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1 Beskæftigelsesplan 2016 

 

 
Sagsfremstilling Åben 
Beskæftigelsesplan 2016 er Center for Arbejdsmarkeds plan for, hvordan de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer skal håndteres i 2016. Formålet er, at sikre 
sammenhæng mellem udfordringerne og de politiske mål samt at beskrive prioriteringer 
for indsatsen. Det er centret selv, der tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen inden for de 
rammer, som følger af lovgivningen og de budgetmæssige rammer, der udmeldes via det 
kommunale budget. 
 
Tilrettelæggelse af Beskæftigelsesplan 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 set selv kan tilrettelægge processen i overensstemmelse med de 
administrative og politiske målsætninger. 
 
Center for Arbejdsmarked har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på de 
beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Centret har udarbejdet fire lokale mål, 
som er særligt relevante for Frederikshavn Kommune, 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. 
4. Borgere i integrationsprogrammet skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet. 

 
Beskæftigelsesplan er tidligere blevet drøftet på møder i det Lokale Arbejdsmarkedsråd i 
september måned og i Arbejdsmarkedsudvalget i oktober måned. På baggrund af 
drøftelserne har Center for Arbejdsmarked gennemarbejdet Beskæftigelsesplan 2016 og 
det er den reviderende plan som fremlægges til afsluttende drøftelse. 
 
Tidsplan 
Den videre proces er som følger: 

1. Arbejdsmarkedsudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 2015) 
2. Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 2015)  
3. Beskæftigelsesplan 2016 offentliggøres (januar 2016). 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh:hhbj 
Besl. komp: Det 
Lokale 
Arbejdsmarkedsråd  

 
Indstilling 

 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det Lokale Arbejdsmarkedsråd 
godkender Beskæftigelsesplan 2016.  
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Bilag 
Beskæftigelsesplan 2016 

 
Beslutning Det Lokale Arbejdsråd den 30. november 2015 
Godkendt med følgende bemærkninger 

• Anvendelsen af mentorer i forbindelse med Beskæftigelsesmål 3 ”Borgere i udkanten af 
arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet, bl. a. gennem en styrket tværfaglig 
indsats” kan med fordel konkretiseres. En samlet strategi for indsatsen og en beskrivelse af 
kompetenceudvikling af mentorer vil kunne være med til at styrke indsatsen. 

• Beskæftigelsesmål 3 kan styrkes væsentligt igennem en samlet strategi for samarbejdet på tværs af 
beskæftigelses-, social- og psykiatri områderne. 

• Der opfordres til at antallet af borgere på integrationsprogrammet, der tilbydes virksomhedspraktik 
og løntilskud på det kommunale arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune begrænses. Dette skal 
ses i relation til at områderne inden for f. eks. Ældre og børnepasning i forvejen tager et stort socialt 
ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 
 

Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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2 Evaluering af nytteindsats 
 
Sagsfremstilling 
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for Frederikshavn og Læsø kommuner 
gav i forbindelse med organiseringen af nytteindsats i Frederikshavn 
Kommune dispensation fra rimelighedskravet i Projektafdelingen. Det 
betyder, at der i 2015 kan oprettes 90 holdpladser i Projektafdelingen 
fordelt på forskellige projekter. Det blev aftalt, at alle nye projekter 
vedrørende nytteindsats drøftes og godkendes i følgegruppen, inden de 
behandles i LBR (Det Lokale Arbejdsmarkedsråd red.) og 
Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende igangsættes.  
  
I alt er 63 personer siden begyndelsen i 2014 påbegyndt et job i forbindelse 
med afslutning på nytteindsats, og 38 er umiddelbart efter påbegyndt et 
uddannelsesforløb. I alt har 572 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, 
at effekten efter deltagelse er på 18 %.  
  
Den langsigtede effekt er dog at væsentlig større. Center for 
Arbejdsmarked har foretaget en effektanalyse på selvforsørgelsesgraden 
på unge uddannelseshjælpsmodtagere. Alle de 
uddannelseshjælpsmodtagere som deltog i nytteindsat i november måned 
2014, er udvalgt til at indgå i analysen. Herefter følges deltagernes 
selvforsørgelsesgrad for hver måned. Afgangen fra nytteindsats og til 
selvforsørgelse er størst efter to måneder hvor hele 25 % er 
selvforsørgende. Efter 10 måneder er selvforsørgelsesgraden hele 73 %. 
Sammenlignes effekten af nytteindsats med virksomhedspraktik for 
uddannelseshjælpsmodtagerne, så er effekten over 10 % større både i 
måned 2 og 10. Langt de fleste som indgå i undersøgelsen er efter 10 
måned enten i uddannelse ca. 50 % eller i job ca. 25 % mens resten enten 
har skifte målgruppe osv. Samlet set er vurderingen, at nytteindsats er et 
særdeles godt redskab i aktiveringsindsatsen. 
  
Det fremadrettede arbejde 
Center for Arbejdsmarked ønsker at fastholde den nuværende proces 
omkring nytteindsats. Det betyder at de igangværende projekter fortsættes, 
ligesom den administrative praksis fastholdes. Dog med den undtagelse at 
projektet på værkstedet i Skagen afvikles.  
  
Processen omkring dispensation fra rimelighedskravet blev ændret i 
forbindelse med årsskiftet, hvor de Lokale Beskæftigelsesråd blev afviklet. 
Fremadrettet er det Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som har 
kompetencen i forhold til dispensation fra rimelighedskravet. Det betyder, at 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 13/20544 
 Forvaltning: CAM 
 Sbh: hhbj 
 Besl. komp: AMU/LBR 
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CAM på baggrund af evalueringen, vil tage kontakt til Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland medhenblik på at drøfte indsatsen.  
  
Indstilling til møde i Følgegruppen for nytteindsats den. 17. september 
2015. 
Center Chef Flemming Søborg indstiller, at Følgegruppen drøfter 
evalueringen og godkender, at: 

1. Center for Arbejdsmarked tager kontakt til Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland med henblik på at søge 
dispensation fra rimelighedskravet på 90 holdpladser i 
Projektafdelingen i 2016. 

2. De nuværende Projekter videreføres  

Beslutning i Følgegruppen for nytteindsats den 17. september 
2015: 
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger: 

1.    Evalueringen viser, at indsatsen forløber tilfredsstillende i 
forhold til strategien for nytteindsats. 

2.     At beslutningsprocessen fremadrettet forenkles. Det 
anbefales, at dagsordenspunktet vedrørende nytteindsats 
fremsendes til orientering til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og 
Arbejdsmarkedsudvalget. 

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

1. Center for Arbejdsmarked tager kontakt til Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland med henblik på at søge 
dispensation fra rimelighedskravet på 90 holdpladser i 
Projektafdelingen i 2016. 

2. De nuværende Projekter videreføres.  

Bilag 
Evaluering af nytteindsats i Frederikshavn Kommune (dok.nr.148957/15) 
Nytteindsats til politisk behandling.Opdateret til og med september måned 
2015.pdf (dok.nr.149113/15) 
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Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger. 

• Hvad er årsagen til at antallet af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er stigende? 

• Effektmålingen kan med fordel nuanceres, da målet ikke er at få de unge i beskæftigelse, men en 

indsats der tilbydes dem som skal starte på en uddannelse. Målet må i stedet være at de der skal i 
uddannelse, visiteres til indsatsen. 

 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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3 Orientering: Forbrug på uddannelsespuljer 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Regional uddannelsespulje 
På finansloven for 2015 blev der afsat en bevilling på i alt 81,2 mio. kr. til en regional 
uddannelsespulje. Med den regionale uddannelsespulje, kan Frederikshavn Kommune 
få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede 
uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden 
for de næste 6 måneder. Formålet med puljen er at give mulighed for at flere 
dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Et krav for 
bevilling af et uddannelsesforløb er dog, at uddannelse skal fremgå af den Regionale 
positivliste.  
  
I alt har 56 personer påbegyndt et forløb og ses der på hvilke typer af 
uddannelsesforløb de ledige deltager på, så er topscorerne følgende fem: 
  

1.   Åbent svejsekursus hos EUC Nord: 7 
2.   Gaffeltruck hos EUC Nord: 4 
3.   Anlægsgartneruddannelsen hos Roskilde Tekniske Skole: 3 
4.   Almen Fødevarehygiejne hos EUC Nord: 2 
5.   Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning: 2 
6.   Den svære samtale hos Aalborg Handelsskole: 2 

  
I 2015 har Frederikshavn Kommune fået bevilliget 1.002.000 kr. Ultimo september 
måned er der blevet anvendt ca. 200.000 kr. Det skal dog bemærkes at der mangler 
afregning fra en række forløb. F.eks. koster et 7 dages uddannelsesforløb til 
Gaffeltruck ca. 6.000. kr.  
  
Pulje til uddannelsesløft 
På finansloven for 2015 blev der afsat en bevilling på i alt 59,9 mio. kr. til 
uddannelsesløft. Puljen giver mulighed for, at ufaglærte ledige eller faglærte ledige 
med en forældet uddannelse, der er fyldt 30 år, kan påbegynde en 
erhvervsuddannelse allerede i starten af deres ledighedsperiode. Uddannelsen skal 
kunne gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode og kan dermed 
maksimalt vare 2 år. 
  
Under hele uddannelsen vil den ledige kunne få en reduceret dagpengeydelse på 
højest 80 pct. af den maksimale dagpengesats, men med mulighed for at låne op til 
den hidtidige dagpengesats. Under uddannelsen fritages for pligten til at være aktivt 
jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.   
  
I alt har 5 personer påbegyndt et forløb og ses der på hvilke typer af uddannelsesforløb 

Sagsnr: 
Forvaltning: CAM 
Sbh: hhbj 
Besl. komp.: Det 
Lokale 
Arbejdsmarkedsråd 
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de er størst søgning imod, så er 3 personer påbegyndt en uddannelsesforløb som 
anlægsgartner ved Roskilde Tekniske Skole. 
  
I 2015 har Frederikshavn Kommune fået bevilliget 809.000 kr. Ultimo september 
måned er der blevet anvendt ca. 21.000 kr.  
Årsagen til det forholdsvist lave forbrug skal ses i sammenhæng med at CAM i 2014 
igangsatte et projekt med kommunerne i Hjørring og Brønderslev om opkvalificering på 
bygge- og anlægsområdet delvist finansieret gennem Beskæftigelsesregion 
Nordjylland. Denne udgift til opkvalificering udgør ca. 280.000 kr. i 2015 og kan med 
fordel lægges oven i forbruget på puljerne til uddannelsespulje og uddannelsesløft. 
Derudover har afviklingen af dette projekt betydet, CAM har haft en forholdsvis lang 
opstartsfase i forhold til at gøre ledige opmærksom på de to puljer. Arbejdsgangene er 
dog nu fuldt implementeret og derfor ventes en stigende tilgang til ordning der vil 
forøge forbruget markant. Dette ses allerede i den seneste opgørelse over 
aktivitetsniveauet. Ved udgangen af oktober måned er der igangsat ca. 61 forløb på de 
to puljer.  
 
Afslutningsvis skal CAM bemærke, at det faktiske forbrug er undervurderet, hvilket 
skyldes at ikke alle forløb er blevet afregnet endnu.  
 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Bilag 
Her skrives bilag ind 
 
Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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4 Orientering: Status på microfleksjob i 
Frederikshavn Kommune 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
I 2013 blev en ny fleksjobreform implementeret som åbnede op for muligheden for at 
etablere fleksjob helt ned til én time ugentligt. Hvis man ser på intentionerne bag 
fleksjobreformen, så var det tanken at skabe fleksjob, der ville kunne føre den enkelte 
tætter på arbejdsmarkedet. Hvis muligheden for at varetage et fleksjob sættes i 
modsætning til at modtage passiv offentlig forsørgelse, så vil tilbuddet om et fleksjob med 
få ugentlige timer (10 timer eller der under) være udviklende for den fleksjobvisiterede. 
Tilbud skabt med baggrund i at bringe den enkelte fleksjobvisiterede tættere på 
arbejdsmarkedet er således en win-win-situation, der er til gavn for både den ansatte og 
arbejdsgiver. 
 
Med udgangspunkt i fleksjobreformen vedtog Arbejdsmarkedsudvalget en strategi for 
oprettelse af kommunale fleksjob med et lavt ugentligt timetal (5 timer eller derunder). 
Fleksjobbene kaldes populært ”microfleksjob”. Strategien giver Center for Arbejdsmarked 
(CAM) mulighed for at oprette op til 100 kommunale microfleksjob. Strategien for 
microfleksjob har til hensigt at etablere fleksjob til alle, der har modtaget ledighedsydelse 
i 18 måneder eller mere. Fleksjobbene skal være af en sådan kvalitet, at de giver 
mulighed for en udvikling hen mod ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. 
Økonomien (lønudgiften) for kommunale microfleksjob i Frederikshavn Kommune er, i 
henhold til strategien, placeret hos CAM. Det betyder, at der er CAM som afholder 
lønudgiften for personer ansat i et kommunalt microfleksjob.  
 
Ud over kommunale microfleksjob så arbejder CAM også målrettet imod oprettelse af 
almindelig fleksjob med et timetal under 10 timer på både det offentlige og private 
arbejdsmarked. Forskellen mellem disse og microfleksjob er, at økonomien ikke er 
placeret hos CAM, men hos arbejdsgiveren. Opsummerende kan det konstanternes, at 
CAM arbejder på etablering af fleksjob med et lavt ugentligt timetal på tre områder: 
 

1. Kommunale microfleksjob 
2. Offentlige virksomheder 
3. Private virksomheder 

 
Status på indsatsen 
I starten af 2013 var der ganske få personer ansat i fleksjob på få timer i Frederikshavn 
Kommune. Herefter har udviklingen været stigende og ved udgangen af oktober måned 
2015 var der 372 personer ansat på det rummelige arbejdsmarked. Nedenfor er det 
opgjort hvor mange fleksjob med et lavt timetal der er oprettet i private- og kommunale 
virksomheder i perioden 2013 til og med oktober måned 2015: 
 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. komp: AMU og 
LAR 
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1. 302 private 
2. 156 Offentlige heraf 100 kommunale microfleksjob.  

  
Ses der på hvordan det er gået de personer som har været ansat i, så er langt de flest 
stadig ansat på det rummelige arbejdsmarked. Af de fleksjob som er blevet afsluttet, så 
er 30 blevet opsagt af tilbudsgiver (arbejdsgiver), 19 sager er blevet revideret (f.eks. i 
forhold til timetallet) og i 2 tilfælde er fleksjobbet blevet opsagt af arbejdstager. CAM 
vurdere, at erfaringerne og resultaterne har været positive, da mange personer er gået 
fra at modtage ledighedsydelse til ansættelse på det rummelige arbejdsmarked. 
 
Evaluering 
Med henblik på at sikre, at der sker progression i ansættelserne, så har Jobcentret 
implementeret en tæt opfølgning. Jobcentret er i kontakt med arbejdstager og 
arbejdsgiver minimum hver 6. måned. Lovgivningsmæssigt er Jobcentret kun forpligtet til 
at følge op på indsatsen efter 2.5 år. Jobcentret vurderer, at den intensive opfølgning er 
med til at sikre, at personer der er ansat i fleksjob, udvikler arbejdsevnen og intensiteten 
(timetallet) i retning imod det ordinære arbejdsmarked.   
 
COWI og DICSUS har på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
udarbejdet en analyse af kommunernes anvendelse af fleksjob på 10 timer eller 
derunder. Frederikshavn Kommune var en af de kommuner, som blev udvalgt til at indgå 
i undersøgelsen. Af analysen fremgår det, at 21 % af samtlige fleksjob i Frederikshavn er 
fleksjob under 10 timer, mens tallet er højest i Aabenraa Kommune med 47 % efterfulgt 
af Fredericia med 45 %.   
 
Konklusionen på tværs af alle de medvirkende kommuner er, at der i omtrent halvdelen 
af fleksjobbene på få timer er et mismatch mellem borgerens arbejdsevne og 
timetal/intensitet i fleksjobbet. Et af de væsentligste kritikpunkter er finansieringen af 
fleksjob gennem en central kommunal pulje eller af beskæftigelsesforvaltningen (som 
strategien for microfleksjob i Frederikshavn), hvor lønudgiften ikke påhviler den enkelte 
afdeling eller institution. Det giver det særlige vilkår, at den fleksjobansattes reelle 
arbejdsindsats ikke behøver at matche lønudgiften.  
 
CAM kan dog ikke genkende ovenstående kritik, hvilket skal ses i sammenhæng med 
den intensive opfølgning på fleksjobområdet. Derudover skal det bemærkes, at 2/3 af 
alle fleksjob på 10 timer eller derunder er private.     
 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Bilag 
Overblik over fleksjob på 10 timer eller derunder i Frederikshavn Kommune 
Kommunernes brug af fleksjob på få timer – COWI og DISCUS 
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Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, 
Anne Louise Bach Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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5 Orientering: Status på jobrotation 

 

 Åbent 
Sagsfremstilling  
Frederikshavn Kommunes brug af jobrotationsordningen har været faldende siden 
årsskiftet. Udviklingen skal ses relation til, at den tidligere regering i 2013 indførte et nyt 
lovgrundlag for jobrotation, som betød, at kommunerne skulle medfinansiere en større 
andel af udgiften (se referatet fra mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 
2015 for en detaljeret gennemgang af lovgrundlaget).  Den faldende udvikling er ikke kun 
sket i Frederikshavn Kommune, men også på landsplan.  
 
Antallet af personer i jobrotation i Frederikshavn Kommune toppede i december måned 
2014 med hele 274 personer der var ansat som jobrotationsvikarer. Årsagen til at antallet 
i jobrotation først begyndte at falde ca. et år efter regeringen ændrede lovgrundlaget, 
skal ses i sammenhæng med, at der var indgået aftale om en række forløb forud for lov 
ændringen, men med et senere starttidspunkt. Det betød, at der var et forholdsvist stort 
afløb. I september måned 2015 deltog 137 personer i jobrotation, hvilket svarede til 
niveauet for foråret 2014. Det forventes at den aftagende udvikling fortsætter ind i 2016. 
 
Ses der på fordelingen af jobrotationsforløb imellem offentlige og private virksomheder, 
så var der frem til og med december måned 2014, er overvægt af offentlige 
arbejdsgivere. Herefter har der fundet en harmonisering sted, som betyder, at 
fordelingen i september 2015 stort set er ens.  
 
Effekten af jobrotation har været positiv. Ud af de 286 personer som i oktober og 
november måned 2014 deltog i jobrotation, så er 114 i dag selvforsørgende svarende til 
40 %. Center for Arbejdsmarked (CAM) vurdere, at langt de fleste heraf er i ordinær 
beskæftigelse.   
 
På trods af en forventning om fremadrettet fald i antallet af personer som deltager i 
jobrotation, så fortsætter CAM sin nuværende praksis på området. Jobrotation er et 
redskab med høj effekt og er med til at sikre indsatsen for at løfte fra ufaglært til faglært. I 
indsatsen for den virksomhedsrettede indsats er der fokus på opkvalificering af 
medarbejdere, og der arbejdes på at bruge jobrotation i de situationer, hvor dette er 
muligt.  
  
Alle ledige jobrotationsvikarstillinger annonceres på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside. 
 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. komp: 
AMU/LAR 

Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
Bilag 
Jobrotation status 
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Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015. 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, 
Anne Louise Bach Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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6 Orientering: Kvartalsliste for 
virksomhedspraktik og løntilskud 

 

 Åben/lukket 
Sagsfremstilling  
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland har fortaget en gennemgang af 
Kvartalslisten for virksomhedspraktik og løntilskud i 2. kvartal 2015. Center for 
Arbejdsmarked (CAM) har udarbejdet et bilag til rapporten, som kan ses som et 
supplement til Kvartalslisten. Bilaget omhandler alle virksomhedsrettede aktiviteter i 
perioden fra og med januar til og med oktober måned 2015. Billaget giver dermed 
mulighed for at se den samlede virksomhedsrettede aktivitet. 
 
Af billaget fremgår det, at der i 2015 har været 299 personer aktiveret i nytteindsats. Alle 
personer har været aktivitet på P – nummeret i Projekt Afdelingen (PA). Dette skal ses i 
sammenhæng med Strategien for nytteindsats, hvor Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og 
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at placere nytteindsatsen i regi af PA.  PA har i 
henhold til strategien lov til at aktivere 90 personer løbende i nytteindsats. Det betyder, at 
antallet af personer i nytteindsats på en tilfældig dag, maksimalt må være på 90.   
 
Ses der på virksomhedspraktik, så fremgår det af billaget at 1.917 personer, svarende til 
2/3 af de samlede aktiviteter på i alt 3.306 har været aktiveret i praktik. Top fem over 
virksomheder hvor der har været flest virksomhedspraktikker er: 
 

1. Føtex (virksomhedscenter): 43 
2. Ældre Bangsbo Aktivitetscenter (virksomhedscenter): 39 
3. Knivholt Hovedgård (virksomhedscenter): 33 
4. Beredsskabsafdelingen (virksomhedscenter): 27 
5. Ældre Ingeborgvej Dagcentret: 20 

 
Som det fremgår af top 5, så er der på 4 af virksomhederne oprettet et 
virksomhedscenter, hvor borgere på kanten af arbejdsmarked har mulighed for at blive 
aktiveret. Disse virksomheder påtager sig dermed et stort socialt ansvar.  
 
Ses der på løntilskud, har der i alt været ansat 528 personer. Top fem over virksomheder 
hvor der har været ledige i løntilskud er: 
 

6. Park og Vej: 13 
7. Caspershus: 11 
8. Ældre Bangsbo Aktivitetscenter: 9 
9. Arbejdsmarkedscentrets Projektafdeling: 9 
10. Ældre Ingeborgvej Dagcentret: 8 

 
Som det fremgår af top 5, så er alle virksomhederne offentlige institutioner. Ses der på 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. Komp: AMU og 
LAR 
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top 20, så er de 19 første virksomheder offentlige mens Føtex kommer ind som nr. 20. 
Det forventes at antallet af offentlige løntilskudsansættelser vil blive reduceret i 2016, 
hvilket skal ses i sammenhæng med, at refusionsreformen træder i kraft og 
kommunernes økonomiske incitament til at anvende ordningen reduceres. 
 
Afslutningsvis skal der knyttes en kommentar til udviklingen i antallet af 
virksomhedsrettede aktiviteter. Siden november måned 2013 har der været tendens til et 
svagt fald. I juli måned 2015 var der 979 personer i virksomhedsrettede aktiviteter, hvilket 
er periodens laveste.   
 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Bilag 
KLV – liste Frederikshavn- Læsø 2. kv. 2015 
Kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud (bilag til regneark) 
 

Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015. 
Indstillingen tiltrådt 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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7 Orientering: Aftale om reform af 
dagpengesystemet 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået aftale om 
reform af dagpengesystemet for forsikrede ledige. Aftalen tager udgangspunkt i 
Dagpengekommissionens anbefalinger. 
  
Fleksibel genoptjening af retten til dagpenge 
Aftalepartierne er enige om at indføre en model med fleksibel genoptjening af retten til 
dagpenge. Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det forlænge retten 
til dagpenge, når den ordinære toårige dagpengeperiode er opbrugt. Forlængelse af 
dagpengeperioden sker i forholdet 1:2, og forlængelsen kan højest være på 1 år. Det 
betyder, at en ledig der f.eks. påtager sig midlertidig beskæftigelse forlænger 
dagpengeperioden. Et vikariat på f.eks. 37 timer kan konverteres til en forlængelse af 
dagpengeperioden på 74 timer.  
  
Det er Center for Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering, at implementeringen af en fleksibel 
genoptjeningsret vil være med til at sikre et forstærket forsørgelsesgrundlag for 
ufaglærte i sæsonerhvervene i Frederikshavn Kommune. Det skal ses i tilknytning til, at 
mange ufaglærte f.eks. har arbejde i fiskeindustrien, som historisk set er en branche, 
der har været udsat for varierende beskæftigelse og heraf periodisk ledighed. 
Vurderingen er, at personer i målgruppen får et fornyet incitament til at påtage sig 
midlertidige jobs og derigennem kan forlænge dagpengeperioden. For erhvervslivet, 
burde en fleksibel genoptjeningsret være med til øge jobomsætningen for midlertidige 
jobs til ufaglærte i Frederikshavn Kommune.   
  
Forbrug af dagpengeret 
I det nuværende system er dagpengeperioden 104 uger, og der forbruges en uge af 
dagpengeperioden, hvis der modtages dagpenge i ugen. Fremover vil 
dagpengeperioden være 3.848 timer (104 uger x 37 timer) i stedet for 104 uger. 15 
timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges dagpengeret 
(37 timer). Ændringen vil stille en ledig, der fx arbejder fem dage fordelt på to uger, og 
en ledig, der arbejder fem dage i samme uge, ens i forhold til forbruget af 
dagpengeperioden. Samtidig medfører ændringen en større sammenhæng mellem den 
faktiske udbetaling af dagpenge og forbrug af ydelsesperioden. 
  
Karensdage  
Aftalepartierne er enige om at indføre en karensdag hver fjerde måned for personer 
med høj ledighed, svarende til 3 karensdage pr. år for fuldtidsledige. Der er enighed 
om, at alle ledige som udgangspunkt får en karensdag uden dagpenge hver fjerde 
måned efter indplacering i dagpengesystemet. Har der været mere end 20 dages 
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fuldtidsbeskæftigelse, svarende til 23 pct. beskæftigelse, inden for de 4 måneder, 
bortfalder førstkommende karensdag. Ledige skal opfylde alle betingelser for 
dagpengeret i karensdagene, herunder stå til rådighed i hele måneden. Karensdagene 
betragtes som dage på dagpenge og forbruger af dagpengeretten. 
  
Dimittender 
Dimittendordningen indebærer, at alle personer, der har gennemført en 
erhvervsmæssig uddannelse 
af mindst 18 måneders varighed, kan opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår. 
Dimittender vil fremover modtage en dimittendsats svarende til 82 pct. af 
dagpengemaksimum for forsørgere og 
71,5 pct. for ikke-forsørgere i stedet for de nuværende 82 pct. uanset forsørgerstatus. 
  
CAM vurdere, at reduktionen af dimittendsatsen vil være med til at øge jobsøgningen 
for nyuddannede ledige, som ikke er forsørgere. Incitamentet vil være med til at 
reducere varigheden på ydelsen for dimittender og dermed gør det lettere for CAM at 
”vend målgruppen i døren”. 
  
CAM vil fremadrettet følge aftalen efterhånden som den behandles i Folketinget.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Aftalen indebærer samlede strukturelle offentlige merudgifter på 300 mio. kr. årligt i 
varig virkning. Det betyder, at de samlede udgifter til dagpengesystemet bliver 300 mio. 
dyrere årligt i forhold til de budgetterede udgifter for 2015. Merudgiften skal især ses i 
sammenhæng med omlægning af beregningen af dagpengeretten fra uger til timer og 
muligheden for fleksibel genoptjening af dagpenge.  
  
Aftalepartierne forpligter sig til at tilvejebringe den udestående finansiering på 300 mio. 
kr. årligt fra 2017 og frem. Det betyder, at staten forventes at afholde udgiften og at 
kommunerne, under et´, ikke er forpligtet på udgiften.  
 
 
Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

 

 
Bilag 
Aftaletekst – Aftale om et tryggere dagpengesystem 22. oktober 2015 
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Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkning. 

• Vurderingen af konsekvenserne ved reduktion af dimittendssatsen kan med 
fordel nuanceres, da der kan sættes spørgsmålstegn ved om jobsøgningen 
øges ved at sætte satsen ned. 

 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, 
Anne Louise Bach Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen . 
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8 Orienteringssag: Statistiske efterretninger 

 

 
Sagsfremstilling 

Åben Sag 

Ses der på antallet af ny opslåede stillinger på Jobnet.dk i Frederikshavn Kommune, 
så har der siden juli fundet et svagt fald sted. Antallet lå i oktober måned på ca. 140 
svarende til niveauet året før. Sammenlignes udviklingen med Hjørring Kommune, så 
var antallet af ny opslåede stillinger omkring 300 i juni måned, hvorefter faldet satte ind 
i Frederikshavn mens Hjørring kommune ved udgangen af oktober har fastholdt 
niveauet. Samlet set er vurderingen, at Frederikshavn Kommune er inde i en periode 
med tendens til en svag stigning i antallet af ny opslåede stillinger, hvis vi ser på 
udviklingen siden januar 2014.Tendensen ser dog ud til at være svagere end i Hjørring 
Kommune. Antallet af ny opslåede stillinger skal ses som en indikator for væksten for 
jobåbninger på kort sigt. Middelværdier kan med fordel sættes til 150 for 
Frederikshavn, som dermed markere et arbejdsmarked med stagnation. 
 
Ses der på beskæftigelsen, så har tendens siden 1. kvartal 2011 været et svagt fald 
med et tab på ca. 200 fuldtidsarbejdspladser. Den samme tendens kan ses for Hjørring 
Kommune. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er ca. 18.800 i Frederikshavn og 20.800 i 
Hjørring. Opgørelsen over beskæftigelsen skal ses som en indikator for udviklingen i 
antallet af arbejdspladser på lang sigt. Tendensen til et faldende antal arbejdspladser 
ser ud til at fortsætte ind i 2016 i begge kommuner. 
 
Den sæsonkorrigerede ledighed i Frederikshavn Kommune har siden juli måned og 
frem til og med september været på 5 % og 4,7 % for Hjørring Kommune. 
Sammenlignet med samme periode sidste år er der sket et fald på i alt 0,5 % hen over 
året. Tendens til et fald ser ud til at fortsætte ind i 2016.  
 
Ses der på folketallet, så har der siden 2010 fundet et fald sted på ca. 1.500 borgere 
med et tilsvarende fald i Hjørring Kommune. Gennemsnitsalderen i Frederikshavn er 
med 45,2 år den højeste i Nordjylland (Læsø ikke medregnet) og hele to år højere end 
Hjørring Kommune. Befolkningstilvæksten har i Frederikshavn Kommune været 
negativ siden 2006 med af reduktion på mellem 51 til 485 borgere om året. I 2014 var 
tallet på -51 og ses der isoleret på dette år, så kan det være en indikation af, at netto 
fraflygtningen er aftagende. Udviklingen i befolkningstilvæksten skyldes især at antallet 
af børn og unge i alderen 0 til 25 år er faldende. F.eks. var der primo 2015 ca. 13.000 
børn og unge, hvilket er et fald på 2.500 siden 2005 og 1.500 siden 2010. Den samme 
tendens ses i Hjørring, dog med den bemærkning af reduktionen først for alvor slog 
igennem fra 2010. Ses der på udviklingen i et større historisk perspektiv, så er antallet 
af børn og unge i Frederikshavn reduceret med over 5.000 siden 1990 svarende til et 
fald på over 25 %. Tendens til en negativ befolkningstilvækst ser ud til at fortsætte i 
2016.  
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Ses der på effekten af beskæftigelsesindsatsen, så var der i perioden 2. kvartal 2014 til 
og med 1. kvartal 2015 2.738 ny ledige jobparate (uddannelseshjælp, kontanthjælp og 
dagpengemodtagere). 3 måneder efter var 33,6 % i beskæftigelse mens tallet for 
Hjørring Kommune var 37 %. Ses der på samme perioder i de forgående år, er 
tendensen at Hjørring Kommune ligger et par % point højere end Frederikshavn. 
Sammenlignes 2. kvartal 2014 til og med 1. kvartal 2015 med de andre nordjyske 
kommuner, så har Frederikshavn sammen med Vesthimmerland den laveste andel i 
beskæftigelse (Læsø ikke medtaget). Effektstudiet er interessant, da det giver en 
retning for de økonomiske forudsætninger fra 2016, hvor økonomien på 
beskæftigelsesområdet afhænger af den enkelte lediges varighed på en offentlig 
forsørgelsesydelse.       
 
Opsamling 
På kort sigt vurderes der at være vækst i beskæftigelse i Frederikshavn Kommune, 
hvilket skal ses i sammenhæng med, at der er tendens til at der slås flere job op på 
Jobnet.dk. Væksten er dog forholdsvis moderat og følsom over for konjunktur dvs. 
udsving i sæsonerhvervene. Ses der på den sæsonkorrigerede beskæftigelse over en 
længere periode, så er der tendens til at beskæftigelsen på langt sigt er under pres. 
Siden 2011 er der sket et fald i beskæftigelsen, hvilket betyder, at færre personer 
modtager en lønindkomst fra en virksomhed i Frederikshavn Kommune. Meget tyder 
dermed på, at på trods af at der er vækst i antallet af stillinger på Jobnet.dk. så ”lukkes” 
der i den anden ende et større antal stillinger, hvor med netto resultatet bliver negativt 
med faldende beskæftigelse.  
 
Under normale konjunkturforhold så modsvares faldende beskæftigelse af stigende 
ledighed. Men i Frederikshavn Kommune følger ledigheden beskæftigelsen ned og er i 
september måned på kun 5 %. Årsagen til at den faldende beskæftigelse ikke slår 
igennem i ledighedsstatistikken, skal ses i relation til afgangen af arbejdsmarkedet. 
Meget tyder på, at de personer der afskediges eller frivilligt opsiger jobbet ikke bliver 
ledige og modtager en offentlig ydelse, men går på enten efterløn eller pension. Meget 
tyder, på at tendensen til faldende ledighed vil fortsætte ind i 2016 da de store 
overgange der går fra ikke modsvares af nye generationer som er på vej ind på 
arbejdsmarkedet.  
 
Tendensen til faldende beskæftigelse og faldende ledighed er også en del af 
forklaringen bag, at Frederikshavn Kommune de senere år har haft et overskud på 
budgettet for de forsikrede ledige efter statsrefusion. De ældre generationer der går fra 
arbejdsmarkedet, tæller ikke med i ledighedsstatistikken. Dermed forbedres 
konkurrencesituationen for Frederikshavn Kommune i forhold til udviklingen i 
ledigheden på landsplan, da mange andre kommuner ikke oplever den samme afgang 
fra arbejdsmarkedet. Samlet set betyder udviklingen, at Frederikshavn Kommune 
kompenseres gunsigt på grund af at ledigheden er faldet markant også selv om faldet 
ikke slår igennem i beskæftigelsen.   
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Den samlede vurdering er, at arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune i 2016 og 
2017 vil være i risiko for at opleve flaskehalsudfordringer inden for vækstområder som 
de maritime erhverv og bygge/anlæg. Dette skal ses i sammenhæng med den lave 
ledighed og forholdsvis små ungdomsårgange som er på vej ind på arbejdsmarkedet. 
Flaskehalsudfordringerne vil opstå som mangle på kompetencer inden for især 
erhvervsuddannelserne også selv om beskæftigelsen er faldende.      
  
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 
Orienteringssag: Statistiske efterretninger til AMU. december 2015. 
 
Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, 
Anne Louise Bach Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
 
 

  

Det lokale arbejdsmarkedsråd - Referat – 30. november 2015  Side 22 af 23 
 



Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl.  
 

Underskrifter: 
 

      
Aksel Jensen 
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