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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



Det Lokale Arbejdsmarkedsråd - Referat - 08. september 2015 Side 7 af 15

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
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