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1 (Åben) Servicetilbud til virksomhederne
Sags ID: EMN-2016-00268

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Unge (CFU) arbejder målrettet med at 

styrke samarbejdet med virksomhederne ved at tilbyde professionel og kvalitetsbevidst 

service, som kan være med til at understøtte virksomhedernes vækst og øge antallet af 

arbejdspladser. Med henblik på fortsat at kunne tilbyde en stærk service, er der 

udarbejdet et udkast til en strategi, Servicetilbud til virksomhederne, som vil udgøre 

retningen i arbejdet frem mod 2020. 

Visionen med strategien er, at ”Virksomhederne og Frederikshavn Kommune har 

Nordjyllands stærkeste partnerskab, når det gælder job, socialt ansvar og vækst”. Særligt 

inden for tre områder ønskes et stærkt samarbejde og tilbud af professionel service:

 Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

 Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

 Opkvalificering af medarbejdere og ledige

Visionen tager bl.a. udgangspunkt i Beskæftigelsesplanen, hvor Frederikshavn Kommune 

har et konkret mål om, at kommunen skal være i kontakt med flere virksomheder.

Hvis vi skal nå i mål med visionen kræver det, at vi arbejder målrettet med opgaven. 

Derfor skal vi i de kommende år ud på en vigtig mission ”At yde en kvalificeret service 

over for virksomhederne, så de kan rekruttere de kompetencer som efterspørges”.  

Målsætningen er ambitiøs og kræver, at vi arbejder målrettet med de væsentligste 

udfordringer på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune. De væsentligste 

udfordringer er: 

1. Lav ledighed med risiko for flaskehalse

2. Demografi – flere end 1.000 erhvervs udannede trækker sig tilbage frem mod 

2020

3. Vækst i beskæftigelsen – Behov for flere nye jobåbninger

4. Flere unge skal uddannes inden for erhvervsuddannelserne – vi skal understøtte 

45 % målsætningen i forhold til unge der tager en erhvervsuddannelse

5. Integration af udenlandsk arbejdskraft

De fem udfordringer løser ikke sig selv og vi bliver ikke stærkere inden for vores 

servicetilbud uden et strategisk fokus. Derfor har vi udarbejdet tre strategiske 
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fokusområder, som vil være udgangspunktet og som skal realiseres, hvis vi skal komme i 

mål med visionen:

1. Høj tilfredshed hos virksomhederne: Tilfredshed med faglige kompetencer og 

servicemæssig indsats.

2. Tættere på virksomhederne: Virksomhederne oplever os som synlige og 

engagerede

3. Stærk jobeffekt: Virksomhederne oplever os som deres HR sparringspartner i 

forbindelse med rekruttering.

Fælles for de tre fokusområder er, at det er områder, som vi ved, at vi har indflydelse på 

og kan påvirke. Fokuspunkterne omhandler alle sider af vores servicetilbud til 

virksomhederne (1) Virksomhedernes tilfredshed med vores service (2) Vi er ude i 

virksomhederne og kender brancherne (3) Ledige kommer i job og virksomhederne får 

den arbejdskraft de efterspørger. 

For at være sikker på, at der sker progression i arbejdet vil vi løbende følge op på 

fokusområderne og f.eks. gennem spørgeskema følge op på tilfredsheden hos 

virksomhederne. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 

og godkender strategien.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 06-06-2016
Godkendt.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

 Det er vigtigt, at Frederikshavn Kommune som den største arbejdsplads i 
kommunen, tager ansvar på voksenelevområdet.

 Det væsentligste er, at vi har en høj kvalitet i de indsatser vi levere og ikke 
nødvendigvis, at vi har den bedste indsats i Nordjylland.

 I forhold til efterspørgslen på arbejdskraft, er det vigtigt med en 
helhedsorienteret indsats, hvor efterspørgslen på udenlandsk arbejdskraft 
indgår som et perspektiv blandt flere. 

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd er bekymret for udviklingen, hvor mange 
dagsordenspunkter sendes til orientering i rådet, efter sagerne er blevet 
sagsbehandlet i Arbejdsmarkedsudvalget. Det betyder, at rådet har 
udfordringer i forhold til at varetage rolle som et rådgivende råd i forhold til 
beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune. 

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, 

Lars Hostrup og Tom Kærgaard.
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Bilag

 Servicetilbud til virksomhederne (1308967 - EMN-2016-00268)
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2 (Åben) Fællessamtaler med A-kasserne for dagpengemodtagere
Sags ID: EMN-2016-01149

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Den 1. juli 2015 trådte den nye Beskæftigelsesreform i kraft. Reformen har medført et 

tættere samarbejde mellem a-kasserne og jobcentrene om at hjælpe ledige i job så 

hurtigt som muligt gennem en mere individuel indsats, ved flere samtaler og ved 

anvendelse af en fælles joblog.

Reformen udmøntes ved, at alle forsikrede ledige skal til samtale i Jobcentret en gang 

om måneden i de første 6 ledighedsmåneder. Heraf er samtale nummer 1 og 6 

fællesamtaler mellem a-kassen, jobcentret og de ledige. Herudover er der yderligere en 

fællessamtale i 16. ledighedsmåned. Implementering af reformen er sket i to tempi, 

således at afholdelse af fællessamtale nr. 1 først indføres pr. 1. juli 2016.

Ud over ovenstående samtaleforløb hvor jobcentret har ansvaret, skal 

dagpengemodtagere til min. 3 samtaler ved A-kassen. Den første er en CV-samtale som 

afholdes inden for de første 14 dages ledighed. Herudover er der 2 rådighedssamtaler, 

som afholdes inden for de første 6 ledighedsmåneder. Herefter holdes rådighedssamtaler 

efter behov. 

Fællessamtaler 

Fællessamtalerne er indført som en ny mulighed, hvor det er frivilligt for de ledige om a-

kassen skal deltage. Formålet er, at give en koordineret og sammenhængende indsats 

ved at sætte kompetencerne fra både jobcenter og a-kasse i spil. 

Jobcenter Frederikshavn har sammen med Hjørring og Brønderslev kommuner lavet 

aftaler med alle a-kasser om koordinering af aftalte tidspunkter for fællessamtaler. Det 

betyder, at a-kasserne kan deltage i samtaler uden for meget køre- og spildtid. 

Jobcentrene har desuden i samarbejde med a-kasserne udviklet et kvalitetskoncept, der 

sikrer indhold og progression i fællessamtalerne.  Erfaringerne viser, at fællessamtalerne 

giver gode resultater. Borgerne oplever, at a-kasserne og jobcentret står sammen om at 

understøtte jobsøgningen, og der er meget læring for alle parter i at arbejde tættere 

sammen.

I forbindelse med udarbejdelse af lovgrundlaget for reformen, blev der udarbejdet 

analyser som viste, at der i perioden 1. juli 2015 – 31. december 2015 potentielt skulle 

afholdes 715 fællessamtaler. Det reelle antal afholdte fællessamtaler i perioden var 218. 
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Det lavere antal gennemførte fællessamtaler er dels et udtryk for, at færre personer end 

beregnet har været i målgruppen for samtalerne og dels at samtaler i starten ikke blev 

registreret som fællessamtaler med a-kasserne. Derudover har 9% af alle ledige fravalgt 

at have a-kasserne med til samtalerne.

Beregninger for 1. halvår 2016 viser, at 642 borgere er i målgruppe for fællessamtaler, og 

der er pr. 30. april 2016 reelt registreret 168 gennemførte fællessamtaler, mens det i 2. 

halvår forventes at 1.229 borgere er i målgruppen, idet 1. samtale nu indføres som en 

fællessamtale. Center for Arbejdsmarked vurderer i relation til implementering af 

yderligere en fællessamtale, at det er hensigtsmæssigt, at fællessamtalerne fremadrettet 

gennemføres ud fra samme ramme, som beskrevet ovenfor. 

Da fællessamtaler blev indført pr. 1. juli 2015 aftalte Arbejdsmarkedsudvalget, at alle 

fællessamtaler skulle afholdes i Frederikshavn. Dels er der større fleksibilitet med hensyn 

til personaleressourcer og dels er der lettere adgang for de mange a-kasser der via et 

kørende korps, gennemfører fællessamtalerne. Dog bliver fællessamtaler med 3F afholdt 

på det lokale 3F kontor i Frederikshavn, hvor Jobcenterpersonalet har faste mødedage 

sammen med a-kassemedarbejdere. 

Skagen

For borgere bosiddende i alle andre byer i kommunen end Skagen, vil dette således ikke 

give anledning til ændringer. Dagpengemodtagere bosiddende i Skagen har i dag de 

første samtaler i ledighedsforløbet i Skagen. Fremadrettet vil samtaler i ledighedsforløbet 

blive afholdt i Frederikshavn. Det betyder, at såvel fællessamtaler samt efterfølgende 

samtaler flyttes fra Skagen til Frederikshavn. Center for Arbejdsmarked ønsker dog stadig 

at opretholde aktiviteter i Skagen for dagpengemodtagere. Derfor tilbydes stadig samtaler 

og sparring omkring jobsøgning osv. Herudover vil den første samtale/gruppemøde, der 

finder sted efter 2 til 3 ugers ledighed, fortsat blive tilbudt afholdt i Skagen. På mødet 

gennemgås borgerens rettigheder og pligter som ledig ligesom jobmuligheder i 

lokalområdet bliver præsenteret. Pt. har vi knap 30 borgere til de første samtaler i 

Skagen, hvilket set i forhold til den samlede ledighed for dagpengemodtagere, er en 

forholdsvis begrænset målgruppe. I vinterperioden hvor ledigheden er højest i Skagen, 

var der denne vinter 86 borgere tilknyttet jobcentret i Skagen. 

Jobbutikken i Skagen vil fortsat have samme funktion som i dag, og vil som tidligere aftalt 

have begrænsede åbningstider, ligesom der fortsat vil være selvbetjeningsdag med 

mulighed for hjælp til selvhjælp om onsdagen.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget

1. tager orienteringen om status på fællessamtaler til efterretning

2. at fællessamtaler fortsat afholdes i Frederikshavn, således at alle 

lovpligtige samtaler for alle forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune 

foregår i Frederikshavn

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 09-05-2016

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd udtrykker tilfredshed med, at fællessamtalerne 
mellem dagpengemodtagere, Jobcentret og a-kasserne har været positive. 
Fællessamtalerne har medvirket til at styrke samarbejdet, og a-kasserne 
udtrykker stor tilfredshed med indsatsen fra jobkonsulenterne.

 3F er uenig i, at dagpengemodtagere bosat i Skagen fremadrettet skal til 
Frederikshavn i forbindelse med jobsamtaler. Især mange med 
deltidsbeskæftigelse vil blive berørt af beslutningen.

 3F udtrykker bekymring over, at a-kasserne ikke er blevet inddraget i 
udarbejdelsesprocessen omkring dagsordenspunktet. 

 At der fremadrettet ikke er mulighed for at afholde samtaler i Skagen, kan ses 
som en forskelsbehandling mellem Frederikshavn og Skagen.

 Transportudgiften vil medføre en unødvendig merudgift for dagpengemodtagere i 
Skagen, ligesom som transporttiden vil være forholdsvis lang. 

 Administrationen bedes fremsende baggrundsnotatet for at der ikke afholdes 
samtaler i Frederikshavn. 

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, Lars 
Hostrup og Tom Kærgaard.

Bilag

6. Overblik over fællessamtaler i Frederikshavn Kommune 2016 
(1310777 - EMN-2016-01149)
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3 (Åben) Jobbarometeret - prognose for virksomhedernes 
medarbejderbehov
Sags ID: EMN-2016-01079

Sagsbehandler: Tina Skou Meinertz

Ansvarligt center: Styringsenhed

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn har i samarbejde med Jobcenter Hjørring og 

Jobcenter Brønderslev udarbejdet et såkaldt jobbarometer, der har til 

formål at afdække og tydeliggøre de vendsysselske virksomheders 

nuværende og kommende behov for arbejdskraft.

Selve jobbarometeret er en grafisk illustration over de stillingsbetegnelser, 

hvor de lokale virksomheder forventer en vækst i antallet af ansættelser 

indenfor 12 måneder, samt de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne 

forventer en tilbagegang i antallet af ansatte eller ingen vækst i antallet af 

ansættelser. Der er både udarbejdet et fælles jobbarometer for de 

involverede kommuner samt tre lokale jobbarometre.  

I tilknytning til jobbarometeret udkommer der en hovedrapport, som 

benævnes ”Prognose 2016”, samt tre lokale delrapporter for hver af de 

involverede kommuner, som analyserer og sammenfatter tendenser i 

jobbarometeret.

Det fælles jobbarometer samt det lokale jobbarometer for Frederikshavn 

Kommune er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Det samme 

gælder hovedrapporten samt delrapporten for Frederikshavn Kommune. 

Der lægges i øjeblikket sidste hånd på rapporterne og jobbarometrene, så 

der kan stadig forekomme enkelte ændringer. 

Formål

Jobbarometeret kan anvendes i flere sammenhænge, og det kan blandt 

andet medvirke til at:

 udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for 

virksomheder og andre aktører på det lokale arbejdsmarked

 give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentre, UU-vejledere med 

flere et bedre grundlag til at vejlede ledige mod kommende 

jobåbninger på arbejdsmarkedet

 styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for 

målrettet kompetenceløft
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 give et kvalificeret input til politiske og administrative 

beslutningstagere på beskæftigelsesområdet.

Dataindsamling

De tre jobcentre har i perioden 7. december 2015 til 5. februar 2016 

spurgt 824 virksomheder i de tre kommuner om, hvilken type 

medarbejdere de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller 

afskedige medarbejdere om henholdsvis 3 og 12 måneder. Der er 

interviewet 336 virksomheder i Hjørring Kommune, 330 i Frederikshavn 

Kommune og 168 i Brønderslev Kommune. 

Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om deres behov for at ansætte 

lærlinge, og om på hvilke områder de fremover forventer 

rekrutteringsvanskeligheder.

De 824 virksomheder er repræsentativt udvalgt i forhold til kommunernes 

andel af virksomheder inden for bestemte erhvervsgrupper, og de udgør 

ca. 11 % af de virksomheder i de tre kommuner, som pr. 1. marts 2016 

havde mere end én medarbejder ansat. 

Der er desuden gennemført fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra 

Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Metal, HK, Forsvarets Personalestyrelse 

og HORESTA for at få kvalificeret og perspektiveret undersøgelsen yderligere.

Undersøgelsens konklusioner

Virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner ser lyst 

på fremtiden. Lidt over en tredjedel af prognosens 824 adspurgte 

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

60 % forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant. Kun 4,9 % af 

de adspurgte virksomheder forventer færre ansatte ved starten af 2017. 

Samlet forventer de adspurgte virksomheder en nettovækst på 1.128 

medarbejdere frem mod 2017.

Størst fremgang forventes inden for:

 offentlig administration 

 metalindustrien 

 handel og forretningsservice

 byggeri med støtteerhverv

 kultur, turisme og event

 fødevare med støtteerhverv 

 transport med støtteerhverv
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Tendenserne bekræftes langt hen ad vejen af den netop udkomne FremKom 

3-analyse, som giver et bud på kompetencebehovet i Nordjylland på 

femårssigt. Dog forholder FremKom 3-analysen sig i modsætning til 

jobbarometeret ikke til effekten af de udflyttede statslige arbejdspladser.

Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft så som 

kontorassistenter, håndværkere, smede, elektrikere, social- og 

sundhedsassistenter, men det er også karakteristisk, at der fortsat er en del 

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

byggeriet og industrien. 

Der er en række stillingsbetegnelser der er faldende eller stagnerende 

efterspørgsel efter. Det gælder f.eks. produktionsmedarbejdere inden for 

visse industrierhverv, receptionister, kontormedhjælpere uden 

specialistkompetencer og kortuddannede inden for omsorgsfagene.

Rekrutteringsvanskeligheder er mest udbredte inden for byggebranchen, 

metalindustrien og hotelbranchen.

Sammenholdes virksomhedernes arbejdskraftbehov med indtaget af elever og 

lærlinge, tegner der sig et tydeligt behov for en ændret praksis. Selvom der 

tages lidt flere lærlinge ind inden for enkelte sektorer, er der behov for en 

mere systematisk opkvalificeringsindsats, hvis virksomhedernes 

kompetencebehov skal dækkes blot om få år. Her venter en stor fælles 

udfordring for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre 

medspillere i opkvalificeringsindsatsen.

Lokale forskelle

Når sektorernes forventede udvikling i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring 

kommuner sammenlignes, ses der lokale forskelle, der vidner om 

kommunernes forskellige erhvervsstruktur. Eksempelvis forventer 

metalindustrien en større vækst i Frederikshavn Kommune end i de to andre 

kommuner, mens fødevareindustrien forventer en relativt større vækst i 

Hjørring Kommune. Dette skyldes formentlig, at der er flere traditionelle 

metalindustrier i Frederikshavn, der har eller har haft en tilknytning til 

havnene, som er inde i en positiv udvikling i disse år. Væksten i 

fødevareindustrien i Hjørring Kommune forventes at skyldes fiskeindustrien i 

Hirtshals, der ligeledes er i stor fremdrift. 

Brønderslev Kommune skiller sig ud i forhold til Frederikshavn og Hjørring 

kommune, da de generelt har færre og mindre virksomheder end de øvrige 

kommuner. Virksomhederne i Brønderslev Kommune har derfor heller ikke de 

samme forventninger til, at skulle beskæftige flere medarbejdere om 12 

måneder som de to andre kommuner. Dog forventer alle sektorer, på nær 
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transportsektoren, en øget vækst i antallet af medarbejdere inden for 12 

måneder.

Sammenfatning for Frederikshavn Kommune

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune ser positivt på fremtiden. Samlet 

forventer de 320 adspurgte virksomheder at skulle ansætte 392 

medarbejdere ekstra frem mod 2017. Fremgangen i antallet af medarbejdere 

er fordelt over flere sektorer, men metalindustrien er den sektor, som har den 

største fremgang i antallet af medarbejdere.

Der er også stor optimisme inden for kultur, turisme og event, offentlig 

administration og organisationer, handel og forretningsservice samt byggeri 

og støtteerhverv. Det er meget positivt, at optimismen i forhold til antallet af 

ansatte er fordelt over flere sektorer. 

Virksomhederne efterspørger i høj grad faglært arbejdskraft. Der ses dog 

også tegn på, at virksomhederne er villige til at tage ufaglært arbejdskraft 

ind, hvis det viser sig umuligt at rekruttere uddannet arbejdskraft.

Virksomhederne melder i stigende grad ind, at de har svært ved at rekruttere 

faglærte håndværkere og faglærte inden for metalindustrien. Desuden ses der 

vanskeligheder ved at rekruttere egnede kandidater til lederstillinger i 

virksomhederne.

Virksomhederne efterspørger generelt flere lærlinge end tidligere, men der er 

stadig behov for, at virksomhederne gør en større indsats for at uddanne 

fremtidens faglærte arbejdskraft, hvis der i fremtiden skal undgås flaskehalse 

på arbejdsmarkedet.

Fremtidige initiativer

I den kommende tid bliver jobbarometeret præsenteret i de enkelte afdelinger 

i Jobcenter Frederikshavn, så det kan blive en integreret del af det daglige 

arbejde. 

Det overvejes i øjeblikket, om der skal udarbejdes et jobbarometer for 2017. 

Der fornemmes en positiv interesse for jobbarometeret i mange nordjyske 

kommuner, og det er muligt, at et eventuelt jobbarometer for 2017 

udarbejdes på regionalt plan.  

Der arbejdes fra flere forskellige sider på at løse de udfordringer, som 

påpeges i hovedrapporten. De tre jobcentre afholder løbende netværksmøder, 

hvor mulige initiativer drøftes på tværs. Der er allerede mange initiativer i 

gang både tværkommunalt og regionalt samt i samarbejde med a-kasserne.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget beslutter

1. at der årligt udarbejdes et jobbarometer

2. at jobbarometerets resultater drøftes med Arbejdsmarkedsudvalget
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3. at administrationen drøfter resultaterne med de uddannelsespolitiske 

og erhvervspolitiske aktører for at finde fælles løsninger

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 09-05-2016
1. – 3: Indstillingen godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

 Det Lokale Arbejdsmarkedsråd udtrykte stor tilfredshed med 
opkvalificeringsindsatsen. Særligt har forløbene omkring CNC- og svejsekurser 
været positive. 

 Jobbarometret bør fremadrettet drøftes med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og 
a-kasserne i forbindelse med tilpasninger og prioriteringer.

 Jobbarometret er et godt redskab i drøftelserne mellem de ledige, og a-kasserne 
anvender redskabet i forbindelse med samtaler med deres ledige medlemmer. 

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, Lars 

Hostrup og Tom Kærgaard.

Bilag

4. Jobbarometer, fælles (1306298 - EMN-2016-01079)
5. Jobbarometer, Frederikshavn (1309134 - EMN-2016-01079)
6. Hovedrapport (1309138 - EMN-2016-01079)
7. Delrapport, Frederikshavn (1309909 - EMN-2016-01079)
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4 (Åben) Orientering: Beretning om Beskæftigelsesministeriets 
implementering af reformer
Sags ID: EMN-2016-00993

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Statsrevisorerne kritiserer i en ny beretning Beskæftigelsesministeriet for 

først meget sent at sørge for et sikkert grundlag for kommunernes 

udmøntning af en række reformer på beskæftigelsesområdet.

De senere år har bl.a. budt på både en førtidspensions- og fleksjobreform, en 

kontanthjælpsreform og en reform af sygedagpengesystemet. Store reformer, 

som har til formål på hvert sit område at bidrage til at øge antallet af borgere 

i beskæftigelse.

”Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet 

først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes 

udmøntning af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt 

ved at sagsbehandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den 

første tid efter reformernes ikrafttræden, ” skriver Statsrevisorerne således i 

den nye beretning.

Statsrevisorerne skriver desuden, at der er tale om komplekse og regeltunge 

reformer, hvor Beskæftigelsesministeriet i langt højere grad burde have levet 

op til Justitsministeriets anbefalinger om, at bekendtgørelser og vejledninger 

er klar i god tid før reformers ikrafttræden. 

”Kommunerne står med en gigantisk opgave hver gang, en ny reform skal 

implementeres, og derfor er det naturligvis vigtigt, at rammerne er til stede, 

så vi i kommunerne kan yde en effektiv og korrekt indsats. Det har gjort en i 

forvejen stor opgave ekstra vanskelig, at regelgrundlaget ikke har været på 

plads ved reformernes ikrafttræden. Derfor håber jeg, at Folketinget og 

Beskæftigelsesministeriet fremover vil sikre tilstrækkelig tid til forberedelse af 

implementeringen, ” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s 

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Konkret peger statsrevisorerne på, at det ikke er tilfredsstillende, at:
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 Ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere 

end 7 arbejdsdage før reformernes ikrafttræden

 4 bekendtgørelser blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden, og de 

øvrige 46 bekendtgørelser blev offentliggjort sent – i gennemsnit 2 

arbejdsdage før ikrafttræden

 13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort efter lovens 

ikrafttræden og med en forsinkelse på i gennemsnit 67 arbejdsdage

 Rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige 

arbejdsredskaber for sagsbehandlerne, ikke var klar til tiden og ikke i 

tilstrækkelig grad var tilrettet nye krav i lovgivningen.

"Lovgivningen på beskæftigelsesområdet er oftest en jungle, og det giver 

derfor ingen mening, at hovedparten af vejledningerne kommer efter lovens 

ikrafttrædelse. Kommunerne tager naturligvis ejerskab til at levere ift. de 

mange reformer, men det kræver, at grundlaget er tilstede og i orden," siger 

Thomas Kastrup-Larsen.

Også Center for Arbejdsmarked (CAM) har oplevet udfordringer i forbindelse 

med manglende bekendtgørelser og vejledninger. Særligt i forbindelse med 

sygedagpengereformen i 2014 oplevede CAM, at der var udfordringer i forhold 

til sagsbehandlingen. Det skyldes, at der var et efterslæb på op til 6 måneder 

på lovgivningen, hvilket gjorde det særdeles svært at kvalitetssikre indsatsen 

over for sygedagpengemodtagerne. CAM skal dog bemærke, at dette ikke har 

medført en stigning i antallet af sager hos Statsforvaltningen, på trods af 

Beskæftigelsesministeriets manglende udmøntning. 

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

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 09-05-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt.

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup 
og Tom Kærgaard.
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Bilag

 Beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af 
reformer. Statsrevisorerne (1299465 - EMN-2016-00993)
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5 (Åben) Orientering: Ti år efter krisen - 24.000 job mangler fortsat
Sags ID: EMN-2016-00997

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. 

Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen 

uændret, men på trods af den lave vækst, er beskæftigelsen vokset markant 

siden foråret 2013, vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en ny 

analyse (AE rådet). Lige nu tyder meget på, at den sløje vækst fortsætter. 

Der er en betydelig risiko for, at jobfremgangen bremser op den kommende 

tid. Opbremsningen forventes at ske inden for byggeriet og i den private 

servicesektor. Samlet ventes beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 

2018 fortsat at ligge lidt under før-krise niveauet i 2008.

Analysens hovedkonklusioner er:

 Væksten i dansk økonomi er svag, men alligevel er beskæftigelsen 

vokset ganske markant de sidste par år.

 Væksten forventes i 2016 også at blive svag, hvorfor det er tvivlsomt 

om jobfremgangen kan fortsætte i samme tempo som hidtil set.

 Givet at den svage vækst fortsætter, forventes derfor at 

jobfremgangen på det private arbejdsmarked bremser op. I de tre 

private hovederhverv (privat service, industrien og bygge og anlæg) 

forventes således en jobfremgang på 24.000 personer i år mod 32.500 

sidste år.

 Det er inden for privat service og byggeriet at jobfremgangen ventes 

at bremse lidt op.

 Samlet ventes beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 2018 

fortsat at ligge lidt under før-krise niveauet i 2008. For de tre private 

erhverv må man som helhed betegne perioden 2008-2018, som det 

tabte årti.

Udviklingen i Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 

er dybt afhængig af udviklingen på landsplan. Ofte ses det at de nationale 

udviklingstendenser, også slår igennem på det lokale arbejdsmarked i 

Frederikshavn. Siden 2008 har Frederikshavn Kommune tabt 8 % af 
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beskæftigelsen (målt på lønmodtagere efter arbejdssted) mens tallet for 

Region Nordjylland er 2 %. 

Særligt 2008 og 2009 var hårde år hvor krisen kradsede. I perioden mistede 

Frederikshavn hele 2.300 fuldtidsbeskæftigede svarende til at fald på 11 %. 

Herefter fandt der en stigning sted i beskæftigelsen i perioden 2010 til og med 

2014. Herefter har vi igen oplevet et fald i beskæftigelsen. Beskæftigelsen var 

ved udgangen af 2015 på niveau med årsskiftet til 2012. Det forventes, at vi i 

bedste fald vil se en stabilisering i beskæftigelsen i 2016. Et mere pessimistisk 

perspektiv vil være, at vi vil se et svagt fald hvor beskæftigelsen ved 

årsskiftet vil være på ca. 19.000.

Udviklingen er et symbol på, at der hverken i Frederikshavn eller på landsplan 

er udsigt til, at 2016 bliver et år med jobfest. Snarere tværtimod er 

udfordringen i Frederikshavn at fastholde det nuværende niveau. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 

Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 09-05-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt.

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup 
og Tom Kærgaard.

Bilag

 Ti år efter krisen - 24.000 job mangler fortsat. Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (1299588 - EMN-2016-00997)

 Beskæftigelsen i Frederikshavn og Region Nordjylland 2008 til 2015 
(1299687 - EMN-2016-00997)
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6 (Åben) Orientering: Øget uddannelsesindsats for ledige
Sags ID: EMN-2016-01056

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på et møde den 18. august 2015, at afsætte 6 mio. kr. som 

et engangsbeløb til en øget opkvalificering af arbejdsstyrken med henblik på, at øge 

arbejdsudbuddet og nedbringe antallet af borgere på overførselsydelser i Frederikshavn 

Kommune.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmødet den 7. september 2015, at 

bevillingen primært skal anvendes til at igangsætte opkvalificeringsforløb inden for 

kommunens vækstspor og brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

Center for Arbejdsmarked (CAM) har i perioden siden den ekstra uddannelsesindsats 

blev bevilliget, igangsat en række forløb inden for områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder. 

I perioden september 2015 til og med april 2016, er der blevet igangsat 222 forløb til en 

samlet udgift på ca. 3.186.143 kr. Det skal bemærkes, at enkelte personer har fået 

bevilliget mere end et forløb, f.eks. en realkompetencevurdering, hvorefter der er blevet 

påbegyndt et egentligt uddannelsesforløb. Neden for præsenteres en top fem oversigt om 

de forløb, hvor der er størst søgning til:

1. Svejsekursus (30)

2. Epoxy kursus (28)

3. Jord og beton (20)

4. Truck kørekort (18)

5. Sikkerhedskursus (16)

CAM skal bemærke, at oversigten oven for er baseret på antallet af afregninger. Det 

betyder, at det faktiske antal gennemførte forløb vurderes at være højere, da der er 

forsinkelse på afregningerne. 

CAM forventer at rammen anvendes fuldt ud i den resterende del af året. 
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Ud over 6 mio. kr. puljen anvendes også den Regionale pulje til opkvalificering og den 

Nationale pulje til opkvalificering. Det betyder, at CAM har stort fokus på at løfte fra 

”ufaglært til faglært” og fra ”ufaglært til specialiseret faglært”. 

Samlet set medfører den massive uddannelsesindsats, at flere personer får tilbud med et 

reel kompetencegivende indhold. 

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 06-06-2016
Taget til efterretning.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger:

 Fremadrettet vil Det Lokale Arbejdsmarkedsråd gerne have en status på 
udviklingen inden for seksugers jobrettet uddannelse, den Regionale pulje til 
uddannelsesløft, den Nationale pulje til uddannelsesløft og voksenlever 
(voksenelever der kommer fra ledighed §98).

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, Lars 

Hostrup og Tom Kærgaard.

Bilag

3. Uddannelsesindsatsen i CAM til AMU maj 2016 (1308889 - EMN-2016-
01056)
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7 (Åben) Orientering: Status på nytteindsats
Sags ID: EMN-2016-00520

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Arbejdsmarkedsudvalget

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

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

holdpladser i Projektafdelingen fordelt på forskellige projekter. 

I alt er 103 personer siden begyndelsen i 2014 påbegyndt et job i forbindelse med 

afslutning på nytteindsats, og 57 er umiddelbart efter påbegyndt et uddannelsesforløb. I 

alt har 880 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, at ca. 18 % afslutter forløbet til job 

eller uddannelsesforløb. 

Ses der på den senest afsluttede måned som er januar 2016, deltog 99 personer i 

nytteindsats. Heraf var 44 uddannelseshjælpsmodtagere, 48 kontanthjælpsmodtagere og 

4 arbejdsmarkedsydelsesmodtagere osv. Det skal bemærkes, at gruppen af 

kontanthjælpsmodtagere også omhandler personer på kontantydelse. I maj deltog 1 

person på kontantydelse i nytteindsats. Ser vi kønsfordelingen så var 64 % mænd og 36 

% kvinder. I forhold til aldersfordelingen var ca. 50 % under 30 år.

Overblik over igangværende projekter

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

deltager i forløbene primo juni 2016. Opgørelsen er dermed et øjebliksbillede af 

indsatsen:

3. Knivholt Hovedgård: Arbejdsopgaverne består primært i en udvidelse af 

renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt medhjælp ved 

hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 14 personer deltager i et 

forløb.

4. Stadsarkivet: Arbejdsopgaverne omhandler digitalisering af 

forhandlingsprotokoller og skolefotografier samt arbejde med Access 

kunstdatabase. I alt er der 6 pladser, og 3 personer deltager i et forløb.

5. Ejendomscentret: Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og tømning 

af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af database med 
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katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges. I alt er der 10 pladser, og 

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

6. Projektafdelingen: Renovering af bycykler. Arbejdsopgaverne består i servicering 

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

7. Bangsbo botaniske have: Arbejdsopgaverne består i etablering af nye arealer, 

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

mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne inden for 

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

8. Projektafdelingens værksteder i Skagen: Aftalen tilgodeser borgere, der er 

bosiddende i og omkring Skagen. Det betyder, at målgruppen får en væsentlig 

kortere transporttid og kan udføre nytteindsats i lokalområdet. Arbejdsopgaverne 

er centreret i træværkstedet og i kreativt værksted. Derudover er der 

vedligeholdelse af udenoms arealer, rengøringsopgaver osv. Arbejdsopgaverne 

er tilrettelagt på en sådan måde, at de kan henvende sig til en bred vifte af 

borgere med forskellige kompetencer. I alt er der 10 pladser, og 1 person

deltager i et forløb.

9. Bangsbo Fort Bunkermuseum: Arbejdsopgaverne omhandler primært

vedligeholdelse og pleje af udendørsarealer, så attraktionen fremstår mere 

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

forløb.

10. Sæbygård Slot: Arbejdsopgaverne omhandler vedligeholdelse af grønne 

områder. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af gårdspladsen og tilstødende 

arealer. I alt er der 4 pladser men ingen aktivitet. 

11. Frederikshavn Idrætscenter: Arbejdet består i at ledsage ældre medborgere på 

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

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

deltager i forløb.

12. Kommuneguide ordningen: Arbejdsopgaverne omhandler modtagelse af cruise 

gæster i Skagen, indrapportering af misvedligeholdt offentligt infrastruktur, samt 

hjælp til parkeringen på Grenen. Det er vurderingen, at særligt unge 

uddannelseshjælpsmodtagere vil kunne profitere af projektet med mulighed for 

f.eks. at vedligeholde sprogkundskaber og styrke sociale kompetencer. I alt er 

der 10 pladser men pt. ingen aktivitet. 

Som det fremgår af ovenstående, deltager 37 personer på opgørelsestidspunktet i 

nytteindsats. 

Indstilling
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Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages 

til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrådt. 

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup 
og Tom Kærgaard.

Bilag

13.Nytteindsats til politisk behandling maj 2016 (1330924 - EMN-2016-
00520)
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8 (Åben) Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2016-00620

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Sagsfremstilling
Skriv sagsfremstillingen af sagen i feltet

Indstilling
Skriv indstillingen / indstillingerne i feltet

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Intet til dette punkt.

Fraværende: Aksel Jensen, René Johansen, Cai Møller, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup 
og Tom Kærgaard.

Bilag
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