
Referat Arbejdsmarkedsudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 05-12-2016 15:30

Mødeafholdelse: 1.64

NB.

Tilstede: John Karlsson (A) 
Erik Kyed Trolle (A) 
Jytte Høyrup (V) 
Helle Madsen (V) 
Carsten Sørensen (DF)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Arbejdsmarkedsudvalget - 05-12-2016 15:30 Side 2 af 22

Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget

05-12-2016 15:30

1 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til 
laveste identificerbare omkostningssted for Arbejdsmarkedsudvalget............................3

2 (Lukket) Samarbejdsaftale Topvirk .............................................................................4

3 (Åben) Opfølgning - implementering af samarbejdet med Læsø..................................5

4 (Åben) Virksomhedsrettet indsats for ressourceforløb og 
aktivitetsparate...............................................................................................................7

5 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017 ...............................................................................10

6 (Åben) Reviderede regler om boligplacering .............................................................14

7 (Åben) Jobsøgningsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere............................16

8 (Åben) Evaluering af nytteindsats .............................................................................18

9 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (AMU).....................................................20

10 (Åben) December 2016 - Direktøren orienterer .......................................................21



Arbejdsmarkedsudvalget - 05-12-2016 15:30 Side 3 af 22

1 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2017 til laveste 
identificerbare omkostningssted for Arbejdsmarkedsudvalget
Sags ID: EMN-2016-03282

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Reglerne om økonomisk styring for Frederikshavn Kommune indeholder en bestemmelse

om, at fagudvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de

omkostningssteder, der opfylder nedenstående betingelser:

at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person

at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af

budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets

budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle

budgetbemærkninger, skal respekteres.

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de

bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Budgetansvarlige AMU 2017 (1732586 - EMN-2016-01512)
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2 (Lukket) Samarbejdsaftale Topvirk

Beslutninger:
Drøftet. Udvalget ønsker at lave en aftale i henhold til ovenstående pris og 
aftalebetingelser, der ligger uden for den eksisterende aftale.
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3 (Åben) Opfølgning - implementering af samarbejdet med Læsø
Sags ID: EMN-2016-02924

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 7. november 2016 implementeringen 

af en ny model for det forpligtende samarbejde mellem Læsø og Frederikshavn 

Kommune på beskæftigelsesområdet. Den 14. november 2016 afholdte Læsø 

Kommunes Social- og Kulturudvalg offentligt dialogmøde for alle interesserede om 

beskæftigelsesområdet på Læsø. 

Mødet resulterede i tilpasningsønsker fra Læsø Kommune til det forpligtende samarbejde 

om, at: 

 sagsbehandlingen også fremover kan ske, uden at det er nødvendigt for 

borgeren at skulle rejse til Frederikshavn, 

 Social- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget på Læsø, at 

Økonomiudvalget overtager beskæftigelsesområdet som led i den igangværende 

proces med at intensivere erhvervsudviklingen, som i forvejen koordineres i 

Økonomiudvalget. 

 Social- og kulturudvalget derfor ikke vil pege på, hvorledes området fremover 

skal administreres. Udvalget vil dog anbefale, at mulighederne i 

frikommuneforsøget bør udnyttes, og at de målgrupper, der i dag skal rejse til 

Frederikshavn, bør kunne sagsbehandles på Læsø på lige fod med de 

sygemeldte og de forsikrede ledige

Frederikshavn Kommune afventer de kommende signaler fra Læsø Kommune i forhold til 

deres ønsker til det forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet. 
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Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Orientering_til_Arbejdsmarkedsudvalget_i_Frederiks (1731608 - EMN-
2016-02924)
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4 (Åben) Virksomhedsrettet indsats for ressourceforløb og aktivitetsparate
Sags ID: EMN-2016-02972

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn har i samarbejde med Marselisborg fået bevilliget midler til et 

særligt tilrettelagt virksomhedsforløb for ressourceforløbsmodtagere og aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere. Formålet med puljen er at understøtte, at flere kommuner 

implementerer en virksomhedsrettet indsats overfor udsatte grupper. Puljen har fokus på 

den interne organisering i jobcenteret, samarbejdet med virksomhederne og den konkrete 

indsats for borgerne. Projekterne skal understøtte, at flere udsatte borgere får et 

virksomhedsforløb med målet om et ordinært job og dermed øger deres fremtidige 

jobmuligheder.

Forløbet følger samme koncept som ”Opkvalificering af virksomhedskonsulenter”, der er 

et tværkommunalt projekt med Hjørring og Brønderslev. Opkvalificeringen er både i 

forhold til det opsøgende virksomhedsservice arbejde og i forhold til håndholdt 

udplacering. Forløbet er ligeledes i samarbejde med Marselisborg. Hensigten med 

projektet er, at implementere og indfase en ny tilgang og metode til at arbejde med den 

beskæftigelsesrettede indsats for de svagere grupper i kommunens 

beskæftigelsesindsats. Projektet er omstilling til en ny praksis og vil derfor ikke udgøre en 

supplerende indsats i jobcenteret, men derimod være den indsats, der efter den 2. årige 

periode står i stedet for den nuværende virksomhedsrettede indsats for målgruppen.

Projektet har fået bevilliget 1.017.900 kr. til ansættelse af virksomhedskonsulenter i 

projektperioden, 400.000 kr. til frikøb af en intern medarbejder til projektledelse samt 

600.000 kr. til Marselisborg som ekstern projektleder samt for at sikre at 

uddannelsesinitiativerne- og redskaberne for virksomhedskonsulenterne bliver videreført 

og fortsat implementeret i afdelingen. 

Nærværende projekt ”Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb i Frederikshavn” løber fra 1. 

november 2016 indtil 31. december 2018. Frederikshavn Kommune forventer at øge 

andelen af aktivitetsparate og integrationsydelsesmodtagere i virksomhedsrettet indsats 

og ordinære timer med 20 pct. point samt 15 pct. point for ressourceforløbsmodtagere. I 

september 2016 var andelen af ressourceforløbsmodtagere i virksomhedsrettet indsats 

16, 5 pct. point, hvilket betyder, at andelen er over landsgennemsnittet. 
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Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere udgøre ca. 73 

% af målgruppen, hvilket svarer til 368 personer og ressourceforløbsmodtagere udgør 27 

% af målgruppen, hvilket svarer til 50 personer. 

Frederikshavn Kommunes virksomhedsrettede indsats skal via den særlige 

virksomhedsrettede indsats opnå særlig forandring på 3 områder:

 Tage næste skridt mod styrket samarbejde med virksomheder. Indsatsen 

indebærer at bevare og udbygge samarbejdet med virksomhederne, at lave en 

håndholdt opsøgende indsats med fokus på ordinære timer samt at indgå og 

tilpasse samarbejdsaftaler hos virksomheder med gode 

beskæftigelsesmuligheder.

 Bidrage med et signifikant kompetenceløft og kulturændring til 

virksomhedskonsulenter og rådgivere. Målet er, at medarbejderne får en ny 

fælles faglighed omkring arbejdet med jobrettede kompetencer for målgruppen 

og dybdegående viden om det lokale arbejdsmarked samt at kunne målrette 

borgernes ønsker, så de tager afsæt i arbejdsmarkedets behov.

 Inddrage den virksomhedsrettede indsats i den koordinerende sagsbehandling til 

gavn for borger og virksomhed. Der er behov for at udvikle en praksis, hvor 

virksomhedskonsulenterne inddrages tidligere i den koordinerende 

sagsbehandling, hvorved de får en mere fremtrædende rolle fra starten og øger 

chancerne for, at et match mellem borger og virksomhed kan ske tidligt. 

Der arbejdes i hele projektet med, at omlægge tænkningen på området, hvor det i højere 

grad dyrkes at lave gode match mellem virksomheds behov og de kompetencer borger 

kan byde ind med, med særligt fokus på at denne indsats kan starte som en kombination 

af praktik og ordinære timer. 

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

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Udvalget har ikke med dette projekt taget stilling til den fremadrettede 

virksomhedsindsats.
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Bilag

 STV ansøgning_Frederikshavn Kommune_031016 (1712894 - EMN-
2016-02972)

 Graf for virksomhedsvendt indsats_Sep 2016 - Kopi (1734186 - EMN-
2016-02972)
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5 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017 
Sags ID: EMN-2016-01768

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR/BR

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 
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virksomhedspraktik og de ældre møder i forvejen mange forskellige personer fra 

kommunen og private leverandører.

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

henblik på drøftelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

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:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 10-10-2016
Indstillingen følges.

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

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 17-11-2016
Rettelsesark til beskæftigelsesplanen udleveret i mødet. Vedhæftes referatet som bilag.

Rådet anbefaler beskæftigelsesplanen og rettelser over for Arbejdsmarkedsudvalget og 
Byrådet med følgende bemærkninger:

- At en udvidelse af beskæftigelseskoordinatorfunktionen indgår i det kommende arbejde 
med Beskæftigelsesplan 2017. 

Fraværende: Jørgen Helledie, René Johansen, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup, Jens Peter Faldt og Lars Hostrup.
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Supplerende sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er behandlet i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd med afsluttende 

kommentarer.

Indstilling

Børn-, skole og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

 drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2017

 anbefaler byrådet, at godkende Beskæftigelsesplan 2017

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

 Beskæftigelsesplan 2017 for Frederikshavn Kommune (1359099 -
EMN-2016-01768)
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6 (Åben) Reviderede regler om boligplacering
Sags ID: EMN-2016-02925

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU, IR

Sagsfremstilling
Den 18. marts 2016 indgik regeringen og KL aftalen ”Bedre rammer for at modtage og 

integrere flygtninge”, som skal understøtte, at flere nyankomne udlændinge kommer i 

arbejde samt give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for at løfte 

integrationsopgaven. 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.

I forbindelse med ovennævnte aftale mellem regeringen og KL om bedre rammer for at 

modtage og integrere flygtninge blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et nyt 

informationsbrev om boligplacering af flygtninge. 

Med inddragelse af KL og relevante ministerier har Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriet derfor udarbejdet et informationsbrev, der skal fungere som en praktisk 

vejledning om rammer og muligheder for at løse opgaven med boligplacering i 

kommunerne. Brevet indeholder en omfattende beskrivelse af reglerne om boligplacering 

af flygtninge omfattet af integrationsloven. 

Af ændringer, som ikke følger af L 189, kan i forhold til midlertidig indkvartering af 

flygtninge nævnes ændringerne i planloven, således at der nu er mulighed for etablering 

af midlertidige opholdssteder på støjbelastede områder. Endvidere blev integrationsloven 

ændret, således at der er mulighed for at indkvartere flere flygtninge midlertidigt i samme 

værelse.

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

orienteringen til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
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Bilag

 Informationsbrev om boligplacering af flygtninge, oktober 2016 
(1709299 - EMN-2016-02925)

 Brev til samtlige kommunalbestyrelser (1709298 - EMN-2016-02925)
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7 (Åben) Jobsøgningsforløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere
Sags ID: EMN-2016-03212

Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 5. september 2016, at der skal 

iværksættes jobsøgningstilbud for alle nyledige kontanthjælpsmodtagere, der forventes at 

være omfattet af 225 timers reglen. Center for Arbejdsmarked kan herved med en tidlig 

indsats understøtte borgernes målrettede vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

Jobsøgningstilbud for målgruppen opstarter i Projektafdelingens lokaler på Gl. 

Skagensvej 105 i Frederikshavn. Nyledige jobparate og aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af 225 timers kravet vil blive visiteret til dette 

tilbud ved første samtale med Jobcentret. 

Tilbuddet omfatter fremmøde 1 gang ugentligt i op til 10 uger. Der iværksættes 2 

ugentlige hold.

Jobsøgningstilbuddet iværksættes som en understøttende jobklub. Det primære fokus er 

ordinære job og det sekundære fokus er virksomhedsrettet aktiveringstilbud i form af 

praktik eller løntilskud, idet alle jobparate kontanthjælpsmodtagere jf. lovgivningen skal 

starte i virksomhedsrettet tilbud inden for de første 3 ledighedsmåneder. 

Indholdet i jobklubben vil være:

 Udarbejdelse af CV/profilkort og ansøgninger

 Sparring på ansøgninger og mulige jobåbninger

 Introduktion til udsøgning af relevante virksomheder inden for relevante brancher

 ABC jobstrategi (prioritering af mulige jobområder)

Borgere der i forvejen har deltidsarbejde (7 timer ugentligt eller mere) samt borgere i 

virksomhedsrettede aktiviteter vil ikke være omfattet af dette tilbud. 

Jobklubben starter op den 1. januar 2017 med deltagelse af borgere, der har tilmeldt sig 

som nyledige i december 2016.

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

godkender, at jobklub for kontanthjælpsmodtagere iværksættes som beskrevet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
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Sagen genoptages.

Bilag

 Jobklub_faktaark til borger (1736873 - EMN-2016-03212)
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8 (Åben) Evaluering af nytteindsats
Sags ID: EMN-2016-00520

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

LAR/AMU

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

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

holdpladser i Projektafdelingen fordelt på forskellige projekter.

I alt er 120 personer siden begyndelsen i 2014 påbegyndt et job i forbindelse med 

afslutning på nytteindsats, og 56 er umiddelbart efter påbegyndt et uddannelsesforløb. I 

alt har 616 personer deltaget i forløb.

Ses der på den senest afsluttede måned som er oktober 2016, deltog 63 personer i 

nytteindsats. Heraf var 27 uddannelseshjælpsmodtagere, 35 kontanthjælpsmodtagere og 

1 forsikret ledig. 

Overblik over igangværende projekter

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

deltager i forløbene ultimo oktober 2016. Opgørelsen er dermed et øjebliksbillede af 

indsatsen.

 Knivholt Hovedgård: Arbejdsopgaverne består primært i en udvidelse af 

renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt medhjælp ved 

hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 7 personer deltager i et 

forløb.

 Stadsarkivet: Arbejdsopgaverne omhandler digitalisering af 

forhandlingsprotokoller og skolefotografier samt arbejde med Access 

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

 Ejendomscentret: Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og tømning 

af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af database med 

katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges. I alt er der 10 pladser, og 

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

 Projektafdelingen: Renovering af bycykler. Arbejdsopgaverne består i servicering 

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

projekt at sæsonbestemt, derfor at aktiviteten lav nu. 
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 Bangsbo botaniske have: Arbejdsopgaverne består i etablering af nye arealer, 

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

mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne inden for 

anlægsbranchen. I alt er der 2 pladser og 1 person deltager i forløb.

 Bangsbo Fort Bunkermuseum: Arbejdsopgaverne omhandler primært

vedligeholdelse og pleje af udendørsarealer, så attraktionen fremstår mere 

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

forløb.

 Frederikshavn Idrætscenter: Arbejdet består i at ledsage ældre medborgere på 

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

ordinært ansatte personales ressourcer. I alt er der 4 pladser, og 3 personer 

deltager i forløb.

 Skagen Kultur- og Fritidscenter: Deltagerne udfører arbejdsopgaver i relation til 

aktiviteter i hallen, men ikke i svømmehallen. Arbejdet er målrettet imod at 

understøtte de frivillige aktiviteter f.eks. i forhold til at opsætte og nedtage 

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

 Sæby Svømmebad: Deltagerne udfører arbejdsopgaver i relation til aktiviteter i 

svømmehallen og Manegen. I svømmehallen omhandler opgaverne opstilling- og 

nedtagning af redskaber. I Manegen hjælper deltagerne de frivillige foreninger 

med at opstille- og nedtage borde, stole osv. I alt er der 2 pladser og 2 personer 

deltager i forløb. 

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

efterretning. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 17-11-2016
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jørgen Helledie, René Johansen, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup og Birgit Stenbak Hansen.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Nytteindsats til politisk behandling november 2016 (1721129 - EMN-
2016-00520)
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9 (Åben) Sygefraværsstatistik oktober 2016 (AMU)
Sags ID: EMN-2016-01155

Sagsbehandler: Pernille Kongsbak Dreier

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 til oktober 2016 i 

Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede 

fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2015 til og med 

oktober 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
Kommunaldirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag

 Sygefraværsstatistik Oktober 2016 (1726737 - EMN-2016-01155)
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10 (Åben) December 2016 - Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

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

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Bilag
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