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1. Konstituering af Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for 
Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Som følge af Beskæftigelsesreformen der træder i kraft ved årsskiftet til 2015, 
udfases de Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Frederikshavn Kommune ønsker 
også fremadrettet at have et råd, hvor der kan drøftes ideer og muligheder på 
arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. Specielt i relationen til den kommende 
refusionsreform, hvor beskæftigelsesindsatsen får et større formidling- og 
uddannelsesperspektiv, er det vigtigt, at have et råd hvor ideer og 
udviklingspotentialer kan drøftet.
 
Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet at nedsætte Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 
for Frederikshavn Kommune (LAR), hvorigennem rådet kan rådgiver kommunen 
om udviklingspotentialer på det lokale arbejdsmarked. LAR referer til 
Arbejdsmarkedsudvalget og kan afgive kommentarer til udvalget på baggrund af 
drøftelser omkring temaarrangementerne.
 
LAR sammensættes på tværs af den politiske organisation i Frederikshavn 
Kommune og med inddragelse af faglige organisationer, uddannelsesområdet og 
erhvervslivet. Følgende personer er udpeget til at indgå som medlemmer af LAR:
 

1. Aksel Jensen (Danske Handicaporganisationer)
2. Anne Louise Bach Alstrup (Repræsentant for uddannelsesinstitutionerne i 

VEU samarbejdet)
3. Cai Møller (Formand for LO Vendsyssel)
4. Hans Jakob Jensen (DJØF)
5. Henriette Jessen (Lægehuset Kvissel)
6. Jens Peter Faldt (ME Production) 
7. John Karlsson (Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn 

Kommune)
8. Jytte Møller Pedersen (MAN)
9. Lars Hostrup (El-installatør Lars Hostrup)
10. Mohammad Rafieh Noorani (Integrationsrådet)
11. Rene Johansen (FOA)
12. Søren Larsen (Dansk Metal)
13. Tom Kærgaard (Læreforbundet)

Suppleanter:

 Claus Henrik Nedermark (suppleant for LO forbundene)
 Jens Nielsen (FOA)
 Peter Kristensen (Suppleant for LO forbundene)

 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18216
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd
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I henhold til forretningsordenen konstitueres formanden for 
Arbejdsmarkedsudvalget, John Karlsson, som formand for LAR.  
 
 
 
 
 

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

1. de udpegede repræsentanter konstitueres som medlemmer af Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd

2. At John Karlsson konstitueres som formand 
3. At der vælges og konstitueres en næstformand

 
 
 

Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 8. september 2015
Taget til efterretning med følgende bemærkninger:
 

 Jørgen Helledie konstitueres som medlem af LAR
 John Karlsson konstitueres som formand
 Cai Møller konstitueres som næstformand
 Peter Kristensen udtræder som suppleant
 Henriette Jessen har valgt at nedlægge sit kandidatur
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2. Forretningsorden for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for 
Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling
Frederikshavn Kommune er på er på vej ind i en ny periode med vækst og 
fremgang. Arbejdsløsheden er lav, beskæftigelsen er stigende, og indtjeningen hos 
erhvervslivet er opadgående. Det er vigtigt at fastholde den positive udvikling, og 
det kræver en ekstra indsats fra alle interessenter på arbejdsmarkedet i 
Frederikshavn. Det er vigtigt, at vi på tværs af kommune, erhvervslivet, 
arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne sikrer, at virksomhederne 
kan skabe vækst, ledige kommer i job, og at arbejdsstyrken kompetenceudvikles.
 
Siden 2011 er indtjeningen i bygge- og anlægsbranchen i Frederikshavn Kommune 
steget med over 100 mio. kr. fra 597 mio. kr. til 698 mio. kr. i 2014. Lignende 
tendenser kan spores inden for industri, handel og fiskeri.  Når indtjeningen hos 
virksomhederne er stigende, følger beskæftigelse med, og indenfor de nævnte 
brancher er der grund til optimisme. Det går bedre i Frederikshavn Kommune, og 
det er vigtigt at fastholde væksten. 
 
Derfor tages der initiativ til at nedsætte Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for 
Frederikshavn Kommune (LAR). Rådet har til opgave at initiere politisk visioner og 
målsætninger med henblik på at tiltrække arbejdskraft, kompetenceudvikle 
arbejdsstyrken og understøtte jobskabelsen på det private arbejdsmarked inden for 
Frederikshavn Kommunes vækstspor.  
 
Arbejdet i LAR vil blive centreret om temadrøftelser, som f.eks. omhandler:

1. Hvordan der ”løftes fra ufaglært til faglært” 
2. Udvikler væksten i Det maritime vækstspor i relation til havneudvidelserne i 

Frederikshavn og Skagen
3. Sikre en aktiv bosætningsstrategi, så der ikke opstår flaskehalsudfordringer 

i rekrutteringsprocessen 

Drøftelser som skal være med til at udvikle strategier og politikker omkring 
Frederikshavn Kommunes service og tilbud til virksomheder og ledige.
 
LAR sammensættes på tværs af den politiske organisation i Frederikshavn 
Kommune og med inddragelse af faglige organisationer, uddannelsesområdet og 
erhvervslivet. Rådet består af 13 medlemmer. Formanden for 
Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune er formand for LAR. Herudover 
består LAR af følgende medlemmer:

1. Op til 4 virksomhedsrepræsentanter
2. Op til 4 fra faglige organisationer (LO, FTF, AC osv.)
3. 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer
4. 1 erhvervspraktiserende læge

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18216
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd
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5. 1 fra Det lokale integrationsråd
6. 1 fra VEU Center Nord (eller anden uddannelsesinstitution)
7. Borgmesteren tildeles en plads i LAR som observatør uden stemmeret

Til møderne i LAR kan andre lokale eller regionale repræsentanter fra erhvervsliv, 
fagbevægelse og uddannelsesinstitutionerne inviteres til at deltage ad hoc, med 
henblik på at kvalificere udvalgets indstillinger til det politiske system. Andre 
politikere, herunder repræsentanter fra f.eks. Plan- og Miljøudvalget, kan ligeledes 
inviteres ad hoc afhængig af det konkrete tema.
LAR mødes 4 gange årligt og referer direkte til Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) drøftes og 
godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
Der skal sikres udpegning fra alle aktører.
 
Afbud: Helle Madsen
 

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at forretningsordenen 
godkendes.
 

Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 8. september 2015
Taget til efterretning med følgende bemærkning:
 

 Næstformanden inddrages i forbindelse med udarbejdelse af dagsordenen.

 

Bilag
Forretningsordning for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.pdf (dok.nr.79724/15)
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3. Mødekalender

Sagsfremstilling
I 2015 afholdes yderligere et møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd. Center for 
Arbejdsmarked (CAM) anbefaler, at mødet afholdes tirsdag den 17. november kl. 
15.00 – 17.007.
 
På mødet i november vil der blive drøftet forslag til mødekalender for 2016. Såfremt 
udvalget har ønsker i forhold til afholdelse af møderne i 2016, vil CAM forsøge at 
indpasse mødekalenderen herefter. 
I 2016 forventes afholdt 4 møder. 
 
 

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

Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 8. september 2015
Orienteringen taget til efterretning.
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18216
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd
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4. Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplanen er Frederikshavn Kommunes plan for, hvordan kommunen 
planlægger, at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer der forventes 
at være i 2015. Formålet er, at sikre sammenhæng mellem udfordringerne og de 
politiske mål samt prioriteringer for indsatsen. Det er kommunen selv, der 
tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen i jobcentret indenfor de rammer, som følger 
af lovgivningen samt de budgetmæssige rammer, der udmeldes via det kommunale 
budget. 
 
Rammerne omkring kommunernes beskæftigelsesplaner er fra og med 2016 blevet 
ophævet på en række områder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal 
følge en detaljeret proces for udarbejdelse fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering (STAR), men stort selv kan tilrettelægge processen i 
overensstemmelse med den administrative og politiske målsætning.  
 
Frederikshavn Kommune har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på 
de beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Kommunen har udarbejdet 3 
lokale mål, som er særligt relevante for kommunen, og som afspejler de lokale 
udfordringer:
 

1. Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes
2. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal 

styrkes
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på 

arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats  

På mødet vil Center for Arbejdsmarked præsentere en Power Point, som beskriver 
de vigtigste udfordringer, indsatser og mål for 2016. Præsentationen skal ses som 
et oplæg til medlemmerne med henblik på drøftelse af de beskæftigelsespolitiske 
udfordringer. 
 
Beskæftigelsesplan 2016 (BP 2016) skal i udgangspunktet ses som et 
arbejdsdokument, som løbende revideres, efterhånden som de politiske udvalg 
behandler sagen.  På baggrund af drøftelserne afgiver Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune (LAR) kommentarer, som vil 
fremgå i den videre sagsbehandling. Den videre proces er som følger:

1. AMU drøfter BP 2016 (oktober)
2. LAR afgiver afsluttende kommentarer (november)
3. AMU godkender BP 2016 (december)
4. Byrådet godkender BP 2016 (december)

Beskæftigelsesplan 2016 forventes offentliggjort i januar måned 2016.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/18216
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning.
 

Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 8. september 2015
Taget til efterretning med følgende bemærkninger:
 

 Det er vigtigt, at samarbejdet mellem kommunen, arbejdsmarkedsparter og 
uddannelsesinstitutionerne bliver effektiviseret og formaliseret med henblik 
på at opkvalificere arbejdsstyrken og øge udbuddet af ordinære jobs.

 At personer, som opbruger retten til dagpenge, fortsat tilbydes en 
beskæftigelsesindsats. Det er vigtigt at sikre, at målgruppen sikres en 
opkvalificeringsindsats, da mange har kompetencer, som kan bringes i 
anvendelse gennem korte opkvalificeringsforløb. 

 I forbindelse med beskæftigelsesmålet omhandlende 
opkvalificeringsindsatsen er det vigtigt at sikre, at der også tilbydes 
opkvalificering til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og som søger 
beskæftigelse på det rummelige arbejdsmarked.

 Det er vigtigt, at realkompetencevurderinger igangsættes så tidligt som 
muligt.
Særligt for dagpengemodtagere er det vigtigt med en tidlig indsats, da 
opkvalificeringen skal foregå inden for dagpengeperioden på 2 år.

 Virksomhedsindsatsen kan med fordel fokusere på etablering- og 
formidling af ordinære arbejdspladser med fokus på personer bosat i 
Frederikshavn kommune. 

 
 

Bilag
Beskæftigelsesplan 2016 (LAR, september 2015).pdf (dok.nr.143084/15)
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5. Evaluering af projekt Tidlig indsats for forsikrede ledige

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn har siden årsskiftet til 2014 tilbudt forsikrede ledige over 
30 år en tidlig og intensiv indsats allerede fra ledighedsstart. Alle ny tilmeldte ledige 
indkaldes til informationsmøder ved 1. til 3. ledighedsuge, hvor de bliver gjort 
bekendte med muligheder, rettigheder og pligter. Samtidig ”screenes” de ledige 
med henblik på identifikation af, hvem der er i risiko for langtidsledighed, og som 
dermed kan profitere af en stærkere tidlig indsats, og hvilke ledige der kan klare sig 
selv i forhold til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
 
Borgere der vurderes at have behov for indsats indkaldes efterfølgende til 2 
individuelle samtaler på Jobcentret indenfor 8 uger. Her afdækkes behov, der 
drøftes muligheder, og der aftales konkrete planer i forhold til vejen tilbage til 
arbejdsmarkedet. Der arbejdes med jobfokus – herunder eventuelt karriereskift - 
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Herudover har målgruppen
mulighed for en 3. samtale inden for de første 13 uger. Det er dog op til borgeren 
selv at vælge, om han/hun vil benytte tilbuddet samt i hvilken form - (tlf., mail, 
individuel samtale på Jobcentret). Forløbet er i alt 13 uger, hvorefter borgeren 
overgår til den "normale" indsats i Jobcentret.
 
Frederikshavn Kommune har i projektperioden afsat ekstra ressourcer til indsatsen. 
Det betyder, at 3 medarbejdere har været beskæftiget med indsatsen. Forløbet har 
som tidligere omtalt en varighed af 13 uger, hvorefter borgeren overdrages til andre 
medarbejdere i Jobcentret. De 3 medarbejdere har udelukkende fokuseret på at 
afholde samtalerne, og har dermed ikke haft ansvaret for at finde en aktivitet til 
borgeren, men har dog haft mulighed for at visitere til et aktiveringsforløb.
 
Evalueringen viser, at projekt Tidlig Indsats har været en succes. Især i de første 4 
måneder af ledighedsforløbet, opnår deltagerne en markant effekt i forhold til 
selvforsørgelse. Efter 4 måneder er op imod 92 % selvforsørgende, hvilket er en 
høj andel - målgruppen taget i betragtning.
 
Konklusionen er derfor, at et intensivt samtaleforløb har en positiv effekt for 
personer i risiko for langtidsledighed i de første måneder af ledighedsforløbet. At 
projektet har haft positive resultater, opleves også hos de medarbejdere, som har 
haft ansvaret for indsatsen. Medarbejderne oplever, at indsatsen er med til at sætte 
fokus på nye beskæftigelsesmuligheder for personer i risiko for langtidsledighed. 
 
Endeligt skal det bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR) har udvist interesse for projektet. STAR overvejer at anvende projektet som 
et eksempel på en indsats, som viser, at hyppige samtaler i starten af 
ledighedsforløbet har en god effekt. Med den nye beskæftigelsesreform skal 
forsikrede ledige tilbydes 6 samtaler i de første 6 måneder, og det er vurderingen, 
at Jobcentret igennem projektet har fået gode erfaringer med hyppige samtaler. 
Erfaringer som kan anvendes i samarbejde med bl.a. A-kasserne. 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/9250
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at evalueringen drøftes og fremsendes til Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015
Indstillingen tiltrådt.
 
Afbud: Helle Madsen
 

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

Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 8. september 2015
Orienteringen taget til efterretning. 
 

Bilag
Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune. AMU maj 2015.pdf (dok.nr.78054/15)
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6. Orienteringssag: Varslingssag på Martin by Harman  Lukket sag

 Sagsnr: 15/22889
 Forvaltning: CAM
 Sbh: time
 Besl. komp: Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd
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7. Direktøren orienterer

 
 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 15/18218
 Forvaltning: CAM
 Sbh: sucr
 Besl. komp: Det Lokale 
Arbejdsmarkedsråd
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. 17:45

Underskrifter:
    

Aksel Jensen

  

    

Claus Henrik Nedermark

  

    

John Karlsson

  

    

Lars Hostrup

  

    

Søren Larsen

  

    

Jens Peter Faldt

  

    

Birgit Stenbak Hansen

  

    

Hans Jakob Jensen

  

    

Jytte Møller Pedersen

  

    

Mohamad Rafieh Noorani

  

    

Tom Kærgaard

  

    

  

    

Cai Møller

  

    

Jens Nielsen

  

    

Jørgen Helledie

  

    

René Johansen

  

    

Anne Louise Bach Alstrup

  



Bilag: 2.1. Forretningsordning for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.pdf

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
Mødedato: 08. september 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 79724/15



 

  

Forretningsordning for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dato: 13. januar 2015 

1. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune (LAR) afholder 4 

møder årligt. Derudover afholdes 1 tema-møde. Møderne starter kl. 15.00 og 

afsluttes senest kl. 17.00. Er der behov herfor, kan der afholdes 

ekstraordinære møder eller temamøder. Formanden kan beslutte at aflyse eller 

udsætte ordinære møder  

 

Sammensætning 

2. Det lokale Arbejdsmarkedsråd består af følgende medlemmer: 

1) Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune 

2) op til 4 virksomhedsrepræsentanter 

3) op til 4 fra faglige organisationer (LO, FTF, AC osv.) 

4) 1 fra De Samvirkende Invalideorganisationer 

5) 1 erhvervspraktiserende læge 

6) 1 fra Det lokale integrationsråd 

7) 1 fra VEU Center Nord (eller anden uddannelsesinstitution) 

8) Borgmesteren tildeles en plads i LAR som observatør uden stemmeret 

 

Samtidig udpeger medlemmerne en suppleant for hvert medlem. 

 

3. Ud over de faste medlemmer kan aktuelle fagrepræsentanter inviteres med til 

møderne med henblik på at kvalificere beslutningsprocessen. 

Fagrepræsentanter har ikke stemmeret. Medlemmer som ønsker at invitere 

fagpersoner med til et møde, kontakter formanden, som tager beslutning.  

 

4. Medlemmerne vælges i år (2015) for 1 år, hvorefter LAR evalueres. 

 

5. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune er formand 

for LAR. Formandens suppleant vælges blandt medlemmerne på det 

konstituerende møde. Formandens funktionsperiode følger den kommunale 

valgperiode. 

 

Administration 

6. LAR fastsætter selv sin forretningsorden. 

7. Center for Arbejdsmarked varetager sekretariatsbistanden for LAR. 

 

8. Dagsorden og referat er tilgængelige på kommunens hjemmeside. 

 

9. Formand, næstformand og sekretariatet i Center for Arbejdsmarked udarbejder 

dagsorden.  

 

10. Dagsorden med bilag udsendes til medlemmerne senest onsdag, ugen før 

mødet. Dagsorden med bilag udsendes på mail.  

 

  

Sagsnummer: 14/18216 

Dok. nr.: 6544/15  

Forfatter: 

Hans Henrik Bentsen Jørgensen 

 

Emne: 

Emne 



 

 

 

 

 

 

Side2/3 
Møderne 

11. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler medlemmet dette til 

sekretariatet hurtigst muligt inden mødets afholdelse. Der kan indkaldes 

stedfortræder. I protokollen anføres hvilke medlemmer, der har været 

fraværende/stedfortræder. Fraværende medlem er selv ansvarlig for at 

indkalde suppleant og meddele dette til sekretariatet. 

 

12. Ethvert medlem kan anmode om at få optaget et punkt på dagsordenen ved at 

sende forslaget til sekretariatet senest 10 hverdage før mødet. 

 

13. Formanden, og i hans fravær næstformanden, leder LAR`s møder. Enhver, der 

ønsker ordet, skal ved håndsoprækkelse henvende sig til formanden, der giver 

ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. 

 

14. En sag, der ikke har været optaget på dagsordenen ved mødets begyndelse 

optages på dagsordenen, hvis formanden finder det relevant, og et flertal 

tiltræder dette.  

 

15. LAR er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af stemmeberettigede 

medlemmer er til stede. Ved manglende beslutningsdygtighed under et møde 

kan formanden træffe beslutning om efterfølgende henvendelse til 

medlemmerne om tilsagn/afslag. Henvendelsen sker gennem det udsendte 

referatet, hvor fraværende medlemmer har mulighed for at give tilsagn/afslag 

inden for 5 arbejdsdage efter referatets udsendelse. Ved henvendelse gælder 

samme kriterium om beslutningsdygtighed, at over halvdelen af 

stemmeberettigede medlemmer skal stemme ja, for at beslutningen er 

gældende. 

 

16. Udvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en 

sådan beskaffenhed, at medlemmet er inhabilt og dermed udelukket fra at 

deltage i punktet. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling 

og afstemning om sagen forlade lokalet. 

 

17. Et medlem skal underrette LAR, hvis der foreligger forhold, der kan give 

anledning til tvivl om habilitet i en given sag. 

 

18. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at referatet er 

oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet.  

 

Arbejdsopgaver 

19. LAR rådgiver Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshav Kommune om 

beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitiske spørgsmål medhenblik på 

at kvalificere beslutningsprocessen. Arbejdet er med fokus på at understøtte 

beskæftigelsen, initierer væksten i erhvervslivet og rådgive om 

uddannelsesmuligheder med gode beskæftigelsespotentialer. 

    



 

 

 

 

 

 

Side3/3 
20. LAR varetager en særlig rolle i forhold til nytteindsats i Frederikshavn 

kommune. Alle nye projekter skal drøftes og godkendes af rådet, inden de 

behandles i Arbejdsmarkedsudvalget. 

 

21. LAR afgiver kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af 

Beskæftigelsesplanen og evalueringen af denne. Kommentarerne afgives 

inden den politiske proces påbegyndes.  

 

22. Arbejdet i LAR er ulønnet, mens Center for Arbejdsmarked afholder rådets 

driftsudgifter.  



Bilag: 4.1. Beskæftigelsesplan 2016 (LAR, september 2015).pdf

Udvalg: Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
Mødedato: 08. september 2015 - Kl. 14:30

Adgang: Åben
Bilagsnr: 143084/15
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Sammen om fremtiden 

Det går godt i Frederikshavn kommune, og der er god grund til at se positivt på fremtiden både for den 

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

vækst. Vi er med andre ord på vej ud af eftervirkningerne af lavkonjunkturen og ind i en ny periode, hvor vi 

skal forholde os til nye muligheder.  

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.  

Arbejdsmarkedspolitikken indeholder en værktøjskasse, som kan være med til at skabe gode 

rammebetingelser for, at det perfekte match 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 større socialt ansvar.    

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

er de kommende års vigtigste ressource og i Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at vi vil 

skabe Nordjyllands bedste 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 har Arbejdsmarkedsudvalget i 2015 igangsat en række initiativer, som vil få virkning de kommende 

år. 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 kræver, at både ledige, 

virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere tager ansvar og står sammen om 

fremtidens arbejdsmarked.  

Derfor er vi glade for at kunne præsentere en Beskæftigelsesplan for 2016, hvor netop ”fra ufaglært til 

faglært” er blevet drøftet med engagerede samarbejdspartnere og sat i centrum for indsatsen.  

 

God læsning 

John Karlsson 

 

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune    
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Prognose for arbejdsmarkedet i 

Frederikshavn kommune 

Faldende ledighed 
Ledigheden i Frederikshavn Kommuner 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 er så godt som ikke eksisterende i Frederikshavn kommune.  

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Som det fremgår af figuren, har ledigheden været nogenlunde konstant omkring 5 % til 6 % siden efteråret 

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.  

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 beskæftigelsen sig, 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: 

 

 

15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000

1
. k

vt
 2

0
0

8

2
. k

vt
 2

0
0

8

3
. k

vt
 2

0
0

8

4
. k

vt
 2

0
0

8

1
. k

vt
 2

0
0

9

2
. k

vt
 2

0
0

9

3
. k

vt
 2

0
0

9

4
. k

vt
 2

0
0

9

1
. k

vt
 2

0
1

0

2
. k

vt
 2

0
1

0

3
. k

vt
 2

0
1

0

4
. k

vt
 2

0
1

0

1
. k

vt
 2

0
1

1

2
. k

vt
 2

0
1

1

3
. k

vt
 2

0
1

1

4
. k

vt
 2

0
1

1

1
. k

vt
 2

0
1

2

2
. k

vt
 2

0
1

2

3
. k

vt
 2

0
1

2

4
. k

vt
 2

0
1

2

1
. k

vt
 2

0
1

3

2
. k

vt
 2

0
1

3

3
. k

vt
 2

0
1

3

4
. k

vt
 2

0
1

3

1
. k

vt
 2

0
1

4

2
. k

vt
 2

0
1

4

3
. k

vt
 2

0
1

4

4
. k

vt
 2

0
1

4

1
. k

vt
 2

0
1

5

Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Frederikshavn 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger: Opgjort i mio. kr. 

Figuren viser omsætningen i industrien og engroshandlen i Nordjylland. At opgørelsen er baseret på hele 

Nordjylland skyldes, at Frederikshavn Kommune indgår i en erhvervsstruktur, som binder kommunerne 

sammen på tværs. Etableringen af supersygehuset og letbanen i Aalborg 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 og 

engroshandlen er tilbage på niveau med 2008. Nordjylland har dermed stort set genvundet niveauet fra de 

glade 00’ere.   

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. Frederikshavn kommune har 

med andre ord lagt kriseårerne med lavkonjunktur bag sig og taget et vigtigt skridt i retning mod et 

arbejdsmarked med stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og kompetencer.  

 

 

 

 

  

•Omsætningen er 
tilbage på niveau med 
niveauet fra 2008, dvs. 
umiddelbart før 
finanskrisen.  

•Hvordan sikrer vi et 
godt jobmatch i en 
periode med stigende 
efterspørgsel  på 
kompetencer? 

•Siden 2012 har ud-
viklingen været stabil 

•Kun 10 % under 2010-
niveau 

•Ledigheden er nede på 
kun 5 % 

•Ledigheden har været 
stabil siden 2013 

Ledighed er 
faldende 

Beskæftigelsen 
er stabil 

Omsætningen i 
erhvervslivet er 

i vækst 

Flaskehals- 
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Uddannelsespotentialet 
Frederikshavn kommune er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor op imod 40 % er ufaglærte, mens tallet 

er 36 % på landsplan, 38 % i Nordjylland og 32 % i Hjørring kommune. 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 gennem mange 

år på arbejdsmarkedet, som blot ikke er dokumenterede.  

Udfordringen er dog, at værftsindustrien er under pres og de martitime erhverv under forandring. Det 

betyder, at efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft er faldende, men stigende for erhvervsuddannelserne 

inden for f.eks. den maritime branche og bygge- og anlægsbranchen. 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 og Skagen, som forventes at skabe nye arbejdspladser både i 

etableringsfasen, og især når de nye faciliteter står klart.   

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 udnytte 

potentialet og omsætte personer med kort uddannelsesbaggrunds praktisk erfarede kompetencer, som er 
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blevet opbygget efter flere år på arbejdsmarkedet.  Det er vigtigt, at vi omsætter målgruppens viden til 

økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Derfor 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: 

Projekt/branche Tiltag Økonomi Arbejdspladser 

Havneudvidelse i 

Frederikshavn 

1. etape af havneudvidelsen 

forventes færdig i 2018.  

Et projekt til ca. 500.000 

mio. kr. 

1.000 arbejdspladser beregnet 

på både anlæg og efterfølgende 

drift. 

Havneudvidelse i 

Skagen 

Officiel indviet i sommeren 

2015. 

Et projekt til ca. 225.000 

mio. kr. 

600 arbejdspladser inden for 

bl.a. turisme, servicering af 

skibe og bunkerolie. 

Havneudvidelse i 

Hirtshals 

Etablering af en ny 

godsbaneterminal, som 

indgår som et element i en 

større havneudvidelse. 

Et projekt til 30 mio. kr. Når 

havnen er færdigudbygget, 

vurderes investeringen at 

være ca. 500 mio. kr. 

1.000 arbejdspladser beregnet 

på både anlæg og efterfølgende 

drift. 

Havneudvidelse i 

Aalborg 

Etablering af 

vindmølletestcenter og 

udbygning af arealer. 

Et projekt til ca. 500 mio. kr. 

Etableringen af testcenter er 

igangsat.  

1.000 arbejdspladser i 

forbindelse med etablering og 

efterfølgende drift.  

Supersygehus i 

Aalborg 

Etablering af 5 nye 

supersygehuse hvoraf et 

placeres i Aalborg 

Et projekt til samlet 4,5 mia. 

kr., hvoraf projektsummen i 

Aalborg er på 4, 1 mia. kr. 

Det vurderes, at etableringen af  

letbanen, supersygehuset og 

udbygningen af Aalborg 

Universitet vil skabe ca. 5.000 

arbejdspladser i 

etableringsperioderne frem til 

og med 2024. Efterspørgslen 

bliver størst fra 2016 frem til og 

med 2018. 

Letbane i Aalborg Etablering af letbane fra 

lufthavnen og til super-

sygehuset. 

Et projekt til ca. 1,7 mia. kr. i 

anlægsfasen frem til og med 

2021. 

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. når projektet er afsluttet 

ved udgangen af 2016. 

Havvindmøllepark 

ud for Sæby 

Det er endnu ikke besluttet, 

om Sæby Havmøllepark 

realiseres. 

Ukendt, men parken skal 

kunne levere en produktion 

på op til 200 MW svarende 

til elforbruget hos ca. 

200.000 husstande senest i 

2020. 

Etableringen af havvind-

mølleparken ved Anholt, som 

projektet ved Sæby kan 

sammenlignes med, skabte ca. 

500 arbejdspladser 

Samlede tiltag  Ca. 9 mia. kr. frem til 

og med 2024. 

Ca. 9.000 arbejdspladser. 

 

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. Opgørelsen medtager ikke kun projekter i Frederikshavn 
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kommune, men også i vores nabokommuner, da arbejdskraften er fleksibel og i stigende omfang bevæger 

sig henover kommunegrænser.  

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 2016 prioriterer indsatsen.  

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

mange ældre erhvervsuddannede forventes at trække dig 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 de 

ungdomsårgange, som er i gang med en erhvervsuddannelse. Arbejdsmarkedspolitikken kan bidrage med 

et 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. 
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Principper for beskæftigelsesindsatsen 

Beskæftigelsespolitikken i Danmark er under forandring. Folketinget har igangsat initiativer, som giver 

anledning til at prioritere anderledes i beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. Indtil nu har 

kommunernes økonomi på beskæftigelsesområdet, groft skåret, været baseret på opfyldelse af en række 

proceskrav. I de kommende år vil fokus flyttes fra proces til effekt. F.eks. gøres kommunernes refusion af 

ydelser 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. Derudover ændres statsrefusionen i forbindelse med kommunernes indkøb af aktiviteter til 

borgerne som f.eks. jobsøgningskurser (vejledning og afklaring). Ændringen medfører et incitament til 

kommunerne til at aktivere ledige i virksomhederne (virksomhedspraktik, privat løntilskud og nytteindsats). 

Flere undersøgelser har også vist, at den hurtigste vej tilbage i beskæftigelse ofte går gennem en privat 

løntilskudsansættelse.  

 

Ovenstående ændringer vil medføre et fornyet og skærpet fokus i Frederikshavn Kommune til i samarbejde 

med den enkelte ledige at tilrettelægge ”den klogeste vej tilbage i varig ordinær beskæftigelse” i stedet for 

det tidligere mantra om ”hurtigste vej tilbage i beskæftigelse”. Med Beskæftigelsesplan 2016 flytter vi for 

alvor fokus fra proces til effekt, og de bærende principper i indsatsen vil være:  

 

 
 

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 

psykiske og sociale udfordringer osv. 

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. 

Tidlig indsats Empowerment  
Virksomhedsrettet 

indsats 

Kompetenceløft 

Samarbejde på 
tværs for borgere 

på kanten af 
arbejdsmarkedet 
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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.  

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.  

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.  

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. Jobcenter 

Frederikshavn har et godt og solidt samarbejde med kommunens andre centre og afdelinger, men det er 

vigtigt, at vi vedligeholder og udbygger det. 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.  
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Nye ma lgrupper pa  tværs af 

ydelseskategorier 

Giver det mening, at ledige borgere tilbydes en indsats på baggrund af hvilken ydelse, de modtager, i en 

organisation, hvor empowerment er et bærende princip?  

Såvel en kontanthjælpsmodtager som en forsikret ledige 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, parathed til at modtage en indsats og arbejdsmarkedsperspektiv.  

Nedenfor er der præsenteret to 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:   

 

 

 

 
A- 

dagpenge  

Jobparate 
kontanthjælps-

modtagere 

Sygedagpenge-
modtagere 

Aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 

Jobparate 

Opkvalificerings- 
parate 

Progressions - 
parate 

 
Mestrings-  

parate 
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Den nye målgruppeopdeling skal ikke ses som en statisk indplacering af borgere, men som et udtryk for 

progression. Det betyder, at grænserne mellem de enkelte målgrupper er 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 de nye målgrupper er, at vi fremadrettet prioriterer flere ressourcer på de borgere, der er 

tættest på arbejdsmarkedet. Der vil derfor være mere fokus på de til 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, hvor det er vigtigt at sikre en så velkvalificeret arbejdsstyrke som muligt, hvor jobparate og 

opkvalificeringsparate borgere udgør en særlig vigtig arbejdskraftsreserve.  

Det er dog vigtigt at understrege, at alle borgere vil blive tilbudt en indsats, og at Frederikshavn Kommune 

fortsat har fokus på borgere på kanten af arbejdsmarkedet.  

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

og de er klar til at påbegynde et ordinært job, så snart jobmuligheden opstår. 

Målgruppen omhandler derfor både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen 

tilbydes som udgangspunkt samtaler i kombination med en virksomhedsrettet indsats efter behov.  

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 marketingjob, 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, som 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.  

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. En 

betingelse for opkvalificering er, at borgeren som udgangspunkt har aftalt efterfølgende ansættelse med en 

arbejdsgiver (jobgaranti). En undtagelse er dog opkvalificering i forbindelse med den nationale 

uddannelsespulje. Alternativt kan der i nogle tilfælde tilbydes opkvalificering, hvis der er gode 

beskæftigelsesmuligheder ifølge Arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland, eller sekundært hvis jobbet 

fremgår af Jobcenter Frederikshavns mulighedsliste. Mulighedslisten indeholder de stillingsbetegnelser, 

hvor der er særligt gode beskæftigelsesmuligheder i Frederikshavn kommune.  
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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.    

 

Opkvalificeringsparate borgere 
Opkvalificeringsparate borgere er personer, som inden for en periode på 24 måneder forventes at kunne 

bliver jobparate med en opkvalificeringsindsats. Det er for denne målgruppe, at der afsættes ressourcer til 

opkvalificering fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært inden for områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder på det lokale- eller regionale arbejdsmarked. 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).  

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Andre tilbud kan 

f.eks. være en parallelindsats bestående af virksomhedsforberedende forløb i kombination med behandling 

for misbrug eller andre udfordringer. 

Jobcenter Frederikshavn har fokus på at søge puljemidler til denne målgruppe. 

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, at 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 i den rigtige retning.  
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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 ma l for 2016 

Rammerne omkring kommunernes beskæftigelsesplaner er fra og med 2016 blevet ophævet på en række 

områder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal følge en detaljeret proces for udarbejdelse 

fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), men stort selv kan tilrettelægge processen i 

overensstemmelse med den administrative og politiske målsætning.  Det eneste overordnede krav er, at 

kommunerne er opmærksomme på de af beskæftigelsesministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske mål: 

 Flere unge skal have en uddannelse. 

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en 

styrket tværfaglig indsats. 

 Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

 Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. 

De beskæftigelsespolitiske mål skal ses som en overordnet ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2016 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 2016, men især i de 

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

kvalificeret arbejdskraft.   

Frederikshavn Kommune har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på de 

beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Kommunen har omsat de beskæftigelsespolitiske mål til 

tre lokale mål, som er særligt relevante for kommunen, og som afspejler de lokale udfordringer: 

 

 

1 
• Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes 

2 
• Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og 

virksomheder skal styrkes 

3 

• Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere 
eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en 
styrket tværfaglig indsats  
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Beskæftigelsespolitisk mål nr. 1 

Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes 
 

Opkvalificeringsparate ledige med svag eller forældet uddannelsesbaggrund skal 

opkvalificeres til ordinær varig beskæftigelse inden for brancher med gode 

beskæftigelsesmuligheder.  

I Frederikshavn kommune er der forholdsvis mange i arbejdsstyrken med svag uddannelsesbaggrund. 

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

med en opkvalificeringsindsats, som reducerer risikoen for langtidsledighed og samtidig understøtter 

beskæftigelsen. 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 målrettet opkvalificeringsparate ledige, 

som kan øge beskæftigelsen for ledige med svag uddannelsesbaggrund og understøtte virksomhedernes 

vækstpotentialer.  

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

opkvalificeringsindsats for at kommer tilbage i ordinær varig beskæftigelse. Nedenfor er der opstillet en 

figur, som viser de grupper af opkvalificeringsparate ledige, som er i målgruppen for beskæftigelsesmålet: 

 

 

Ufaglærte over 25 år uden 
ungdomsuddannelse eller 
specialicerede ufaglærte 

Borgere på integrations-
programmet som har 

afsluttet 
Danskuddannelse  

Fleksjobvisiterede med 
behov for opkvalfiicering i 
forindelse med ansættelse 

Unge med en gymnasiel 
ungdomsuddannelse, som 

ikke er blevet anvendt 

Faglærte ledige med 
forældede kompetencer 

Ledige eller 
beskæftigende som er 

motiveret for et voksen- 
lærligeforløb 

Revalidender, der er 
motiveret for 

virksomhedsrevalidering 

Faglærte ledige med 
kompetencer, som ikke 
længere efterspørges 

EU-borgere  
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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 Jobcenter Frederikshavns mulighedsliste. 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. sygeplejeske 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, 

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 bidrage væsentligt i forbindelse med at få motiveret den ledige til at tage ejerskab for et 

opkvalificeringsforløb.    

Hvordan skal der opkvalificeres? 
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 dog udarbejdet nogle spor, som skal ses som en overordnet ramme for 

opkvalificeringsindsatsen.  

 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 sporet. 

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 
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eller anden afklaring inden en regulær uddannelsesindsats. Herefter kan det egentlige 

opkvalificeringsforløb igangsættes.  Forløbene vil fokusere på erhvervsuddannelse for voksne 

(EUV), jobrettet uddannelse og Den Regionale Uddannelsespulje. EUV 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 ud fra en liste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd 

(RAR). De jobrettede uddannelsesforløb er f.eks. jobrotation og voksenlærlingeforløb. 

 

 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. Forløbene vil fokusere på jobrettet uddannelse, 

EUV og Den Regionale Uddannelsespulje.    

 

 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. 

Målsætning for opkvalificeringsindsatsen  
Opkvalificeringsstrategien er en vigtig prioritering i 2016 for Frederikshavn Kommune og derfor ønskes 

transparens og gennemsigtighed om indsatsen. Dette skal være med til at sikre kvalitet i drøftelserne med 

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

løbende vil blive fulgt op på i Arbejdsmarkedsudvalget, i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og i Center for 

Arbejdsmarked. I 2016 er resultatkravene følgende: 
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Beskæftigelsespolitisk mål nr. 2 

Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal 

styrkes 

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at 

kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft. Der er også et 

stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. 

 

Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne 

tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med 

nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads. 

 

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

en forudsætning for, at Jobcenter Frederikshavn 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 har et rekrutteringsbehov. Jobcenter Frederikshavn 

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

de medarbejdere, som virksomhederne efterspørger.  

Formidling af ordinære jobs er en kerneopgave i jobcentret, og der er fokus på jobskabelse. 

Virksomhederne skal kende jobcentrets ydelser, og de skal vide, at jobcentret tilbyder hjælp til rekruttering 

i form af oprettelse af jobannoncer, udsøgning af cv’er samt tæt opfølgning på processen. 

Resultatkrav for opkvalificeringsindsatsen 

 Jobcenter Frederikshavn skal etablere x 

voksenlærlingepladser [80 i 2015] 

 Jobcenter Frederikshavn skal igangsætte x 

jobrotationsprojekter [80 i 2015] 

 I alt X antal borgere skal i 2016 have gennemført en 

Realkompetence vurdering.   



21 
 

Virksomhederne besætter ofte ledige stillinger uden jobopslag via uopfordrede ansøgninger og gennem 

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

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

banen. 

Som rekrutteringspartner er Jobcenter Frederikshavn en aktiv medspiller i forhold til at skabe vækst og 

udvikling i virksomhederne. Jobcentret kan hjælpe virksomhederne med at afklare deres kommende 

medarbejder-, uddannelses- og kompetencebehov samt rådgive om, hvordan jobcentrets tilbud kan 

understøtte dette.  

Overordnet set ønsker Jobcenter Frederikshavn at bygge bro mellem udbuds- og efterspørgselssiden for at 

sikre et optimalt match mellem virksomhedernes behov og arbejdsstyrkens kompetencer. Det kræver, at 

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

virksomhedsfokuseret, og at det er nemt at samarbejde med jobcentret. De skal føle, at de får en god 

service og hjælp i samspillet med jobcentret.  

Et godt virksomhedssamarbejde er også en forudsætning for, at der kan igangsættes virksomhedsrettede 

forløb. Dette gælder ikke mindst gældende for forløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. 

Frederikshavn Kommune har en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse, 

hvor det kræver en særlig indsats af virksomhederne at have dem virksomhedspraktik. Når denne 

målgruppe skal fastholdes, afprøves og udvikles med henblik på at komme tættere på arbejdsmarkedet, er 

det ekstra vigtigt med en tæt dialog med virksomhederne. Der skal løbende ske en holdningsbearbejdelse 

hos virksomhederne, så de i højere grad bliver villige til at åbne dørene for denne målgruppe. Særligt skal 

potentialet i de små virksomheder udnyttes. 

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 otte 

uger. 

For at højne kvaliteten af den virksomhedsrettede indsats samarbejder Jobcenter Frederikshavn tæt med 

blandt andet Erhvervshus Nord, VEU-center Nord og de lokale uddannelsesinstitutioner. Der er også et tæt 

samarbejde med jobcentrene i Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune og Aalborg Kommune om blandt 

andet jobformidling, kampagner og vidensdeling. Der er i Nordjylland generelt stor enighed om, at det er 

nødvendigt med et godt samarbejde mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken.  

Virksomhedsbesøg giver en viden, som de andre også kan have nytte af. Erhvervskontorerne arbejder 

blandt andet for, at der etableres nye virksomheder, og det forudsætter kvalificerede medarbejdere. 

Jobcentrene forsøger at finde kvalificerede ledige, og lykkes det ikke, træder uddannelsesinstitutionerne til 
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med opkvalificering af de ledige. En erhvervskonsulent, der besøger en virksomhed for at drøfte eksport og 

markedsføring, vil ofte også høre om det fremtidige behov for arbejdskraft. Denne viden skal videre til 

jobcentret, og uddannelsesinstitutionerne har samtidig brug for at vide, hvor der er stigende behov for 

udbud af kurser. 

Det er vigtigt, at jobcentret og virksomhederne finder hinanden i et gensidigt samarbejde, hvor der er en 

klar forventningsafstemning. Jobcentret har brug for virksomhederne til at tage imod ledige, som skal have 

afprøvet deres færdigheder, mangler praktisk erfaring eller endnu ikke er helt klar til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse. Virksomhederne får hjælp til at besætte ledige jobs og til at få lavet uddannelsesplaner for 

deres ansatte.  

Overordnet set er målet for Frederikshavn Kommune at styrke dialogen og samarbejdet med 

virksomhederne. Fokuspunkterne er afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft, formidling af 

ledige samt etablering af forløb i form af virksomhedspraktik og job med løntilskud. 

Målsætning for den virksomhedsrettede indsats 
Jobcenter Frederikshavn vil i 2016 fortsætte linjen fra 2015 ved at have fokus på tilvejebringelse og 

formidling af jobåbninger og ordinære jobs til de arbejdsmarkedsparate 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.  

I 2016 vil der endvidere blive sat fokus på fastholdelse af medarbejdere. Jobcentret skal understøtte, at 

sygemeldte medarbejdere så vidt muligt bevarer deres tilknytning til arbejdspladsen. 
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Beskæftigelsespolitisk mål nr. 3 

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på 

arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 
 

Beskæftigelsesgraden er betydelig lavere blandt nogle gruppe end andre. Det gælder eksempelvis 

personer med funktionsnedsættelse, herunder psykiske lidelse, samt gruppen af indvandrere og 

flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har 

sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. 

Jobcentret har stærkt fosku at bringe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på eller ind på 

arbejdsmarkedet, og der er pågået en udvikling til at kunne arbejde med progressionsmåling, 

koordinerende sagsbehandling, mentorindsats og tværgående samarbejde, som er de metoder, jobcentret 

vil anvende til at opnå resultatkravene. 

Resultatkrav for 2016 

 X % [45 % i 2015] af kommunens virksomheder skal 

samarbejde med Jobcenter Frederikshavn 

 Der skal foretages mindst x servicebesøg i 

virksomheder, som i dag ikke samarbejder med 

Jobcenter Frederikshavn [350 i 2015] 

 Jobcenter Frederikshavn skal oprette mindst x 

jobannoncer på Jobnet i samarbejde med 

virksomhederne [350 i 2015] 

 Samarbejdet med relevante aktører på 

arbejdsmarkedet skal styrkes ved at der indgås 

samarbejdsaftaler med andre jobcentre og 

Erhvervshus Nord om blandt andet 

rekrutteringsservice og kampagnetiltag 

 Virksomhederne skal i højere grad informeres om, 

hvordan de fastholder medarbejdere, der bliver ramt 

af sygdom. 

 Der skal fokuseres på holdningsbearbejdelse i 

virksomhederne, så de i højere grad er villige til at tage 

borgere på kanten af arbejdsmarkedet i tilbud. 

 Andet? 
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Siden fleks- og førtidspensionsreformen trådte i kraft den 1. januar 2013, er der sket meget i forhold til 

kompetence- og metodeudvikling. Koordinerende sagsbehandling, progressionsmåling, 

rehabiliteringsindsats og tværgående samarbejde er blevet en del af hverdagen i jobcentret og nøgle til 

succes. Der pågår en stadig udvikling af metoder med empowermentprojektet og kompetenceudvikling 

med coachuddannelsen. Formålet er, at vi arbejder helhedsorienteret og med bemyndigelse af hver enkelt 

borger. 

I Center for Arbejdsmarked er der pågået en omstrukturering af organisationen, hvor indsatsen i jobcentret 

er blevet opprioriteret, og indsatser skal have en mere forebyggende karakter. Der er således tilført 

ressourcer til afdelingerne til sagsbehandling, og det forventes således, at samspillet med borgerne vil 

kunne faciliteres efter hensigten.  

Herudover er et Coach- og Screeningsteam blevet implementeret i jobcentret, som skal forestå 

sundhedsfaglige screeninger af sager i opstartsfasen, samt coachindsatser tidligt i sagsforløbet. 

I forbindelse med rehabiliteringsindsatsen for mestringsparate borgere er der også oprettet et særligt 

ressourceforløbsteam, hvor sagsstammerne er reduceret, og kvalitative og tværfaglige indsatser skal kunne 

varetages i højere grad. Herudover benyttes rehabiliteringsteamet til tværfaglige og lægefaglige 

vurderinger i sager med et længerevarende sagsforløb.  

Der er fremadrettet behov for, at vi for højere udbytte af vores flerfaglige sager, og det kræver en 

smidigere tværfaglig sagsbehandling, hvor en organisatorisk omstrukturering kan være hensigtsmæssig. 

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: 

 Progressionsmåling 

 Tværgående samarbejde 

 Koordinerende sagsbehandling 

 Mentorordning 

Progressionsmåling  

Progressionsmåling handler om at arbejde med mål og delmål, og årsagen til, at det er afgørende, at vi i 

jobcentret arbejder med mål, er, at det kun er den enkelte borger, som kender det mål – eller den drøm – 

som kan motivere vedkommende frem imod netop det, som gør, at en borger opnår hel eller delvis varig 

selvforsørgelse. 

For at kunne understøtte en mestringsparat borger i at opnå en varig forandring, skal vi i jobcentret være i 

stand til at nå ind til det, borgeren faktisk ønsker sig for sin fremtid. Vi skal med screeninger og 

profilafklaring 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 
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løbet af den udviklingsproces, jobcentret faciliterer, sådan at borgeren selv modererer eller tilpasser sine 

valg til de givne omstændigheder. Det kan være, at borgeren f.eks. kommer i arbejde i en dyrehandel eller 

får lyst til at lave noget helt andet.  

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 progression undervejs. Det sker gennem 

afklaring af status samt en løbende dialog og registrering i forhold til den udvikling – eller progression – 

borgeren gennemgår.  

Det er vigtigt, at det er borgeren, som sætter målet for indsatsen, også selvom det kan virke som et 

urealistisk mål, for det er afgørende, at borgeren bevarer sine drømme – dem må vi i jobcentret ikke tage 

fra borgerne, da drømme og ønsker er drivkraften bag udviklingsprocessen. Vi skal motivere til udvikling og 

forandring hos borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, og så skal vi understøtte borgers engagement og 

inddrage borger i planlægningen af eget forløb. I værktøjskassen til den indsats har vi progressionsmåling 

samt empowerment- og coachtilgangen. Herigennem inddrages borgeren og får muligheden for at få 

indflydelse på eget forløb, og hermed får det engagement og medejerskab som er forudsætningen for, at 

borgeren når sit mål. 

Borgerne vil typisk skulle gennem en sårbar proces for at komme frem til målet, og vi skal guide dem med 

at blive på sporet og holde fokus undervejs. Tovholderfunktionen varetages i to forskellige funktioner – 

nemlig mentorindsatsen og koordinerende sagsbehandling. 

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 særlig individuelt tilpasset 

kombination af en 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. 

Med koordinerende sagsbehandling har vi styrket fokus på kendskab til indsatser – hvad har vi, hvordan 

virker det, og hvordan bestiller vi med individuelt fokus? Vi har styrket fokus på at koordinere og lede en 

sag med flere fagligheder, og vi har styrket fokus på borgeren i centrum, og hvordan vi inddrager og 

kommunikerer i indsatsen med coaching og empowerment. 

Tværgående samarbejde  

Tværgående samarbejde er en forudsætning for at kunne lave tværfaglige forløb for borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet. Derfor har Center for Arbejdsmarked også arbejdet målrettet på at etablere et 

velfungerede 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 
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jobcentret 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 jobcentret 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.   

Mentorordningen  

Optimering af anvendelsen af mentorer understøtter borgerne på kanten af arbejdsmarkedet i at komme 

ind eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er særlig vigtigt at borgere, som skal i gang med et forløb, har 

støtte i hverdagen også, sådan at den proces, borger sætter i gang sammen med koordinerende 

sagsbehandler bliver gennemført og hermed en realitet. Ofte vil mentor være den støtteperson, som kan 

etablere den tætte relation til den enkelte borger, som koordinerende sagsbehandler ikke har mulighed for 

at etablere, men som skal understøtte grundlaget for samspillet mellem borger og jobcenter. Derfor skal 

mentorordningen opprioriteres i indsatsen. 

Sundhedsfagligt team i jobcentret 

Oprettelse af et sundhedsfagligt team i jobcentret er en del af arbejdet med tidlig indsats, hvor der bliver 

en tættere sammenhæng mellem den social- og sundhedsfaglige screening og vurdering, koordinerende 

sagsbehandling og forebyggende tidlig indsats. Det forventes at en målrettet tidlig indsats vil kunne 

forkorte sagsforløbene, og herved understøtte borgernes vej ud på arbejdsmarkedet på en hurtigere og 

mere kvalificeret måde.  

Målsætning for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 

Mål for det tværfaglige samarbejde og den koordinerende sagsbehandling er at få skabt bedre udbytte for 

borgerne i vores flerfaglige forløb. Vi vil tilbyde borgere en indsats, som beror på en flerfaglig vurdering, og 

som består af indsatser fra flere fagområder, når det vurderes relevant. 

Det kræver en smidigere tværfaglig sagsbehandling, som vi vil arbejde målrettet på at etablere på tværs af 

fagcentrene for beskæftigelse, sundheds- og socialområderne. 

Målsætningen for progressionsmåling er, at alle flerfaglige længerevarende forløb registreres, og der 

arbejdes målorienteret og med progression i ressourceforløb; for aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere; i integrationsforløb og i jobafklaringsforløb. 

Mentorordningen opprioriteres for de mestringsparate borgere for at understøtte, at borgere har mulighed 

for at gennemføre forandringstiltag. Vi vil investere i mentorer med henblik på hjælp til selvhjælp. 

Resultatkravene for beskæftigelsespolitisk mål nr. 3 opnår vi ved at arbejde målrettet med de ovennævnte 

målsætninger og opretholde et vedvarende fokus på at italesætte og anvende de nye metoder og 

funktioner.   
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Resultatkrav for 2016 

 50 borgere skal flyttes fra at være progressionsparate 

til at være opkvalificeringsparate 

 Afdelingslederne skal afgøre, om der ønskes mål i 

forhold til f.eks. antal etablerede 

virksomhedsforberedende forløb, jobafklaringsforløb, 

revalideringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilgang 

til førtidspension, øget tværfagligt arbejde eller tilgang 

til kontanthjælp 

 Mål i forhold til antallet af virksomhedsvendte tilbud 

for borgere på langvarig offentlig forsørgelse? 

 Andet? 
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Sidste opdateringsdato

21-04-2015
Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for
indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer fra
indsatsen. For spørgsmål til rapporten kontaktes Hans Henrik Borup Jørgensen ved Center for
Arbejdsmarked på mail: hhbj@frederikshavn.dk eller telefon 30580328

Som det fremgår
af figuren ved
siden af, har der
fundet en stigning
sted i antallet af
personer som
deltager i tidlig
indsats siden
årsskiftet til 2014.
Figuren viser
antallet af
personer (unikke
CPR numre) som
har deltaget i tidlig
indsats fordelt på
måneder. I
tabellen nedenfor
er antallet af
unikker CPR
numre omregnet
til helårspersoner.

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015

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

Helårspers. 232 263 251 228 219 218 220 228 259 290 348 400 452 479 517
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Målgruppe (LAB) Køn Antal personer med kontaktforløb

LAB 2.1 Forsikret ledig Kvinde 790

LAB 2.1 Forsikret ledig Mand  726

Sum: 1.516

Tabellen ved siden af viser det samlede antal personer, som
har deltaget i tidlig indsats fordelt på køn. Som det fremgår af
opgørelsen er der en svag overrepræsentation af kvinder. 

Figuren ved siden af viser det samlede antal personer, som har
deltaget i tidlig indsats fordelt på alder. Som det fremgår af
opgørelsen er der en svag overrepræsentation af personer i
alderen 40 til 59 år. 
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

A-kasse+ Antal personer med kontaktforløb

15. 3FA 524

17. FOA - Fag og arbejde 211

73. Kristelig A-Kasse 145

24. Metalarbejdere 104

22. Det Faglige Hus 71

18. Danmarks Lærere 61

Andre 59

53. HK 53

94. ASE 52

34. Næring mv. 41

40. Byggefagene 38

81. BUPL, A-kasse 27

76. Danske Sundhedsorg.A-kasse 26

14. Socialpædagoger 25

67. Ledernes A-kasse 21

92. Funkt.Og Tjenestemænd 21

57. Min A-kasse 17

37. El-faget 11

86. Akademikernes 9

Sum: 1.516

Tabellen ved siden af viser det samlede antal personer, som
har deltaget i tidlig indsats fordelt på A-kasser. Som det fremgår
af opgørelsen, er der en stærk overrepræsentation af
medlemmer fra 3F A-kasse. Det skal i den sammenhæng
bemærkes, at 3F repræsenterer flere medlemsgrupper lige fra
ufaglærte til tømrer osv. I Frederikshavn Kommune vil
hovedparten dog være ufaglærte, som f.eks. tidligere har
arbejdet i værftsindustrien eller med fiskeforarbejdning. 
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Antal personer med aktivt kontaktforløb i jan og feb 2014 (deltagere)

133

Mar. 2014 Apr. 2014 Maj 2014 Jun. 2014 Jul. 2014 Aug. 2014 Sep. 2014 Okt. 2014 Nov. 2014 Dec. 2014 Jan. 2015 Feb. 2015 Mar. 2015

Selvforsørgelsesgrad 77% 87 % 91 % 92 % 89 % 87 % 83 % 80 % 75 % 66 % 68 % 72  % 77 %

Antal personer med aktivt kontaktforløb i jan og feb 2013 (kontrol)

553

Mar. 2014 Apr. 2014 Maj 2014 Jun. 2014 Jul. 2014 Aug. 2014 Sep. 2014 Okt. 2014 Nov. 2014 Dec. 2014 Jan. 2015 Feb. 2015 Mar. 2015

Selvforsørgelsesgrad 63 % 79 % 83 % 83 % 83% 83 % 83 % 81 % 78 % 72 % 69 % 74  % 78 %

Nedenfor præsenteres en effektanalyse af tidlig indsats i Frederikshavn Kommune. Analysen er fortaget ved at udvælge en
deltagergrupper og henefter følge tilbagefaldet til den valgte ydelse (A-dagpenge) og omregner tilbagefaldet til en
selvforsørgelsesgrad. Selvforsørgelsesgraden vidser dermed, hvor mange % af deltagergruppen, som ikke længere har et
kontaktforløb hos Frederikshavn Kommune. Efterfølgende sammenlignes deltagergruppen med en kontrolgruppe, hvilket gør det
muligt at evaluere på projektet. 

Deltagergruppen består af dagpengemodtagere over 30 år i januar og
februar måned 2014, som havde en varighed på ydelsen på 13 uger
eller der under.  Deltagerne modtog alle tidlig indsats. Nedenfor vises
selvforsørgelsesgraden fordelt på måneder.

Kontrolgruppen består af dagpengemodtagere over 30 år i januar og
februar måned 2013, som havde en varighed på ydelsen på 13 uger
eller der under. Nedenfor vises selvforsørgelsesgraden fordelt på
måneder.
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Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Konklusion: Som det fremgår af sammenligningen ovenfor, så har afgangen til selvforsørgelse (selvforsørgelsesgraden) været større
for deltagergruppen end kontrolgruppen de første 6 måneder. Specielt de første 4 måneder er effekten markant større for
deltagergruppen. Hele 14 % i den første måned og herefter en forskel på op til 9%. Fra måned 5 aftager forskellen i effekten og i
måned 7 er der ingen forskel i selvforsørgelsesgraden hos deltagergruppen og kontrolgruppen. Fra måned 8 og frem til måned 11 er
effekten størst for kontrolgruppen, men derudover skal det bemærkes, at der er et tilbagefald til ydelsen, hvilket betyder, at
realvæksten er negativ i disse måneder (både for deltager - og kontrolgruppe). Dette kan skyldes sæsonudsvingene i beskæftigelsen,
som er særligt tydlig i Frederikshavn Kommune pga. bla. fiskerierhvervene (der er ikke renset for sæson i opgørelserne).  De sidste
to måneder er der igen en vækst i begge grupper og i måned 13, er effekten stort set ens.
Konklusionen er dermed, at projekt Tidlig Indsats har været en succes især i de første 4 måneder. Et intensivt samtaleforløb har
dermed en positiv effekt for personer i risiko for langtidsledighed i de første måneder af ledighedsforløbet. At projektet har haft
positive resultater, opleves også hos de medarbejdere, som har haft ansvaret for indsatsen. Derudover skal det bemærkes, at
deltagergruppen generelt opleves som mere "tung" end kontrolgruppen, da kontrolgruppen ikke kun indholder dagpengemodtagere i
risiko for langstidsledighed, men også "stærke" dagpengemodtagere, som oftes vurderes ikke at have behov for en ekstra indsats (se
vejledningen på næste side hvor der redegøres for metodegrundlaget for analysen).
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Vejledning

Jobcenter Frederikshavn har siden årsskiftet til 2014 tilbudt forsikrede ledige over 30
år en tidlig og intensiv indsats allerede fra ledighedsstart. Alle nytilmeldte ledige
indkaldes til informationsmøder ved 1. til 3. ledighedsuge, hvor de bliver gjort
bekendte med muligheder, rettigheder og pligter. Samtidig ”screenes” de ledige med
henblik på identifikation af, hvem der er i risiko for langtidsledighed, og som dermed
kan profitere af en stærkere tidlig indsats, og hvilke ledige der kan klare sig selv i
forhold til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Borgere der vurderes at have behov for indsats indkaldes efterfølgende til to
individuelle samtaler på Jobcentret indenfor 8 uger. Her afdækkes behov, der drøftes
muligheder, og der aftales konkrete planer i forhold til vejen tilbage til
arbejdsmarkedet. Der arbejdes med jobfokus – herunder eventuelt karriereskift -
indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Herudover har målgruppen
mulighed for en 3 samtale inden for de første 13 uger. Det er dog op til borgeren selv
at vælge om han/hun vil benytte tilbuddet samt form (tlf., mail, individuel samtale på
Jobcentret). Forløbet er i alt 13 uger hvorefter borgeren overgår til den "normale"
indsats i Jobcentret. 

Frederikshavn Kommune har i projekt perioden afsat ekstra ressourcer til indsatsen.
Det betyder, at 3 medarbejdere har været fuldstidsbeskæftiget med indsatsen.
Forløbet har som tidligere omtalt en varighed af 13 uger, hvorefter borgeren
overdrages til andre medarbejdere i Jobcentret. De tre medarbejdere har udelukkende
fokuseret på at afholde samtalerne og her dermed ikke haft ansvaret for at finde en
aktivitet til borgeren, men har dog haft mulighed for at visitere til et aktiveringsforløb.
Projekt Tidlig indsats afsluttes ved udgangen af april måned 2015. 

 

Om projekt Tidlig indsats



Vejledning

Metodebeskrivelse af effektanalysen

Analysen er fortaget som en effektanalyse imellem en deltagergruppe og en
kontrolgruppe, hvor selvforsørgelsesgraden sammenlignes de to grupper imellem.
Selvforsørgelsesgraden viser antallet af personer som ikke længere har et
kontaktforløb med dagpenge som ydelse hos Frederikshavn Kommune. 
Deltagergruppen består af nyledige dagpengemodtagere over 30 år med en varighed
på ydelse på under 13 uger som er i risiko for at blive langtidsledige (mere end 1. år
på dagpenge). Udvælgelsen af deltagergruppen til effektanalysen er baseret på
muligheden for at kunne følge udviklingen i så mange måneder som muligt. Derfor er
personer som deltog i projektet januar og februar måned 2014 udvalgt til at indgå i
deltagergruppen. Dette giver mulighed for at følge udviklingen i
selvforsørgelsesgraden i 13 måneder. 
Kontrolgruppen består af nyledige dagpengemodtagere over 30 år med en varighed
på ydelse på under 13 uger. Kontrolgruppen indeholder dermed ikke kun personer i
risiko for langtidsledighed, men alle dagpengemodtagere over 30 år, som har været
ledige i under 13 uger. Det betyder at deltagergruppen generelt vurderes at have en
lavere selvforsørgelsesgrad en kontrolgruppen, hvis de to målgrupper modtog den
samme indsats. Deltagergruppen har med andre ord, sværere ved at komme i arbejde
end kontrolgruppen. Det betyder, at sammenligningen af selvforsørgelsesgraden
mellem deltagergruppen og kontrolgruppen er skævvredet med risiko for, at
sammenligningen af selvforsørgelsesgraderne undervurderes. Forskellen i % point
mellem deltagergruppen og kontrolgruppen skal dermed betragtes som et
konservativt skøn. 
Herudover er der en række andre metodiske forbehold ved effektanalysen.
Udvælgelsen af deltagergruppe og kontrolgruppe kan ikke betragtes som en
repræsentativ stikprøve, hvor der er taget højde for (renset for) alder, køn og andre
socioøkonomiske variable.  Derudover skal det fremhæves, at der ikke er renset for
sæsonudsving, hvilket betyder, at effekten i vintermånederne har tendens til at blive
undervurderet. Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune er generelt kendetegnet
ved forholdsvis store sæsonudsving i Fiskerierhvervene og i anlæg/byggebranchen
som følger årstiderne. Endeligt er der heller ikke taget højde for konjunkturudviklingen
imellem årerne 2013 til og med marts måned 2015. Der vurderes dog ikke at være
den store forskel. Dette skal ses ud fra at beskæftigelse faldt fra 20.017 i 2012 til
19.934 i 2013 og til 19.457 i 2014 (opgjort som helårspersoner i forhold til
arbejdsplads). Dermed var der tale om et fald i beskæftigelsen i såvel 2013 som 2014
selv om faldt var svagt større i 2014. 
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