres motivation og et ønske om på sigt at vende tilbage til enten det ordinære eller 

rummelige arbejdsmarked, visiteres til rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet vil herefter drøfte 

muligheden for at igangsætte ressourceforløb. 

Gitte Sørensen forlod folkeskolen efter 9. klasse. Skolen gav hende en del udfordringer, og hun 

trængte til et pusterum. Gitte fik job som opvasker på en restaurant, men da den lukkede, valgte hun 

at søge kontanthjælp. I begyndelsen gjorde hun en stor indsats for at finde et nyt job, men da det ikke 

lykkedes, mistede hun efterhånden troen på sin egen kunnen. Hun begyndte at gå i byen på hverdage 

og sov længe dagen derpå. Gradvist blev alkohol og hash en del af hverdagen, og hun fik en kæreste, 

der ikke var helt på den rigtige side af loven.

En dag, hvor Gitte er til samtale på jobcentret, udtrykker hun over for jobkonsulenten, at hun er klar til 

forandringer. Kæresten er flyttet, og hun har lyst til en hverdag i fastere og roligere rammer. 

Jobkonsulenten henviser Gitte til et virksomhedscenter i en dagligvarebutik. Hun arbejder i 

begyndelsen ganske få timer om ugen og har indimellem svært ved at komme op om morgenen og

møde til tiden. Men den mentor der er tilknyttet virksomhedscentret, er en god støtte for hende, og 

gennem de næste måneder kommer hun op i tid og begynder at føle glæde ved arbejdsopgaverne. 

Hendes arbejdsgiver er meget tilfreds med hendes arbejdsindsats.

Da forløbet i virksomhedscentret er slut, er Gitte indstillet på at genoptage sin skolegang med henblik 

på at uddanne sig som butiksassistent.

Gert Larsen har gennem mange år været misbruger af hårde stoffer, og misbruget har medført, at han i 

dag har psykiske udfordringer. Han er ikke i stand til at møde op, når han bliver indkaldt til samtaler på 

jobcentret.

Gert har en mentor, som kommer forbi en gang om måneden. Det er ikke altid, Gert er klar til at lukke 

mentoren ind, men alligevel opbygges der langsomt et tillidsforhold mellem de to. Mentoren får 

overbevist Gert om, at han bør tage imod kommunens tilbud om misbrugsbehandling. De følges til 

behandlingen de første par gange, og det går langsomt fremad

Forhåbentlig vil Gert på sigt være klar til at komme i behandling for sine psykiske lidelser, hvorefter der 

muligvis vil åbne sig et arbejdsmarkedsperspektiv. Indtil videre er der fokus på at anerkende de små, 

personlige fremskridt.
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Beskæftigelsespolitiske	mål	for	2017
Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i kommunerne, 

udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, 

som skal danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner.

Nedenfor er de 4 beskæftigelsespolitiske mål for 2017 vist. Målene understøtter regeringens og 

beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet, herunder ambitionen om at få flere i

arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

De beskæftigelsespolitiske mål skal ses som en overordnet ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2017 og

skal være med til at sikre et robust og fremtidssikret arbejdsmarked i de kommende år. Det betyder blandt

andet, at målene ikke kun vil have en direkte effekt på ledigheden og beskæftigelsen i 2017, men især i de

kommende år i form af, at den enkelte bliver fastholdt i beskæftigelse, og virksomhederne kan rekruttere

kvalificeret arbejdskraft.

De første 3 beskæftigelsespolitiske mål er videreført fra 2016, mens mål nr. 4 omkring 

integrationsindsatsen er nyt. Det skal dog bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 2016 udarbejdede et 

lokalt mål omkring integrationsindsatsen, hvor fokus var på, at flere skulle i arbejde eller uddannelse. Det 

lokale mål betyder, at vi er på forkant med ministerens mål. 

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2. Flere unge skal have en uddannelse

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælps-

modtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
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Beskæftigelses	politisk	mål	1:
Virksomhederne	skal	sikres	den	nødvendige	
og	kvalificerede	arbejdskraft
Ministeren skriver om målet: Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte 

en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Jobcentrene skal samtidig have fokus på en 

målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af 

virksomhederne.

I Frederikshavn Kommune har vi valgt at opdele ministerens mål i 2 delmål. Et mål der handler om 

opkvalificering af ledige, og et mål som handler om samarbejdet med virksomhederne. Vi mener, det er 

vigtigt, at sætte konkrete mål for begge indsatser og derigennem sikre, at vi opkvalificere ledige inden for 

områder, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft. 

Delmål 1: Flere ledige skal opkvalificeres 
I Frederikshavn kommune er der forholdsvis mange i arbejdsstyrken med svag uddannelsesbaggrund.

Jobbarometret viser, at virksomhederne i stigende grad efterspørger faglærte kompetencer, og derfor er det 

vigtigt at sætte ind med en opkvalificeringsindsats, som reducerer risikoen for langtidsledighed, og samtidig 

understøtter beskæftigelsen. Dertil kommer, at gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken er stigende, hvilket

bl.a. kan tilskrives, at de ungdomsårgange, som træder ind på arbejdsmarkedet, er markant mindre i antal

end de store efterkrigsgenerationer. Derfor er det vigtigt at sætte ind med en opkvalificeringsstrategi, som

kan øge beskæftigelsen for ledige med svag uddannelsesbaggrund og understøtte virksomhedernes

vækstpotentialer.

Målsætning for opkvalificeringsindsatsen
Opkvalificeringsstrategien er en vigtig prioritering i 2017 og derfor ønskes gennemsigtighed om indsatsen.

Dette skal være med til at sikre kvalitet i drøftelserne med samarbejdspartnere i bl.a. Det Lokale

Arbejdsmarkedsråd om retningen for indsatsen. Derfor er der udarbejdet en række resultatkrav, som der

løbende vil blive fulgt op på:

Hvem skal opkvalificeres?
Beskæftigelsesmålet omhandler gruppen af ledige, som har behov for en opkvalificeringsindsats for at 

kommer tilbage i ordinær varig beskæftigelse. Nedenfor er der opstillet en figur, som viser gruppen af ledige,

som er i målgruppen for beskæftigelsesmålet. 

Resultatkrav for delmål 1: Flere ledige skal opkvalificeres

 Jobcenter Frederikshavn skal etablere 70 voksenlærlingepladser

 Jobcenter Frederikshavn skal igangsætte 35 jobrotationsforløb

 Mindst 400 borgere skal deltage i uddannelsesforløb inden for den Regionale pulje til 
uddannelsesløft
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Som det fremgår af figuren, omhandler beskæftigelsesmålet ledige med en bred vifte af udfordringer, men

fællesnævneren er, at vejen tilbage til ordinær varig beskæftigelse går gennem opkvalificering, og at de alle,

er motiverede for indsatsen og aktivt medvirkende.

Det er jobcentret, som bevilliger opkvalificeringsforløbet, og jobcentrets medarbejdere vil i samtalerne med

de opkvalificeringsparate ledige afklare potentialet for opkvalificering. I forbindelse med samtalerne vil der

lægges vægt på at afklare følgende:

    Erhvervserfaring

   Kompetencer

    Beskæftigelsesmuligheder indenfor nuværende branche

   Motivation

    Realistisk vej tilbage til arbejdsmarkedet

Det er vigtigt understrege, at såvel den ledige som jobcentret skal mene, at vejen tilbage til arbejdsmarkedet

går gennem opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på enten

Arbejdsmarkedsbalancen eller sekundært jobbarometret. 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.

Derudover er det vigtigt at understrege, at det ordinære uddannelsessystem fortsat er en mulighed for dem,

der ønsker uddanne sig til f.eks. sygeplejerske eller folkeskolelærer, eller som på anden vis ønsker at indgå i

et ordinært uddannelsesforløb.

Hvis indsatsen skal lykkes, kræver det et tæt samarbejde med Center for Arbejdsmarkeds

samarbejdspartnere som f.eks. a-kasserne, uddannelsesinstitutioner og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.  

Især for de opkvalificeringsparate, som er dagpengemodtagere, udgør fællessamtalerne mellem jobcentret,

Ufaglærte uden 
ungdomsuddannelse eller 
specialiserede ufaglærte

Ledige eller beskæftigende 
som er motiveret for et 
voksen- lærlingeforløb

Revalidender og 
fleksjobvisiterede

Borgere på integrations-
programmet som har 

afsluttet Danskuddannelse

Faglærte ledige med 
forældede kompetencer

Langtidsledige og 
selvforsørgende som har 

opbrugt retten til 
dagpenge

Faglærte ledige med 
kompetencer, som ikke 

længere efterspørges

Unge med en gymnasiel 
ungdomsuddannelse, som 

ikke er blevet anvendt

Borgere på 
integrationsprogrammet 

med mangelfulde 
dansksproglige 
kompetencer



22

den ledige og a-kasserne et vigtigt forum for drøftelse af opkvalificeringsstrategien.Mange ufaglærte har

haft dårlige erfaringer med uddannelsessystemet og ønsker ikke at screenes for f.eks. ordblindhed. Her vil a-

kasserne kunne bidrag væsentligt i forbindelse med at få motiveret den ledige til at tage ejerskab for et

opkvalificeringsforløb.

Hvordanskalderopkvalificeres?
Alle opkvalificeringsparate ledige har ikke behov for den samme indsats, da nogle er ordblinde, andre har

gennemført AMU-kurser, og andre igen er faglærte med forældede uddannelse. Derfor er det vigtigt, at

indsatsen altid tager udgangspunkt i en individuel vurdering i samtalerne mellem jobcentret og den enkelte

ledige. Jobcenter Frederikshavn har udarbejdet 3 spor, som skal ses som en overordnet ramme for

opkvalificeringsindsatsen1

Spor 11

Spor 2

                                                  
1EUV er særligt målrettet ledige, som f.eks. har arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en produktionsvirksomhed

eller på en byggeplads. EUV veksler mellem undervisning på en skole og perioder i praktik. Den Regionale
Uddannelsespulje blev implementeret i forbindelse med beskæftigelsesreformen, hvor der på landsplan blev afsat 100.

mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel af ledige dagpengemodtagere.

Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Særligt ufaglærte, som har minimum 2 års erhvervserfaring inden for samme branche, og ufaglærte 

som gennem årerne har gennemført et eller flere AMU-kurser, kan profitere af et kompetenceløft. Et 

kompetenceløft, som går ud på at løfte fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært. Center for 

Arbejdsmarked vurderer, at op imod 50 % af de opkvalificeringsparate er omfattet af dette spor. 

Indsatsen for denne gruppe af opkvalificeringsparate starter med en screening af den enkelte ledige. I 

screeningen vil der være fokus på at identificere, om borgeren er motiveret for opkvalificering, og 

herefter en vurdering af, om der er behov for et forløb på sprogskole, ordskole eller f.eks. en real 

kompetence vurdering inden en regulær uddannelsesindsats. Selve uddannelsesforløbene vil fokusere 

på erhvervsuddannelse for voksne (EUV), jobrettet uddannelse og Den Regionale Uddannelsespulje.

Specialiserede ufaglærte og faglærte med kompetencer, som ikke efterspørges, eller hvor der er behov 

for yderligere specialisering for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Ledigheden opstår ofte på 

grund af et fald i beskæftigelsen i brancherne i takt med, at produktionen flyttes væk fra Danmark, eller 

at produktionen automatiseres/digitaliseres.  Det betyder, at denne gruppe jævnligt har perioder med 

ledighed. Center for Arbejdsmarked vurderer, at op imod 30 % af de opkvalificeringsparate er omfattet 

af sporet. Denne gruppe af ledige vurderes at være direkte parate til at påbegynde et 

opkvalificeringsforløb eventuel i samarbejde med en real kompetence vurdering. Forløbene vil fokusere 

på jobrettet uddannelse, EUV og Den Regionale Uddannelsespulje.
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Spor 3

De 3 spor indeholder eksempler på opkvalificeringsforløb for opkvalificeringsprate borgere. For spor 1 og 2 er 

det vigtigt at bemærke, at tilbud om realkompetence vurdering spiller den afgørende faktor. Det er igennem 

en kompetencevurdering, at den specialiserede ufaglærte CNC operatør kan opnår merit og f.eks. opnå at 

kunne gennemføre en uddannelse som industritekniker inden for dagpengeperioden på 2 år. I forbindelse 

med realkompetencevurdering skal det fremhæves, at vurderingen altid fortages med udgangspunkt i 

personens nuværende ufaglærte kompetencer set i forhold til en konkret uddannelse. Det betyder, at der ikke 

er frit valg på ”alle hylder”, men at merit til en uddannelse gives i forhold til helt konkrete erhvervede 

kompetencer.

I 2016 har Jobcentret haft et stort fokus på at opkvalificere ledige inden for rammerne af den Regionale pulje 
til uddannelsesløft. Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af 

driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste

inden for en af ministeriet udmeldt økonomisk ramme. Rammen for Frederikshavn Kommune var i 2016 ca. 1 

mio. kr., og administrationen forventer, at rammen for 2017 vil være tilsvarende. Frederikshavn Kommune har 

dog brugt langt flere midler, hvilket skal ses i relation til, at uddannelserne som er omfatter af puljen, har vist 

rigtig stærke beskæftigelseseffekten. Praksissen forventes fastholdt i 2017.

Delmål 2: Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
Et godt samarbejde mellem beskæftigelsespolitikken og virksomhederne er afgørende for at kunne tilbyde 

flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats og fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller 

sygdom på deres arbejdsplads. Derudover er et tæt samarbejde med til at sikre, at vi opkvalificere ledige 

inden for brancher, hvor vi ved, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft.

Målsætning forden virksomhedsrettede indsats
Frederikshavn Kommune vil i 2017 fortsætte linjen fra 2016 og 2015 ved at have fokus på tilvejebringelse og

formidling til jobåbninger og ordinære jobs til de ledige, som skabes på baggrund af et intensiveret

opsøgende arbejde i virksomhederne.

I dialogen med virksomhederne skal der løbende sættes fokus på muligheden for opkvalificering af

nuværende og kommende medarbejdere; blandt andet gennem jobrotation og voksenlærlingeordningen. 

Tilskudsordningerne inden for beskæftigelsesområdet vil især blive anvendt i forhold til at bringe

opkvalificeringsparate og progressionsparate borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Det er helt centralt, at indsatsen overfor virksomhederne fastholdes. Et godt virksomhedssamarbejde er en 

Specialiserede ufaglærte og faglærte med stærke og efterspurgte kompetencer samt stabil tilknytning 

til arbejdsmarkedet, men som på grund af alder eller sociale-, fysiske- eller psykiske udfordringer har 

svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe vurderes at udgøre ca. 20 % af de 

opkvalificeringsparate. Opkvalificeringsindsatsen for denne målgruppe vil primært være 

virksomhedsvendt. Virksomhedspraktik og privat løntilskud vil være de fortrukne redskaber, men der 

kan også igangsættes korte uddannelsesforløb, såfremt borgere kan fremvise jobgaranti.

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 1, delmål 1: Samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes

 Der skal foretages mindst 450 virksomhedsbesøg i virksomheder, som vi i dag ikke 
samarbejder med.
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forudsætning for, at vi kan hjælpe ledige i job. En tæt kontakt og dialog med virksomhederne er med til at 

sikre, at jobcentret kender virksomhedernes nuværende og kommende behov for arbejdskraft. Når

jobcentret kender virksomhedernes behov, er det muligt at målrette indsatsen og igangsætte de

opkvalificeringsforløb for ledige, hvor der efterfølgende er mulighed for job. Virksomhederne og jobcentret

skal samarbejde om at klæde arbejdsstyrken rigtigt på.

Samtidig er det vigtigt, at Jobcenter Frederikshavn har et stort kendskab til de lediges kompetencer, så de

kan henvise de rette personer, når virksomhederne haret rekrutteringsbehov. Jobcenter Frederikshavn

ønsker at være virksomhedernes fortrukne rekrutteringspartner, og det kræver, at jobcentret kan formidle

de medarbejdere, som virksomhederne efterspørger.

Strategi for samarbejde med erhvervslivet
Formidling af ordinære jobs er en kerneopgave, og der er stort fokus på jobskabelse. Virksomhederne skal

kende vores ydelser, og de skal vide, at vi tilbyder hjælp til rekruttering i form af oprettelse af jobannoncer,

udsøgning af cv’er samt tæt opfølgning på processen.

Virksomhederne besætter ofte ledige stillinger uden jobopslag via uopfordrede ansøgningerog gennem

netværk, og det betyder, at mange jobs ikke er synlige for ledige. Når vores kontakt med virksomhederne er 

tæt, får jobcentret kendskab til nogle af disse stillinger og kan så spille de ledige på banen.

Som rekrutteringspartner er vi en aktiv medspiller i forhold til at skabe vækst og udvikling i 

virksomhederne. Vi kan hjælpe virksomhederne med at afklare deres kommende medarbejder-,

uddannelses- og kompetencebehov samt rådgive om, hvordan vores tilbud kan understøtte dette.

Jobbarometer
Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Jobcenter Hjørring og Jobcenter Brønderslev udarbejdet et 

såkaldt jobbarometer, der har til formål at afdække og tydeliggøre de vendsysselske virksomheders 

nuværende og kommende behov for arbejdskraft.

Selve jobbarometeret er en grafisk illustration over de stillingsbetegnelser, hvor de lokale virksomheder 

forventer en vækst i antallet af ansættelser indenfor 12 måneder, samt de stillingsbetegnelser, hvor 

virksomhederne forventer en tilbagegang i antallet af ansatte eller ingen vækst i antallet af ansættelser. Der 

er både udarbejdet et fælles jobbarometer for de involverede kommuner samt 3 lokale jobbarometre. 

Jobbarometeret for de 3 kommuner viser, at virksomhederne generelt ser lyst på fremtiden. Lidt over en 

tredjedel af virksomheder forventer, at de om et år har flere ansatte end i dag, mens ca. 60 % forventer, at 

antallet af medarbejdere forbliver konstant. Kun 4,9 % af de adspurgte virksomheder forventer færre ansatte 

ved starten af 2017. Samlet forventer de adspurgte virksomheder en nettovækst på 1.128 medarbejdere over 

de kommende 12 måneder. 

Vi ønsker at bygge bro mellem udbuds- og efterspørgselssiden for at sikre et optimalt

match mellem virksomhedernes behov og arbejdsstyrkens kompetencer. Det kræver, at vi

leverer en professionel service til virksomhederne. Virksomhederne skal opleve, at

indsatsen er virksomhedsfokuseret, og at det er nemt at samarbejde med kommunen. De 

skal føle, at de får en god service og hjælp i samspillet med kommunen.
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Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft så som kontorassistenter, håndværkere, smede, 

elektrikere, social- og sundhedsassistenter, men det er også karakteristisk, at der fortsat er en del jobåbninger 

for ikke-faglærte, f.eks. inden for handel, hotel og restauration, byggeriet og industrien. 

Der er en række stillingsbetegnelser der er faldende eller stagnerende efterspørgsel efter. Det gælder f.eks. 

produktionsmedarbejdere inden for visse industrierhverv, receptionister, kontormedhjælpere uden 

specialistkompetencer og kortuddannede inden for omsorgsfagene.

Rekrutteringsvanskeligheder er mest udbredte inden for byggebranchen, metalindustrien og hotelbranchen. 

Sammenholdes virksomhedernes arbejdskraftbehov med indtaget af elever og lærlinge, tegner der sig dog et 

tydeligt behov for en ændret praksis. Selvom der tages lidt flere lærlinge ind inden for enkelte sektorer, er der 

behov for en mere systematisk opkvalificeringsindsats, hvis virksomhedernes kompetencebehov skal dækkes 

blot om få år. Her venter en stor fælles udfordring for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og 

andre medspillere i opkvalificeringsindsatsen. En indsats som Frederikshavn Kommune ønsker at adressere

gennem vores kontakt med virksomhederne, hvor vi vil have fokus på at motivere til at virksomhederne 

påtager sig et større uddannelsesansvar.

Med henblik på at omsætte den viden som jobbarometrets giver til konkrete jobs, samarbejder Jobcenter

Frederikshavn tæt med blandt andet Erhvervshus Nord, VEU-center Nord og de lokale

uddannelsesinstitutioner. Derudover er der i Nordjylland generelt stor enighed om, at det er nødvendigt

med et godt samarbejde mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken, hvis vi skal lykkes med 

at sikre et godt match mellem udbuddet af- og efterspørgslen på arbejdskraft.

Fastholdelse	af	sygemeldte

Jobcenter Frederikshavn har fokus på at tilbyde virksomheder hjælp til at fastholde medarbejdere, der ikke

kan udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver på grund af sygdom. Ofte kan der findes løsninger, så

medarbejderen kan blive i virksomheden på trods af sygdom især, hvis der tidligt i forløbet iværksættes en

indsats. Det kan f.eks. være personlig assistance, bevilling af hjælpemidler eller tildeling af arbejdsredskaber.

Der kan også etableres en § 56-aftale ved kronisk eller langvarig sygdom med risiko for øget sygefravær,

eller medarbejderen kan få en delvis sygemelding. Jobcentret informerer virksomhederne om de redskaber,

der kan bringes i spil for, at en medarbejder kan fastholdes i ansættelsen. Herudover orienteres om fast

track-ordningen, som handler om at samarbejde ekstraordinært tidligt med virksomhederne og med

sygemeldte medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over 8 uger.
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Beskæftigelses	politisk	mål	nr.	2:	Flere	unge	
skal	have	en	uddannelse
Ministeren skriver om målet: Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention 

om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de 

nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og 

uddannelsesinstitutioner og understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde en 

varig tilknytning til arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden.

I Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at unge under 30 år skal gennemføre en 

ungdomsuddannelse. Forskningen viser, at en kompetencegivende uddannelse er med til at sikre en stærk 

arbejdsmarkedstilknytning, lav ledighed og et stabil indkomst. Dertil kommer, at virksomhederne i stigende 

grad efterspørger viden og kompetencer, som opnås ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Målsætningen for unge uddannelseshjælpsmodtagere
Frederikshavn Kommune vil i 2017 fortsætte med at bygge bro til uddannelsesinstitutionerne og arbejde for, 

at så mange unge som muligt påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2015 påbegyndte hele 

25 % af de unge uddannelseshjælpsmodtagere, som vi havde kontakt til en uddannelse. Det er et stærkt 

resultat som vi også i 2016 har forbedret os på, og som vi ønsker at bygge videre på i 2017. 

Mange af de unge vi mødre, er unge som er droppet ud af en uddannelse, eller har arbejdet som ufaglærte og 

blevet ledige, og som derfor søger om offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælpsydelse. Men det kan 

også være unge, som har gennemført gymnasialeuddannelser, og som efter eksamen mangler motivation til 

at fortsætte i uddannelsessystemet. 

Hvert år i april, maj og juni måneder oplever vi en stigning i antallet af unge, som søger om uddannelseshjælp. 

Årsagen er, at eksamensperioden nærmer sig, og at de har mistet troen på, eller ved, at de ikke kan bestå 

prøverne. I 2017 vil vi tage initiativ til at igangsætte en mentorfunktion, hvor vi vil arbejde på at ”spotte” de 

unge, som er i risiko for at droppe ud i forbindelse med eksamensperioden og sætte ind med en indsats, som 

kan fastholde dem i uddannelsen. Det er ikke en indsats, som vi kan løfte alene, men som vi vil prioritere højt 

og bestræbe os på at koordinere på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommunens centre og ungdommens 

ungdomsvejledning osv. 

Vi ved, at der er mange unge uden ungdomsuddannelse, som ikke modtager uddannelseshjælp og som vi 

derfor ikke er i kontakt med, men som enten er-, eller er i risiko for at ende på kanten af arbejdsmarkedet. 

Målgruppen strækker sig fra unge der ikke erklæres uddannelsesparate i folkeskolen, over unge der har et 

begyndende misbrug og til dem som på den ene eller anden måde er selvforsørgende og/eller lever af 

forælderens underhold. Denne gruppe af unge er i stor risiko for at ende på kanten af arbejdsmarkedet, hvis 

ikke vi får samlet dem op og får givet dem en skolemæssig succes. Ved at sætte ind med en tidlig og tværfaglig 

indsats, ønsker vi at hjælpe dem ind på en ungdomsuddannelse og videre ud på arbejdsmarkedet. 

Hvordan får vi flere til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse? 
Det er en ambitiøs målsætning som kræver samarbejde på tværs af ungdommens ungdomsvejledning, 

uddannelsesinstitutionerne, folkeskolerne og kommunens fagcentre. Heldigvis har vi i dag et godt 

samarbejde, men det er vigtigt, at vi videreudvikler det og i stigende grad ”får systemerne til at tale sammen”. 

At få udsatte unge i uddannelse er ikke en opgave, som beskæftigelsesområdet kan løfte alene, men en 

opgave som vi tager stort ejerskab af og som vi ønsker at prioritere. 
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I beskæftigelsesindsatsen mødes uddannelsesparate unge under 30 år uden uddannelse med indsatser og 

tilbud, der motiverer de unge til et uddannelsesforløb. På trods af at de i udgangspunktet er 

uddannelsesparate, så er der en grund til, at de endnu ikke har gennemført en uddannelse. Nogle lider af 

sociale og psykiske udfordringer, andre mangler motivationen, mens andre har udfordringer i forhold til 

misbrug. Det betyder, at der i indsatsen skal tages højde for den enkelte unges komplekse og ofte 

sammensatte udfordringer, hvor nøgleordene i forhold til effekten er høj kvalitet og stærk faglighed ikke bare 

i sagsbehandlingen, men i særdeleshed også i den indsats vi tilbyder de unge.

StepUp – Klar til uddannelse
StepUp er et undervisningsforløb målrettet 18-30 årige uddannelsesparate på uddannelseshjælp med behov 

for vejledning og opkvalificering ift. uddannelse og job. I forløbet tilbydes unge et forløb på op til 6 uger (kan 

variere i forhold til udfordringer), hvor der arbejdes målrettet med at forbedre den unges kompetencer og 

udfordringer. Formålet med forløbet er at:

De unge møder hver dag fra kl. 9 til 14 og undervisningen i StepUp forgår i hold, men med individuelle 

samtaler. Undervisningen spænder fra konkret undervisning i valg af uddannelse, over øvelser i at gå til 

jobsamtaler, og til mere værdibaseret undervisning hvor vi drøfter hvad det vil sige at være på 

arbejdsmarkedet (kropssprog, førstehåndsindtryk, konflikthåndtering osv.) Derudover er der en række 

individuelle moduler især knyttet til Skriveværkstedet, hvor den unge arbejder med konkrete opgaver i 

forhold til den situation som vedkommende står i. Det kan f.eks. være opgaver i forhold til at skrive en 

ansøgning til en virksomhed omkring en læreplads. I Skriveværkstedet er der samtidig mulighed for at få 

individuel sparring og hjælp til den konkrete opgave.

Vi oplever, at mange unge mangler viden om helt banale ting som arbejdsidentitet, at kunne styre egen 

økonomi og ikke mindst viden om uddannelsessystemet og derfor er det vigtigt at kunne tilbyde undervisning 

på flere forskellige platforme men med varierende intensitet. 

I forsøget på at gøre undervisningen så realistisk og relevant som muligt besøger vi løbende de 

omkringliggende uddannelsesinstitutioner, så de unge kan blive inspireret til at træffe det rigtige 
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uddannelsesvalg. Derudover besøger vi virksomheder med afsæt i kommunens fire vækstspor, så de unge kan 

få indblik i, hvilke brancher der rummer gode lokale beskæftigelsesmuligheder. 

Over 500 unge har deltaget i StepUp de seneste år og brugt forløbet som led i et succesfuldt trinbræt til en 

ungdomsuddannelse eller et job. Det er resultater, som vi er stolt af, men som vi i 2017 vil arbejde på at 

forbedre. StepUp vil i 2017 være en af nøgleindsatserne i arbejdet med at få flere unge til at gennemføre en 

ungdomsuddannelse – og vi vil i 2017 også forsat videreudvikle og forberede konceptet ift. nye muligheder.

Klar – Parat – Start
Klar – Parat – Start er et tilbud til unge som ud over manglende beskæftigelse og/eller ungdomsuddannelse er 

udfordret af et forbrug af rusmidler. I projektet arbejdes der ad to spor. Den unge skal ud af sit misbrug 

samtidig med, at den unge på sigt skal blive klar til at påbegynde en uddannelse, eller i job. De unge der 

tilbydes Klar – Parat – Start vil typisk også være tilknyttet StepUp, hvor de arbejder med at udvikle deres 

uddannelsesperspektiv. Målet for den gruppe er, at de skal deltage på fuld tid i StepUp. 

Tilbuddet er et faseopdelt tilbud, som består af to faser (Klar og Parat), hvor vi arbejder på at udvikle 

deltagernes progression. I misbrugsarbejdet er det vigtigt at de unge ikke oplever, at de ”står stille”, men det 

de flytter sig i forhold til deres misbrugsproblematikker. De to faser er:

Indholdet i tilbuddet er tilrettelagt med henblik på, at de unge udvikler en større indsigt i egne tanke- og 

handlemønstre, samtidig med, at de støttes til at skabe de forandringer, der skal til for at komme ud af 

misbruget og i gang med uddannelse eller job. Vores erfaringer at, at mange af de unge vi møder ofte har 

underudviklede sociale kompetencer og at det er vigtigt at arbejde med at udvikle disse, hvis den unge skal ud 

af sit misbrug. Derfor er samtale såvel i fællesskab med andre unge som med de ansat en vigtig indsats. I 

samtalerne har vi fokus på:

 Kunne håndtere trang og brug af rusmidler

 Kunne håndtere sine følelser på en konstruktiv måde

 Have et mål og en retning for sin fremtid

 Kunne møde til planlagt tid

 Kan tage kontakt til andre mennesker og skabe netværk og relationer. 

Herudover tilbydes også mindfulness, NADA akupunktur ligesom der arrangeres fællesspisning osv. Vi har 
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indtil videre haft gode erfaringer i arbejdet med at få unge ud af deres misbrug og ind i et konstruktivt 

progressionsforløb og vi vil i 2017 arbejde på, at understøtte endnu flere unge i at komme ind på 

arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Klar-Parat-Start kan også tilbydes i sammenhæng med 

ambulant behandling, eller direkte afvænning/afrusning inden påbegyndelse. 

Step-by-Step
For de unge som har diagnoser og særligt udfordrende problematikker, men som vurderes på sigt at kunne 

gennemføre et uddannelsesforløb, tilbyder vi et særligt samtaleforløb. Et samtaleforløb hvor vi arbejder med 

hverdagsmestring, som er et nødvendigt fundament for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Der tilbydes individuelle samtaler tilpasset den unges aktuelle behov indenfor både en støttende, adfærds- og 

kognitiv referenceramme. Den unge inddrages således i sin egen situation og egne behov, så den unge får 

ejerskab af mål og indsats, for at sikre at den unge kommer i uddannelse eller i beskæftigelse.Der arbejdes 

anerkendende, støttende og udviklende, dvs. med den unges måde at tænke på, den unges adfærd samt med 

motiverende og åbne spørgsmål, så den unge selv kommer med svarene og forholder sig aktivt og med 

ejerskab til egen situation.

Med samtaleforløbet vil den unge opnå selvindsigt, herunder selvmotivation, og opnå kognitive forandringer i 

tanke- og handlemønstre, så den unge bliver bevidst om tilfredsstillelsen af at meste hverdagen og 

selvforsørgelse i form af enten uddannelse eller beskæftigelse. Ved opstarten af et samtaleforløb, indgås der 

en kontrakt mellem den unge og en medarbejder vedr. forventninger fra begge parter. Der opstilles 

individuelle mål sammen med den unge, som bliver synlige redskaber for den unge ift. løbende udvikling.

Nogle af de problematikker som vi igennem samtalerne arbejder med omhandler:

 Motivation

 Selvværd og selvtillid

 Tristhed og modløshed

 Mistrivsel

 Problematikker omkring angst

 Eget ansvar for sit videre forløb ift. uddannelse eller beskæftigelse

Sideløbende med at de unge deltager i projektet, kan de også være tilknyttet StepUp eller Klar – Parat – Start 

for derigennem at tilbyde en sammensat indsats, hvor vi arbejder på flere udfordringer samtidigt. 

Nytteindsats
For unge der er åbenlyst uddannelsesparate og som i princippet blot ”venter” på at påbegynde uddannelse, vil 

nytteindsats være en vigtig indsats. Unge uddannelsesparate som har gennemført StepUp og som også venter 

på opstart på uddannelse kan nytteindsats også være relevant, hvis det f.eks. ikke kan lykkes at etablere en 

virksomhedspraktik indenfor den branche, hvor de søger uddannelse.     

Sammen med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og Arbejdsmarkedsudvalget har vi udviklet en model for 

indsatsen, hvor de unge i nytteindsats kan udføre meningsfulde arbejdsopgaver internt i kommune uden at 

det fortrænger den ordinære arbejdskraft. De unge er f.eks. beskæftiget med at tømme tomme skoler for 

inventar, vedligeholde bycykler og hjælpe til med scanningsopgaver i Stadsarkivet. Opgaver som kommunen 

ikke har ressourcer til at løse, men hvor de unge kan gøre en samfundsmæssig forskel for borgere og turister, 

der f.eks. får mulighed for at tage en tur på en vedligeholdt bycykel, eller se gamle skolefotos digitalt. 

I nytteindsats arbejde de unge for deres ydelse i 25 timer om ugen i et forløb, der i udgangspunktet er på fire 

uger. Da de unge oftest arbejder for en ydelse svarende til SU, opfordrer vi dem til at søge ordinær 

beskæftigelse, hvilket mange også gør, da ”timelønnen” er væsentlig højere end i nytteindsats. Samlet set kan 

man betragte nytteindsats som en slags venteposition på vej mod uddannelse og beskæftigelse for de unge 
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der er tættest på arbejdsmarked. 

Nytteindsats har siden vi begyndte med modellen i 2014 skabt gode resultater. Vi ser bl.a. at langt 

størstedelen af de unge, der har deltaget ikke vender tilbage til en offentlig forsørgelsesydelse igen. Succesen 

skyldes ikke nytteindsats alene, men indsatsen er ofte et vigtigt sidste skridt til opstart på uddannelse. 

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 2: Flere unge skal have en uddannelse

 Andelen af unge uddannelseshjælpsmodtagere som påbegynder et uddannelsesforløb, 
skal i 2017 være på mindst 30 %.
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Beskæftigelses	politisk mål	nr.	3:	Borgere	i	
udkanten	af	arbejdsmarkedet,	herunder	
langtidsledige	kontanthjælpsmodtagere,	
skal	tættere	på	arbejdsmarkedet
Ministeren udtaler om målet: Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige 

kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet 

jobformidling og virksomhedsrettede forløb. Med indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, har 

regeringen indført en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte kontanthjælpen ud med en arbejdsindkomst i 

den lave ende af lønskalaen.

Frederikshavn Kommune har stærkt fokus på at bringe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på

eller ind på arbejdsmarkedet. Her vil den virksomhedsrettede tilgang i kombination med aktiv jobsøgning, 

fortsat være omdrejningspunktet for indsatsen. Derudoverpågår en udvikling til at kunne arbejde med

progressionsmåling, koordinerende sagsbehandling, mentorindsats, tværgående samarbejde. 

Målsætning for borgerei udkanten af arbejdsmarkedet
Målsætning er at vi igennem er stærkt tværfagligt samarbejde kan få skabt hurtigere progression for

borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

 100 borgere skal afslutte et forløb hos Team Job og Mestring til virksomhedspraktik

 Antallet af ledighedsydelsesmodtagere som kommer i fleksjob på under 10 timer om ugen, 
skal være på minimum 50.

 20 jobparate kontanthjælpsmodtagere skal 6 måneder efter afslutning på et 

opkvalificeringsforløb stadig være i beskæftigelse.

 150 sygedagpengemodtagere skal gå fra at være sygemeldte til at være deltidssygemeldte

Vi skal skabe motivation, tro, ejerskab og handling hos borgeren ved at vise en synlig – og 
sandsynlig – vej til forandring. Herudover skal borgeren kunne se resultater og undervejs.
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Indsatsen i Jobcenter Frederikshavn
For at opnå resultatkravene prioriteres de funktioner og metoder, som kan bringe borgere på kanten af

arbejdsmarkedet tættere eller ind på arbejdsmarkedet. Metoderne er:

Neden for vil de enkelte metoder blive gennemgået nærmere

Virksomhedsrettet indsats

For at kunne understøtte en borger i at opnå en varig forandring på arbejdsmarkedet – hvad enten borgeren 

er langtidsledig, eller har andre udfordringer - skal vi være i stand til at nå ind til det,borgeren faktisk ønsker

sig for sin fremtid. Vi skal med samtaler, screeninger, profilafklaring og jobsøgning afdække, hvad der står i

vejen for, at borgerne kan realisere det, de faktisk ønsker sig. Det er arbejdet med forhindringerne på vejen, 

som bliver delmålene for på sigt at nå i mål. Typisk vil der ske det, at borgerens mål vil ændre sig undervejs i 

processen. Hvis borgerens oprindelige mål var at blive dyrlæge eller dyrepasser i zoo, vil der oftest ske det,

at borgeren får sat tingene i perspektiv i løbet af den udviklingsproces vi tilbyder, sådan at borgeren selv 

tilpasser sine valg til de givne omstændigheder.

At den enkelte borger er aktivt jobsøgende er afgørende for, at fastholde fokus på arbejdsmarkedet og opnår 

bevidsthed omkring realistiske jobmuligheder. I samtalerne pålægger vi jobparate kontanthjælpsmodtagere 

at søge job, da 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 

effektiv værktøj til at komme hurtigst muligt tilbage i job. 

Sammen med jobsøgning har virksomhedspraktik vist sig at være 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 

Tværgående 
samarbejde

Koordinerende 
sagsbehandling

Screening og 
mestring

Virksomhedsrettet 
indsats
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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 vil vi have større fokus på at etablere praktik i kombination med aflønning for de timer, hvor 

kontanthjælpsmodtageren arbejder effektivt. I mange virksomheder, specielt mindre, er der ofte mange små 

arbejdsopgaver, hvor særligt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, har mulighed for at udføre ordinære 

arbejdsopgaver samtidig med, at de optræner deres sociale 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 kontanthjælpsmodtager. 

Derudover kan kombinationen af virksomhedspraktik og ordinær beskæftigelse være med til at imødekomme 

225 timers reglen. 225 timers-reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af reglen, skal 

dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for 1 år. 

Det svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde.

Koordinerende	sagsbehandling
Jobcentret skal motivere og understøtte en udviklingsproces hos borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Her skal vi sætte ind med indsatser, som matcher den individuelle borgers behov, og da der ofte er tale om

komplekse sammensatte problemstillinger, vil der ofte være behov for en individuel flerfaglig indsats.

Den koordinerende sagsbehandler er tovholder i de flerfaglige forløb, som oftest omfatter ressourceforløb

og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt jobafklaringsforløb på sygedagpenge og integration.

Det er vigtigt, at koordinerende sagsbehandler samarbejde med sagens øvrige parter fra andre fagområder,

sådan at alle arbejder i samme retning med borgeren og med respekt for vigtigheden af bidrag fra de

respektive fagområder.

For at sikre endnu større sammenhæng i indsatsen, vil vi tilbyde udsatte borgere, at de deres sagsbehandler 

også kan fungere som mentor. Det medfører større sammenhæng i indsatsen da borgere ikke både har en 

jobkonsulent og en mentor, men mødes af den samme personer hver gang. Mest vigtigt er, at 

jobkonsulenten får større kendskab til borgeren og derigennem mulighed for at tilbyde en mere kvalificeret 

og effektiv indsats.

Tværgående	samarbejde
Tværgående samarbejde er en forudsætning for at kunne lave tværfaglige forløb for borgere på kanten af

arbejdsmarkedet. Derfor har Centerfor Arbejdsmarked også arbejdet målrettet på at etablere et

velfungerende samarbejde på tværs af kommunens fagcentre på social- og sundhedsområdet. Vi har udbredt

kendskabet til beskæftigelsesreformerne og de krav til tværfagligt samarbejde, de stiller til kommunerne.

Medarbejdere og ledere i de respektive fagcentre er forberedt på, at koordinerende sagsbehandlere fra 

Center for Arbejdsmarked vil henvende sig i forbindelse med samarbejdet i de tværfaglige forløb, og de vil gå

ind i samarbejdet, når de vurderer dette er fagligt relevant. I Center for Arbejdsmarked omfatter dette

ressourceforløb, jobafklaringsforløb, integrationsforløb og forløb for aktivitetsparate

kontanthjælpsmodtagere.

For at få det optimale udbytte af flerfaglige forløb med tværgående sagsbehandling er der behov for

yderligere udvikling af det tværfaglige samarbejde med adgang til de relevante indsatser og med en

smidigere sagsbehandling.
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Job og mestring
Team job- og mestring er en vigtig del af arbejdet med tidlig indsats for udsatte borgere, hvor der bliver en

tættere sammenhæng mellem den social- og sundhedsfaglige screening og vurdering. En målrettet tidlig 

indsats er med til at forkorte sagsforløbene, og understøtte borgernes vej ud på arbejdsmarkedet på en

hurtigere og mere kvalificeret måde. Teamet, hvor der bl.a. er tilknyttet psykologer, fysioterapeuter og

kompetencer inden for sundhed og ernæring, vil være med til at screene ledige med henblik på at give

sagssparring til sagsbehandlerne. Dermed er det hensigten, at vi kan sætte ind med den rigtige indsats så

tidligt som muligt og reducere tiden, en borger modtager offentlig forsørgelse. Teamet har gode erfaring i 

arbejdet med borgerne i forhold til at fastholde arbejdsmarkedsperspektivet og f.eks. få etableret en 

virksomhedspraktik, som kan være den første trædesten til job. 

Fastholdelses- og beskæftigelsesfokus
Det bør være et bærende princip i sygedagpengeindsatsen, at vi understøtter borgerne i at vende tilbage til 

arbejdsmarkedet ad den korteste vej.Til det formål har vi forskellige indsatser og metoder, som benyttes i en 

prioriteret rækkefølge, efter princippet om mindst mulig indgriben:

 Raskmelding

 Delvis raskmelding

 Bredere vurderinger

 Virksomhedspraktik

 Revalidering

En hurtig raskmelding er at foretrække, og de forebyggende indsatser understøtter dette. Dernæst er en 

delvis raskmelding en god metode, da det erfaringsmæssigt har vist sig, at det har en positiv effekt for 

sygemeldte, at starte op på deltid og arbejde med progression for at komme op på fuld tid. 

Prioritering af en bredere vurdering ift. arbejdsmarkedet har indflydelse på, hvor mange Jobafklaringsforløb 

vi laver i Frederikshavn Kommune. Hensigten med Jobafklaringsforløb er, at der sker en tværfaglig vurdering 

af langvarige sygedagpengesager (sager som ikke kan forlænges efter Sygedagpengelovens bestemmelser –

revurdering ved 22. uger), og at indsatsen også er tværfaglig, hvis der er behov for det. Med en bredere 

vurdering af borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, vil borgerens vej til selvforsørgelse i nogle tilfælde 

være bedre understøttet af et beskæftigelsesfokus frem for Jobafklaringsforløb. Vurderingen skal 

selvfølgelig bero på en faglig vurdering – og i overensstemmelse med lovgivningen og den enkelte borgers 

situation. 

Virksomhedspraktikker – også tidligt i et sygedagpengeforløb - er også et godt redskab til afklaring ift. 

arbejdsmarkedet.   Endelig er revalidering en mulighed for at understøtte borgerens vej tilbage på 

arbejdsmarkedet. 
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Beskæftigelsesmål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 
selvforsørgende
Ministeren udtaler om målet: Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere 

de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning med ca. 100.000 

personer frem mod 2020. Samtidig ved vi, at en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte 

først og fremmest går igennem arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter 

mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske 

arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv.

Den politiske ramme
I foråret 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen ”Trepartsaftale om 

arbejdsmarkedsintegration”, som skal medvirke til, at flere flygtninge og familiesammenførte udlændinge 

kommer i beskæftigelse og selvforsørgelse. Senere på foråret indgik regeringen og KL desuden aftalen 

”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, som ligeledes skal understøtte, at flere nyankomne 

udlændinge kommer i arbejde og desuden skal give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for at 

løfte integrationsopgaven. De væsentligste dele af aftalerne er siden udmøntet i 2 lovforslag, som også blev 

vedtaget hen over sommeren 2016:

Lov om integrationsuddannelse
Formålet er at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til 

flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. 

Hensigten er, at flygtninge opnår kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet 

uddannelse eller opnå varig og ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Med loven kan 

målgruppen bl.a. tilbydes:

 Toårigt lærlingeforløb for flygtninge og familiesammenførte flygtninge mellem 18 og 40 år, der har 

fået opholdstilladelse i Danmark indenfor de sidste 5 år.

 Ansættelse i en lønnet praktikstilling på en privat eller offentlig virksomhed efter gældende 

overenskomst på den pågældende fagområde.

 Bonus til arbejdsgivere:

o Kr. 20.000,- efter 6 måneders ansættelse.

o Kr. 20.000,- efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Lov om ændring af integrationsloven 
Formålet med lovændringen er, at skabe bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge samt at

styrke det virksomhedsrettede integrationsprogram. I forhold til integrationsloven drejer det sig bl.a. om en 

bedre overgivelse af flygtninge fra asylcentrene til kommunerne, mere fleksible regler om boligplacering af 

flygtninge og flytteregler. Desuden gennemføres en målretning af integrationsprogrammet mod 

arbejdsmarkedet med øget brug af virksomhedsrettede tilbud.

Ændringerne af integrationsloven udmønter sig i hhv. asylfasen, overgangsfasen og i integrationsperioden. 

Asylfasen er perioden, indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse. Overgangsfasen er de første 4-8 

uger efter en flygtning har fået opholdstilladelse og stadig er på asylcenteret. Integrationsperioden er 

forkortet til 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt.
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Lovgivningsmæssigt lægges der op til et skarp fokus på den virksomhedsrettede tilgang med fokus på: 

 Screening af flygtninges kompetencer allerede i asylfasen.

 Turbodansk (25 timer ugentlig) i overgangsfasen på 1-2 mdr. fra asyl til kommunal overtagelse.

 Flygtninge skal mødes som jobparate i kommunen og inden 4 uger tilbydes en virksomhedsrettet 

indsats.

 Integrationsprogrammet afkortes til 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt. 

 Danskundervisningen skal være mere erhvervsrettet.

De 2 nye love vil sammen med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen udgør den væsentligste ramme for 

indsatsen på integrationsområdet i 2016. 

Målsætning for integrationsindsatsen
I 2017 skal vi modtage ca. 200 flygtninge samt en del familiesammenføringer, hvilket sætter indsatsen under

pres med mange modtagelser og boligplaceringer. Derfor vil vi i 2017 have fokus på at tilbyde en virkningsfuld 

og effektiv indsats.

Integrationsindsatsen

Integrationsindsatsen tager sit sigte i, at integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den

virksomhedsrettede del henimod en hurtigere selvforsørgelse. Integrationen får et endnu bedre afsæt med

en sammensætning af sprogundervisning på sprogskolen og den daglige kontakt med danskere på en

arbejdsplads.

Fokus vil være rettet mod at øge antallet af integrationsborgere, som har afsluttet integrationsprogrammet

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 

selvforsørgende

 30 antal borgere skal afslutte integrationsprogrammet til ordinær beskæftigelse.

 Der skal etableres 100 virksomhedspraktikker i forbindelse med branchepakke forløbene.
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til selvforsørgelse i enten job eller ordinær uddannelse. Igennem branchepakkerne opnår deltagerne 

erfaring og kompetencer, som kan anvendes på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn kommune.

Integrationsborgere udgør dermed en vigtig arbejdskraftreserve inden for områder med gode

beskæftigelsesmuligheder

Overgangsfasen fra asyl til integrationsperioden

Asylfasen foregår på asylcentret og asylskolen og løber indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse. I 

overgangsfasen modtager de flygtninge, der har fået opholdstilladelse, kursus i turbodansk 25 timer 

ugentligt indtil kommunal overtagelse. I denne fase vil der blive udarbejdet en procedure for 

kompetenceafdækning af den enkelte flygtning, ligesom der udarbejdes en form for CV, som oplister den 

enkeltes kompetencer. Kompetenceafdækningen sigter imod at være direkte anvendelig i det videre forløb 

og sender samtidig et signal om, at den enkelte flygtning mødes med krav fra kommunen om aktiv 

medvirken. 

Indsatsen i integrationsperioden

Integrationsprogrammet har i dag en varighed på 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt. Det er 

forventningen, at alle flygtninge, der ikke er selvforsørgende, forlænges i op til de 5 år.

I samarbejde med sprogskolen modtager den enkelte integrationsborger et 4 ugers introduktionsprogram i 

første del af integrationsperioden. Programmet består af 3 ugers intro, der indeholder emner omkring at

være borger i Frederikshavn Kommune, dansk kultur og arbejdsliv. Den sidste uge består af 3 dages intro på 

sprogskolen og 2 dages intro til virksomhedsrettede tilbud. 

Praktikforløb	i	kombination	med	undervisning

Efter introduktionsprogrammet tilbydes integrationsborgeren op til 22 ugers praktikforløb, hvor fokus er på 

sprogudvikling. Forløbet består af 3 dage på sprogskole og 2 dage i praktik i en virksomhed. Der vil derfor 

blive et stort behov for at finde både kommunale og private praktikpladser, hvor integrationsborgerens 

sprog kan udvikles.  På sprogskolen vil der være fokus på at udvikle borgerens fagsprog, og 

sprogundervisningen vil derfor blive kombineret med undervisning i branchepakkerne for at klæde 

integrationsborgerne bedst muligt på til at kunne arbejde indenfor branchepakkerne. Undervisningen 

indeholder både emner som rettigheder og pligter på job, sygemeldinger, kommunikation (til kollegaer, 

ledelsen, hvordan henvender man sig både mundtligt og skriftligt) og virksomhedsbesøg. Herudover 

uddybende viden indenfor de enkelte branchepakker om fx fagforeninger/a-kasse, sikkerhed på jobbet, 

ergonomi, redskaber og hjælpemidler mm. Branchepakkerne fokuserer på områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder i Frederikshavn kommune. Fælles for branchepakkerne er, at den enkelte 

integrationsborger får et indgående kendskab til en branche med fokus på praktisk erfaring og 

kompetenceudvikling.

Branchepakkeforløb

Efter praktikforløbet tilbydes integrationsborgeren 2 gange13 ugers branchepakkeforløb indenfor 

brancherne pleje og omsorg, landbrug, slagteri/fiskeri, detail og rengøring m.fl. Der er mulighed for, at 

borgerne kan have 2 pauser på op til 6 uger i forløbet. Frederikshavn Kommune arbejder ud fra, at der ingen 

pauser skal være i indsatsen. Der vil desuden være fokus på, at de integrationsborgere, der er underlagt 225 

timers reglen både bliver informeret om betingelserne for 225-timers reglen og støttes i at finde ordinær 
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beskæftigelse på minimum 225 timer. 

Branchepakkerne bygger på nedenstående moduler:

 En visitationssamtale med borgeren inden påbegyndelse af forløbet. Dette for at sikre at borgeren er 

motiveret, afklaret og indforstået med principperne i branchepakkeforløbet. 

 Introduktionsforløb (Jobvejen) - fælles max. 10 ugers introduktionskursus, hvor borgeren 

introduceres til branchepakkerne, og hvor borgerne kompetenceudvikles personligt samt fagligt. På 

introduktionsforløbet afdækkes borgerne ressourcer, og borgerne vælger branchepakke. Der 

anvendes tolk i undervisningen.

 Første virksomhedsforløb: Der trænes i grundlæggende almene basiskompetencer inden for 

brancheområdet – herunder både faglige, sproglige samt personlige kompetencer.

 Andet virksomhedsforløb: Der trænes og grundlægges tekniske kvalifikationer inden for branchen.

 Tredje virksomhedsforløb: I tredje forløb vedligeholdes kompetencer, og borgerne placeres 

strategisk (geografisk og i delbrancher), hvor der er mange jobåbninger.

En stor del af de enkelte moduler er undervisningsforløb som en del af den forberedende indsats for at 

klargøre integrationsborgerne til arbejdsmarkedet både fagligt, sprogligt og personligt. Jobvejen er et 

introduktionsforløb, hvor der bl.a. undervises i arbejdsmarkedskultur i Danmark, arbejds- og familieliv og 

relationen mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvilket medfører drøftelser omkring regler og normer på en 

dansk arbejdsplads, ligestilling mellem kvinder og mænd, respekt for lederen uanset køn mm.

Erfaringerne har indtil videre været, at branchepakkerne har været effektive i forhold til at få 

integrationsborgere ud i job på det danske arbejdsmarked. Kommer målgruppen ikke i job i løbet af det 

første år, forlænges perioden med henblik på at få den enkelte tættere på arbejdsmarkedet. 

I forhold til branchepakkerne skal det bemærkes, at Center for Arbejdsmarked vil arbejde tæt sammen med 

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og de faglige organisationer om at kvalificere indsatsen eventuel igennem en 

partnerskabsaftale. 

Opsummeret kan integrationsprocessen skitseres på følgende måde:
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Asylfasen

•Foregår på asylcenteret og asylskolen

•Fasen varer indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse

Overgangsfasen

•Turbodansk til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse

•Kompetenceafdækning og overlevering til jobcenteret

•Forberede den enkelte flygtning på de krav, de møder i kommunen

Integrationsperioden 
0-1 år

•4 ugers introduktionsprogram

•Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling

•2x13 ugers branchepakkeforløb

•Udvikle interne/eksterne virksomhedscentre

•225 timers reglen

Integrationsperioden 
1-5 år

•Mulighed for at forlænge integrationsperioden i op til 5 år

•Mulighed for nyttejob

•Massivt fokus på job og uddannelse

•Nye veje til uddannelse og job i samarbejde med VUC og HF/job Partner

•Mentorforløb via frivillige erhvervsmentorer

•225 timers reglen
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Trepartsforhandlinger 2016 II  

 

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret 
arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser 

August 2016 

 

  

Der er fremgang på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har været stigende 

siden foråret 2013 og er det sidste år steget med godt 40.000 personer. Ledighe-

den er faldende, og jobomsætningen er stigende.  

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om generelle rekrutteringsproblemer, 

men der er brancher og dele af landet, hvor virksomhederne oplever, at det er 

svært at rekruttere medarbejdere, og i takt med, at økonomien forbedres, vil der 

gradvist blive større risiko for, at virksomhederne ikke kan rekruttere den nød-

vendige arbejdskraft.  

Udviklingen stiller krav om, at såvel regeringen, regionerne og kommunerne som 

virksomhederne og arbejdstagerne i god tid tager et fælles ansvar for, at virksom-

hederne fremover kan få de medarbejdere, de har brug for. Det handler om retti-

dig omhu. Handler vi ikke rettidigt, risikerer vi, at det går ud over den fremtidige 

vækst og koster danske arbejdspladser. 

---0--- 

Hvis vi skal sikre vækst og velstand i fremtiden, skal offentlige og private virk-

somheder have let adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet. 

Det handler både om at forebygge rekrutteringsudfordringer og at sikre tilstrække-

lig og kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer, men med særligt fokus på faglærte.  

Adgang til faglært arbejdskraft er vigtig i forhold til at sikre, at virksomhederne 

kan få den arbejdskraft de efterspørger - både på kort og lang sigt. Regeringen og 

arbejdsmarkedets parter ønsker derfor, at erhvervsuddannelserne igen bliver før-

stevalget for langt flere unge efter grundskolen. Flere unge skal have lyst til at væl-

ge og gennemføre en relevant erhvervsuddannelse med de attraktive job-, karriere- 

og videreuddannelsesmuligheder, der er forbundet hermed. Derfor er det også 

vigtigt, at de unge får en større sikkerhed for at få en praktikplads og dermed får 

en kvalificeret start på de mange karrieremuligheder, som en faglært uddannelse 

giver mulighed for. Her udgør skolepraktikken i dag et vigtigt supplement, der 

blandt andet understøtter uddannelsen af faglærte i perioder med forbigående 

udfordringer for virksomhedernes uddannelseskapacitet på større eller mindre 

dele af uddannelsesområdet.  

Samtidig skal vi forbedre voksen- og efteruddannelsesindsatsen, så den i endnu 

højere grad understøtter en løbende opkvalificering og videreuddannelse af ar-

bejdsstyrken i overensstemmelse med arbejdsmarkedets skiftende behov.  

Med denne aftale er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en række 

initiativer, der skal understøtte, at virksomhederne kan få den nødvendige ar-

bejdskraft på alle uddannelsesniveauer. Det forudsætter, at virksomhederne opret-

ter flere praktikpladser, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannel-

se, samt at der er gode muligheder for løbende opkvalificering, så lønmodtagerne 
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har gode muligheder for at få og fastholde beskæftigelse samt – hvis ønsket – at 

gennemføre brancheskift. Samtidig skal beskæftigelsessystemet i endnu højere 

grad understøtte, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for, ved 

effektivt at understøtte matchet mellem ledig og arbejdsgiver, herunder bidrage til 

at de ledige har de rette kompetencer. Det gælder også langtidsledige, hvor job-

centrene har et ansvar for at give en særlig indsats, så også langtidslediges kompe-

tencer og arbejdskraft kommer i spil.  

Aftalen skal bidrage til, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele 

Danmark, og at eleverne på erhvervsuddannelser har en høj grad af sikkerhed for, 

at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.  

Regeringen vil efter overenskomstforhandlingerne på det private område fortsætte 

trepartsdrøftelserne om yderligere styrkelse af voksen-, efter- og videreuddannel-

sesordninger samt emnerne i regeringsgrundlaget.  

 

Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer   

 

  

Virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft forudsætter, 

at der er fokus på at forebygge rekrutteringsudfordringer.  

 

Det kræver for det første et detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet, så jobcentre-

ne, a-kasserne og øvrige aktører i samarbejde med virksomhederne kan modvirke 

rekrutteringsudfordringer og understøtte rekruttering af tilstrækkelig og kvalifice-

ret arbejdskraft. Samarbejdet mellem regionale vækstfora og regionale arbejdsmar-

kedsråd m.fl. kan medvirke hertil ved at stille viden om ændringer i virksomhe-

dernes kompetencebehov til rådighed for uddannelses- og beskæftigelsessystemet. 

 

For det andet skal uddannelse i beskæftigelsessystemet understøtte, at ledige får de 

kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Derfor bør uddannelse i beskæf-

tigelsessystemet som udgangspunkt være målrettet konkrete job eller områder 

med gode beskæftigelsesmuligheder.  

 

Endelig er det afgørende, at ledige er parate til at tage de job, der er, ved at være 

både fagligt og geografisk mobile. 

 

Styrket overvågning af arbejdsmarkedet 

Hvis beskæftigelsessystemet skal kunne handle på rekrutteringsudfordringer i tide, 

er der behov for en løbende og styrket arbejdsmarkedsovervågning.  

 

Overvågningen skal både følge og rapportere om den aktuelle situation på ar-

bejdsmarkedet og i forhold til rekrutteringsbehov, der ventes at opstå.  
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Målet er at opnå mere og bedre viden om rekrutteringsudfordringer, der kan nyt-

tiggøres i beskæftigelsesindsatsen og bruges af forskellige aktører på beskæftigel-

sesområdet samt eventuelt aktører på uddannelses- og erhvervsområdet. Det gæl-

der både i forhold til dansk arbejdskraft og arbejdskraft fra EU/EØS-landene.  

Beskæftigelsesministeriet og Danske Regioner vil drøfte erfaringerne fra den regi-

onale analyse af det nordjyske arbejdsmarked.  

 

Forbedring af arbejdsmarkedsbalancen 

Det er vigtigt, at jobcentre, a-kasser og øvrige aktører har mulighed for at tilrette-

lægge deres indsats ud fra en aktuel og dækkende viden om beskæftigelse og 

jobomsætning, hvilke mangelproblemer der er omfattende og udbredte, og som 

har kunnet iagttages over længere tid, samt paradoksområder. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at: 

1. Arbejdsmarkedsbalancen skal videreudvikles, så den giver et mere præcist 

billede af rekrutteringsudfordringer og jobmuligheder. Det betyder, at Ar-

bejdsmarkedsbalancen fremover baseres på mere aktuelle, præcise og detalje-

rede data for beskæftigelse og jobomsætning.  

 

2. Mangelbegrebet i Arbejdsmarkedsbalancen skal videreudvikles, så mangelbe-

grebet bl.a. i højere grad knyttes til beskæftigelsessystemets handlemuligheder, 

afhængig af hvilket mangelproblem der er tale om.  

 

Offentliggørelse af omfanget af jobsøgende ledige og deres kompetencer 

Jobcentre, a-kasser og øvrige aktører har brug for et bedre og mere systematisk 

overblik over omfanget af jobsøgende ledige og deres kompetencer, så de får stør-

re viden om udbuddet af ledig arbejdskraft.  

 

Det vil give aktørerne i beskæftigelsessystemet et mere detaljeret kendskab til om-

fanget af jobsøgende ledige og strategisk overblik over deres kvalifikationer, hvil-

ket kan gøre det lettere at planlægge opkvalificeringsforløb for aktørerne i beskæf-

tigelsessystemet. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at:  

3. Der skal etableres en bedre indikator for arbejdskraftsudbuddet. Fremover 

skal der hver måned offentliggøres en opgørelse over jobparate ledige med 

minimum tre måneders ledighedsanciennitet. Opgørelsen vil blive koblet 

sammen med stillingsbetegnelser og uddannelsesdata og vil kunne opdeles på 

kommuner og de regionale arbejdsmarkedsråds områder, så den kan under-

støtte en tværkommunal/regional rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.  

 

4. Igangsætte et analysearbejde med henblik på at undersøge mulighederne for at 

opgøre omfanget af deltidsansatte, herunder personer, der ønsker at arbejde 

på fuldtid. Analysearbejdet skal endvidere se på mulighederne for at fordele 

opgørelsen på brancher og stillingsbetegnelser.  
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Udvikling af indikatorer for mangel på arbejdskraft 

Der er behov for at understøtte myndighedernes muligheder for at være på for-

kant med mangelproblematikker på det danske arbejdsmarked. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at: 

5. Der igangsættes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter et analysearbejde 

med henblik på at afdække mulighederne for at udvikle et nyt sæt mangelindi-

katorer som supplement til den halvårlige rekrutteringssurvey. Endvidere skal 

analysearbejdet se på mulighederne for at videreudvikle de eksisterende indi-

katorer (fx jobomsætningsstatistikken), der kan give et mere fyldestgørende 

billede af rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet. 

 

Udvikling af indikatorer for udenlandsk arbejdskraft 

Udenlandske arbejdstagere udgør en stadig større andel af arbejdskraften i Dan-

mark. Derfor er der behov for større indblik og bredere viden om udenlandske 

arbejdstageres bevægelser på det danske arbejdsmarked.  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at: 

6. Der skal udvikles nye månedlige opgørelser over udenlandsk arbejdskraft på 

det danske arbejdsmarked, der blandt andet har fokus på tilknytningen til det 

danske arbejdsmarked, herunder beskæftigelseshistorik og -mønstre, mobilitet 

samt brug af offentlige ydelser. 

 

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder 

Den nuværende ordning med opkvalificeringsjob giver ledige mulighed for at bli-

ve opkvalificeret i forbindelse med ansættelse i et konkret job. Ordningen er på 

den måde målrettet aktuelle og faktiske kompetencekrav i virksomhederne og har 

derfor potentiale til at kunne afhjælpe mangelproblemer i konkrete brancher og 

jobfunktioner. 

 

En evaluering af ordningen viser imidlertid, at mange virksomheder og ledige ikke 

kender til mulighederne for opkvalificeringsjob, og at virksomhederne foretrækker 

opkvalificering forud for ansættelsen, hvorfor der er behov for en mere aktiv 

markedsføring af ordningen over for virksomheder og ledige.  

 

Når der er enighed mellem ledig, virksomhed og jobcentret om, at der er behov 

for opkvalificering i forbindelse med ansættelse i et konkret job, skal der være 

mulighed for det. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at: 

7. Der afsættes, som et treårigt forsøg, en pulje på samlet 37 mio. kr. til at udvide 

mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med 

rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområder på de regionale arbejdsmarkeds-

balancer. Puljen er et supplement til den eksisterende ordning med opkvalifi-

ceringsjob. Den nye pulje indebærer konkret, at:  
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a. Der etableres en pulje, der udmeldes til jobcentrene, og som giver 

jobcentrene mulighed for at få 80 pct. refusion for udgifter i for-

bindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering. 

 

b. Kravet om forudgående ledighed lempes til tre måneder inden for 

stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Kravet er i dag 

seks eller 12 måneder afhængig af målgruppe og alder.  

 

c. Tilbud om vejledning og opkvalificering vil kunne gives i op til tre 

måneder forud for den ordinære ansættelses start, og i den periode 

modtager den pågældende person sin hidtidige forsørgelsesydelse.  

 

d. Kravet om ansættelseskontrakt lempes og erstattes af et krav om 

en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse. Der vil løbende 

blive fulgt op på, om ledige, der får bevilget et opkvalificerende 

tilbud inden for puljen, efterfølgende bliver ansat.  

 

e. Varighedsbegrænsningen på vejledning og opkvalificering i første 

ledighedsperiode gælder ikke for uddannelser, som tilbydes i regi 

af puljen. 

 

8. Beskæftigelsesministeriet gennemfører en kampagne om den nye supplerende 

ordning med opkvalificeringsjob, der er målrettet virksomheder med rekrutte-

ringsudfordringer samt relevante ledige.   

 

9. Beskæftigelsesministeriet foretager en evaluering af ordningen ved forsøgs-

ordningens udløb, herunder om manglende bevilling af kurser i jobcentrene 

udgør en barriere ift. anvendelse af puljen. Evalueringen drøftes efterfølgende 

med arbejdsmarkedets parter. 

 

Etablering af puljen til opkvalificeringsjob indenfor mangelområder samt kam-

pagne om ordningen finansieres via en midlertidig rammereduktion af puljen til 

uddannelsesløft, som blev etableret i forbindelse med beskæftigelsesreformen.   

 
De resterende merudgifter vedrørende de øvrige initiativer under temaet forebyg-

gelse af rekrutteringsudfordringer på henholdsvis 2,8 mio. kr. i 2016, 35,3 mio. kr. 

i 2017, 33,5 mio. kr. i 2018, 12,7 mio. kr. i 2019 og 8,2 mio. kr. årligt fuldt indfa-

set, finansieres ved: 

 En midlertidig omprioritering fra puljen til kompetenceudvikling for job-
konsulenter  

 En midlertidig reduktion af bevillingen til jobrotation for særlige grupper 
med videregående uddannelse 

 En permanent reduktion af puljen til ledige med særlige udfordringer 

 En midlertidig reduktion af puljen til uddannelsesløft. 
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Et mere fleksibelt uddannelsesløft 

Med beskæftigelsesreformen fra 2014 fik ledige, der er fyldt 30 år, og som enten er 

ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, mulighed for at få et tilbud 

om en erhvervsuddannelse – et uddannelsesløft. Uddannelsen skal gennemføres 

inden for dagpengeperioden. 

Det er foreløbig igangsat meget få uddannelsesløft i forhold til det forventede 

antal. Det kan blandt andet skyldes, at rammerne for anvendelsen af ordningen er 

for ufleksibel eller ikke opleves som attraktive for de ledige.  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, i en treårig forsøgsperiode, at: 
 
10. Udvide målgruppen for ordningen så den fremover også omfatter faglærte 

over 30 år, der tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannel-

se, så de får mulighed for at gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme er-

hvervsuddannelse inden for dagpengeperioden. Forslaget er betinget af, at det 

trin, som vedkommende tidligere har gennemført, er færdiggjort 18 måneder 

før, vedkommende kan få bevilget det næste trin inden for puljen til uddannel-

sesløft.  

 

11. Dagpengemodtagere over 30 år uden relevant erhvervserfaring eller relevant 

uddannelse, og som således ikke kan få merit i forhold til en erhvervsuddan-

nelse, kan fremover tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen 

til uddannelsesløft, hvis dette kan gennemføres inden for dagpengeperioden.  

 
12. Dagpengemodtagere over 30 år får fremover mulighed for at få bevilliget 4/5 

af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig 

villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår. 

 
13. Beskæftigelsesministeriet foretager ved forsøgsperiodens udløb en evaluering, 

som efterfølgende drøftes med arbejdsmarkedets parter. Udgifterne hertil af-

holdes indenfor puljen 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er desuden enige om, at: 
 

14. Forsikrede ledige, der som led i uddannelsesløftet påbegynder en erhvervsud-

dannelse i perioden 2017-2019 inden for et fag med mangel på arbejdskraft, 

får 100 pct. af den hidtidige dagpengesats. Med udgangspunkt i Arbejdsmar-

kedsbalancen udvælges en liste med erhvervsuddannelser, der knytter sig til 

stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer. Listen kan maksimalt 

omfatte uddannelser, der tilsammen udgør op til 20 pct. af den samlede ud-

dannelsesaktivitet på erhvervsuddannelserne.   

 



 

 Side 7 af 27 

 
 
 
 
 

   
Der vil i forbindelse med de løbende udgiftsopfølgninger blive fulgt tæt op på 

aktiviteten inden for puljen med henblik på at sikre, at udgifterne kan holdes 

inden for den afsatte pulje til uddannelsesløft.  

 
 
Bedre muligheder for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen  

Der er i dag begrænsninger i ledige faglærtes mulighed for at omskole sig til man-

gelområder. Ledige faglærte, som fx ikke kan finde arbejde indenfor det område, 

de er uddannet indenfor, har i dag først adgang til voksenlærlingeordningen efter 

12 måneders ledighed og mulighed for at få tilskud i hele uddannelsesperioden, jf. 

gældende regler. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at etablere bedre muligheder for 
ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen således, at: 

15. Ledige faglærte med minimum seks måneders ledighed får adgang til voksen-

lærlingeordningen, såfremt den påbegyndte erhvervsuddannelse er indenfor 

områder med mangel på arbejdskraft, jf. arbejdsmarkedsbalancen.  

 

16. Voksenlærlingetilskuddet på 40 kr. i timen kan fås i hele uddannelsesperioden. 

 

Forlængelse af trainee-indsatsen for nyuddannede inden for Akademikernes 
(AC), FTF’s og LO’s område  

På trods af det begyndende opsving forventes det, at der vil være dimittender, 

som vil have en relativt større risiko for langtidsledighed, bl.a. fordi deres kompe-

tencer ikke i tilstrækkeligt omfang matcher virksomhedernes behov eller ikke op-

fattes som værende tilstrækkeligt erhvervsrettede. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

17. Afsætte samlet 24,5 mio. kr. (10 mio. kr. på henholdsvis AC og FTF’s område 

og 4,5 mio. kr. på LO’s område) til at forlænge den eksisterende trainee-

indsats med en toårig periode. Ordningen indebærer, at der gives tilskud til 

trainee-forløb målrettet nyuddannede, som modtager dagpenge på dimittend-

sats.  

 

18. Fastsætte et måltal for indsatsen, som betyder, at AC og FTF hver især skal 

opnå 1.000 trainee-forløb for deres respektive målgrupper, mens LO skal op-

nå 450 forløb på deres område.  
 

19. Beskæftigelsesministeriet gennemfører indenfor de afsatte midler en evalue-

ring med henblik på at vurdere effekten af trainee-indsatsen ved afslutningen 

af den forlængede projektperiode i 2018, som efterfølgende drøftes med ar-

bejdsmarkedets parter. Det forventes, at evalueringen kan udføres for ca. 

475.000 kr. 
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Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området 

Inden for IT-branchen er der højtuddannede ledige IT-medarbejdere, som ikke 

kan finde ansættelse, idet deres kompetencer ikke fuldstændig modsvarer virk-

somhedernes behov. Samtidig kan der være et behov for udvikling af jobrettede 

kurser, der hurtigt kan bibringe de ledige de nødvendige kompetencer.  

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 
 
20. Der afsættes en pulje på i alt 2 mio. kr. over en 2-årig periode til afdækning af 

behovet for og udvikling af jobrettede kurser på IT-området, som kan give le-

dige, både nyuddannede og erfarne, IT-medarbejdere relevante kompetencer, 

fx i form af konkrete IT-sprog og/eller værktøjer. Relevante aktører, fx orga-

nisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl., kan ansøge om midler fra puljen, der 

administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse  

Som rammerne for seks ugers jobrettet uddannelse er i dag, kan ledige inden for 

målgruppen deltage i ét kursus eller ét uddannelsesforløb, som optræder på en 

landsdækkende positivliste. Formålet hermed er at sikre en mere fokuseret opkva-

lificering mod specifikke stillinger, inden for hvilke der er gode beskæftigelsesmu-

ligheder. 

 

Der har dog fra flere sider været rejst kritik af, at rammerne for seks ugers jobret-

tet uddannelse er for ufleksible, og at der kan være behov for mere individuelt 

tilpassede og fleksible uddannelsesforløb for at kunne imødegå arbejdsmarkedets 

behov. Herudover kan der være behov for at udvide kursusviften med kurser, der 

kan give ufaglærte og faglærte ledige de fornødne kompetencer, som virksomhe-

derne efterspørger, men som ikke optræder i AMU-systemet.  

 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 
21. Kravet om, at den ledige skal vælge enten et kursus eller et uddannelsesforløb 

fra en positivliste, ændres til, at den ledige kan kombinere relevante AMU-

kurser fra en positivliste mere individuelt, men inden for bestemte erhvervs-

grupper.  

 
22. Den ledige kan tilmelde sig de relevante kurser inden for den valgte erhvervs-

gruppe løbende – kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger 

og skal gennemføres inden for den gældende referenceperiode for 6 ugers job-

rettet uddannelse. 
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23. Det skal være muligt, inden for de seks ugers jobrettet uddannelse, at vælge 

eud-enkeltfagskurser, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, når der 

ikke findes et tilsvarende AMU-kursus og kurset i øvrigt lever op til kriterierne 

om relevans for arbejdsmarkedet og konkret jobfokus. Eud-fagene skal frem-

gå af positivlisten, som samlet set ikke må overstige 900 unikke AMU- og eud-

enkeltfagskurser. 

 

24. Retten til seks ugers jobrettet uddannelse fremover kan benyttes efter fem 

ugers ledighed, i modsætning til i dag, hvor det er en ret fra første ledigheds-

dag. Karensperioden skal dog ikke gælde, hvis personen har påbegyndt en ud-

dannelse i opsigelsesperioden og ved ledighedens indtræden ønsker at fortsat-

te med uddannelsen som jobrettet uddannelse. 

 
For at muliggøre hurtig opkvalificering på særligt relevante områder er regeringen og 

arbejdsmarkedets parter endvidere enige om, at: 

 

25. Der afsættes i en 2-årig forsøgsperiode 5 mio. kr. årligt til, at kurser på positiv-

listen, der er identificeret som særligt relevante for arbejdsmarkedets behov, 

undtages fra karensperioden. Det fremgår af bilag 1, hvilke erhvervsgrupper 

og kurser der undtages fra karensperioden. 

 

De øvrige gældende regler for seks ugers jobrettet uddannelse forbliver uændrede. 

 
Analyse af erfaringer med koordinering af indkøb af uddannelse  

Uddannelse i beskæftigelsesindsatsen finder sted på de forskellige uddannelsesin-
stitutioner, fx AMU-centre, erhvervsskoler, professionshøjskoler mv.  
 
Ofte planlægger uddannelsesinstitutionerne med en vis volumen af kursister, her-
under både beskæftigede og ledige, på hvert hold for at sikre økonomisk bæredyg-
tighed i afviklingen af uddannelsesforløb, hvilket kræver planlægning og koordine-
ring. 
 
En potentiel barriere for brug af de forskellige uddannelsesordninger i beskæfti-
gelsessystemet er derfor manglende planlægning og koordinering af indkøb af 
uddannelse på tværs af kommuner, særligt i små og mellemstore kommuner. 
 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 
 
26. Der gennemføres en analyse af kommunernes erfaringer med tværkommunal 

koordinering af uddannelseskøb på tværs af jobcentre og uddannelsesinstituti-

oner med fokus på barrierer og best practice med henblik på at skabe volu-

men til, at uddannelsesinstitutionerne opretter et tilstrækkeligt udbud af ud-

dannelse. Formålet er at videreformidle erfaringerne fra eksisterende frivillige 

samarbejder til de relevante aktører med henblik på at understøtte jobcentrene 
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i beskæftigelsesindsatsen og dermed i højere grad at sikre et tilstrækkeligt ud-

bud af uddannelse i hele landet. Analysen afsluttes primo 2017. 

 

Vurdering og drøftelse af den særlige indsats for langtidsledige dagpengemod-

tagere  

Langtidsledighed er et stort problem for den enkelte ledige og for samfundet, som 

får store omkostninger herved. Derfor er det afgørende at sætte ind, når ledige 

kommer i risiko for at blive langtidsledige. Samtidig udgør de langtidsledige en 

stor ressource, som med den rette indsats kan bidrage til at skaffe kvalificeret ar-

bejdskraft. Med beskæftigelsesreformen fik jobcentrene ansvar for at give langtids-

ledige (16-24 måneder) dagpengemodtagere en særlig indsats med henblik på at 

understøtte, at deres kompetencer og arbejdskraft kommer i spil. Reglerne har nu 

været gældende i 1½ år, men der er endnu ikke foretaget en systematisk opsamling 

af erfaringerne med indsatsen. 

27. Beskæftigelsesministeriet vil i efteråret 2016 gennemføre en analyse af den 

særlige indsats sidst i dagpengeperioden og eventuelle barrierer hos de 

langtidsledige, og vil primo 2017 drøfte resultaterne af undersøgelsen med 

parterne og på baggrund af dette komme med forslag til eventuelle ændringer 

af indsatsen. 

 

Erfaringsopsamling fra opkvalificeringsforløb inden for CNC- og svejseområdet  

 

28. Beskæftigelsesministeriet vil tage initiativ til, at erfaringerne fra de målrettede 

opkvalificeringsforløb inden for CNC- og svejseområdet, der er gennemført i 

RAR-Vestjylland og RAR-Østjylland, opsamles og videreformidles til de 

øvrige RAR’er. Erfaringsopsamlingen vil ske på baggrund af den endelige 

evaluering af projektet i Vestjylland, der gennemføres i efteråret 2016. 

Samtidig opfordrer aftaleparterne de øvrige regionale arbejdsråd til at overveje 

igangsættelse af lignende projekter. Der afsættes i alt 5 mio. kr. samlet i 

perioden 2017-2018, som dels anvendes til formidling af erfaringerne, dels 

fordeles til de regionale arbejdsmarkedskontorer til brug for igangsættelse, 

projektledelse mv. af lignende projekter, herunder indenfor andre brancher, 

såfremt det er relevant.  
 

Bedre opfølgning på geografisk bred jobsøgning 

A-kasser og kommuner skal efter gældende regler føre kontrol med, om ledige 

søger geografisk bredt. På baggrund af registreringer i jobloggen er der i dag mu-

lighed for at udsøge ledige, der søger job inden for få postnumre. Der er potentia-

le for at gøre kontrollen mere præcis, målrettet og lettere at anvende for a-kasser 

og kommuner. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

29. A-kasser og kommuner skal have bedre mulighed for at følge op på, om ledige 

søger geografisk bredt. Det skal ske ved, at udsøgningsmulighederne i joblog-

gen udvikles, så de baseres på afstand frem for postnumre Den nye udsøg-
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ningsmulighed baseret på afstand vil træde i stedet for den eksisterende, der er 

baseret på postnumre, og det vil således være den, som a-kasser og kommuner 

fremover skal føre kontrol ud fra. Rådighedsvurderingen vil fortsat ske med 

udgangspunkt i transporttiden med offentlig transport. 

 

Modernisering af rådighedstilsynet 

Rådighedstilsynet gennemføres i dag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-

ring (STAR) ved en manuel enkeltsagsgennemgang baseret på stikprøver.  

Der er imidlertid behov for et tilsyn, der omfatter alle jobparate ledige, og hvor 

der er bedre mulighed for at følge op på uhensigtsmæssig søgeadfærd eller sankti-

onspraksis på a-kasse- eller kommuneniveau. Rådighedstilsynet vil, når det omfat-

ter alle jobparate ledige, være mere transparent, standardiseret og effektivt. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

30. STAR’s tilsyn med a-kasserne og kommunernes administration af rådigheds-

reglerne skal moderniseres. Det vil bl.a. ske ved hjælp af nøgletal på tværs af a-

kasser og kommuner, som gør brug af registerdata baseret på de lediges regi-

strering i JobLoggen samt a-kasserne og kommunernes nuværende indberet-

ninger. STAR lægger nøgletallene på jobindsats. dk, overvåger tallene og går i 

dialog med a-kasser og kommuner med mindre gode nøgletal. Udviklingen og 

anvendelsen af nøgletallene drøftes med Tilsynsrådet. Dermed ophører det 

nuværende stikprøvebaserede rådighedstilsyn, men STAR bevarer muligheden 

for i særlige tilfælde at kunne gennemføre stikprøvebaseret tilsyn. Modernise-

ringen skal sikre et mere effektivt rådighedstilsyn og tilvejebringe øget viden 

om jobsøgningen i den enkelte a-kasse og i det enkelte jobcenter samt om del-

tagelsen i den aktive beskæftigelsesindsats, herunder sanktionspraksis. STAR 

vil beholde muligheden for enkeltsagsgennemgang. 

 

 

Flere praktikpladser – flere faglærte  

 

 

  

De seneste år er der fra politisk hold gennemført flere forskellige initiativer, der 

styrker elevernes faglighed og dermed sikrer grundlaget for flere faglærte og opret-

telsen af flere praktikpladser. Der er gennemført et fagligt løft af folkeskolen, og 

der er med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser implementeret en ræk-

ke konkrete tiltag, der bidrager til et generelt kvalitetsløft på landets erhvervsud-

dannelser. Bl.a. et adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og ma-

tematik samt mere og bedre undervisning bl.a. gennem et timeløft, tydeligere 

sammenhæng mellem skoleundervisning samt kompetenceløft af lærere.  

Målet er at få flere faglærte, ved hjælp af attraktive erhvervsuddannelser og ved at 

flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse med en praktikplads i en virksom-

hed. Målsætningen er, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte 
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efter 9. eller 10. klasse i 2020, og at andelen skal op på 30 pct. i 2025. Og flere skal 

fuldføre en påbegyndt uddannelse. Målsætningen er, at fuldførelsen skal stige fra 

52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025.  

Med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (eud-reformen) er 

der afsat 500-600 mio. kr. årligt til udstyr, kompetenceløft og kvalitet. 

Med den nyligt indgåede Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser understøttes mål-

sætningen om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 

10. klasse, ved at der indføres en styrket uddannelsesparathedsvurdering (UPV) 

samt et karakterkrav i gymnasiet. Det er afgørende for at sikre tilstrækkeligt fag-

lærte i fremtiden, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. For 

at understøtte søgningen til erhvervsuddannelserne er det helt centralt, at der stil-

les et tilstrækkeligt antal virksomhedspraktikpladser til rådighed, så de unge og 

deres forældre oplever erhvervsuddannelserne som et sikkert og attraktivt uddan-

nelses- og erhvervsvalg.  

Langt de fleste erhvervsuddannelseselever lykkes i dag med at finde en praktik-

plads, men der er fortsat brancher med mangel på ordinære praktikpladser, og i de 

seneste år er et stigende antal unge blevet optaget i skolepraktik frem for i virk-

somhedspraktik. Selvom skolepraktik er et godt supplement, der understøtter 

uddannelsen af faglærte i situationer med lav beskæftigelse, eller hvor det ikke er 

muligt at få en fuld uddannelsesaftale, er det vigtigt, at der skabes flere praktik-

pladser for at sikre vekseluddannelsesprincippet, hvor praktikuddannelsen foregår 

på en virksomhed. Samtidig er det vigtigt for at sikre erhvervsuddannelsernes at-

traktivitet, at udviklingen vendes, så unge, der ønsker at starte på en erhvervsud-

dannelse, i højere grad kan vide sig sikre på at få en praktikplads i en virksomhed, 

hvis de vælger en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder.  

Fordelsuddannelser, mål og dimensionering 

Der skal uddannes flere faglærte og de faglærte, der uddannes, skal have mere 

erfaring med at arbejde i en virksomhed. Derudover skal de unge i højere grad 

vælge de erhvervsuddannelser, hvor der er behov for flere faglærte, og som de har 

gode muligheder for at gennemføre. Samtidig skal erhvervsuddannelserne dimen-

sioneres op eller ned på baggrund af kriterier, der på sigt fastlægges centralt. I 

2017 og 2018 etableres positivlisten for fordelsuddannelser på baggrund af en 

skønsmæssig vurdering ud fra forventet arbejdsmarkedsefterspørgsel og ledighed 

kombineret med overgang fra grundforløb til hovedforløb. Dette gælder også 

grundlaget for dimensionering i 2018.     

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 
31. Der etableres en positivliste over mulige fordelsuddannelser, som alle er ud-

dannelser, der ønskes øget søgning til, jf. bilag 2. De faglige udvalg kan kom-

me med konkrete input til positivlisten. De relevante arbejdsgiverforeningers 

brancheorganisationer eller sammenslutninger kan ansøge ministeriet om ud-

pegning til fordelsuddannelse. Oplysninger om uddannelsesfordelte elevtal, 
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skolepraktikandel og ledighedsgrad mv. stilles til rådighed af MBUL til brug 

for overvejelsen om ansøgning. 

 

Medlemsvirksomhederne skal herefter oprette praktikpladser til elever, der le-

ver op til EMMA-kriterierne.  

 

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling godkender alle ansøgninger, 

som opfylder betingelsen og som vedkommende faglige udvalg ikke har udtalt 

sig imod, med mindre ministeren finder, at det er usandsynligt, at den pågæl-

dende uddannelse kan opfylde nedenstående krav efter et år og fastsætter her-

efter regler om, at de godkendte uddannelser er fordelsuddannelser, indtil der 

træffes en ny beslutning.  

 

Såfremt antallet af aktivt søgende elever, som ikke har fået en aftale inden for 

tre måneder efter fuldført grundforløb, overstiger 10 pct., eller omfanget af 

skolepraktik på den pågældende uddannelse overstiger 15 pct. pr. år, kan ud-

dannelsen ikke længere være fordelsuddannelse. Dette opgøres årligt. De kon-

krete rammer for fordelsuddannelser fremgår af vedlagte bilag 3. 

 

Positivlisten revideres årligt.  

 

32. Fordelsuddannelserne får en bonus på maksimalt 5.000 kr. pr. praktikpladsårs-

elev op til et loft på 20 mio. kr. årligt for ordningen samlet set. Fordelsuddan-

nelserne vil få et øget fokus i vejledningen af unge mod erhvervsuddannelser 

med behov for arbejdskraft i forbindelse med de kanaler, som de unge anven-

der i relation til deres uddannelsesvalg. Det være sig både på erhvervsskolerne, 

den generelle vejledning via Ungdommens Uddannelsesvejledning og UG.dk. 

På samme vis kan arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og 

virksomheder anvende konceptet om fordelsuddannelser til at promovere dis-

se uddannelser. 

 

33. Fordelsuddannelser formidles desuden til praktikpladssøgende med særlig 

betoning af fordelene. De relevante organisationer understøtter formidlingen. 

 

34. Det er en fælles overordnet målsætning, at der årligt skabes flere praktikplad-

ser stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag.  

 

Samtidig skal andelen af elevernes tid i virksomhedspraktik øges til 95 pct. i 

gennemsnit for uddannelser med skolepraktik. Denne andel udgjorde 87,3 pct. 

i 2015. 

 

35. Regeringen og arbejdsmarkedets parter forpligter sig til gennem konkrete initi-

ativer at understøtte stor volumen i fordelsuddannelserne, fx gennem vedva-

rende oplysningsarbejde over for arbejdsgiverne og eleverne. 

 

36. Det konstateres, at der er igangværende drøftelser om antallet af praktikplad-

ser på de sundhedsfaglige og sociale uddannelser, der primært retter sig mod 
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det offentlige arbejdsmarked, dvs. social- og sundhedsuddannelserne og den 

pædagogiske assistentuddannelse, med henblik på inden udgangen af august at 

fastlægge en flerårig dimensionering af antallet af praktikpladser for disse ud-

dannelser.  
 

Udgangspunktet er, at alle elever skal kunne forvente at afslutte den uddannelse, 

de har påbegyndt. Dette indebærer en dimensionering på de uddannelser, hvor der 

vurderes at være en ubalance mellem tilgang og mulighed for at få en praktikplads, 

og hvor det fremtidige arbejdskraftbehov er faldende.  

Udgangspunktet for beslutningen om, at uddannelser skal dimensioneres, jf. ne-

denfor, er ledigheden på det pågældende uddannelsesområde kombineret med 

overgangen fra 2. del af grundforløbet (GF2) til hovedforløbet.  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

37. Der indføres dimensionering på en række uddannelser i 2018, jf. bilag 4.  

 

Elever, som uforskyldt mister deres praktikplads, kan fortsat færdiggøre deres 

uddannelse i skolepraktik, hvis der er skolepraktik på disse uddannelser. Der æn-

dres ikke ved den eksisterende uddannelsesgaranti, jf. Aftale om bedre og mere 

attraktive erhvervsuddannelser. 

 
Dimensioneringen af de nævnte uddannelser i bilag 4 gælder i 2018.  

Beslutning om dimensionering og positivliste til skolepraktik træffes årligt af mini-

steren for børn, undervisning og ligestilling efter høring af REU. 
 

Der vil altid være adgang til uddannelser for elever, der har en uddannelsesaftale 

med en virksomhed, som omfatter uddannelsen efter de gældende regler (mester-

lære og praktikadgangsvejen). Dette gælder, uanset om uddannelsen udbydes med 

eller uden skolepraktik. Der ændres ikke ved den eksisterende uddannelsesgaranti, 

jf. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. 

 

Styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser 

Der skal etableres klare økonomiske incitamenter for virksomhederne til at etable-

re flere praktikpladser. De konkrete økonomiske konsekvenser af de styrkede 

incitamenter skal ligge inden for rammerne af skatte- og byrdestoppet som be-

skrevet i regeringsgrundlaget. Samtidig skal skolernes økonomiske incitamenter i 

det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes.  

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

38. Der er behov for en markant styrkelse af virksomhedernes incitamenter til at 

oprette praktikpladser. Derfor indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, 

der entydigt belønner de virksomheder, der bidrager til at uddanne faglært ar-
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bejdskraft og omvendt entydigt pålægger de virksomheder, der ikke i tilstræk-

kelig grad bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft, et større ansvar for den 

samlede finansiering i AUB. Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag medfører 

en omfordeling internt mellem virksomheder til gavn for de virksomheder, 

der tager ansvar i forhold til at oprette et tilstrækkeligt antal praktikpladser. 

Virksomhedernes incitamenter skal tilpasses indfasningen af målsætningen om 

8.000-10.000 flere praktikpladser årligt. Modellen tager udgangspunkt i føl-

gende principper: 
a. Virksomhedernes bidrag skal afspejle forholdet mellem antal faglærte 

medarbejdere og antal elever. Det differentierede bidrag skal baseres på 
antal faglærte i virksomhederne, mens virksomheder betaler uændret 
AUB-bidrag for ikke-faglærte medarbejdere. 

b. Der skal tages højde for, om virksomheden forbruger arbejdskraft, der er 
høj efterspørgsel efter set i forhold til udbud, samt om virksomheden bi-
drager til at uddanne faglærte, der er høj efterspørgsel efter.  

c. Der skal tages højde for forskelle mellem brancher, sådan at brancher, der 
i dag bidrager meget til at uddanne faglærte medarbejdere, stadig får et 
styrket incitament til at oprette flere praktikpladser. 

d. Brancher, der allerede bidrager forholdsmæssig meget til uddannelsen af 
faglærte, skal tilgodeses for dette, og brancher, der ikke bidrager tilstræk-
keligt, skal have et større incitament til at bidrage til uddannelsen af faglær-
te.  

 
Hver virksomhed modtager et brev med en forskudsberegning af virksomhedens 
praktikpladsregnskab med en forventet præmie eller et forventet merbidrag. Dertil 
fremgår begrundelse for bidragets størrelse samt information om, hvordan virk-
somheden kan få nærmere oplysninger, jf. bilag 3.  
 
Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves 
har slået en eller flere uddannelsesstillinger op, vil uforskyldt komme til at betale 
et forhøjet AUB-bidrag. For at sikre at dette ikke bliver tilfældet, kan en virksom-
hed ansøge om fritagelse for forhøjet AUB-bidrag, såfremt den kan dokumentere, 
at uddannelsesstillingen har været opslået mindst 3 måneder på praktikpladsen.dk, 
samt at ingen skole har henvist en ansøger, der har bestået det relevante grundfor-
løb eller, at virksomheden efter behandling af en eller flere ansøgninger har under-
rettet ansøgernes skole om, at ansøgerne ikke havde gennemført det relevante 
grundforløb. I tvivlstilfælde inddrages det faglige udvalg. Det faglige udvalg vil 
løbende modtage en oversigt over antallet af dispensationer og afslag.  

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nedsætter en teknisk arbejds-
gruppe, der inden for rammerne af trepartsaftalen med inddragelse af bl.a.:  

1. Ledighed 
2. Beskæftigelsesgrad 
3. Fremadrettet udbud og efterspørgsel af arbejdskraft 
4. Fremskrivning af arbejdskraftsbehov mv. 

 
fremlægger forslag til grundlaget for den fremtidige model for såvel det praktik-
pladsafhængige AUB som fordelsuddannelser, bonusordninger og dimensione-
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ring.  
 
Arbejdsgruppen skal derudover drøfte den tekniske konsolidering af antallet af 
uddannelser i modellen, kobling af nye og gamle uddannelser, herunder håndte-
ringen af beskæftigede, der ikke har registreret en uddannelse mv., evt. hensyn til 
helt små virksomheder, tekniske forhold vedr. administrationen og den endelige 
udmøntning af dispensationsmulighed for virksomheder, der ikke kan få elever, 
selvom de dokumenteret har gjort, hvad de kan for at få en elev. Arbejdsgruppens 
arbejde afsluttes senest ved udgangen af oktober 2016. 
 
Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling fastlægger på den baggrund 
grundlaget for det praktikpladsafhængige AUB og dimensionering, fordelsuddan-
nelser og bonusordninger efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter. 
 
For at understøtte de økonomiske incitamenter er regeringen og parterne enige om:  
 

39. At alle virksomheder får nedsættelse af AUB-bidraget på 295 kr. per faglært 

medarbejder (opgjort i 2016), mens virksomheder, der ikke opfylder deres 

måluddannelsesratio, betaler et variabelt merbidrag ekstra for hver elev, virk-

somheden mangler i forhold til sin måluddannelsesratio. Merbidragssatsen 

sættes i udgangspunktet således, at det svarer til det foregående års udgift til 

summen af de faglige ansattes andel af skolepraktikydelsen (svarende til 240 

mio. kr. i 2016), praktik- samt fordelsbonussen (skønnet til hhv. 10 og 20 mio. 

kr., 2016 pl inden for en fast ramme på maksimalt 20 mio. kr. for hver bonus) 

delt med måltallet på 10.000 praktikpladser fratrukket det forudgående års 

stigning i antallet af praktikpladser siden 2016. I udgangspunktet er merbi-

dragssatsen beregnet til 27.000 kr. pr. manglende elevplads i 2018. 

 

40. Bonusordningerne for virksomhederne, der øger elevtallet, og for fordelsud-

dannelser (på baggrund af positivlisten i bilag 2) indføres med virkning fra 

2017 bl.a. på baggrund af positivlisten for fordelsuddannelser i bilag 2. Den 

konkrete udmøntning af ordningerne i 2017 fastlægges af ministeren for børn, 

undervisning og ligestilling efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter. Der 

afsættes en ramme på 30 mio. kr. til bonusordningerne i 2017 i forbindelse 

med Finansloven for 2017. Bonusserne udbetales i 2018. 

 
41. Derudover lægges der op til, at merbidraget bidrager til at finansiere en beløn-

ning til virksomheder, der opfylder deres uddannelsesratio og ansætter flere 
elever sammenlignet med de tre foregående år. Det sikrer et økonomisk inci-
tament for de virksomheder, der allerede i dag opfylder deres måluddannelses-
ratio.  

 
42. Udviklingen i antallet af praktikpladser følges tæt og løbende af Ministeriet for 

Børn, Undervisning og Ligestilling. Der fastsættes et delmål på 2.100 ekstra 
praktikpladser i 2018 i forhold til niveauet i 2016. Er dette delmål ikke opfyldt, 
er parterne enige om, at der skal tages nye initiativer på området, der kan un-
derstøtte virksomhedernes forpligtelse til at oprette flere praktikpladser. Op-
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gørelsen sker på baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil-
lings årsstatistik for praktikpladsområdet.  

 

Lønrefusion 

 

43. Det skal være billigere for virksomhederne at have elever, når de er på skole, 

og samtidig skal udgifterne til skolepraktikydelsen betales af de virksomheder, 

der ikke lever op til deres uddannelsesansvar og dermed ikke bidrager til at 

uddanne faglært arbejdskraft. Derfor skal lønrefusionen i elevernes skoleperi-

ode forhøjes, så virksomheder, der tager elever bærer en mindre økonomisk 

byrde.  

 

44. Lønrefusionen stiger i 2017 med 7,4 pct. for alle uddannelser. Lønrefusionen 

kan dog maksimalt være 100 pct. af lønudgifterne. Den forhøjede lønrefusio-

nen tilfalder dermed virksomheder med alle elever, herunder eux-elever, i for-

hold til skoleundervisningens varighed.  

 
Den forhøjede lønrefusion på i alt 140 mio. kr. finansieres i 2017 ved at forhø-
je eud-bidraget, mens VEU-bidraget nedsættes tilsvarende. Der tages efterføl-
gende stilling til finansieringen af forhøjet lønrefusion fra 2018 og frem, når 
den samlede AUB-konstruktion og håndtereingen af VEU-opsparingen drøf-
tes i 2017.  
 

45. Erhvervsskolernes tilskyndelse til at hjælpe elever i virksomhedspraktik skal 

øges ved, at modellen for tilskud til formidling af uddannelsesaftaler justeres. 

For at få det høje praktikpladstaxametertilskud skal skolerne fremover opnå 

en forbedring i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i forhold til det foregå-

ende år. Ydermere etableres en bonusordning for indgåelse af uddannelsesaf-

taler med virksomheder, der ikke tidligere har haft elever.  
 

Justeringer i den samlede AUB-konstruktion 

Der er i dag store ubalancer i de samlede indbetalinger og udbetalinger i de ord-

ninger, der er omfattet i den samlede AUB-konstruktion, som dels skal tilskynde 

arbejdsgiverne til at oprette praktikpladser, dels til finansiering af VEU-

godtgørelse ved beskæftigedes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.  

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

46. Bevillingerne til VEU-godtgørelsen og AUB fastholdes som særskilte bevillin-

ger. Det indebærer, at uddannelsesbidraget og VEU-bidraget fastholdes som 

særskilte bidrag, og mulighederne for en mere fleksibel AUB-konstruktion 

drøftes i forbindelse med trepartsdrøftelserne om VEU i maj 2017. 

 
47. For at understøtte vekseluddannelsesprincippet og virksomhedernes incita-

ment til at oprette praktikpladser overtager arbejdsgiverne det fremadrettede 

finansieringsansvar for driftsudgifterne til skolepraktik på marginen ift. udgif-

terne i 2016. 
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48. Drøfte håndteringen af VEU-opsparingen, der forventes at udgøre 2,6 mia. kr. 
ved udgangen af 2016, i forbindelse med trepartsdrøftelserne om VEU i maj 
2017. 

 

EMMA-kriterierne 

Der er vigtigt, at EMMA-kriterierne forvaltes på en ensartet måde, så alle praktik-

pladssøgende elever skal leve op til de samme standarder i forhold til at være Eg-

net, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt søgende, så det sikres, at sko-

ler/praktikcentre og elever påtager sig deres del af ansvaret for at opsøge hen-

holdsvis ansøge om ledige praktikpladser. 

  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 
49. Præcisere reglerne for praktikcentrenes håndhævelse af kravene til eleverne 

om at være egnede, mobile og aktivt søgende (EMMA-kriterierne), så sko-
ler/praktikcentre og elever i højere grad påtager sig deres del af ansvaret for at 
opsøge og formidle henholdsvis ansøge om ledige praktikpladser gennem en 
ajourføring af vejledningen om skolepraktik, så den afspejler praktikcentrenes 
nye opgaver og sætter større fokus på en ensartet fortolkning af EMMA-
kriterierne mv. Samtidig skal der ske justeringer af reglerne om EMMA-
kriterierne og deres forvaltning med henblik på at optimere praktikcentrenes, 
elevernes og virksomhedernes indsats, og af reglerne om elevers praktikplads-
søgning i og efter grundforløbet.  
 

Unge skal ikke bare påbegynde en erhvervsuddannelse, men også fastholdes i ud-
dannelsen. Der må ikke være et økonomisk incitament til frafald. Unge, der allige-
vel falder fra uddannelsen, eller som venter på en praktikplads, skal hurtigst muligt 
tilbage til ordinær uddannelse eller i gang med en praktikplads. 
 
Regeringen og arbejdsmarkedet parter er enige om, at: 
 

50. I den kommende guide om ungeindsatsen fra Beskæftigelsesministeriet tyde-

liggøres det, at unge, der falder fra en erhvervsuddannelse, eller som venter på 

en praktikplads i praktikpladskøen på baggrund af et bestået grundforløb, skal 

visiteres som uddannelsesparate i kontanthjælpssystemet, medmindre kom-

munen klart vurderer, at den unge har behov for ekstra støtte og hjælp mere 

end ca. et år, førend de kan påbegynde en uddannelse på almindelige vilkår.  

 

Praktikcentres mulighed for at producere varer og tjenesteydelser  

Praktikuddannelse i praktikcenter skal opfylde de samme krav til praktikuddannel-

sens indhold og kvalitet som praktikuddannelse i en virksomhed. Praktikcentrene 

kan derfor efter fast praksis sælge producerede varer og levere tjenesteydelser til 

en ikke tabsgivende pris, når dette har et uddannelsesmæssigt sigte og ikke er kon-

kurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.  

 

Inden et praktikcenter forestår salg af varer og leverancer af tjenesteydelser eller 
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anden produktion til markedet eller centeret selv, skal skolen afdække spørgsmålet 

om konkurrenceforvridning gennem en dialog med og tilslutning fra det eller de 

relevante lokale uddannelsesudvalg og eventuelt drøftelser i praktikcenterudvalget 

på skolen. 

 

Den gældende praksis er meldt ud i en vejledning, men der er tilbagevendende 

usikkerhed i sektoren om bl.a. forholdet til konkurrencelovgivningen. Derfor er 

der behov for at tydeliggøre praktikcentrenes muligheder og begrænsninger på 

dette område. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

51. Tydeliggøre den gældende retstilstand ved at tilvejebringe en klar lovhjemmel 

til at praktikcentrene kan producere til et marked gennem en passende be-

stemmelse i erhvervsuddannelsesloven, som fx: ”I § 66 g, indsættes i stk. 2: 

Skolepraktik kan tilrettelægges med en produktion, som efter samrådet med 

udvalget kan afsættes på vilkår, som ikke giver private urimelig konkurrence.” 

 

It-understøttelse af praktikpladsformidlingen 

Den eksisterende it-understøttelse af praktikpladsformidlingen er utilstrækkelig i 

forhold til at understøtte elever, virksomheder og skoler. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

52. Der etableres en ny samlet national portal til praktikområdet, så der skabes en 

attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder og skolers 

praktikadministrative opgaver.  

 

53. I første omgang revitaliseres funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så der bliver 

mere gennemsigtighed og opmærksomhed på praktikpladsmarkedet øges. I 

den sammenhæng gennemføres en kampagne, der skal få virksomheder til at 

opslå praktikpladser.  

 

Øget gennemsigtighed og kvalitet i det praktikpladsopsøgende arbejde  

Mangel på relevante data betyder, at der ikke eksisterer et overblik over skolernes 

indsats på tværs af institutioner samt viden om, i hvilke brancher den praktik-

pladsopsøgende indsats med fordel kan fokuseres. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

54. Gennemsigtigheden i det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes ved at udvik-

le tidstro og relevante data for udvalgte nøgletalsindikatorer til brug for sko-

lernes praktikpladsopsøgende arbejde og for virksomhedernes oprettelse af 

praktikpladser.  

 

 



 

 Side 20 af 27 

 
 
 
 
 

   

Professionalisering af det praktikpladsopsøgende arbejde  

Praktikcentrenes og erhvervsskolernes færdigheder i forbindelse med koordine-

ring og gennemførelse af det praktikpladsopsøgende skal styrkes. Ligeledes skal 

arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører i det praktikpladsopsøgende arbejde 

tydeliggøres med henblik på fokusering af de enkelte aktørers indsats. Skoler-

ne/centrene skal således fastholde og udvide kontakten til de virksomheder, der 

allerede er godkendte praktikvirksomheder og formidle elever til dem, mens de 

faglige udvalgs ansvar for at opsøge nye virksomheder fastholdes uændret som i 

dag. Det sidste vil efter de gældende regler ofte med fordel kunne udføres gennem 

en lokal indsats, hvor de lokale uddannelsesudvalg kontakter virksomheder på de 

faglige udvalgs vegne (delegation) med praktisk bistand fra praktikcen-

tre/erhvervsskoler. Regionale erfaringer med en styrket opsøgende indsats kan 

inddrages i arbejdet. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

55. Det praktikpladsopsøgende arbejde skal professionaliseres ved at understøtte 

praktikcentrenes arbejde centralt, herunder gennem en vejledning til praktik-

centrene og øvrige aktører, der præciserer opgave- og ansvarsfordelingerne på 

praktikpladsområdet. Derudover skal der fra statens side udvikles et fælles 

koncept og materiale for praktikcentrenes praktikpladsopsøgende indsats. 

 

Afbureaukratisering 

Regelgrundlaget på praktikpladsområdet skal være enkelt og let at administrere 

uden svækkelse af elevers og praktikvirksomheders retsstilling.  

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

56. Der igangsættes et afbureaukratiseringsprojekt på praktikpladsområdet. For-

målet er at fjerne barrierer i kraft af fx evt. unødvendige regler, administrative 

procedurer og utilstrækkelig it-understøttelse og manglende information med 

henblik på, at virksomhederne oplever, at det er forbundet med mindst muligt 

administrativt besvær at ansætte en elev.  

 

57. De første forenklinger implementeres så vidt muligt sammen med de øvrige 

regelændringer, som følger af aftalen, og de konkrete løsninger, herunder tidli-

gere besluttede endnu ikke gennemførte tiltag, præsenteres i sammenhæng 

med de øvrige ændringer.  

 

58. I første omgang vil der bl.a. være tale om følgende: 
a. MBUL har udviklet en digital aftaleblanket, som kan underskrives, indsen-

des og håndteres fuldt ud digitalt. På sigt søges indarbejdet en automatisk 
kobling mellem uddannelse, virksomhed og overenskomst i den elektroni-
ske aftale. (Vejledning hhv. systemudvikling med partsdeltagelse) 

b. Det skal stå alle aktører klart, at fx virksomheder eller faglige udvalg kan 
anvende aftaleblanketter med eget design og egne særpræg, når blot mini-
mumskravene er opfyldt, og det skal vurderes om aftaleblanketter kan 
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suppleres med egne bestemmelser, samt hvad konsekvenserne for retssik-
kerheden og den administrative enkelhed vil kunne være, hvis der lempes 
yderligere på aftaleformatet. (Vejledning) 

c. Aftalevilkår, som følger af kollektive overenskomster eller lovgivningen, 
skal ikke godkendes af det faglige udvalg. Andre væsentlige individuelle af-
talevilkår, som fx nedsat arbejdstid, konkurrenceklausuler, særlig påklæd-
ning, som ikke er økonomisk kompenseret, eller andre for eleven bebyr-
dende vilkår, kræver fortsat godkendelse fra fagligt udvalg. (Vejledning) 

d. De elevadministrative it-systemer skal søges udviklet i forhold til virksom-
hedernes afgivelse af praktikerklæringer om gennemført praktikuddannel-
se. (Systemudvikling) 

e. AUB-tilskud skoler og faglige udvalg til det praktikpladsopsøgende eller -
skabende arbejde søges forenklet eller integreret i indsatsen for professio-
nalisering af det praktikpladsopsøgende arbejde (pkt. 52). (Regelændring)  

 

Udskoling 

Der er behov for at eleverne i grundskolen får et bedre kendskab til erhvervsud-

dannelserne og arbejdsmarkedet som helhed. Dette skal ses i sammenhæng med, 

at det indgår som et af fire kvalitetsmål i erhvervsuddannelsesreformen, at flere 

elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. MBUL 

følger dette løbende i sit kvalitetstilsyn og data herfor indgår i ministeriets datava-

rehus. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

59. Skolernes forpligtelse til at samarbejde med lokalsamfundets kulturtilbud mv. 

udvides til også at kunne omfatte samarbejde med virksomheder og erhvervs-

skoler. Derved sidestilles skolernes forpligtelse til at samarbejde med virk-

somheder og erhvervsskoler med forpligtelsen til at samarbejde med lokalsam-

fundets kulturtilbud. 

 

60. Bestemmelserne om brobygning i 9. klasse smidiggøres, så brobygningen også 

kan tilbydes til uddannelsesparate elever, der har behov for afklaring af et ud-

dannelsesvalg. Samtidig fjernes kravet om, at ikke-uddannelsesparate elever 

skal deltage i brobygning – fx fordi eleven skal i 10. klasse.  

 

61. Der etableres en samlet indgang til alt relevant inspirations- og vejledningsma-

teriale vedrørende udskoling på EMU.dk. EMU.dk kan også indeholde mate-

riale vedr. arbejdsgiverorganisationernes indsatser. Ministeriet for Børn, Un-

dervisning og Ligestilling udvikler inspirationsmateriale målrettet kommuner, 

skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning mv. som kan understøtte en 

vellykket organisering af udskolingen. Herunder lette skolernes samarbejde 

med virksomheder og erhvervsskoler og sikre sammenhæng til den øvrige vej-

ledningsindsats.  
 

62. Der sker en fremrykning af erhvervspraktikken i folkeskolen, således at folke-

skoleeleverne kan tilbydes erhvervspraktik allerede i 6. og 7. klasse. 
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Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU), delaftaler og korte 

uddannelsesaftaler 

Virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktik (der omdøbes til virksomhedsfo-

relagt praktikuddannelse), delaftaler for elever på praktikcentre og korte uddannel-

sesaftaler for elever i og uden for skolepraktik har fået et omfang, der indikerer, at 

anvendelsen af disse ordninger har fået karakter af en fravigelse af den grundlæg-

gende hovedregel om, at praktikuddannelse skal være omfattet af en længereva-

rende uddannelsesaftale og dermed være lønnet beskæftigelse i uddannelsesøje-

med. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

 

63. Ordningernes varighed begrænses for den enkelte elev i samme virksomhed i 

form af følgende konkrete begrænsninger: 

 

64. Virksomhedsforlagt undervisning som led i skolepraktik (VFU) omdøbes til 

virksomhedsforelagt praktikuddannelse (VFP). VFP kan højst vare tre uger 

for den enkelte elev i samme virksomhed og højst vare seks uger af elevens 

samlede praktikuddannelse. Aktiviteterne i VFP skal leve op til praktikuddan-

nelsens krav og mål for den periode, som er aftalt mellem virksomheden og 

praktikcentret. Eleven i VFP indgår derfor i uddannelsesrelevante oplærings-

aktiviteter på samme måde som elever, der er ansat med uddannelsesaftaler. 

Bestemmelsen om, at der skal være en uddannelsesaftale, hvis eleven deltager i 

produktionen, ændres ikke. VFP kan fremadrettet kun ske i praktikgodkendte 

virksomheder. 

 

65. Delaftaler kan kun indgås og gennemføres én gang for den enkelte elev i 

samme virksomhed. 

 

66. Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås op til 2 gange mellem den enkelte 

elev og samme virksomhed med mulighed for 3.-gangsdispensation med god-

kendelse fra det lokale uddannelsesudvalg.  

 

Initiativer indeholdt i afsnittet om Flere praktikpraktikpladser – flere faglærte træ-

der i kraft 1. januar 2018. Dog træder punkt 44 i kraft pr. 1. januar 2017. 

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at forslagene tilsammen skal 

sikre den fælles overordnede målsætning om, at der samlet set skal oprettes årligt 

mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser.  

 

Opgørelsen af praktikpladser bygger på oplysninger om aftaler i Praktikpladsstati-

stikken under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der udarbejdes 

på baggrund af erhvervsskolernes registreringer i de administrative systemer 

EASY-A og EASY-P. Målsætningen om 8.000-10.000 ekstra praktikpladser tager 

udgangspunkt i kalenderåret 2015. 
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Erhvervsuddannelse for voksne (euv) følges tæt i det kommende år og i dialog 

med arbejdsmarkedets parter i forhold til aktivitetsudviklingen og 

tilrettelæggelsen af de tre euv-spor. 

Kvalitet i erhvervsuddannelserne 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at det er vigtigt at understøt-

te erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen 

og sikre en høj kvalitet i erhvervsuddannelserne. Regeringen har derfor tilkende-

givet, at den i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2017 vil søge 

tilslutning til at forlænge den ekstraordinære kvalitetsudviklingspulje til erhvervs-

uddannelserne på 150 mio. kr. fra 2016 til 2017.  

Kvalitetspuljen skal sikre et kvalitetsløft bl.a. gennem en styrkelse af samlæsning 

mellem euv, eux, talent mv., styrkelse af helhedsorienteret undervisning og en 

styrkelse af realkompetencevurderingen i EUV. 

 

Voksen- og efteruddannelse  

 

 

  

Danmarks evne til at konkurrere og til effektivt at skabe god velfærd for borgerne 

afhænger af, at vi har en dygtig arbejdsstyrke, der hurtigt formår at tilpasse sig nye 

kompetencekrav. Arbejdsmarkedets efterspørgsel for kvalificeret arbejdskraft er i 

konstant udvikling og virksomhedernes behov og muligheder for kompetenceud-

vikling ændrer sig. Det udfordrer voksen- og efteruddannelsessystemet, både hvad 

angår struktur og kvalitet. 

Ekspertgruppe om voksen- og efteruddannelse  

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der behov for at analysere 

virksomhedernes behov for kompetenceudvikling, og hvordan voksen- og efter-

uddannelsesindsatsen i højere grad kan imødekomme både efterspørgslen efter 

virksomhedstilpasset kompetenceudvikling og arbejdsmarkedets mere langsigtede 

behov for en mobil og kvalificeret arbejdsstyrke.  

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 

67. Det er væsentligt, at både offentlige og private virksomheder har fokus på de 

ansattes kompetenceudvikling.  

 

68. Der nedsættes en ekspertgruppe, som får til opgave at analysere og komme 

med modelforslag til, hvordan voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen 

styrkes med særlig fokus på virksomheders og voksnes behov for kompeten-

cer, kvaliteten og effektiviteten i udbuddet samt samspillet mellem de forskel-

lige VEU-indsatser.  Det samlede VEU-system skal i højere grad understøtte 

virksomhedstilpasset kompetenceudvikling og arbejdsmarkedets mere langsig-
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tede behov for en mobil og kvalificeret arbejdsstyrke, herunder et mere sam-

menhængende VEU-system, en stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats 

samt en modernisering af partsstyringen i VEU, jf. vedlagte bilag 5. 

 

69. Der nedsættes i tilknytning til ekspertgruppen en referencegruppe bestående 

af arbejdsmarkedets parter. Referencegruppen skal inddrages løbende fra start 

til slut med viden, idéer og input samt kvalificering og vurdering af foreløbige 

resultater. . Referencegruppen får mulighed for at drøfte og kommentere på 

udkast til ekspertgruppens præsentation af mulige modeller.   
 

70. Ekspertgruppen afrapporterer mulige modelforslag til regeringen og arbejds-

markedets parter inden udgangen af maj 2017, med henblik på at der efter af-

slutningen af de private overenskomstforhandlinger 2017 i nye trepartsfor-

handlinger kan aftales ændringer af VEU-systemet.    

 

71. Såfremt regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der er særskilte 

udfordringer i forbindelse med videregående VEU, skal der efter afslutningen 

af ekspertgruppens arbejde udarbejdes analyser heraf. Det nærmere indhold 

og form herfor indgår i de fortsatte politiske trepartsdrøftelser i foråret 2017. 

 

72. Den planlagte AMU-udbudsrunde udsættes til efter ekspertgruppen er kom-

met med sine modelforslag til et nyt voksen- og efteruddannelsessystem. 

 

Initiativer til styrkelse af AMU her og nu 

Virksomheders efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft aktualiserer et behov 

for, at der sættes konkrete og midlertidige initiativer i gang for at forbedre løn-

modtagernes og virksomheders adgang til arbejdsmarkedsuddannelserne. For at 

styrke AMU-systemet frem mod ekspertudvalgets anbefalinger igangsættes neden-

stående initiativer.  

 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at: 
 

73. Parterne er enige om, at reglen om, at der kun kan udbetales VEU-godtgørelse 
for maksimalt 7,4 timer pr. dag, afskaffes. Fremover opnås der ret til VEU-
godtgørelse for mere end 7,4 timer om dagen, såfremt medarbejderen har 
deltaget i kursus i mere end 7,4 timer pr. dag. Det afgørende kriterium for 
tildeling af godtgørelse er, at virksomheden har et løntab for medarbejderens 
kursusdeltagelse. Det vil fortsat gælde, at VEU-
godtgørelsen/lønkompensationen kun gives for de antal timer, som den givne 
medarbejder har skullet arbejde den pågældende dag. Forslagets 
implementering afventer, at der foreligger en varig plan for administrationen 
og it-understøttelse af VEU-godtgørelsen. Forslaget drøftes i forlængelse af 
ekspertgruppens arbejde.  
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74. Arbejdsmarkedets parter vurderer, at kurser inden for fælleskataloget 

efterspørges af både medarbejdere og virksomheder og bidrager til øget vækst 
og produktivitet. På den baggrund er aftaleparterne enige om at tilbagerulle 
forhøjelsen af deltagerbetalingen på kurser i fælleskataloget, der blev indført 
med finanslov 2016, så deltagerbetalingen svarer til niveauet på de øvrige 
kurser.   
 

75. Realkompetencevurdering er en effektiv vej til at få dokumenteret og bygget 
videre på de kvalifikationer og kompetencer, en person har erhvervet gennem 
uddannelse og arbejde. Med henblik på at fremme brugen af 
realkompetencevurderinger, herunder fremme erhvervsuddannelse for voksne 
(euv), er aftaleparterne enige om, at der skal gennemføres en takstforhøjelse af 
realkompetencevurdering på 10 pct. i 2017.  

 

76. Mange små og mellemstore virksomheder oplever det som administrativt 

tungt at gøre brug af det erhvervsrettede VEU-systems tilbud. Aftaleparterne 

er enige om, at mulighederne for hjælp til tilmelding til og vejledning om de 

erhvervsrettede VEU-tilbud skal styrkes ved, at der etableres en hotline 

 

77. I 2016 etableres et partnerskab mellem trepartsforhandlingernes parter og et 

antal uddannelsesinstitutioner med henblik på at gennemføre et ”fri-

institutionsforsøg”. Formålet med forsøget er at få konkretiseret og testet de 

praktiske, økonomiske og lovgivningsmæssige barrierer, der lokalt og mellem 

de direkte involverede parter er for at imødekomme virksomheder og løn-

modtageres ønsker til fleksibilitet og målrettethed. Partnerskabet gennemfører 

en afdækning af regler og barrierer, der i dag hindrer fleksibilitet i udvikling, 

udbud og gennemførelse af kurser efter virksomhedernes behov. På baggrund 

af dette gennemføres på forsøgsbasis et ”fri-institutionsforsøg” på et afgræn-

set område i en tidsbegrænset periode, hvor udvalgte uddannelsesinstitutioner 

med VEU-udbud får mulighed for i fællesskab selv at forvalte rammer, vilkår 

og udbud. Forsøget kan også omhandle samarbejde med andre institutioner, 

f.eks. erhvervsakademier. Forsøget skal gennemføres indenfor EU’s statsstøt-

teregler, da der ikke må udvikles og gennemføres direkte virksomhedsspeci-

fikke kurser, og forsøget skal desuden gennemføres indenfor de muligheder, 

som forsøgsparagraffen i AMU-loven indebærer, hvilket betyder, at der ikke 

kan gennemføres forsøg med ændrede godtgørelsessatser eller ændret takst-

indplacering. Forsøget forventes at bidrage med nye erfaringer, som kan være 

værdifulde i ekspertgruppens arbejde med udvikling af et stærkere og mere 

sammenhængende udbud af voksen- og efteruddannelse. Forsøget skal derfor 

afsluttes ultimo 2017.  

 
78. Der skal skabes mulighed for at modtage VEU-godtgørelse i forbindelse med 

digital læring, hvis kursisten blot er fysisk til stede 25 pct. af 
undervisningstiden (mod i dag 50 pct. af undervisningstiden). VEU-
godtgørelse skal fortsat være forbundet med et løntab. 
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79. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at Ministeriet for Børn, 

Undervisning og Ligestilling skal undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt 
og i givet fald hvordan, at kravet om 14 dages beskæftigelse, inden der kan 
opnås VEU-godtgørelse, kan lempes, så der på den ene side skabes lettere 
adgang til AMU, og på den anden side fastholder kravet om reel og faktisk 
beskæftigelse samt sikrer tilsyn, så der ikke opstår nye misbrugssager. 

 
80. Der igangsættes et 2-årigt forsøg, med afkortning af AMU-kurser (gennem 

afprøvning) for større kursistgrupper - evt. for hele hold. Arbejdsmarkedets 
parter identificerer udvalgte AMU-kurser, det skal gælde for, og udvikler evt. i 
samarbejde med skoler og ministeriet relevant testmateriale til disse kurser. Ef-
ter forsøgsperiodens afslutning evalueres og drøftes forsøget med arbejdsmar-
kedets parter.  

 
81. Der afsættes fra 2018 en pulje på 30 mio. kr. til takstforhøjelser på AMU som 

opfølgning på Vækstpakke 2014. Midlerne skal udmøntes i samarbejde med 
DA og LO, efter taksteftersynet af AMU, som gennemføres inden udgangen 
af 2016, er afsluttet.  
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Øvrige aftaleelementer  

 

 

  

Hvor det er nødvendigt, vil Regeringen hurtigst muligt søge tilslutning blandt Fol-

ketingets partier til at gennemføre ovenstående initiativer. 

Trepartsaftalen holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer i overens-

stemmelse med de fastlagte rammer i kommissoriet for arbejdet.  

Regeringen vil efter de private overenskomstforhandlinger fortsætte trepartsdrøf-

telserne om yderligere styrkelse af voksen-, efter- og videreuddannelsesordninger 

samt emnerne i regeringsgrundlaget.  
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 Vendsyssel 

 

 

 

Projekt ”På Rette Kurs – gældsrådgivning for udsatte borgere” 

 

                 Frilandsvej 111, 9800 Hjørring, 24438324 – raadgiver@lo-vendsyssel.dk 

 

Afsluttende rapport fra projekt ”På rette Kurs” -  LO Vendsyssel Gældsrådgivning 

 

Indledning 

 

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

givning i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn kommuner siden maj 2013 og er indtil 30. juni 

2016 finansieret af Social – og Indenrigsministeriets satspulje 2012-2016. 

 

Rådgivningen er gratis, uvildig og anonym. Rådgivningens hovedmålgruppe er personer på overfør-

selsindkomst dvs. på uddannelses - og kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressourceforløbs – 

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

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

styregruppe. Kommunerne og fagforbundene kan henvise borgere til rådgivningen. Der er ingen udveks-

ling af personspecifikke data mellem gældsrådgivningen og kommunerne/fagforbundene. 

 

Formidling 

 

LO Vendsyssel Gældsrådgivnings pjece om rådgivningen er revideret i 2016 og bliver fortsat frem-

sendt til de tre kommuner, fagforeningerne, SKAT, foged – og skifteretten samt biblioteker. 

  

Der er henvisning til rådgivningen på fagforeningernes og Hjørring kommunes hjemmeside, på LO 

Vendsyssels Facebook og der er sikret, at rådgivningen er rangeret højt på google. Vi har jævnligt 

drøftet om oprettelse af en Facebook profil ville være fordelagtigt, da hovedparten af vores brugere 

anvender dette medie. Vi er dog hver gang kommet til den konklusion, at vi ikke ønsker at rådgive 

via Facebook.  

 

Rådgivningen har haft artikler og annoncer om rådgivningen i avisen Nordjyske og de 5 største 

ugeaviser i området, men ellers har vi ikke reklameret i aviser og radio, da det ikke giver yderligere 

henvendelser. 

Projektlederen holder jævnligt oplæg om rådgivningens arbejde for medarbejderne på Jobcentrene i 

Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn kommuner, socialpsykiatrien og hos fagforbundene.  

 

Vi har forsøgt at lave pr for rådgivningen på Læsø, som også er omfattet af projektet, men vi har 

kun haft 1 henvendelse derfra. Vi havde en artikel i Læsø Posten med henblik på at komme derover 

på navngivende dage, men uden respons. 

  

Brønderslev og Hjørring kommuner har efterspurgt undervisning i økonomiforståelse til grupper af 

uddannelses – og kontanthjælpsmodtagere. Gældsrådgivningen er i den heldige situation, at en af de 

frivillige både er uddannet bankrådgiver og lærer og han holder således oplæg på flere projekter i de 

to kommuner.  

 

Frivillige rådgivere 
 



 

 

Rådgivningen drives med 13 frivillige gældsrådgivere samt projektlederen. De har alle en uddannelse 

som enten bankrådgiver, skatterevisor, socialrådgiver eller jurist. Vi har valgt ikke at have studerende 

som rådgivere, da det foruden faglig kompetence kræver livserfaring at varetage rådgivningen, dog har 

vi en merc.jur. studerende på kandidatdelen.  

Rådgiverne har alle mange års erfaring på arbejdsmarkedet og sidder i rådgivningen sammen to og to, 

hvor de supplerer hinandens faglige kompetencer. Rådgivningen har kontakt til et par advokater og en 

dommer, som spørges til råds i tvivls situationer. 

De frivillige rådgivere anvender hver ca. 10 t. i rådgivningen pr. mdr. Der har været stor stabilitet blandt 

de frivillige rådgivere, således har halvdelen af dem været med fra begyndelsen. 

 

Der holdes fællesmøde for de frivillige rådgivere hver 3. måned, hvor forhold omkring rådgivnin-

gen drøftes, ny lovgivning gennemgås, emner med gæstelærere behandles og rådgiverne får mulig-

hed for at udveksle erfaringer. Vi har haft gæstelærere fra kommuner, bankerne, skifte – og foged-

retten samt advokat Line Barfod. Herudover har rådgiverne på skift holdt oplæg på baggrund af 

deres faglige kompetencer. 

 

Det er indtrykket, at de frivillige rådgivere ser fordele i at udføre rådgivning i teams og således sup- 

plerer hinandens kompetencer og erfaringer i rådgivningsforløbet. 

De frivillige rådgivere besidder en meget stor erhvervserfaring. De udfører et flot stykke fagligt 

arbejde og er dygtige til at skabe tryghed og tillid. De er systematiske og får noteret, hvad de har 

gjort og husker at udfylde registrerings – og evalueringsskemaerne. 

 

Rådgiverne får kørsel betalt, såfremt de har mere end 5 km til rådgivningen. Det er dog ikke alle 

som er berettiget til kørsel, der benytter sig af muligheden. 

 
Rådgivningen  

 

Rådgivningen foregår en gang ugentligt – 2 timer i hver af de tre kommuner. Siden oktober 2015 har 

rådgivningen endvidere foregået en gang ugentligt på Ungecentret i Frederikshavn kommune.  

I Brønderslev og Frederikshavn har det været nødvendigt periodevis at udvide rådgivningstiden på 

grund af øget behov og for at undgå mere end 3-4 ugers ventetid. Rådgivningen foretages nogle gange i 

hjemmet, da borgeren af helbredsmæssige årsager ikke kan møde i rådgivningen. 

Rådgivningen foregår i lejet lokaler. I Brønderslev hos FOA, i Hjørring hos LO og i Frederikshavn hos 

3F.  

Visitationen foregår telefonisk af projektlederen, hvor der gives oplysninger om: Navn, telefon/mail, 

alder, forsørgelsesgrundlag, gældens art og størrelse, bopælskommune, bankforbindelse samt årsag til 

henvendelsen. Projektlederen booker tid til personen hos et rådgiverteam og samtidig bliver borgeren 

bedt om at medbringe relevant materiale til mødet. Rådgiverne får de indkommende oplysninger om 

borgeren forud for samtalen, som tager udgangspunkt i borgerens situation. Der afsættes altid en time til 

første møde.   

 

Projektlederen tager på den første mødedato kontakt til borgeren for at sikre at aftalen står ved 

magt. Det er således få tilfælde, hvor borgeren ikke møder, dog kan specielt unge have svært ved at 

møde. Det er et stort tabu at møde op og kortlægge deres manglende økonomiske indsigt. Ved de 

følgende møder tages der ligeledes kontakt til borgeren forud for mødet enten af rådgiverne eller 

projektlederen. Udover selve møderne er der mailkorrespondance såvel mellem rådgiverne og bor-

gerne samt deres kreditorer mm. 

 

Hvert rådgiverhold har en telefon, idet der kan være situationer, hvor problemet er akut og vil kunne 

løses bedre og hurtigere ved en telefonsamtale.  

Rådgiverne skal ikke været bundet af telefonen. Borgerne kan ringe til projektlederen, som så sen-

der en mail til det rådgiverhold, som har brugeren og beder dem tage kontakt. Ordningen bruges 

ikke meget, men det er en god sikkerhed.   

   



 

 

 

 

 

 

Rådgivningen varetager følgende opgaver:  

 
- Overblik over grundlæggende forståelse af privatøkonomi  

- Få overblik over privatøkonomien 

- Få lagt budget 

- Få både løn – og budgetkonto til styring af indtægter og udgifter 

- Forblive i egen bolig eller flytte i anden egnet og økonomisk ansvarlig bolig  

- Vurdering af betalingsevne  

- Indgåelse af aftaler med kreditorer – henstand, afdragsordning mm 

- Kontakt til banker, skattevæsen  

- Ansøgning om gældssanering og eftergivelse af gæld  

- Spareråd.  

 

Herudover informeres og gives vejledning om reglerne vedrørende rykkergebyr, inkasso, forældelse, 

SKAT, skilsmisse, tvangsauktion og der ydes hjælp til udarbejdelse af ansøgninger til kommuner og 

Udbetaling Danmark, vurdering af lejekontrakter og forklaring på breve fra kreditorer, banker, kommu-

ne.  

 

 

 

Hvem søger rådgivningen  
 

Fra 1. maj 2013 til d. 25.6.2016 har der i rådgivningen været 605 personlige henvendelser. Der er sket 

en stigning af henvendelser hen over projektperioden. I perioden maj 2013 – 30. juni 2013: 32 henven-

delser, 1. juli til 30. juni 2014: 152 henvendelser, 1. juli 2014 til 30. juni 2015: 197 henvendelser samt 

de 34 sager, som ikke var afsluttet d. 30. juni 2014. 1. juli 2015 til 20. juni 2016: 224 henvendelser samt 

de 42 sager, som ikke var afsluttet d. 30. juni 2015. 

    

De borgere, der benytter sig af tilbuddet har hovedsagelig fået oplysning om rådgivningen fra: Kommu-

nerne, internet og SKAT.  

 

Karakteristik for de borgere, der benytter sig af tilbuddet er at de er enlige – 75%, heraf 12 % enlige 

med børn, jfr. vedlagte statistik. Gruppen dækker dels over personer, som altid har været enlig dels per-

soner, der er blevet enlige efter skilsmisse, samlivsophør og dødsfald. 

86 % af borgerne er på offentlig forsørgelse, heraf 57% på uddannelses – og kontanthjælp, jfr. vedlagte 

statistik.  

Uddannelsesniveauet er lavt, således har 34% kun folkeskolen eller mindre, 21% har en erhvervsmæssi-

ge baggrund og 21% ufaglært, jfr. vedlagte statistik. 86% bor til leje.  

 

39% af henvendelserne kommer fra personer under 30 år, hvilket er en høj andel. Gruppen består dels af 

enlige forsørgere på uddannelseshjælp, som udover økonomiske udfordringer har sociale og psykiske 

barrierer, ofte ingen færdiggjort skolegang og manglende netværk dels unge også på uddannelseshjælp, 

som har haft problematiske opvækstvilkår, levet i ustabile forhold, ringe netværk og som videreføre 

dette i deres voksenliv. En del har eller befinder sig i et misbrugsmiljø og er psykisk skrøbelige. De øn-

sker de samme materielle goder som andre unge, men har ikke økonomien til det. De har i en kortere 

eller længere periode haft mulighed for at optage lån på vilkår som de ikke kan gennemskue og ikke 

kender konsekvenserne af. De står nu med kreditorer, som ringer og sender breve om inkasso og RKI, 

hvilket er en betydelig stressfaktor for den unge. Herudover har de ofte flyttet mange gange og har såle-

des også gæld til udlejere og kommuner.  

 



 

 

Nogle af disse unge kan være svære at fastholde igennem et helt forløb. De kommer ofte med et akut 

problem og når det er løst, stopper de. De lever som sagt et turbulent liv og kan kun overskue her og nu 

løsninger og ingen langsigtede ændringer. 

 

For at få bedre fat i denne gruppe har vi siden november 2015 holdt en rådgivningen om ugen på Unge-

centret i Frederikshavn, hvor de unge skal møde dagligt i et forløb inden de kan begynde enten på ud-

dannelse, praktik eller arbejde. Rådgivningen får her fat i nogle unge, som generelt ikke er så forgældet, 

som vi ellers ser i rådgivningen. Udover individuel rådgivning foretager rådgiveren også undervisningen 

i plenum for de unge.  

 

Kontant – og uddannelseshjælp 

 

Der har været 347 henvendelser fra kontanthjælps – og uddannelseshjælpsmodtagere. Gælden 

stammer fra finansieringsselskaber, indskudslån, telefonselskaber, SKAT, kommuner, SU og SU 

lån, sagsomkostninger og i mere begrænset omfang banker. 

Kontanthjælps – og uddannelseshjælpsmodtagernes problemstillinger er generelt komplekse og 

består ud over de økonomiske og juridiske aspekter af mange psykosociale forhold, som må med-

tænkes i de løsningsforslag, der arbejdes med.  

 

Rådgivningen har i de sidste 2 år haft henvendelser fra flere personer, som er faldet ud af dagpenge, 

arbejdsmarkedsydelse og nu er endt på kontanthjælp. De har hidtil lige kunnet få økonomien til at 

hænge sammen, men på grund af tidsperspektivet og overgangen til kontanthjælp går den ikke læn-

gere. Der er flest enlige mænd i denne gruppe. Flere af dem bor på landet, har ofte 10 års afdragsfrie 

lån og ofte er deres økonomiske forhold ændret, når de skal til at betale afdrag, som de så ikke er i 

stand til. Boligen kan ofte ikke sælges pga. beliggenheden og ejendommen går på tvangsauktion, 

jfr. følgende: 

 
Case 1. Single mand på 57 år, der var faldet ud af dagpengesystemet i august måned 2013 og si-

den været i aktivering. Da han kontakter rådgivningen i feb. 2015 var han sygemeldt pga. stress. 

Hans indtægt var kontanthjælp brutto 10.849 kr. pr. mdr. 

Han oplyser følgende: ”Siden jeg røg ud af dagpengesystemet i august 2013, har jeg kæmpet en 

hård kamp for at holde mine kreditorer ved lige. Et banklån er stillet i bero og har været det si-

den august 2013, hvilket har bevirket, at mit hus ikke er røget på tvangsauktion for længst. 

Men alligevel er det forbasket svært at få dagligdagen til at hænge sammen med den lille ind-

tægt, jeg har. Jeg døjer lidt med at se, at jeg kan spare flere steder, end jeg gør nu. Bl.a. har 

jeg nok den billigste forsikring, jeg kan få, min tv-pakke hos antenneselskabet er den lille, og jeg 

sparer efter bedste overbevisning, hvor det er muligt - holder f.eks. ikke avis og ryger ikke og  

deltager ikke i foreningsliv.  

 

Men nu skal det være slut. Jeg har besluttet at lade mit hus ryge på tvangsauktion og stopper 

snart med alle indbetalinger til mine kreditorer. Jeg kan ikke følge med at betale mine faste ud-

gifter længere - det føles håbløst, og jeg er ved at gå ned på det psykisk og sover elendigt om 

natten. Desuden ser jeg, hvordan huset forfalder mere og mere pga. manglende vedligeholdelse 

og restaurering. Jeg har i årevis ikke haft råd til at holde huset ved lige, og det trænger til en or-

dentlig “overhaling” såvel indendørs som udendørs. Og det går mig mere og mere på, for hver 

dag der går”. 

Han havde fundet en bolig hos en privat udlejer i en nærliggende by, hvor hans syge søn boede. 

Kommunen havde anmodet ham om, at finde en bolig i det almennyttige boligbyggeri og såle-

des få mulighed for et kommunegaranteret lån. Han henvendte sig til rådgivningen pga. den bo-

ligmæssige situation og hvordan han skulle forholde sig til kreditorerne og procedurerne ved en 

tvangsauktion.  

Han søgte om indskud til den private lejebolig og rådgivningen skrev et brev, som blev vedlagt 

ansøgningen. Han fik bevilget indskuddet til den pågældende bolig. Han blev informeret om, 

hvordan han skulle forholde sig til sine kreditorer og tog selv kontakt til dem. Rådgivningen 

gennemgik procedurerne ved en tvangsauktion. Hans gæld lyder på 343.000 kr. efter salg af hu-



 

 

set på tvangsauktion. Han blev orienteret om, hvad der skal til for at han kan søge om gældssa-

nering og har fået ændret sin forskudsopgørelse.   

Manden nævner, at han er rimelig overbevist om, at rådgivningens indsats har været stærkt 

medvirkende til, at det hele i sidste ende gik tilfredsstillende. ”Jeg vil gerne sige 1000 tak for 

jeres assistance og engagement i dette forløb - rådgivningen har været en uvurderlig støtte 

og hjælp”. 
 

Hovedparten i gruppen er dog yngre personer, der har mistet grebet over deres økonomi. De har 

ikke kendskab til hvor mange kreditorer de har og hvor meget de skylder de enkelte kreditorer. Det 

er kendetegnende, at mange mister fornemmelsen over gælden, når de får breve fra forskellige in-

kassofirmaer med trusler om RKI og fogedretten og undlader herefter at åbne brevene og tage kon-

takt til kreditorerne eller inkassofirmaerne. En del har intet Nemid og hovedparten har ikke kend-

skab til deres skattemappe eller kender muligheden for selv at undersøge om de er registreret i RKI.  

 

Nogle afdrager på al deres gæld, men har intet at leve af, andre laver aftaler i fogedretten, som de 

ikke har mulighed for at overholde og andre igen afdrager intet, har intet budget og lever fra dag til 

dag. 

 

Det er en stor hjælp, når disse unge har enten mentorer eller bisiddere med til rådgivningen. Dette er 

særlig kendetegnende for Frederikshavn kommune, men også i Brønderslev er det blevet mere ud-

talt. Disse har kunnet fastholde borgeren i forløbet og sikre at det aftalte bliver udført og således en 

større succesrate, jfr. følgende 4 cases: 

     
             Case 2.  Kvinde 31 år, lider af ADHD og har tilknyttet støttekontaktperson. Alene med 2 børn. 

              Forsørgelse kontanthjælp. Gæld på ca. 120.000 kr. fordelt på 22 kreditorer – bank, elselskab,  

              teleselskaber, køb af tøj og blade på nettet. Hun afdrog 1000 kr. pr. mdr. på gælden til banken,         

              men ingen andre kreditorer. Hun havde mistet overblikket og styringen af økonomien og bad 

              om hjælp til at skabe det.  

              Samtlige kreditorer blev kontaktet og nogle af de mindste beløb viste sig at være forældet.  

              Der blev lavet henstand samt aftale med elselskabet om tilbagebetaling af det skyldige beløb. 

              Kvinden fik efter en praktikperiode en voksenelevplads. Rådgivningen udarbejdede et  

              budget, som banken accepterede at administrere, selvom hun stod i RKI. Hun har nu afsat 

              et fast beløb pr. mdr. til afdrag på gælden og kan se, at kreditormassen gradvist mindskes. 

               

              Case 3. Kvinde 28 år psykisk skrøbelig, alene med en søn på 2 år. Forsørgelse kontanthjælp.  

              Hun har en gæld på 70.000 kr. til 4 kreditorer samt et SU – lån på 100.000 kr. Hun overholder  

              sine forpligtelser, men har aldrig penge til sig selv og sønnen, hvilket stresser hende meget.  

              Hun er altid bagud og bruger børnepengene til igen at komme på fode. 

              Hun møder med sin mentor. Banken vil ikke lave et budget for hende. Hun har tegnet en for- 

              sikring hos Leasy, som skulle dække ved uarbejdsdygtighed. 

              Rådgivningen var kvinden behjælpelig med at få godtgjort forsikringspræmien, som blev brugt  

              til at nedskrive gælden. Forsikringen var solgte på falske forudsætninger. Herudover udar- 

              bejdes et budget og fundet en ny bank, som på baggrund af det udarbejdede budget ville  

              sikre at de faste udgifter blev betalt. Mentoren deltog i mødet i banken. Kvinden har fået ro 

              omkring økonomien og kan bruge sine kræfter på sine andre problemer.  

                   

             Case 4. Unge kvinde 22 år, samboende. Forsørgelse uddannelseshjælp som forsøger. I første  

             omgang kom hun sammen med samleveren, men stoppede, da samleverene ikke havde et øn- 

             ske om rådgivning. Kvinden er kommet igen med uåbnede breve fra kreditorer. Rådgivningen  

             henvender sig til de 14 kreditorer med en samlet gæld på 62.000 kr. til telefon, forsyning, flyt- 

             teopgørelser, boxer, dyrehospital mm. Nogle af gældsposterne er meget små og som hun er i    

             stand til at afvikle. 

             Alle kreditorerne er orienteret om situationen og med den største kreditor er der lavet en af- 

             dragsordning på 200 kr. pr. mdr., hvilket holder den i ro uden yderligere inkassosalær. Hun  

             kommer hver måned lige efter udbetaling af uddannelseshjælpen, hvor hun og rådgiverne   



 

 

             finder frem til hvilken gældsposter, der nu skal tages fat på. Hun har fået skabt et overblik og 

             oplever, at gælden bliver nedbragt langsomt men sikkert. Samtidig er hendes dagligdag blevet 

             mere stabil, de er flyttet en ny bedre bolig og der bliver ikke skabt yderlig gæld. 

   

 

              Case 5. Unge kvinde 25 år, uddannet social – og sundhedshjælper, single, med en svær psykisk  

              lidelse. Forsørgelse uddannelseshjælp. Kommer med sin mentor.  

              Hun har en gæld på 900.000 kr., heraf 720.000 kr. vedr. tab hus, som gik på tvangsauktion.  

              Rådgivningen kontaktede samtlige 20 kreditorer (telefoner, møbler, flytteopgørelser, for- 

              syning, bank og kreditforening) og gjorde opmærksom på kvindens nuværende økonomiske  

              forhold og hun i den nuværende situation ikke er i stand til at betale af på gælden. Delmålet er    

              at undgå yderligere gældsætning og afvente hendes fremtidige forsørgelse og derefter evt.  

             ansøgning om gældssanering. 

 

Der arbejdes ud fra et hjælp til selvhjælpsprincip, således at borgeren har opgaver, som skal udføres 

inden næste møde og rådgiverne har opgaver.  Rådgiverne tager via fuldmagt kontakt til kreditorer-

ne, laver aftaler med kreditorerne, udarbejder ansøgninger til kommunerne, hjælper med at lave 

budget, forarbejde til gældssanering, som der kan blive tale om, når vedkommende igen er kommet 

i arbejde eller har fået en førtidspension. 

Foruden møder er der kontakt via mail og telefon. 

 

Brugerne giver udtryk for tilfredshed med rådgivningen og er glad for det overblik, der ofte bliver 

skabt for dem eller for de aftaler der bliver indgået med kreditorer og etablering af budget i banken 

efter sletning i RKI.    

 

Ledige 

 

Der har været 85 henvendelser fra ledige. 39 på dagpenge, 40 på sygedagpenge og 6 på ledigheds-

ydelse. 

En del er ejer af fast ejendom. Gælden stammer fortrinsvis fra boliglån, forbrugslån, finansierings-

selskab, indskudslån og flytteopgørelse.  

Denne gruppe har generelt flere ressourcer og er gennemgående ældre, dog er sygedagpengesagerne 

generelt meget omfangsrige og tidskrævende.  

 

En del af henvendelserne har været med henblik på rådgivning om et konkret økonomisk/juridisk 

problem og har således kunne løses ved en eller to rådgivninger.  

 

                   Case 6. Kvinde 44 år, single, pædagog, flyttet tilbage til området, har været sygemeldt  

                   i 6 mdr. med en depression, men var nu klar til arbejde igen. Hun har gæld til   

                   banken, mastercard, telefon, VVS, internet mfl, i alt 150.000 kr. Hun afdrager på gæld- 

                   en, men har mistet overblikket over økonomien. 

                   Der blev taget kontakt til kreditorerne, udarbejdet budget og banken gav henstand i 3  

                   mdr. samt nedsættelse af en gældspost. 

                    

 Arbejde 

 

Rådgivningen har haft personer, som er i arbejde i alt 64 personer. En del af dem er samlevende 

eller gift med en person, som er på overførselsindkomst. Denne gruppe kommer oftest med konkrete 

forhold, som de ønsker hjælp til. Det kan være problemer med salg af ejendom efter samlivsophør, gæld 

opstået efter salg af ejendom og efterfølgende ansøgning om gældssanering, jfr. nedenstående case:  
             

Case 7. Middelalderende samlevende par – kvinden kontanthjælp og manden arbejde - kontakter 

rådgivningen grundet anstrengt økonomi, specielt tilbagebetaling af et lån til et finansieringssel-

skab med høj rente. 



 

 

Det lykkes at få renten på lånet nedsat, således at den månedlige ydelse blev nedsat fra 6.500 kr. 

til 5.500 kr. pr. mdr. samt ændring til billigere forsikringer. 

Efter 3 mdr. kontakter manden rådgivningen igen. Samleversken er flyttet og vil ikke betale sin 

del af gælden og han ser sig ikke i stand til at afdrage gælden til de 4 kreditorer, i alt 388.000 kr. 

specielt på grund af gælden til finansieringsselskabet. Der forsøges indgået en akkordaftale med 

de 4 kreditorer, hvilket afvises. Rådgivningen hjælper derefter manden med at søge en gældssa-

nering, som bliver bevilget, således at han de kommende 5 år samlet skal betale 2.300 kr. pr. 

mdr. til de 4 kreditorer. 

   

 

Rådgivningens resultat 

 
En forudsætning for at hjælpe borgerne er at have respekt for dem og deres situation. Det er vigtigt for 

rådgivningen, at de mennesker, vi hjælper, ikke reduceres til ofre, men betragtes som mennesker, der af 

den ene eller anden grund har mistet overblikket over dele af deres tilværelse. Vi møder derfor det en-

kelte menneske i øjenhøjde og uden fordomme.  

En forudsætning for at kunne yde hjælp er, at borgeren er motiveret for at skabe ændringer.  

Borgeren er selv ansvarlig for sin økonomi og skal handle på baggrund af rådgivning og støtte. Borge-

ren skal deltage aktivt i processen og nogle borgere har brug for mere støtte end andre, hvilket rådgiver-

ne vurderer.  

 

I rådgivningen vægtes det således højt, at borgeren er involveret i løsningen af sin situation og at rådgi-

verne ikke påtager sig den fulde opgave. Rådgivningen skal være en hjælp til selvhjælp, således at når 

rådgivningen er afsluttet, er borgeren rustet til selv at klare sine økonomiske forhold fremadrettet. I for-

løbet arbejder rådgiverne således meget med at lave aftaler om hvem der påtager sig hvilke opgaver til 

det følgende møde. Dette er en metode, som hurtig viser om rådgivningen går for hurtigt frem i forhold 

til borgerens ressourcer. Rådgivningen strækker sig fra 1 -10 gange. De 10 gange kan være op til 1 år og 

nogle kommer også efterfølgende. 

  

I det store og hele formår rådgivningen at medvirke til at borgerens økonomiske situation bedres bla.: 

ved at skabe overblik over gælden, taget kontakt til kreditorerne og lavet midlertidige/langevarige afta-

ler med dem, ny billigere bolig og ansøgninger i den forbindelse, få lagt et budget og diverse spareråd 

og rådgivning til at få taget nogle ubehagelige beslutninger vedrørende forhold, der har tynget i lang tid, 

jfr. vedlagte statistik, hvoraf  det bla. fremgår, at 83% ved evalueringen af rådgivningsforløbet giver 

udtryk for at de har fået skabt overblik over deres privatøkonomi. I 80% af sagerne er der taget kontakt 

til kreditorerne og laves aftale med dem i 51 %, udarbejdet budget i 61% og i 28% lavet ansøgninger til 

kommune og udbetaling Danmark.  

 

I mange tilfælde kan der ikke etableres en afdragsordning af gælden pga. borgernes lave forsørgelses-

grundlag, men borgerne giver generelt udtryk for, at rådgivningen har givet dem en større indsigt i deres 

daglige økonomi, overblik over gældens størrelse og lavet aftaler med kreditorerne, således at de ikke 

længere føler, at den økonomiske situation stresser dem. Rådgivningen har givet dem ro og overskud til 

at kunne koncentrere sig om andre væsentlige forhold i deres liv. 

 

 

 

Hjørring d.29.6.2016/Marianne Jensen - projektleder 
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Projekt ”På Rette Kurs – gældsrådgivning for udsatte borgere” 

                 Frilandsvej 111, 9800 Hjørring, 24438324 – raadgiver@lo-vendsyssel.dk 

  

Henvendelser til LO Vendsyssel Gældsrådgivning i perioden 1.5.2013 – 25.6.2016 * 

 

Køn Brønderslev Hjørring      Frederikshavn 

K     85 89 120 

M 88 100 123 

Forsørgelse 

Kontant/udd.-hjælp 60/45 76/12 103/53 

Sygedagpenge 11 14 15 

Ledighedsydelse 3 3 - 

Dagpenge 5 18 16 

Arbejde 19 23 22 

SU 5 9 4 

Førtidspension 17 23 17 

Folkepension 

Ressourceydelse/ingen 

forsørgelse 

4 

4/0 

7 

4/0 

7 

5/1 

 

Alder 

Under 20 6 4 6 

20-25 44 28 55 

26-30 22 28 40 

31-35 15 22 22 

36-40 19 35 34 

41-50 37 45 48 

Over 50 30 27 38 

 

Mentor  34 31 69 

Bisidder 15 22 17 

 

RKI 98 101 149 

 

Antal gange    

1 65 76 64 

2-5 46 65 100 



 

 Frilandsvej 111, 9800 Hjørring, 24438324 – raadgiver@lo-vendsyssel.dk 

Over 5 28 24 41 

 

Skriftlig kontakt til 

myndigheder, krd. 

87 100 114 

 

Stoppet før afsluttet 34 31  20 

 

Sager i gang 34 24 38 

 Brønderslev Hjørring Frederikshavn 

Gæld 

Under 50.000 kr. 63 46 66 

50.000-99.000 kr. 38 42 30 

100.000-500.000 kr. 48 82 119 

Over 500.000 kr. 24 19 28 

 

Gået fra passiv forsør-

gelse til arbej-

de/uddannelse                         

10 6 17 

  

Gældssaneringssager 12 9 19 

 

Ønske med rådgivningen 

Overblik/kont.kred. 90% 90% 90% 

Budget 80% 78% 84% 

Aftale med kreditor 80% 80% 80% 

Andet    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Frilandsvej 111, 9800 Hjørring, 24438324 – raadgiver@lo-vendsyssel.dk 

Typer af hjælp i den samlede rådgivning – mulighed for mere end en angivelse 

 

Kontakt til kreditorer/gældsoversigt 485/369 

 

Aftale med kreditorer 309 

 

Vejl. Inkasso, foged- skifteret 417 

 

Udarbejdelse af budget 367 

 

Gældssanering 33 

 

Ansøgning om ydelser 169 

 

Ændring af forskudsopgørel-

se/kontakt SKAT 

121 

 

Boligforhold 109 

 

Fået overblik over privatøkonomien 

 

Andet 

502 

 

139 

 

Uddannelsesniveau i den samlede rådgivning 

Folkeskolen eller mindre 206 

Ungdomsuddannelse 36 

Afbrudt uddannelse 24 

Erhvervsuddannelse 127 

SOSU-uddannelse 36 

Ufaglært 128 

Mellem/lang videregående ud-

dannelse 

48 

Civilstand i den samlede rådgivning 

Enlige uden børn 381 

Enlige med børn 73 



 

 Frilandsvej 111, 9800 Hjørring, 24438324 – raadgiver@lo-vendsyssel.dk 

Samlevende/gifte  151 

Bolig i den samlede rådgivning 

Lejer 517 

Ejer 82 

Boligløs 4 

Krisecenter 2 

 

 

 

*Oversigten er udarbejdet på baggrund af oplysningsskema, journalnotat, registrering – og evalue-

ringssskema samt telefonisk opfølgning efter 3 mdr. 

 

 

 

 

Hjørring d. 28.6.2016/Marianne Jensen 
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune

Dato: 8. august 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 samt perioden januar - juli 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,98 6,25 6,35 6,46

Februar 6,56 5,73 6,65 7,58

Marts 4,81 6,08 6,92 5,88

April 4,16 4,74 4,84 5,66

Maj 4,22 4,74 4,36 5,19

Juni 4,22 4,5 4,57 4,99

Juli 3,41 3,82 3,46 3,67

August 3,88 4,52 4,22

September 5,13 5,89 5,54

Oktober 5,04 5,57 5,76

November 5,77 6,18 6,42

December 5,27 5,41 5,65

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,34
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2015 til og med juli 2016). 

Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Sygdomsrelateret 

fraværsprocent

Jul. 

2015

Aug. 

2015

Sep. 

2015

Okt. 

2015

Nov. 

2015

Dec. 

2015

Jan. 

2016

Feb. 

2016

Mar. 

2016

Apr. 

2016

Maj 

2016

Jun. 

2016

Jul. 

2016
Gennemsnit

Ejendom. 4,57 5,59 7,16 7,81 7,95 5,57 6,17 7,99 5,38 4,95 4,08 4,42 4,38 5,81

Økonomi og 
Personale

0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 4,13 3,34 2,46 2,50 2,13 2,08

Park og Vej 3,75 4,76 5,88 4,03 4,55 4,27 2,78 3,69 2,73 3,05 2,58 3,28 1,47 3,61

Teknik og Miljø 4,08 3,16 3,40 3,56 5,33 2,88 2,83 4,83 2,37 3,29 2,77 2,82 1,43 3,30

Udvikling og 
Erhvervssekretariatet - - 0,97 - 1,44 1,24 1,11 - 0,33 0,37 - 0,34 - 0,46

Familie 2,76 3,84 5,53 5,86 5,43 5,00 6,13 7,72 5,18 5,72 4,22 3,96 2,10 4,91

Fritidstilbud/Kultur og 

Fritid
1,70 1,71 5,13 3,22 3,97 2,13 2,28 4,92 3,83 3,46 2,69 2,11 0,53 2,97

Børn og Skole 2,55 4,39 5,97 5,76 6,61 5,71 6,69 7,57 6,08 6,00 5,65 5,10 3,50 5,54

Arbejdsmarked 2,31 2,17 4,25 5,71 5,86 4,07 6,29 7,14 4,15 5,29 8,03 6,19 3,63 5,05

Bibliotek og 

Borgerservice
2,19 2,08 3,53 5,03 4,46 3,44 5,27 6,06 4,65 4,60 4,21 4,87 3,73 4,16

Ungeenhed 4,61 2,94 5,46 5,66 8,31 7,37 6,72 9,30 7,44 5,32 5,51 6,23 3,96 6,02

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,85 4,08 4,22 0,56 1,00 0,99 0,31 1,95

Sundhed og Pleje 4,10 4,82 6,13 6,27 6,66 6,70 7,40 7,76 6,76 6,03 5,18 5,31 4,37 5,93

Ledelsessekretariat - 0,82 1,95 1,39 - 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20 0,35 0,34 - 1,24

Social- og 

Sundhedsmyndighed
2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,15 3,05 3,24 3,69 2,26 2,38 2,34 3,19

Handicap og 
Psykiatri

3,89 5,14 5,92 7,72 8,93 7,42 7,73 10,82 6,80 6,93 6,64 6,30 4,72 6,80

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 8. august 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.
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