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1 (Åben) Beskæftigelsesplan 2017
Sags ID: EMN-2016-01768
Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen
Ansvarligt center: Arbejdsmarked
Beslutningskompetence

AMU
Sagsfremstilling
Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i
kommunerne, udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for
beskæftigelsesindsatsen i det kommende år, som skal danne udgangspunkt for
kommunernes beskæftigelsesplaner.
Nedenfor er de fire beskæftigelsespolitiske mål for 2017 vist. Målene understøtter
regeringens og beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet,
herunder ambitionen om at få flere i arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at
matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.


Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft



Flere unge skal have en uddannelse



Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige
kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.



Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

De første 3 beskæftigelsespolitiske mål er videreført fra 2016, mens mål nr. 4, omkring
integrationsindsatsen, er nyt. Det skal dog bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 2016
udarbejdede et lokalt mål omkring integrationsindsatsen, hvor fokus var på, at flere skulle
i arbejde eller uddannelse. Det lokale mål betyder, at vi er på forkant med ministerens
mål.
Processen omkring Beskæftigelsesplan 2017
På møde i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 12. september 2016 blev det første
udkast til Beskæftigelsesplan 2017 drøftet. LAR godkendte planen med følgende
bemærkninger:
Integrationsindsatsen:


Det er vigtigt, at få fremhævet om praktikpladserne skal findes på offentlige eller
private virksomheder.



Det bør overvejes, om det er hensigtsmæssigt at etablere branchepakker inden
for ældreområdet. På ældreområdet er der i dag forholdsvis mange personer i
virksomhedspraktik og de ældre møder i forvejen mange forskellige personer fra
kommunen og private leverandører.



Integrationsindsatsen har et stort fokus på den enkelte borger på
integrationsprogrammet, med risiko for at de ordinært ansatte glemmes i
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indsatsen. Det er vigtigt, at få inddraget de ordinært ansatte i indsatsen, for at
undgå utilsigtede reaktioner omkring integrationsborgere som deltager i praktik.
Det er vigtigt, at få fremhævet at integrationsborgere er en del af løsningen på
arbejdsmarkedet, og ikke en ressource som fortrænger den ordinære
arbejdskraft.


Integrationsindsatsen indeholder også en social udfordring i forhold til at få
netværk og et fritidsliv uden for arbejdstid. Det er vigtigt, også at holde fokus på
den sociale udfordring.

Opkvalificering:


Det er vigtigt, at opkvalificeringsindsatsen har et længere sigte end 2017 og
anlægger et perspektiv over f.eks. en 5 årig periode, sådan så vi har en
veluddannet arbejdsstyrke, som er attraktiv for virksomhederne. Virksomhederne
og uddannelsesinstitutionerne kan med fordel inddrages mere aktivt med henblik
på at drøfte en langsigtet strategi for opkvalificering. At det politiske ansvar for
uddannelseshjælpsmodtagerne er flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget, er et skridt i
den rigtige retning.



I forbindelse med udflytningen af MARTIN hvor mange mistede deres job blev
der afholdt et møde på MARTIN, hvor der blev aftalt at igangsætte en række
initiativer. Umiddelbart kan det dog se ud til, at der er gennemført forholdsvis få
tiltag, hvilket kan betyde, at vi har mistet chancen for at få opkvalificeret ledige fra
MARTIN.



Socialt ansvar handler om mere end at tage ansvar for de svageste, men ligeså
meget om at udvise ansvar over for de fag og den branche virksomheden er
baseret på.

Unge:


Der er en udfordring i forhold til at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.
Det kunne måske være en ide at arbejde med at give de unge et bedre indblik i
hvad f.eks. en maskinmester laver. Det er vigtigt, at få bygget bro ud til de
virksomheder som har erhvervsuddannede ansat, for at inspirere de unge.



En lærlingekoordinator kunne være en vigtig indsats i forhold til at få flere unge i
gang med en erhvervsuddannelse og koordinere indsats i et netværk på tværs af
virksomhederne. På det maritime område eksisterer der i dag en lignende indsats
i regi af MARCOD, som der med fordel kan drages erfaringer fra.
Lærlingekoordinatoren kunne f.eks. også arbejde på voksenelev området.

På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget vil Center for Arbejdsmarked præsentere
beskæftigelsesplanen i oversigtsform og gennemgå de vigtigste udfordringer, indsatser
og mål for 2017. Præsentationen skal ses som et oplæg til udvalgets medlemmer med
henblik på drøftelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer.
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Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 er vedlagt i bilag og skal ses som et
arbejdsdokument, der løbende revideres, efterhånden som de politiske udvalg og råd
behandler sagen.
Den videre proces er som følger:





Det Lokale Arbejdsmarkedsråd afgiver afsluttende kommentarer (november
2016)
Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender Beskæftigelsesplan 2017
(december 2016)
Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2017 (december 2016)
Beskæftigelsesplan 2017 offentliggøres (januar 2017).

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter
Beskæftigelsesplan 2017 og sender den til kommentering i Det Lokale
Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 10-10-2016
Indstillingen følges.
Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

Beslutninger:
Rettelsesark til beskæftigelsesplanen udleveret i mødet. Vedhæftes referatet som bilag.
Rådet anbefaler beskæftigelsesplanen og rettelser over for Arbejdsmarkedsudvalget og
Byrådet med følgende bemærkninger:
- At en udvidelse af beskæftigelseskoordinatorfunktionen indgår i det kommende arbejde
med Beskæftigelsesplan 2017.
Fraværende: Jørgen Helledie, René Johansen, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach
Alstrup, Jens Peter Faldt og Lars Hostrup.

Bilag



Beskæftigelsesplan 2017 for Frederikshavn Kommune (1359099 EMN-2016-01768)
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2 (Åben) Status på frikommuneforsøg
Sags ID: EMN-2016-02923
Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Arbejdsmarked
Beslutningskompetence

AMU
Sagsfremstilling
På Kommunekontaktråds (KKR) møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at de 11
nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt
som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv
beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge.
Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det
blev godkendt, at Aalborg Kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har
kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikrer overordnet koordinering på tværs af
kommunerne.
Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med
forventning om svar primo september 2016, hvilket dog sidenhen blev udskudt til primo
oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet
mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke
kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner
blev udtaget som frikommunenetværk.
Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn til alle de nordjyske borgermestre om, at
de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk.
Frikommuneforsøget løber frem til 31. juli 2020.
I denne periode vil de enkelte kommuner i netværket kunne ansøge Social- og
Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Socialog Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med
Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration,
mv.
Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en
meget kort proces for kommunerne. Således har perioden 10. oktober til 31. oktober
2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden 1. november 30. november er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne. I Frederikshavn vil
partsinddragelsen blive sikret via drøftelse af de frikommuneansøgninger, hvor
Frederikshavn Kommune deltager i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) den 17.
november 2016 og på møde med LO den 23. november 2016.

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd - 17-11-2016 16:00

Side 6 af 25

Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og
Indenrigsministeriet.
De enkelte politiske udvalg godkender de ansøgninger, som pågældende kommune
ønsker at stå som ansøger på, og tager de øvrige ansøgninger til orientering.
Hvis ansøgningerne fra første ansøgningsrunde godkendes og Folketinget giver
lovhjemmel til at gennemføre forsøgene, så vil kommunerne kunne implementere og
igangsætte forsøgene i hele forsøgsperioden frem til 31. juli 2020. Der er altså intet krav
om at igangsætningen skal ske i umiddelbar forlængelse af at lovhjemlen er givet.
SIM har oplyst, at forsøgshjemlerne som udgangspunkt vil søges udformet, så
forsøgsideerne vil kunne gennemføres i alle kommuner i netværket – også selvom ikke
alle kommuner står som ansøger.
Social- og Indenrigsministeriet har dog endvidere oplyst, at lovhjemlen i særlige tilfælde –
eksempelvis ved politisk kontroversielle forsøg - kan tænkes at blive afgrænset til et
mindre antal kommuner i det nordjyske netværk. Endelig kan man forestille sig en tredje
variant, som var meget brugt i det tidligere frikommuneforsøg, hvor lovhjemlen udformes
som en bemyndigelse til den relevante ressortminister til at godkende forsøgsideer efter
en konkret ansøgning.
Aalborg Kommune er som netværksansvarlig kommune løbende i dialog med Social- og
Indenrigsministeriet om ansøgningerne for at afklare og afdække muligheder og
udfordringer. Dette kan bevirke, at der kommer ændringer/justeringer i de fremsendte
ansøgninger, som er så væsentlige, at ansøgningerne vil blive forelagt til lokalpolitisk
behandling endnu engang i begyndelsen af 2017.
I dialogen med Social- og Indenrigsministeriet drøftes endvidere, hvordan det kan sikres
at frikommunenetværkets gode erfaringer kan udbredes til andre kommuner og eventuelt
ved forsøgsperiodens afslutning kan danne grundlag for ændringer af regler, der er
uhensigtsmæssige for kommunernes opgaveløsning. En afgørende forudsætning herfor
er, at der er et solidt grundlag for at kunne vurdere resultaterne af de enkelte forsøg.
Derfor samarbejder frikommunenetværket pt. og løbende med KORA, Rambøll og
fagministerierne om at udarbejde grundige evalueringsdesigns, der systematisk følger op
på effekterne af forsøgene samt de styringsmæssige og organisatoriske forhold.
Endelig er Aalborg Kommune i dialog med Arbejdsmarkedskontoret Midt-Nord (AMK) om
frikommuneforsøget, herunder AMK’s og det Regionale Arbejdsmarkeds Råds rolle i den
forbindelse. Der er enighed om, at Rådet løbende orienteres om forsøgene og
processen, men at den formelle godkendelse inden ansøgningerne fremsendes ligger
hos de politiske udvalg i kommunerne.
KKR orienteres på møde den 25. november om processen, samt hvilke forsøgsideer der
fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet til første ansøgningsrunde den 1. december
2016, og vil herefter halvårligt få en status på forsøg, proces og fremdrift frem til
forsøgsperiodens afslutning den 31. juli 2020.
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Frederikshavn Kommunes ansøgninger:
På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 22. august 2016 og på mødet i Det Lokale
Arbejdsmarkedsråd den 12. september blev Frederikshavn Kommunes forslag til
forsøgsideer drøftet og godkendt. Frederikshavn Kommune har valgt at arbejde målrettet
med 5 af de 10 forsøgsidéer.
Konkret er der tale om følgende ideer:
- Mulighed for at fremme iværksætteri ved udvalgte målgrupper, ansøgning nr. 3 –
1. ansøgningsrunde.
- Formkrav ved lovpligtige samtaler, ansøgning nr. 4 - 1. ansøgningsrunde.
- Fleksible rammer for uddannelse, ansøgning nr. 6 - 1. ansøgningsrunde.
- Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram, ansøgning nr. 7 - 1.
ansøgningsrunde.
- Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større
beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet - 2. ansøgningsrunde.
Af hensyn til en succesfuld implementering med prioriteret ledelsesmæssigt fokus og
ressourcer til at igangsætte den nye indsats, har Frederikshavn Kommune fundet det
hensigtsmæssigt at ansøge om 4 forsøgsideer til første ansøgningsrunde, og lade det
sidste projekt afvente 2. ansøgningsrunde den 1. maj 2017.
De 5 ansøgninger
Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper
Der ønskes med dette forsøg at skabe de rette rammer for, at ledige dimittender og
integrationsborgere har mulighed for at realisere egen virksomhed. LAB-lovens
nuværende betingelser for de to målgrupper understøtter dog ikke iværksætteri, og derfor
ønskes der fritagelse for bl.a. kravet om rådighed, joblog, samt mulighed for at
iværksætte Min Iværksætterplan frem for en Min Plan.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Thisted,
Frederikshavn/Læsø og Aalborg.
Formkrav ved lovpligtige samtaler
Der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for
målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ønskes en ophævelse af de
lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt
kontaktform. Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i
borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe resultater
frem for overholdelse af proceskrav.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø,
Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og
Aalborg.
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Fleksible rammer for uddannelse
Det ønskes, at der udarbejdes en regional positivliste som supplement til den
landsdækkende positivliste. Ved at udarbejde en regional positivliste som et supplement
til – og dermed ikke en erstatning for – den landsdækkende positivliste, tages der højde
for lokal efterspørgsel, samtidig med at den ledige bibeholder muligheden for at deltage i
kurser, der måske ikke er efterspørgsel efter lokalt, men i øvrige dele af landet. Dette
med henblik på at sikre et fleksibelt arbejdsmarked.
Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø.
Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram
Der ønskes at opdele nyankomne flygtninge og indvandrere i forskellige spor:


Opdeling af borgerne, hvor hastighed, opfølgning m.m. tilpasses borgernes
forudsætninger i forhold til progression i indsatsen, hvorved krav om
virksomhedsrettet tilbud inden 1 måned efter kommunal overtagelse af ansvar
kan fraviges.



Individuelle opstartskrav til deltagelse i virksomhedsrettede aktiviteter



Ophæve forholdstalskravene ved sprogpraktikker

Der ønskes, at kravene for varighed på 4 uger til jobparate og 13 uger for aktivitetsparate
ophæves og erstattes af individuelle varigheder.
Der ønskes en beskæftigelsesrettet individuel screening af asylansøgere, at kommunen
kan udvælge kommende borgere ud fra de beskæftigelsesmæssige muligheder/behov,
der er i den enkelte kommune.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø,
Hjørring og Jammerbugt.

Fleksibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større
beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet
Der ønskes med dette forsøg, at give kommunerne frihed til at beslutte, at det alene er
sager, der vurderes at være komplekse (skal defineres), der som led i sagsbehandlingen,
skal behandles i et tværfagligt rehabiliteringsteam. Kommunerne kan i øvrigt selv
planlægge, hvilke sagstyper, der derudover behandles i rehabiliteringsteam. I dag har
borgeren ikke klageadgang til at klage over et administrativt sagsbehandlingsskridt, som
mødet i rehabiliteringsteamet er. Ved et sådant forsøg, vil det være relevant at borgeren
får en klageadgang. Formålet vil være, at borgeren skal have den nødvendige og
relevante sagsbehandling, men at der kan spares administrative ressourcer der, hvor det
vurderes at sagerne ikke har den kompleksitet, der gør det nødvendigt at behandle sagen
i et tværfagligt regi. Ressourcerne kan dermed målrettes de målgrupper, der reelt kan
profitere af teamets tværfaglighed.
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Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Morsø,
Frederikshavn/Læsø, Brønderslev, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.
De øvrige nordjyske kommuners ansøgninger
Fra de øvrige nordjyske kommuner er følgende forsøgsansøgninger udarbejdet og
forventes at blive fremsendt til første ansøgningsrunde den 1. december 2016.
Mikrolån, ansøgning nr. 1
Med denne forsøgside ønskes det at udvide målgruppen af ledige, som omfattes af
muligheden for et mikrolån til også at omfatte bl.a. ledige kontakthjælpsmodtagere,
uddannelseshjælpsmodtagere, mv. Dette vil gøre det muligt at understøtte og
tilrettelægge en langt mere individuelt tilpasset indsats til den enkelte end den
nuværende lovgivning giver mulighed for.
Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Aalborg
Skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved gunstigere fradrag for lønindtægt,
ansøgning nr. 2
Der søges om mulighed for at se bort fra et større beløb ved ordinære timer, end det i
dag er muligt for udsatte borgere. Særligt borgere, som er i risikogruppen for at blive
marginaliseret fra arbejdsmarkedet pga. andre problemer end ledighed, har svært ved, at
se gevinsten ved, at påtage sig nogle få lønnede arbejdstimer. At der skal afleveres
lønsedler, inden der kan beregnes et supplement til lønindtægten, opleves som en større
byrde end udsigten til en beskeden økonomisk gevinst.
Følgende kommune forventes at ansøge om denne forsøgside: Aalborg
Fleksibilitet i forhold til forholdskravene, ansøgning nr. 5
Kommunerne ønsker at kunne friholde borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, fra
reglerne om forholdstal i de perioder, hvor rådgiverne sammen med borgeren vurderer, at
de ikke repræsenterer en reel arbejdskraft – alternativt at kunne beregne forholdstallet
forholdsmæssigt i forhold til de timer, som borgerne er i den virksomhedsrettede indsats,
således at f.eks. 3 borgere, der hver ”arbejder” ca. 10 timer hver tilsammen udgør den
ene i virksomhedsrettet indsats, som de helt små virksomheder må have tilknyttet
samtidig.
Følgende kommuner forventes at ansøge om denne forsøgside: Jammerbugt,
Vesthimmerland og Thisted.

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


Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om og drøfter den videre proces og
indhold i frikommuneforsøget.



ansøgning om ”Mulighed for at fremme iværksætteri ved udvalgte
målgrupper” fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.
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ansøgning om ”Formkrav ved lovpligtige samtaler” fremsendes til Social- og
Indenrigsministeriet 1. december 2016.



ansøgning om ”Fleksible rammer for uddannelse” fremsendes til Social- og
Indenrigsministeriet 1. december 2016.



ansøgning om ”Et individuelt og fleksibelt integrationsprogram” fremsendes til
Social- og Indenrigsministeriet 1. december 2016.



partsinddragelsen sker som beskrevet.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 07-11-2016
Godkendt.

Beslutninger:
Orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkninger:
Rådet bakker op om frikommuneforsøgene, og ser frem til at bidrage til såvel
planlægningen og den konkrete udmøntning af ansøgningerne, når rammerne for
forsøgene er endeligt fastlagt fra ministeriet.
Rådet ser frem til, at frikommuneforsøg med positive evalueringer får gennemslag i den
efterfølgende lovgivning.
Fraværende: Jørgen Helledie, René Johansen, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach
Alstrup, Jens Peter Faldt og Lars Hostrup.
Birgit Stenbak Hansen forlod mødet efter dette punkt.

Bilag




De nordjyske forsøgsansøgninger _ nov 2016 (1713082 - EMN-201602923)
Tidsplan (1712596 - EMN-2016-02923)

Det Lokale Arbejdsmarkedsråd - 17-11-2016 16:00

Side 11 af 25

3 (Åben) Implementering af samarbejdet med Læsø Kommune
Sags ID: EMN-2016-02924
Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Arbejdsmarked
Beslutningskompetence

AMU
Sagsfremstilling
I forlængelse af drøftelserne mellem Læsø og Frederikshavn om tilpasninger i det
forpligtende samarbejde er der udarbejdet nedenstående implementeringsplan:


Sikring af lokalpolitisk accept i henholdsvis Frederikshavn og på Læsø forud for
fremsendelse af ansøgning om ”formkrav ved lovpligtige samtaler” som del af
frikommuneforsøget til Social- og Indenrigsministeriet den 1.12.2016.



Varsling af berørte medarbejdere om ændring af arbejdssted, under forudsætning
af at Social- og Indenrigsministeriet giver accept til gennemførelse af det
ønskede frikommuneforsøg.



Etablering af teknisk løsning til at realisere forsøget.



Udarbejdelse af og politisk behandling af revideret samarbejdsaftale om det
forpligtende samarbejde på beskæftigelsesområdet mellem Læsø og
Frederikshavn med en minimumsvarighed på 4 år.



Udarbejde info-skriv/annoncer målrettet borgere, virksomheder og
samarbejdspartnere om deltagelse i det ønskede frikommuneforsøg.



Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for koordinator på Læsø i forhold til borgerog virksomhedskontakt, herunder fremskaffelse af tilbud og koordinering af
opgaver med Frederikshavn.

Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter
og godkender implementeringsplanen.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 07-11-2016
Godkendt.

Beslutninger:
Der har været afholdt borgermøde på Læsø angående ændringerne i serviceprofil på
beskæftigelsesområdet. Udvalget træder sammen mandag den 21.11.2016 og drøfter,
hvorledes der mest hensigtsmæssigt følges op på borgermødet, og forventningen er, at
der rettes skriftlig henvendelse til Frederikshavn med de tilpasningsønsker der fra Læsøs
side er til forpligtende samarbejde.
Orienteringen taget til efterretning.
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Fraværende: Jørgen Helledie, René Johansen, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach
Alstrup, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup og Birgit Stenbak Hansen.

Bilag
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4 (Åben) Evaluering af 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 120 personer siden begyndelsen i 2014 påbegyndt et job i forbindelse med
afslutning på nytteindsats, og 56 er umiddelbart efter påbegyndt et uddannelsesforløb. I
alt har 616 personer deltaget i forløb.
Ses der på den senest afsluttede måned som er oktober 2016, deltog 63 personer i
nytteindsats. Heraf var 27 uddannelseshjælpsmodtagere, 35 kontanthjælpsmodtagere og
1 forsikret ledig.
Overblik over igangværende projekter
Nedenfor er projekterne præsenteret, og der er angivet, hvor mange personer der
deltager i forløbene ultimo oktober 2016. Opgørelsen er dermed et øjebliksbillede af
indsatsen.
1. Knivholt Hovedgård: Arbejdsopgaverne består primært i en udvidelse af
renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt medhjælp ved
hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 7 personer deltager i et
forløb.
2. Stadsarkivet: Arbejdsopgaverne omhandler digitalisering af
forhandlingsprotokoller og skolefotografier samt arbejde med Access
kunstdatabase. I alt er der 6 pladser, og 6 personer deltager i forløb.
3. Ejendomscentret: Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og tømning
af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af database med
katalog over brugte kontormøbler, der kan genbruges. I alt er der 10 pladser, og
10 deltager i et forløb. Der er 5 personer på venteliste.
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4. Projektafdelingen: Renovering af bycykler. Arbejdsopgaverne består i servicering
og vedligeholdelse af bycykler. I alt er der 6 pladser, men ingen aktivitet. Dette
projekt at sæsonbestemt, derfor at aktiviteten lav nu.
5. Bangsbo botaniske have: Arbejdsopgaverne består i etablering af nye arealer,
vedligeholdelse af stier samt beskæring af buske osv. Deltagerne vil dermed få
mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne inden for
anlægsbranchen. I alt er der 2 pladser og 1 person deltager i forløb.
6. Bangsbo Fort Bunkermuseum: Arbejdsopgaverne omhandler primært
vedligeholdelse og pleje af udendørsarealer, så attraktionen fremstår mere
imødekommende for besøgende. I alt er der 2 pladser og 2 person deltager i
forløb.
7. Frederikshavn Idrætscenter: Arbejdet består i at ledsage ældre medborgere på
gå- og cykelture men også socialt samvær med de ældre, som ligger ud over det
ordinært ansatte personales ressourcer. I alt er der 4 pladser, og 3 personer
deltager i forløb.
8. Skagen Kultur- og Fritidscenter: Deltagerne udfører arbejdsopgaver i relation til
aktiviteter i hallen, men ikke i svømmehallen. Arbejdet er målrettet imod at
understøtte de frivillige aktiviteter f.eks. i forhold til at opsætte og nedtage
redskaber. I alt er der 2 pladser og 2 personer deltager i forløb.
9. Sæby Svømmebad: Deltagerne udfører arbejdsopgaver i relation til aktiviteter i
svømmehallen og Manegen. I svømmehallen omhandler opgaverne opstilling- og
nedtagning af redskaber. I Manegen hjælper deltagerne de frivillige foreninger
med at opstille- og nedtage borde, stole osv. I alt er der 2 pladser og 2 personer
deltager i forløb.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at evalueringen tages til
efterretning.
Tidligere beslutninger:

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

Bilag
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Nytteindsats til politisk behandling november 2016 (1721129 - EMN2016-00520)
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5 (Åben) Aktiveringsstrategi integration
Sags ID: EMN-2016-01831
Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Arbejdsmarked
Beslutningskompetence

AMU/IR
Sagsfremstilling
Den 1. april trådte kontanthjælpsloftet i kraft med virkning fra den 1. oktober 2016.
Kontanthjælpsloftet betyder, at der kommer nyt loft over de samlede ydelser;
integrationsydelse, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og
ungeydelser samt børnetilskud. Der kan maksimalt ske et fradrag i integrationsydelsen
svarende til summen af særlig støtte og boligstøtte.
225-timers reglen, der ligeledes træder i kraft den 21. oktober 2016, indebærer, at alle
modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, der godt kan
arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde indenfor et år (svarende til 6 ugers
arbejde). Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være
berettiget til fuld hjælp. De personer, der ikke lever op til kravet, mødes med en
konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.
Retten til ferie ændres allerede fra den 1. juli 2016, hvor retten til ferie for borgere, der
modtager integrationsydelse frafalder.
Den 17. marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen ”Trepartsaftale
om arbejdsmarkedsintegration”, som skal medvirke til, at flere flygtninge og
familiesammenførte udlændinge kommer i beskæftigelse og selvforsørgelse. Den 18.
marts 2016 indgik regeringen og KL desuden aftalen ”Bedre rammer for at modtage og
integrere flygtninge”, som ligeledes skal understøtte, at flere nyankomne udlændinge
kommer i arbejde og desuden skal give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for
at løfte integrationsopgaven.
De væsentligste dele af aftalerne er siden udmøntet i to lovforslag med forventet
ikrafttræden fra 1. juli 2016. Lovforslagene er vedtaget i folketinget den 3. juni 2016.
Lovforslagene udmønter store dele af ovennævnte aftaler.


L188: Lov om integrationsuddannelse (IGU)



L189: Lov om ændring af integrationsloven

Der vil derfor fortsat være pres på integrationsindsatsen og behovet for en virkningsfuld
og effektiv aktiveringsstrategi, der er i overensstemmelse med de beskrevne
lovændringer, der trådte i kraft fra den 1. juli 2016 og senest den 1. oktober 2016.
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Aktiveringsstrategien for integrationsborgere i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommunes integrationsteam har udarbejdet en aktiveringsstrategi, der er i
overensstemmelse med ændringerne i integrationsloven.

•Foregår på asylcenteret og asylskolen
•Fasen varer indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse

Asylfasen

Overgangsfasen

•Turbodansk til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse
•Kompetenceafdækning og overlevering til jobcenteret
•Forberede den enkelte flygtning på de krav, de møder i kommunen

•4 ugers introduktionsprogram
•Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling
•2x13 ugers branchepakkeforløb
•Udvikle interne/eksterne virksomhedscentre
Integrationsperioden
•225 timers reglen

0-1 år

•Mulighed for at forlænge integrationsperioden i op til 5 år
•Mulighed for nyttejob
•Massivt fokus på job og uddannelse
•Nye veje til uddannelse og job i samarbejde med VUC og HF/job Partner
Integrationsperioden •Mentorforløb via frivillige erhvervsmentorer
1-5 år
•225 timers reglen

Redskaber efter opnåelse af et vist sprogligt niveau
Der vil i første del af integrationsperioden være massivt fokus på job og sprog.
Målsætningen er at få mindst 50 % i ordinær beskæftigelse indenfor det første år eller
blive selvforsørgende via uddannelse. Der er dog fortsat behov for at udvikle tilbud til
integrationsborgere med forløb ud over 1 år i integrationsperioden.
Anders Andersen, afdelingsleder for integrationsteamet i Center for Arbejdsmarked, vil
deltage på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. oktober 2016.
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Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter
og godkender aktiveringsstrategien for integrationsborgere i Frederikshavn Kommune.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 10-10-2016
Indstillingen godkendt.
Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)
Udvalg: Integrationsrådet Dato: 02-11-2016
Orienteringen taget til efterretning.

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

Bilag



Notat vedrørende ændringer i Integrationsloven og
aktiveringsstrategien (1379407 - EMN-2016-01831)
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6 (Åben) Orientering: Trepartsaftale vedr. tilstrækkelig og kvalificeret
arbejdskraft og praktikpladser
Sags ID: EMN-2016-02588
Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen
Ansvarligt center: Arbejdsmarked
Beslutningskompetence

AMU/LAR
Sagsfremstilling
Regeringen har den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets
parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.
Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst,
jobskabelse og velstand i fremtiden. Med det afsæt har regeringen og arbejdsmarkedets
parter den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale, der skal forebygge
rekrutteringsudfordringer, sikre at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge
antallet af faglærte, og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og
efteruddannelse.
Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om generelle rekrutteringsproblemer, men der er
brancher og dele af landet, hvor virksomhederne oplever, at det er svært at rekruttere
medarbejdere. Trepartsaftalen er et forsøg på at forebygge rekrutteringsudfordringer og
at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på alle niveauer, men med særligt fokus på faglærte.
Flere unge skal have lyst til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.
Aftalens tre indsatsområder beskrives nedenfor.
Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer
I aftalen er der lagt vægt på, at aktørerne på beskæftigelsesområdet herunder
Jobcentrene skal have mulighed for et mere detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet.
Aftalen sigter derfor mod at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet. Herudover skal
uddannelse understøtte, at de ledige får de kompetencer, som efterspørges af
virksomhederne. Uddannelse i beskæftigelsessystemet skal derfor som udgangspunkt
være målrettet konkrete jobs eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er
herudover et element i aftalen, at ledige skal være både fagligt og geografisk mobile.
Indsatsområdets hovedelementer er:


Styrket overvågning af arbejdsmarkedet, herunder forbedring af
arbejdsmarkedsbalancen, offentliggørelse af jobsøgende ledige og deres
kompetencer og udvikling af indikatorer for mangel på arbejdskraft



Pulje til opkvalificering inden for mangelområder (37 mio. kroner over 3-årig
forsøgsperiode)
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Et mere fleksibelt uddannelsesløft - ordningen gøres mere atraktiv for de ledige



Bedre muligheder for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen
(ændres fra krav om 12 til 6 måneders forudgående ledighed)



Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse (flere
kombinationsmuligheder)



Fokus på den særlige indsats for langtidsledige

Flere praktikpladser - flere faglærte
Aftalens andet indsatsområde er at sikre at flere arbejdsgivere opretter praktikpladser,
således at de unge der vælger erhvervsskolevejen, har en større sikkerhed i at kunne
gennemføre deres uddannelser i en virksomhed. Parterne er blandt andet nået til enighed
om en række økonomiske incitamenter, der skal understøtte at målet realiseres. Ligeså
er der i aftalen sat fokus på erhvervsuddannelsernes attraktivitet.
Hovedelementerne er:


Oprettelse af fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en
praktikplads og arbejdsgiverne belønnes ekstra for at tage elever



Styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser



Højere lønrefusion, når man har sine elever på skole



Praktikcentres mulighed for at producere varer og tjenesteydelser klargøres



Det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes (overblik over skolernes indsats og
professionalisering)



Afbureaukratisering af praktikpladsområdet



Udskolingen styrkes med henblik på at styrke de unges uddannelsesvalg



Regeringen vil i Finansloven for 2017 afsøge Folketingets opbakning til, at puljen
på 150 millioner kroner til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne fastholdes i
2017

Voksen- og efteruddannelse
Det tredje indsatsområde i trepartsaftalen handler om, at nedsætte en ekspertgruppe om
voksen-, efter- og videreuddannelse, der skal tilvejebringe nødvendig viden i forhold til de
videre drøftelser af fremtidens VEU-system. Aftaleparterne er enige om, at voksen- og
efteruddannelsessystemet er udfordret af arbejdsmarkedets efterspørgsel og den
konstante udvikling, der sker i behovet. Både hvad angår struktur og kvalitet. Herudover
er parterne enige om en række her og nu initiativer til styrkelse af AMU
(arbejdsmarkedsuddannelserne).
Indstilling
Børn-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Dato: 10-10-2016
Taget til efterretning.
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Fraværende: Carsten Sørensen (DF), Jytte Høyrup (V) og Helle Madsen (V)
For Jytte Høyrup og Helle Madsen mødte Jens Ole Jensen (V)

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

Bilag



Aftaletekst: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft
og praktikpladser (1417838 - EMN-2016-02588)
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7 (Åben) Mødekalender 2017
Sags ID: EMN-2016-02993
Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Arbejdsmarked
Beslutningskompetence

LAR
Sagsfremstilling
I forretningsordenen for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd fremgår det, at Det Lokale
Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune (LAR) afholder 4 møder årligt. Møderne
starter kl. 16.00 og afsluttes senest kl. 18.00. Er der behov herfor, kan der afholdes
ekstraordinære møder eller temamøder. Formanden kan beslutte at aflyse eller udsætte
ordinære møder
Forslag til mødedatoer:


Mandag den 13. marts 2017 kl. 16.00 – 18.00



Mandag den 19. juni 2017 kl. 16.00 – 18.00



Mandag den 18. september 2017 kl. 16.00 – 18.00



Mandag den 13. november 2017 kl. 16.00 – 18.00

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Det Lokale Arbejdsmarkedsråds
mødekalender for 2017 fastlægges og godkendes.
Tidligere beslutninger:

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

Bilag
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8 (Åben) Ledelsen orienterer November 2016
Sags ID: EMN-2016-03065
Sagsbehandler: Maiken Pilgaard Krüger
Ansvarligt center: Arbejdsmarked
Beslutningskompetence

LAR
Sagsfremstilling
 Etablering og organisering af Center for Uddannelse og Beskæftigelse
Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orientering tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Mundtlig orientering om samling af Center for Unge og Center for Arbejdsmarked i ét
center benævnt Center for Arbejdsmarked.
Orienteringen taget til efterretning.
Fraværende: Jørgen Helledie, René Johansen, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach
Alstrup, Jens Peter Faldt, Lars Hostrup og Birgit Stenbak Hansen.

Bilag
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Sammen om fremtiden
Det går frem ad i Frederikshavn kommune, og der er god grund til at se positivt på fremtiden både for den
enkelte borger og for erhvervslivet. Ledigheden er lav, beskæftigelsen stigende og erhvervslivets indtjening i
vækst. Vi er med andre ord inde i en ny periode, hvor vi skal forholde os til nye muligheder på
arbejdsmarkedet.
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 af arbejdskraft.

Et godt jobmatch er forudsætningen for vækst og fremgang
Arbejdsmarkedspolitikken er netop den værktøjskasse, som kan være med til at skabe gode
rammebetingelser for, at et godt jobmatch 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 stort socialt ansvar.
I Frederikshavn Kommune tror vi på, at vejen til succes går gennem investering i mennesker. Kompetencer
er den vigtigste ressource, og i Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at vi vil skabe de bedst
mulige 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 igangsatte Arbejdsmarkedsudvalget i 2016 en række initiativer, som vi allerede ser virkningen af og
som vi vil fortsætte arbejdet med i 2017. 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
arbejdsmarkedspolitikken ikke kan løfte alene og derfor er vi glade for det gode samarbejde vi har haft med
både ledige, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer. Samarbejdet er en
forudsætning for, at vi kan lykkedes med opgaven.
Vi glade for igen at kunne præsentere en Beskæftigelsesplan for 2017, hvor netop ”opkvalificering og
kompetenceudvikling er sat i centrum for indsatsen, da vi ved, at kompetenceudvikling er udgangspunktet
for vækst i virksomhederne og varig ordinær beskæftigelse for borgerne.

God læsning
John Karlsson
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Prognose for arbejdsmarkedet i
Frederikshavn kommune
Faldende ledighed
Ledigheden i Frederikshavn Kommune 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 har
været faldende de seneste år for specielt forsikrede ledige.

Ledigheden i Frederikshavn Kommune 2011 til
2016
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger
Som det fremgår af figuren, har ledigheden været nogenlunde konstant omkring 5 % siden sommeren
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. At undgå flaskehals udfordringer
bliver et af de kommende års vigtigste indsatsområder.

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:

Omsætning i industrien samt hoteller og
restauranter i Nordjylland
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger: Opgjort i mio. kr. (opdateres med ny tal juli 2016
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Figuren viser omsætningen i industrien og turismen målt om hoteller og restauranter. At opgørelsen er
baseret på hele Nordjylland skyldes, at Frederikshavn Kommune indgår i en erhvervsstruktur, som binder
kommunerne sammen på tværs. Etableringen af supersygehuset 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 er tilbage på niveau med 2008, mens
omsætningen i turismebranchen er steget med ca. 15 %. Nordjylland har dermed genvundet niveauet fra de
glade 00’ere. Det er vurderingen, at denne udvikling vil fortsætte.

Uddannelsespotentialet
Frederikshavn kommune er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor op imod 35 % er ufaglærte. Nedenfor er
der præsenteret en figur, som viser uddannelsessammensætningen i Frederikshavn kommune:

Befolkningens højeste gennemførte uddannelse
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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, som blot ikke er
dokumenterede. Derudover skal det bemærkes, at der siden 2006 har fundet en bevægelse sted, hvor andel
af ufaglært er faldet med 5 % samtidig med, at andelen af erhvervsudannede er steget med 5 %. Særligt de
seneste par år, er andel af ufaglærte faldet væsentligt.
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Udfordringen inden for de maritime erhverv er, at branchen er under forandring. Det betyder, at
efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft er faldende, men stigende for erhvervsuddannelserne. 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, som forventes at skabe nye arbejdspladser både i etableringsfasen og
især, når de nye faciliteter står klar.
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 vi omsætter
målgruppens viden til økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Derved 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/branc
he

Tiltag

Økonomi
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1. etape af

Et projekt til ca. 500 mio.
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Frederikshavn

havneudvidelsen
forventes færdig i 2018.

kr.

både anlæg og efterfølgende
drift.

Havneudvidelse i
Aalborg

Renovering af
flådestationen i

Et projekt til ca. 300 mio.
kr.

100.

Et projekt til samlet 4,1
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Det vurderes, at etableringen

Frederikshavn
Supersygehus i
Aalborg

Etablering af 5 nye
supersygehuse hvoraf et
placeres i Aalborg

Renovering og
udbygning af
Aalborg
Universitet

Samlede tiltag

Nye faciliteter til Institut
for Anlæg og Byggeri,
Biotek og Institut for
Energiteknik.

Samlet pris på ca. 800
mio. kr.

Ca. 5,7 mia. kr. frem til

af supersygehuset og
udbygningen af Aalborg
Universitet vil skabe ca. 3000
arbejdspladser.

Ca. 3.300 arbejdspladser.

og med 2024.
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.
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 2017 prioriterer indsatsen.

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

8

mange ældre erhvervsuddannede forventes at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, mens små
ungdomsårgange træder ind. Scenariet er vist i figuren nedenfor:

Uddannelseskløften
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Erhvervsaktive personer over 55 år med en erhvervsuddannelse
Igangværende erhvervsuddannelsesforløb for borgere i Frederikshavn Kommune

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

Figuren viser, at antallet af personer over 55 år med en erhvervsuddannelse er markant højere end antallet af
personer som er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er i sig selv en bekymrende udvikling og skal ses i
relation til forholdsvis små ungdomsårgange og deres uddannelsesvalg. Udviklingen kan bidrage til eventuelle
flaskehalsudfordringer, da det netop er inden for erhvervsuddannelserne at efterspørgslen på kompetencer
forventes. Arbejdsmarkedspolitikken kan bidrage med at 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. Frederikshavn Kommune har
bl.a. taget initiativ til at oprette Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune, hvor såvel
kommunen, erhvervslivet, arbejdsmarkedsparterog uddannelsesinstitutioner er repræsenteret.
Uddannelse og kompetenceudvikling vil netop være nøgleemner i drøftelserne i rådet i 2017.
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Integrationsudfordringen
Borgerkrigen i Syrien har medført, at vi i 2015 og 2016 har flere borgere på integrationsydelsen. Borgere som
udgør en vigtig arbejdskraftreserve, hvis de opnår danskkundskaber og arbejdsmarkedstilknytning. Nedenfor
er der vist en graf over udviklingen:
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Jobindsats.dk og egne beregninger
Som det fremgår af figuren har der været en kraftig stigning i antallet af personer, som dog ser ud til at aftage
kraftigt i 2017. Udviklingen afhænger dog i høj grad af udviklingen i Syrien og kommunens evne til at få
borgerne hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Integrationsprogrammet strækker sig over 3 år hvor borgerne
deltager i sprogundervisning og i virksomhedsrettede aktiveringsforløb med henblik på at opnå tilknytning til
det danske arbejdsmarked. At udenlandsarbejdskraft har god succes med at få en fod indenfor på
arbejdsmarkedet i Frederikshavn, kan bl.a. ses i tallene for udenlandske arbejdstagere:

Antal fuldtidsbeskæftigede udenlandske
statsborgere i Frederikshavn Kommune
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Jobindsats.dk og egne beregninger
Som det ses af figuren var der i starten af januar 2013 ca. 800 fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere,
hvilket medio 2016 er steget til næsten 1400. En udvikling som ser ud til at fortsætte de kommende år. Det er
særligt inden for landbruget og i fiskeindustrien at den udenlandske arbejdskraft er efterspurgt.
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Særlige politiske tiltag som kan påvirke ledigheden og beskæftigelsen i 2017
I efteråret 2016 trådte 2 nye politiske prioriteringer i kraft som forventes at få indflydelse på
beskæftigelsesindsatsen og ledigheden de kommende år. Regeringen og aftalepartierne er enige om, at
tiltagen vil være med til at øge arbejdsudbuddet og få flere i arbejde. Forudsætningen for at få flere i job er
dog, at det øgede arbejdsudbud skal modsvares af en øget efterspørgsel på arbejdskraft fra virksomhederne.
Det betyder samtidigt, at der også skal være et match mellem de lediges kompetencer og dem der
efterspørges af virksomhederne. En udfordring, som Frederikshavn Kommune i 2017 vil sætte fokus på bl.a.
ved at arbejde målrettet med opkvalificering.

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet betyder, at der kommer nyt loft over de samlede ydelser: kontanthjælp,
integrationsydelse, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og ungeydelser samt
børnetilskud. Der kan maksimalt ske et fradrag i integrationsydelsen svarende til summen af særlig støtte og
boligstøtte. Hensigten med kontanthjælpsloftet er, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, og at
incitamentet ikke er tilstede, hvis den samlede offentlige forsørgelse for en borgere overstiger mindstelønnen
i overenskomsterne.

225-timers reglen

225-timers reglen indebærer, at alle modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse,
der godt kan arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde indenfor et år (svarende til 6 ugers arbejde).
Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være berettiget til fuld hjælp. De
personer, der ikke lever op til kravet, mødes med en konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.

Opsamling på hvilke mulighed og udfordringer vi står over for i forhold til
ledigheden, beskæftigelsen og erhvervslivets vækst:
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. Den
væsentligste udfordring skal ses i relation til virksomhedernes efterspørgsel efter
erhvervsuddannet arbejdskraft. Vi oplever en situation hvor mange erhvervsuddannede
seniorer trækker sig tilbage samtidig med at forholdsvis få personer er i gang med en
erhvervsuddannelse.
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Principper for beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsespolitikken er under forandring. Folketinget har igangsat initiativer, som giver anledning til at
prioritere anderledes i beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. I de kommende år vil fokus flyttes fra
proces til effekt. F.eks. er kommunernes refusion af forsørgelsesydelser 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.
Frederikshavn Kommune vedtog med Beskæftigelsesplan 2016 en række principper, som skulle
være kendetegnende for vores samarbejde med virksomhederne og ledige borgere. Principper
som har været efterspurgte, og som vi vil arbejde på at styrke i 2017

Principper for beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune

Tidlig indsats

Hjælp til
selvhjælp

Kompetenceløft

Virksomheds
- rettet
indsats

Samarbejde
på tværs

Tidlig indsats
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
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psykiske og sociale udfordringer osv.

Hjælp til selvhjælp
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. 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.

Virksomhedsrettet indsats
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.

Kompetenceløft
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.

Samarbejde på tværs for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
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. 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. De sidste 3 år har vi haft fokus på at nedbryde siloer
og etablere snitflader kommunens centre imellem med fornyet fokus på borgerens udfordringer. Vi er ikke i
mål endnu, og i 2017 vil vi have særligt fokus på at forbedre misbrugsbehandlingen på tværs af
arbejdsmarkeds- og socialpolitikken.
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Målgrupper på tværs af ydelseskategorier
Giver det mening, at ledige borgere tilbydes en indsats på baggrund af hvilken ydelse, de modtager, i en
organisation, hvor hjælp til selvhjælp er et bærende princip?
Såvel en kontanthjælpsmodtager som en dagpengemodtager 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 og arbejdsmarkedsperspektiv.
Nedenfor er der præsenteret 2 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
Uddannelsesparate unge
Sygedagpengemodtager
e
Borgere i jobafklaring
Aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere
Aktivitetsparate unge

Jobparate

Opkvalificeringsparate

Progressions parate

Mestringsparate

Borgere på ressourceforløb
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 målgrupperne er, at vi prioriterer flere ressourcer på de borgere, der er tættest på
arbejdsmarkedet. Der vil derfor være mere fokus på 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,
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hvor det er vigtigt at sikre en så velkvalificeret arbejdsstyrke som muligt, hvor jobparate og
opkvalificeringsparate borgere udgør en særlig vigtig arbejdskraftsreserve. Målgruppe opdelingen er i
udgangspunktet en arbejdsproces, der blev igangsat med Beskæftigelsesplanen for 2016, og som bl.a. inden
for opkvalificering af de opkvalificeringsparate har vist stærke resultater. Langt flere opkvalificeringsparate fik
i 2016 opkvalificering i form af uddannelsesforløb end i de foregående år.
Med målgrupperne sikrer vi, at alle der vil, får en effektiv og individuel indsats på vej
tilbage til arbejdsmarkedet. Hjælp til Selvhjælp er et bærende princip i samarbejdet mellem
kommunen og ledige borgere. Hvad enten det er den mestringsparate borger med fokus
rettet imod det rummelige arbejdsmarked, eller den ny ledige jobparate, så vil vi tilbyde en
synlig og realistisk vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobparate borgere
Jobparate borgere er personer, som forventes at komme tilbage i job indenfor en periode på 3 måneder, og
at de er klar til at påbegynde et ordinært job, så snart jobmuligheden opstår. Neden for er der opstillet et
eksempel på en jobparat borger:
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 marketingsjob, 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, 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, hvis der
eksister et arbejdsmarkedsperspektiv i opkvalificeringen. Et vigtigt parameter i forhold til opkvalificering er,
at der er gode beskæftigelsesmuligheder ifølge arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland eller sekundært
hvis jobbet fremgår af Jobbarometret. 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.
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Opkvalificeringsparate borgere
Opkvalificeringsparate borgere er personer, som forventes at kunne bliver jobparate med en
opkvalificeringsindsats. Det er for denne målgruppe, der afsættes ressourcer til opkvalificering fra ufaglært til
faglært eller specialiseret ufaglært inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på det lokaleeller regionale arbejdsmarked, og hvis uddannelsen optræder på den regionale Positivliste. 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 AMUkurser 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.

17

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.
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, 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 fremad
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 mål for 2017
Med henblik på at sætte fokus på de områder, hvor der er behov for en styrket indsats i kommunerne,
udmelder beskæftigelsesministeren hvert år et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år,
som skal danne udgangspunkt for kommunernes beskæftigelsesplaner.
Nedenfor er de 4 beskæftigelsespolitiske mål for 2017 vist. Målene understøtter regeringens og
beskæftigelsesministerens udmeldinger på beskæftigelsesområdet, herunder ambitionen om at få flere i
arbejde og at opkvalificere arbejdsstyrken for at matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft.

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet.
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

De beskæftigelsespolitiske mål skal ses som en overordnet ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2017 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 2017, men især i de
kommende år i form af, at den enkelte bliver fastholdt i beskæftigelse, og virksomhederne kan rekruttere
kvalificeret arbejdskraft.
De første 3 beskæftigelsespolitiske mål er videreført fra 2016, mens mål nr. 4 omkring
integrationsindsatsen er nyt. Det skal dog bemærkes, at Frederikshavn Kommune i 2016 udarbejdede et
lokalt mål omkring integrationsindsatsen, hvor fokus var på, at flere skulle i arbejde eller uddannelse. Det
lokale mål betyder, at vi er på forkant med ministerens mål.

19

Beskæftigelses politisk mål 1:
Virksomhederne skal sikres den nødvendige
og kvalificerede arbejdskraft
Ministeren skriver om målet: Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte
en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Jobcentrene skal samtidig have fokus på en
målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af
virksomhederne.
I Frederikshavn Kommune har vi valgt at opdele ministerens mål i 2 delmål. Et mål der handler om
opkvalificering af ledige, og et mål som handler om samarbejdet med virksomhederne. Vi mener, det er
vigtigt, at sætte konkrete mål for begge indsatser og derigennem sikre, at vi opkvalificere ledige inden for
områder, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft.

Delmål 1: Flere ledige skal opkvalificeres
I Frederikshavn kommune er der forholdsvis mange i arbejdsstyrken med svag uddannelsesbaggrund.
Jobbarometret viser, at virksomhederne i stigende grad efterspørger 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, som
kan øge beskæftigelsen for ledige med svag uddannelsesbaggrund og understøtte virksomhedernes
vækstpotentialer.

Målsætning for opkvalificeringsindsatsen
Opkvalificeringsstrategien er en vigtig prioritering i 2017 og derfor ønskes gennemsigtighed om indsatsen.
Dette skal være med til at sikre kvalitet i drøftelserne med samarbejdspartnere i bl.a. Det Lokale
Arbejdsmarkedsråd om retningen for indsatsen. Derfor er der udarbejdet en række resultatkrav, som der
løbende vil blive fulgt op på:
Resultatkrav for delmål 1: Flere ledige skal opkvalificeres





Jobcenter Frederikshavn skal etablere 80 voksenlærlingepladser
Jobcenter Frederikshavn skal igangsætte 35 jobrotationsforløb
Bevillingsrammen til den regionale pulje til uddannelsesløft anvendes for de forsikrede
ledige
50 jobparate borgere får udarbejdet en RKV med henblik på start på en
erhvervsuddannelse

Hvem skal opkvalificeres?
Beskæftigelsesmålet omhandler gruppen af ledige, som har behov for en opkvalificeringsindsats for at
kommer tilbage i ordinær varig beskæftigelse. Nedenfor er der opstillet en figur, som viser gruppen af ledige,
som er i målgruppen for beskæftigelsesmålet.
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Ufaglærte uden
ungdomsuddannelse eller
specialiserede ufaglærte

Ledige eller beskæftigende
som er motiveret for et
voksen- lærlingeforløb

Revalidender og
fleksjobvisiterede

Borgere på integrationsprogrammet som har
afsluttet Danskuddannelse

Faglærte ledige med
forældede kompetencer

Langtidsledige og
selvforsørgende som har
opbrugt retten til
dagpenge

Faglærte ledige med
kompetencer, som ikke
længere efterspørges

Unge med en gymnasiel
ungdomsuddannelse, som
ikke er blevet anvendt

Borgere på
integrationsprogrammet
med mangelfulde
dansksproglige
kompetencer

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 jobbarometret. 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. sygeplejerske 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,
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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 akasserne kunne bidrag væsentligt i forbindelse med at få motiveret den ledige til at tage ejerskab for et
opkvalificeringsforløb.

Hvordan skalder 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 udarbejdet 3 spor, som skal ses som en overordnet ramme for
opkvalificeringsindsatsen1

Spor 1 1
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 dette spor.
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 eller f.eks. en real
kompetence vurdering inden en regulær uddannelsesindsats. Selve uddannelsesforløbene vil fokusere
på erhvervsuddannelse for voksne (EUV), jobrettet uddannelse og Den Regionale Uddannelsespulje.

Spor 2
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 eventuel i samarbejde med en real kompetence vurdering. Forløbene vil fokusere
på jobrettet uddannelse, EUV og Den Regionale Uddannelsespulje.

1

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.
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Spor 3
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.

De 3 spor indeholder eksempler på opkvalificeringsforløb for opkvalificeringsprate borgere. For spor 1 og 2 er
det vigtigt at bemærke, at tilbud om realkompetence vurdering spiller den afgørende faktor. Det er igennem
en kompetencevurdering, at den specialiserede ufaglærte CNC operatør kan opnår merit og f.eks. opnå at
kunne gennemføre en uddannelse som industritekniker inden for dagpengeperioden på 2 år. I forbindelse
med realkompetencevurdering skal det fremhæves, at vurderingen altid fortages med udgangspunkt i
personens nuværende ufaglærte kompetencer set i forhold til en konkret uddannelse. Det betyder, at der ikke
er frit valg på ”alle hylder”, men at merit til en uddannelse gives i forhold til helt konkrete erhvervede
kompetencer.
I 2016 har Jobcentret haft et stort fokus på at opkvalificere ledige inden for rammerne af den Regionale pulje
til uddannelsesløft. Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 % af
driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste
inden for en af ministeriet udmeldt økonomisk ramme. Rammen for Frederikshavn Kommune var i 2016 ca. 1
mio. kr., og administrationen forventer, at rammen for 2017 vil være tilsvarende. Frederikshavn Kommune har
dog brugt langt flere midler, hvilket skal ses i relation til, at uddannelserne som er omfatter af puljen, har vist
rigtig stærke beskæftigelseseffekten. Praksissen forventes fastholdt i 2017.

Delmål 2: Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
Et godt samarbejde mellem beskæftigelsespolitikken og virksomhederne er afgørende for at kunne tilbyde
flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats og fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller
sygdom på deres arbejdsplads. Derudover er et tæt samarbejde med til at sikre, at vi opkvalificere ledige
inden for brancher, hvor vi ved, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft.

Målsætning forden virksomhedsrettede indsats
Frederikshavn Kommune vil i 2017 fortsætte linjen fra 2016 og 2015 ved at have fokus på tilvejebringelse og
formidling til jobåbninger og ordinære jobs til de 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.
Resultatkrav for beskæftigelsesmål 1, delmål 1: Samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes


Samarbejdsgraden på baggrund af ABCD statistikken skal øges fra 20% til 35% svarende
til besøg på ca. 450 nye virksomheder samtidig med at samarbejdes vedligeholdes med
de nuværende A og B virksomheder.
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Det er helt centralt, at indsatsen overfor virksomhederne fastholdes. Et godt virksomhedssamarbejde er en
forudsætning for, at vi 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.

Strategi for samarbejde med erhvervslivet
Formidling af ordinære jobs er en kerneopgave, og der er stort fokus på jobskabelse. Virksomhederne skal
kende vores ydelser, og de skal vide, at vi tilbyder hjælp til rekruttering i form af oprettelse af jobannoncer,
udsøgning af cv’er samt tæt opfølgning på processen.
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 vores kontakt med virksomhederne er
tæt, får jobcentret kendskab til nogle af disse stillinger og kan så spille de ledige på banen.
Som rekrutteringspartner er vi en aktiv medspiller i forhold til at skabe vækst og udvikling i
virksomhederne. Vi kan hjælpe virksomhederne med at afklare deres kommende medarbejder-,
uddannelses- og kompetencebehov samt rådgive om, hvordan vores tilbud kan understøtte dette.
Vi ønsker at bygge bro mellem udbuds- og efterspørgselssiden for at sikre et optimalt
match mellem virksomhedernes behov og arbejdsstyrkens kompetencer. Det kræver, at vi
leverer en professionel service til virksomhederne. Virksomhederne skal opleve, at
indsatsen er virksomhedsfokuseret, og at det er nemt at samarbejde med kommunen. De
skal føle, at de får en god service og hjælp i samspillet med kommunen.

Jobbarometer
Frederikshavn Kommune 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 3 lokale jobbarometre.
Jobbarometeret for de 3 kommuner viser, at virksomhederne generelt ser lyst på fremtiden. Lidt over en
tredjedel af 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 over
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de kommende 12 måneder.
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 dog 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. En indsats som Frederikshavn Kommune ønsker at adressere
gennem vores kontakt med virksomhederne, hvor vi vil have fokus på at motivere til at virksomhederne
påtager sig et større uddannelsesansvar.
Med henblik på at omsætte den viden som jobbarometrets giver til konkrete jobs, samarbejder Jobcenter
Frederikshavn tæt med blandt andet Erhvervshus Nord, VEU-center Nord og de lokale
uddannelsesinstitutioner. Derudover er der i Nordjylland generelt stor enighed om, at det er nødvendigt
med et godt samarbejde mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken, hvis vi skal lykkes med
at sikre et godt match mellem udbuddet af- og efterspørgslen på arbejdskraft.

Fastholdelse af sygemeldte
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 8 uger.
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Beskæftigelses politisk mål nr. 2: Flere unge
skal have en uddannelse
Ministeren skriver om målet: Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention
om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de
nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og
uddannelsesinstitutioner og understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde en
varig tilknytning til arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden.
I Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at unge under 30 år skal gennemføre en
ungdomsuddannelse. Forskningen viser, at en kompetencegivende uddannelse er med til at sikre en stærk
arbejdsmarkedstilknytning, lav ledighed og et stabil indkomst. Dertil kommer, at virksomhederne i stigende
grad efterspørger viden og kompetencer, som opnås ved at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Målsætningen for unge uddannelseshjælpsmodtagere

Frederikshavn Kommune vil i 2017 fortsætte med at bygge bro til uddannelsesinstitutionerne og arbejde for,
at så mange unge som muligt påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I 2015 påbegyndte hele
25 % af de unge uddannelseshjælpsmodtagere, som vi havde kontakt til en uddannelse. Det er et stærkt
resultat som vi også i 2016 har forbedret os på, og som vi ønsker at bygge videre på i 2017.
Mange af de unge vi mødre, er unge som er droppet ud af en uddannelse, eller har arbejdet som ufaglærte og
blevet ledige, og som derfor søger om offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælpsydelse. Men det kan
også være unge, som har gennemført gymnasialeuddannelser, og som efter eksamen mangler motivation til
at fortsætte i uddannelsessystemet.
Hvert år i april, maj og juni måneder oplever vi en stigning i antallet af unge, som søger om uddannelseshjælp.
Årsagen er, at eksamensperioden nærmer sig, og at de har mistet troen på, eller ved, at de ikke kan bestå
prøverne. I 2017 vil vi tage initiativ til at igangsætte en mentorfunktion, hvor vi vil arbejde på at ”spotte” de
unge, som er i risiko for at droppe ud i forbindelse med eksamensperioden og sætte ind med en indsats, som
kan fastholde dem i uddannelsen. Det er ikke en indsats, som vi kan løfte alene, men som vi vil prioritere højt
og bestræbe os på at koordinere på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommunens centre og ungdommens
ungdomsvejledning osv.
Vi ved, at der er mange unge uden ungdomsuddannelse, som ikke modtager uddannelseshjælp og som vi
derfor ikke er i kontakt med, men som enten er-, eller er i risiko for at ende på kanten af arbejdsmarkedet.
Målgruppen strækker sig fra unge der ikke erklæres uddannelsesparate i folkeskolen, over unge der har et
begyndende misbrug og til dem som på den ene eller anden måde er selvforsørgende og/eller lever af
forælderens underhold. Denne gruppe af unge er i stor risiko for at ende på kanten af arbejdsmarkedet, hvis
ikke vi får samlet dem op og får givet dem en skolemæssig succes. Ved at sætte ind med en tidlig og tværfaglig
indsats, ønsker vi at hjælpe dem ind på en ungdomsuddannelse og videre ud på arbejdsmarkedet.

Hvordan får vi flere til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse?

Det er en ambitiøs målsætning som kræver samarbejde på tværs af ungdommens ungdomsvejledning,
uddannelsesinstitutionerne, folkeskolerne og kommunens fagcentre. Heldigvis har vi i dag et godt
samarbejde, men det er vigtigt, at vi videreudvikler det og i stigende grad ”får systemerne til at tale sammen”.
At få udsatte unge i uddannelse er ikke en opgave, som beskæftigelsesområdet kan løfte alene, men en
opgave som vi tager stort ejerskab af og som vi ønsker at prioritere.
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I beskæftigelsesindsatsen mødes uddannelsesparate unge under 30 år uden uddannelse med indsatser og
tilbud, der motiverer de unge til et uddannelsesforløb. På trods af at de i udgangspunktet er
uddannelsesparate, så er der en grund til, at de endnu ikke har gennemført en uddannelse. Nogle lider af
sociale og psykiske udfordringer, andre mangler motivationen, mens andre har udfordringer i forhold til
misbrug. Det betyder, at der i indsatsen skal tages højde for den enkelte unges komplekse og ofte
sammensatte udfordringer, hvor nøgleordene i forhold til effekten er høj kvalitet og stærk faglighed ikke bare
i sagsbehandlingen, men i særdeleshed også i den indsats vi tilbyder de unge.

StepUp – Klar til uddannelse

StepUp er et undervisningsforløb målrettet 18-30 årige uddannelsesparate på uddannelseshjælp med behov
for vejledning og opkvalificering ift. uddannelse og job. I forløbet tilbydes unge et forløb på op til 6 uger (kan
variere i forhold til udfordringer), hvor der arbejdes målrettet med at forbedre den unges kompetencer og
udfordringer. Formålet med forløbet er at:

Styrke den unges
ressourcer og
muligheder i
forhold til
selvforsørgelse

Styrke den unges
kompetencer
gennem vejledning,
undervisning og
praktik i forhold til
at gennemføre en
uddannelse

Give den unge
redskaber i forhold
til at tage større
ansvar og
engagement i eget
liv

Udsluse direkte til
uddannelse eller
beskæftigelse
(afklaring) som led i
opstart på
uddannelse.

De unge møder hver dag fra kl. 9 til 14 og undervisningen i StepUp forgår i hold, men med individuelle
samtaler. Undervisningen spænder fra konkret undervisning i valg af uddannelse, over øvelser i at gå til
jobsamtaler, og til mere værdibaseret undervisning hvor vi drøfter hvad det vil sige at være på
arbejdsmarkedet (kropssprog, førstehåndsindtryk, konflikthåndtering osv.) Derudover er der en række
individuelle moduler især knyttet til Skriveværkstedet, hvor den unge arbejder med konkrete opgaver i
forhold til den situation som vedkommende står i. Det kan f.eks. være opgaver i forhold til at skrive en
ansøgning til en virksomhed omkring en læreplads. I Skriveværkstedet er der samtidig mulighed for at få
individuel sparring og hjælp til den konkrete opgave.
Vi oplever, at mange unge mangler viden om helt banale ting som arbejdsidentitet, at kunne styre egen
økonomi og ikke mindst viden om uddannelsessystemet og derfor er det vigtigt at kunne tilbyde undervisning
på flere forskellige platforme men med varierende intensitet.
I forsøget på at gøre undervisningen så realistisk og relevant som muligt besøger vi løbende de
omkringliggende uddannelsesinstitutioner, så de unge kan blive inspireret til at træffe det rigtige
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uddannelsesvalg. Derudover besøger vi virksomheder med afsæt i kommunens fire vækstspor, så de unge kan
få indblik i, hvilke brancher der rummer gode lokale beskæftigelsesmuligheder.
Over 500 unge har deltaget i StepUp de seneste år og brugt forløbet som led i et succesfuldt trinbræt til en
ungdomsuddannelse eller et job. Det er resultater, som vi er stolt af, men som vi i 2017 vil arbejde på at
forbedre. StepUp vil i 2017 være en af nøgleindsatserne i arbejdet med at få flere unge til at gennemføre en
ungdomsuddannelse – og vi vil i 2017 også forsat videreudvikle og forberede konceptet ift. nye muligheder.

Klar – Parat – Start

Klar – Parat – Start er et tilbud til unge som ud over manglende beskæftigelse og/eller ungdomsuddannelse er
udfordret af et forbrug af rusmidler. I projektet arbejdes der ad to spor. Den unge skal ud af sit misbrug
samtidig med, at den unge på sigt skal blive klar til at påbegynde en uddannelse, eller i job. De unge der
tilbydes Klar – Parat – Start vil typisk også være tilknyttet StepUp, hvor de arbejder med at udvikle deres
uddannelsesperspektiv. Målet for den gruppe er, at de skal deltage på fuld tid i StepUp.
Tilbuddet er et faseopdelt tilbud, som består af to faser (Klar og Parat), hvor vi arbejder på at udvikle
deltagernes progression. I misbrugsarbejdet er det vigtigt at de unge ikke oplever, at de ”står stille”, men det
de flytter sig i forhold til deres misbrugsproblematikker. De to faser er:

•Når en unge visiteres til
projektet er de oftest i
"før overvejelses stadiet"
ift. deres misbrug

Klar

Parat
•Her har de unge taget en
aktiv beslutning om at
lægge misbruget på
hylden. For at rykke op i
Paratgruppen skal den
unge være ude af sit
misbrug i 14 dage

•Udsluning til:
•StepUp på fuld tid
•Praktik
•Start på uddannelse

Start!

Indholdet i tilbuddet er tilrettelagt med henblik på, at de unge udvikler en større indsigt i egne tanke- og
handlemønstre, samtidig med, at de støttes til at skabe de forandringer, der skal til for at komme ud af
misbruget og i gang med uddannelse eller job. Vores erfaringer at, at mange af de unge vi møder ofte har
underudviklede sociale kompetencer og at det er vigtigt at arbejde med at udvikle disse, hvis den unge skal ud
af sit misbrug. Derfor er samtale såvel i fællesskab med andre unge som med de ansat en vigtig indsats. I
samtalerne har vi fokus på:






Kunne håndtere trang og brug af rusmidler
Kunne håndtere sine følelser på en konstruktiv måde
Have et mål og en retning for sin fremtid
Kunne møde til planlagt tid
Kan tage kontakt til andre mennesker og skabe netværk og relationer.

Herudover tilbydes også mindfulness, NADA akupunktur ligesom der arrangeres fællesspisning osv. Vi har
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indtil videre haft gode erfaringer i arbejdet med at få unge ud af deres misbrug og ind i et konstruktivt
progressionsforløb og vi vil i 2017 arbejde på, at understøtte endnu flere unge i at komme ind på
arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse. Klar-Parat-Start kan også tilbydes i sammenhæng med
ambulant behandling, eller direkte afvænning/afrusning inden påbegyndelse.

Step-by-Step

For de unge som har diagnoser og særligt udfordrende problematikker, men som vurderes på sigt at kunne
gennemføre et uddannelsesforløb, tilbyder vi et særligt samtaleforløb. Et samtaleforløb hvor vi arbejder med
hverdagsmestring, som er et nødvendigt fundament for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
Der tilbydes individuelle samtaler tilpasset den unges aktuelle behov indenfor både en støttende, adfærds- og
kognitiv referenceramme. Den unge inddrages således i sin egen situation og egne behov, så den unge får
ejerskab af mål og indsats, for at sikre at den unge kommer i uddannelse eller i beskæftigelse. Der arbejdes
anerkendende, støttende og udviklende, dvs. med den unges måde at tænke på, den unges adfærd samt med
motiverende og åbne spørgsmål, så den unge selv kommer med svarene og forholder sig aktivt og med
ejerskab til egen situation.
Med samtaleforløbet vil den unge opnå selvindsigt, herunder selvmotivation, og opnå kognitive forandringer i
tanke- og handlemønstre, så den unge bliver bevidst om tilfredsstillelsen af at meste hverdagen og
selvforsørgelse i form af enten uddannelse eller beskæftigelse. Ved opstarten af et samtaleforløb, indgås der
en kontrakt mellem den unge og en medarbejder vedr. forventninger fra begge parter. Der opstilles
individuelle mål sammen med den unge, som bliver synlige redskaber for den unge ift. løbende udvikling.
Nogle af de problematikker som vi igennem samtalerne arbejder med omhandler:







Motivation
Selvværd og selvtillid
Tristhed og modløshed
Mistrivsel
Problematikker omkring angst
Eget ansvar for sit videre forløb ift. uddannelse eller beskæftigelse

Sideløbende med at de unge deltager i projektet, kan de også være tilknyttet StepUp eller Klar – Parat – Start
for derigennem at tilbyde en sammensat indsats, hvor vi arbejder på flere udfordringer samtidigt.

Nytteindsats

For unge der er åbenlyst uddannelsesparate og som i princippet blot ”venter” på at påbegynde uddannelse, vil
nytteindsats være en vigtig indsats. Unge uddannelsesparate som har gennemført StepUp og som også venter
på opstart på uddannelse kan nytteindsats også være relevant, hvis det f.eks. ikke kan lykkes at etablere en
virksomhedspraktik indenfor den branche, hvor de søger uddannelse.
Sammen med Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og Arbejdsmarkedsudvalget har vi udviklet en model for
indsatsen, hvor de unge i nytteindsats kan udføre meningsfulde arbejdsopgaver internt i kommune uden at
det fortrænger den ordinære arbejdskraft. De unge er f.eks. beskæftiget med at tømme tomme skoler for
inventar, vedligeholde bycykler og hjælpe til med scanningsopgaver i Stadsarkivet. Opgaver som kommunen
ikke har ressourcer til at løse, men hvor de unge kan gøre en samfundsmæssig forskel for borgere og turister,
der f.eks. får mulighed for at tage en tur på en vedligeholdt bycykel, eller se gamle skolefotos digitalt.
I nytteindsats arbejde de unge for deres ydelse i 25 timer om ugen i et forløb, der i udgangspunktet er på fire
uger. Da de unge oftest arbejder for en ydelse svarende til SU, opfordrer vi dem til at søge ordinær
beskæftigelse, hvilket mange også gør, da ”timelønnen” er væsentlig højere end i nytteindsats. Samlet set kan
man betragte nytteindsats som en slags venteposition på vej mod uddannelse og beskæftigelse for de unge
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der er tættest på arbejdsmarked.
Nytteindsats har siden vi begyndte med modellen i 2014 skabt gode resultater. Vi ser bl.a. at langt
størstedelen af de unge, der har deltaget ikke vender tilbage til en offentlig forsørgelsesydelse igen. Succesen
skyldes ikke nytteindsats alene, men indsatsen er ofte et vigtigt sidste skridt til opstart på uddannelse.

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 2: Flere unge skal have en uddannelse


Andelen af unge uddannelseshjælpsmodtagere som påbegynder et uddannelsesforløb,
skal i 2017 være på mindst 30 %.
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Beskæftigelses politisk mål nr. 3: Borgere i
udkanten af arbejdsmarkedet, herunder
langtidsledige kontanthjælpsmodtagere,
skal tættere på arbejdsmarkedet
Ministeren udtaler om målet: Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige
kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet
jobformidling og virksomhedsrettede forløb. Med indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, har
regeringen indført en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte kontanthjælpen ud med en arbejdsindkomst i
den lave ende af lønskalaen.
Frederikshavn Kommune har stærkt fokus på at bringe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på
eller ind på arbejdsmarkedet. Her vil den virksomhedsrettede tilgang i kombination med aktiv jobsøgning,
fortsat være omdrejningspunktet for indsatsen. Derudover pågår en udvikling til at kunne arbejde med
progressionsmåling, koordinerende sagsbehandling, mentorindsats, tværgående samarbejde.

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 undervejs.

Målsætning for borgerei udkanten af arbejdsmarkedet
Målsætning er at vi igennem er stærkt tværfagligt samarbejde kan få skabt hurtigere progression for
borgere i udkanten af arbejdsmarkedet.
Resultatkrav for beskæftigelsesmål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet





100 borgere skal afslutte et forløb hos Team Job og Mestring til virksomhedspraktik
Antallet af ledighedsydelsesmodtagere som kommer i fleksjob på under 10 timer om ugen,
skal være på minimum 50.
20 jobparate kontanthjælpsmodtagere skal 6 måneder efter afslutning på et
opkvalificeringsforløb stadig være i beskæftigelse.
150 sygedagpengemodtagere skal gå fra at være sygemeldte til at være deltidssygemeldte
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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. Metoderne er:

Tværgående
samarbejde

Koordinerende
sagsbehandling

Screening og
mestring

Virksomhedsrettet
indsats

Neden for vil de enkelte metoder blive gennemgået nærmere

Virksomhedsrettet indsats
For at kunne understøtte en borger i at opnå en varig forandring på arbejdsmarkedet – hvad enten borgeren
er langtidsledig, eller har andre udfordringer - skal vi være i stand til at nå ind til det, borgeren faktisk ønsker
sig for sin fremtid. Vi skal med samtaler, screeninger, profilafklaring og jobsøgning 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 løbet af den udviklingsproces vi tilbyder, sådan at borgeren selv
tilpasser sine valg til de givne omstændigheder.
At den enkelte borger er aktivt jobsøgende er afgørende for, at fastholde fokus på arbejdsmarkedet og opnår
bevidsthed omkring realistiske jobmuligheder. I samtalerne pålægger vi jobparate kontanthjælpsmodtagere
at søge job, da vi ved at en aktiv og målrettet jobsøgning, så tidligt i ledighedsforløbet som muligt, er med til
at forkorte varigheden på offentlig forsørgelse. Pålæg om jobsøgning er med til at synliggøre over for den
jobparate kontanthjælpsmodtager, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse og at en bred jobsøgning, er et
effektiv værktøj til at komme hurtigst muligt tilbage i job.
Sammen med jobsøgning har virksomhedspraktik vist sig at være et effektivt redskab i forhold til at etablere
et match mellem den enkelte ledig og en virksomhed. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagerne er der
mulighed for at etablere forløb på op til 13 uger, mens forløbslængden er op til 4 uger for jobparate. Særligt
for de aktivitetsparate er praktik et nyttigt redskab til at afdække og optræne sociale kompetencer, mens
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fokus for de jobparate mere er at optræne faglige kompetencer.
I forbindelse med virksomhedspraktik modtager ledige ikke løn men f.eks. kontanthjælp, hvilket ofte kan
opleves som en barriere for motivationen og derigennem matchet mellem den ledige og virksomheden.
Derfor vil vi have større fokus på at etablere praktik i kombination med aflønning for de timer, hvor
kontanthjælpsmodtageren arbejder effektivt. I mange virksomheder, specielt mindre, er der ofte mange små
arbejdsopgaver, hvor særligt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, har mulighed for at udføre ordinære
arbejdsopgaver samtidig med, at de optræner deres sociale kompetencer. Arbejdsopgaverne kan f.eks. være
pakkeopgaver, græsslåning, snerydning, rengøring osv. Selv få ordinære timer om ugen, kan være med til at
gøre en forskel for den enkelte kontanthjælpsmodtager.
Derudover kan kombinationen af virksomhedspraktik og ordinær beskæftigelse være med til at imødekomme
225 timers reglen. 225 timers-reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af reglen, skal
dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for 1 år.
Det svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde.

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 individuel 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.
For at sikre endnu større sammenhæng i indsatsen, vil vi tilbyde udsatte borgere, at de deres sagsbehandler
også kan fungere som mentor. Det medfører større sammenhæng i indsatsen da borgere ikke både har en
jobkonsulent og en mentor, men mødes af den samme personer hver gang. Mest vigtigt er, at
jobkonsulenten får større kendskab til borgeren og derigennem mulighed for at tilbyde en mere kvalificeret
og effektiv indsats.

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
velfungerende 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
Center for Arbejdsmarked 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 Center for Arbejdsmarked 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.
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Job og mestring
Team job- og mestring er en vigtig del af arbejdet med tidlig indsats for udsatte borgere, hvor der bliver en
tættere sammenhæng mellem den social- og sundhedsfaglige screening og vurdering. En målrettet tidlig
indsats er med til at forkorte sagsforløbene, og understøtte borgernes vej ud på arbejdsmarkedet på en
hurtigere og mere kvalificeret måde. Teamet, hvor der bl.a. er tilknyttet psykologer, fysioterapeuter og
kompetencer inden for sundhed og ernæring, vil være med til at screene ledige med henblik på at give
sagssparring til sagsbehandlerne. Dermed er det hensigten, at vi kan sætte ind med den rigtige indsats så
tidligt som muligt og reducere tiden, en borger modtager offentlig forsørgelse. Teamet har gode erfaring i
arbejdet med borgerne i forhold til at fastholde arbejdsmarkedsperspektivet og f.eks. få etableret en
virksomhedspraktik, som kan være den første trædesten til job.

Fastholdelses- og beskæftigelsesfokus
Det bør være et bærende princip i sygedagpengeindsatsen, at vi understøtter borgerne i at vende tilbage til
arbejdsmarkedet ad den korteste vej. Til det formål har vi forskellige indsatser og metoder, som benyttes i en
prioriteret rækkefølge, efter princippet om mindst mulig indgriben:
 Raskmelding
 Delvis raskmelding
 Bredere vurderinger
 Virksomhedspraktik
 Revalidering
En hurtig raskmelding er at foretrække, og de forebyggende indsatser understøtter dette. Dernæst er en
delvis raskmelding en god metode, da det erfaringsmæssigt har vist sig, at det har en positiv effekt for
sygemeldte, at starte op på deltid og arbejde med progression for at komme op på fuld tid.
Prioritering af en bredere vurdering ift. arbejdsmarkedet har indflydelse på, hvor mange Jobafklaringsforløb
vi laver i Frederikshavn Kommune. Hensigten med Jobafklaringsforløb er, at der sker en tværfaglig vurdering
af langvarige sygedagpengesager (sager som ikke kan forlænges efter Sygedagpengelovens bestemmelser –
revurdering ved 22. uger), og at indsatsen også er tværfaglig, hvis der er behov for det. Med en bredere
vurdering af borgerens muligheder på arbejdsmarkedet, vil borgerens vej til selvforsørgelse i nogle tilfælde
være bedre understøttet af et beskæftigelsesfokus frem for Jobafklaringsforløb. Vurderingen skal
selvfølgelig bero på en faglig vurdering – og i overensstemmelse med lovgivningen og den enkelte borgers
situation.
Virksomhedspraktikker – også tidligt i et sygedagpengeforløb - er også et godt redskab til afklaring ift.
arbejdsmarkedet. Endelig er revalidering en mulighed for at understøtte borgerens vej tilbage på
arbejdsmarkedet.
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Beskæftigelsesmål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være
selvforsørgende

Ministeren udtaler om målet: Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere
de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning med ca. 100.000
personer frem mod 2020. Samtidig ved vi, at en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte
først og fremmest går igennem arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter
mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske
arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv.

Den politiske ramme
I foråret 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen ”Trepartsaftale om
arbejdsmarkedsintegration”, som skal medvirke til, at flere flygtninge og familiesammenførte udlændinge
kommer i beskæftigelse og selvforsørgelse. Senere på foråret indgik regeringen og KL desuden aftalen
”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, som ligeledes skal understøtte, at flere nyankomne
udlændinge kommer i arbejde og desuden skal give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for at
løfte integrationsopgaven. De væsentligste dele af aftalerne er siden udmøntet i 2 lovforslag, som også blev
vedtaget hen over sommeren 2016:

Lov om integrationsuddannelse
Formålet er at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke opfylder kravene på det danske arbejdsmarked.
Hensigten er, at flygtninge opnår kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet
uddannelse eller opnå varig og ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Med loven kan
målgruppen bl.a. tilbydes:
 Toårigt lærlingeforløb for flygtninge og familiesammenførte flygtninge mellem 18 og 40 år, der har
fået opholdstilladelse i Danmark indenfor de sidste 5 år.
 Ansættelse i en lønnet praktikstilling på en privat eller offentlig virksomhed efter gældende
overenskomst på den pågældende fagområde.
 Bonus til arbejdsgivere:
o Kr. 20.000,- efter 6 måneders ansættelse.
o Kr. 20.000,- efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Lov om ændring af integrationsloven
Formålet med lovændringen er, at skabe bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge samt at
styrke det virksomhedsrettede integrationsprogram. I forhold til integrationsloven drejer det sig bl.a. om en
bedre overgivelse af flygtninge fra asylcentrene til kommunerne, mere fleksible regler om boligplacering af
flygtninge og flytteregler. Desuden gennemføres en målretning af integrationsprogrammet mod
arbejdsmarkedet med øget brug af virksomhedsrettede tilbud.
Ændringerne af integrationsloven udmønter sig i hhv. asylfasen, overgangsfasen og i integrationsperioden.
Asylfasen er perioden, indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse. Overgangsfasen er de første 4-8
uger efter en flygtning har fået opholdstilladelse og stadig er på asylcenteret. Integrationsperioden er
forkortet til 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt.
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Lovgivningsmæssigt lægges der op til et skarp fokus på den virksomhedsrettede tilgang med fokus på:
 Screening af flygtninges kompetencer allerede i asylfasen.
 Turbodansk (25 timer ugentlig) i overgangsfasen på 1-2 mdr. fra asyl til kommunal overtagelse.
 Flygtninge skal mødes som jobparate i kommunen og inden 4 uger tilbydes en virksomhedsrettet
indsats.
 Integrationsprogrammet afkortes til 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt.
 Danskundervisningen skal være mere erhvervsrettet.
De 2 nye love vil sammen med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen udgør den væsentligste ramme for
indsatsen på integrationsområdet i 2016.

Målsætning for integrationsindsatsen
I 2017 skal vi modtage ca. 120 flygtninge samt en del familiesammenføringer, hvilket sætter indsatsen under
pres med mange modtagelser og boligplaceringer. Derfor vil vi i 2017 have fokus på at tilbyde en virkningsfuld
og effektiv indsats.
Resultatkrav for beskæftigelsesmål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være
selvforsørgende



70 antal borgere skal afslutte integrationsprogrammet til ordinær beskæftigelse.
Der skal etableres 240 virksomhedspraktikker i forbindelse med branchepakke forløbene.

Integrationsindsatsen
Integrationsindsatsen tager sit sigte i, at integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den
virksomhedsrettede del henimod en hurtigere selvforsørgelse. Integrationen får et endnu bedre afsæt med
en sammensætning af sprogundervisning på sprogskolen og den daglige kontakt med danskere på en
arbejdsplads.
Fokus vil være rettet mod at øge antallet af integrationsborgere, som har afsluttet integrationsprogrammet
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til selvforsørgelse i enten job eller ordinær uddannelse. Igennem branchepakkerne opnår deltagerne
erfaring og kompetencer, som kan anvendes på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn kommune.
Integrationsborgere udgør dermed en vigtig arbejdskraftreserve inden for områder med gode
beskæftigelsesmuligheder

Overgangsfasen fra asyl til integrationsperioden
Asylfasen foregår på asylcentret og asylskolen og løber indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse. I
overgangsfasen modtager de flygtninge, der har fået opholdstilladelse, kursus i turbodansk 25 timer
ugentligt indtil kommunal overtagelse. I denne fase vil der blive udarbejdet en procedure for
kompetenceafdækning af den enkelte flygtning, ligesom der udarbejdes en form for CV, som oplister den
enkeltes kompetencer. Kompetenceafdækningen sigter imod at være direkte anvendelig i det videre forløb
og sender samtidig et signal om, at den enkelte flygtning mødes med krav fra kommunen om aktiv
medvirken.

Indsatsen i integrationsperioden
Integrationsprogrammet har i dag en varighed på 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt. Det er
forventningen, at alle flygtninge, der ikke er selvforsørgende, forlænges i op til de 5 år.
I samarbejde med sprogskolen modtager den enkelte integrationsborger et 4 ugers introduktionsprogram i
første del af integrationsperioden. Programmet består af 3 ugers intro, der indeholder emner omkring at
være borger i Frederikshavn Kommune, dansk kultur og arbejdsliv. Den sidste uge består af 3 dages intro på
sprogskolen og 2 dages intro til virksomhedsrettede tilbud.

Praktikforløb i kombination med undervisning
Efter introduktionsprogrammet tilbydes integrationsborgeren op til 22 ugers praktikforløb, hvor fokus er på
sprogudvikling. Forløbet består af 3 dage på sprogskole og 2 dage i praktik i en virksomhed. Der vil derfor
blive et stort behov for at finde både kommunale og private praktikpladser, hvor integrationsborgerens
sprog kan udvikles. På sprogskolen vil der være fokus på at udvikle borgerens fagsprog, og
sprogundervisningen vil derfor blive kombineret med undervisning i branchepakkerne for at klæde
integrationsborgerne bedst muligt på til at kunne arbejde indenfor branchepakkerne. Undervisningen
indeholder både emner som rettigheder og pligter på job, sygemeldinger, kommunikation (til kollegaer,
ledelsen, hvordan henvender man sig både mundtligt og skriftligt) og virksomhedsbesøg. Herudover
uddybende viden indenfor de enkelte branchepakker om fx fagforeninger/a-kasse, sikkerhed på jobbet,
ergonomi, redskaber og hjælpemidler mm. Branchepakkerne fokuserer på områder med gode
beskæftigelsesmuligheder i Frederikshavn kommune. Fælles for branchepakkerne er, at den enkelte
integrationsborger får et indgående kendskab til en branche med fokus på praktisk erfaring og
kompetenceudvikling.

Branchepakkeforløb
Efter praktikforløbet tilbydes integrationsborgeren 2 gange13 ugers branchepakkeforløb indenfor
brancherne pleje og omsorg, landbrug, slagteri/fiskeri, detail og rengøring m.fl. Der er mulighed for, at
borgerne kan have 2 pauser på op til 6 uger i forløbet. Frederikshavn Kommune arbejder ud fra, at der ingen
pauser skal være i indsatsen. Der vil desuden være fokus på, at de integrationsborgere, der er underlagt 225
timers reglen både bliver informeret om betingelserne for 225-timers reglen og støttes i at finde ordinær
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beskæftigelse på minimum 225 timer.
Branchepakkerne bygger på nedenstående moduler:
 4 ugers introduktionsprogram
 Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling
 Sprogskoleundervisning med introduktion til brancher
 2x13 ugers branchepakkeforløb/praktik
En stor del af de enkelte moduler er undervisningsforløb som en del af den forberedende indsats for at
klargøre integrationsborgerne til arbejdsmarkedet både fagligt, sprogligt og personligt. Jobvejen er et
introduktionsforløb, hvor der bl.a. undervises i arbejdsmarkedskultur i Danmark, arbejds- og familieliv og
relationen mellem arbejdsgiver og medarbejder, hvilket medfører drøftelser omkring regler og normer på en
dansk arbejdsplads, ligestilling mellem kvinder og mænd, respekt for lederen uanset køn mm.
Erfaringerne har indtil videre været, at branchepakkerne har været effektive i forhold til at få
integrationsborgere ud i job på det danske arbejdsmarked. Kommer målgruppen ikke i job i løbet af det
første år, forlænges perioden med henblik på at få den enkelte tættere på arbejdsmarkedet.
I forhold til branchepakkerne skal det bemærkes, at Center for Arbejdsmarked vil arbejde tæt sammen med
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og de faglige organisationer om at kvalificere indsatsen eventuel igennem en
partnerskabsaftale.
Opsummeret kan integrationsprocessen skitseres på følgende måde:

38

•Foregår på asylcenteret og asylskolen
•Fasen varer indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse
Asylfasen

Overgangsfasen

•Turbodansk til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse
•Kompetenceafdækning og overlevering til jobcenteret
•Forberede den enkelte flygtning på de krav, de møder i kommunen

•4 ugers introduktionsprogram
•Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling
•2x13 ugers branchepakkeforløb
•Udvikle interne/eksterne virksomhedscentre
Integrationsperioden
•225 timers reglen
0-1 år

•Mulighed for at forlænge integrationsperioden i op til 5 år
•Mulighed for nyttejob
•Massivt fokus på job og uddannelse
•Nye veje til uddannelse og job i samarbejde med VUC og HF/job Partner
Integrationsperioden •Mentorforløb via frivillige erhvervsmentorer
1-5 år
•225 timers reglen
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Ansøgning nr. 1: Mikrolån

2

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også
nytænkning af integrationsområdet.

Titel på forsøg

Mikrolån

Deltagerkommuner

Aalborg

Faglig kontaktperson

Bente Kloster, socialfaglig konsulent
Telefon

Netværkskoordinator

E-mail

Bklo-jobcenter@aalborg.dk

E-mail

Nby-jobcenter@aalborg.dk

Nette Ben-Yedidia
Telefon

Dato for ansøgning

99312724

99312725

1. dec. 2016

1. Beskrivelse af forsøget
Indledning
Aalborg kommune står bag nærværende ansøgning omhandlende forsøg med Mikrolån, herunder
støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed samt tilskud til
forsørgelse.

Kommunen ønsker med ansøgningen at udvide målgruppen af ledige, som omfattes af muligheden
for et mikrolån efter Lov om aktiv socialpolitik § 65-67. Konkret ønsker kommunen at opnå mulighed
for at tilbyde en indsats inkluderende mikrolån til relevante ledige i målgrupperne i Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats §2 stk. 1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13.

Dette ønske begrundes med to formål.
For det første muliggør fritagelsen, at kommunen kan tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats til
en række ledige borgere, for hvem støtte til at etablere en selvstændig virksomhed er et bedre
alternativ end de indsatser, de på nuværende tidspunkt er berettiget til efter LAB-lovens kap. 10-12.
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For det andet har beregninger, foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), vist, at
brugen af tilbud om mikrolån til revalidender efter lovens nuværende betingelser, giver økonomiske
gevinster for kommuner. Beregningerne er foretaget på baggrund af et projekt i Aarhus kommune og
viser, at investeringen i at tilbyde mikrolån tjenes hjem, såfremt blot 6 pct. af deltagerne, der
understøttes i at blive selvstændige, bliver selvforsørgende i en 5-årig periode. På et hold af 20 ledige
borgere udgør 6 pct. fx blot 1,2 person. Når beregninger med udgangspunkt i lovens nuværende
betingelser, har vist så positive resultater, kan udvidelse af målgruppen for tilbud om indsatsen kun
antages at øge disse.
Kommunen vurderer konkret, at disse formål opnås, såfremt tildeling af indsatsen om mikrolån
foretages på baggrund af relevante kriterier og fritagelsen er forbundet med etablering af et
understøttende forløb til de ledige.
I Jobcenter Aalborg er der allerede i dag et projekt for borgere med ønske om at blive selvstændige.
Projektet blev oprettet til revalidenderne, og der tilbydes et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
hvor alle modulerne i forløbet er bygget op omkring elementerne fra en forretningsplan. Det betyder
at deltagerne, når de har gennemført kurset, har en færdigudarbejdet forretningsplan samt et
etablerings- og driftsbudget og har fået indsigt i skatteregler, markedsføring mv til at understøtte
driften af en selvstændig virksomhed. I projektet ydes der en meget håndholdt indsats. Ved
afslutningen vurderes det, om borgers ide er så rentabel, at der bevilges mikrolån og evt. tilskud til
forsørgelse i en kortvarig periode efter revalideringsbestemmelserne.
Projektet er nu udvidet til også at rumme borgere på arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp,
uddannelseshjælp og integrationsydelse uden de dog har ret til efterfølgende mikrolån og evt. tilskud
til forsørgelse. Med ansøgningen ønskes muligheden for at bevilge mikrolån og evt. tilskud til
forsørgelse udvidet til at gælde for flere målgrupper.

Ansøgningens disposition
Ansøgningen er opbygget på følgende vis:







Først uddybes baggrunden for ansøgningen. Her skitseres de overordnede linjer for, hvad
kommunen søger fritagelse fra, hvorfor kommunen søger om fritagelse og hvordan kommunen vil
organisere brugen af fritagelsen
I afsnit 2 Mål og forventede resultater sættes fokus på de forventede effekter, kommunen har til
forsøget. Deri foretages en kobling mellem indsats, kortsigtede mål og langsigtede effekter.
I afsnit 3 om Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelse fra gældende lovgivning mv. sættes
fokus på målgruppens behov for forsøgshjemler og undtagelser fra gældende lovgivning.
I afsnit 4 Hvordan realiseres de forventede resultater sættes fokus på organisering og
implementering af forsøget.
I afsnit 5 om Evaluering opstilles et overordnet evalueringsdesign for forsøget. Her sættes fokus
på, hvordan kommunen sikrer, at forsøget løbende dokumenteres og beskrives, herunder også
forsøgets effekter.

Baggrund for ansøgningen
Hvad søges fritagelse fra og hvorfor?
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Som lovgivningen er udformet i dag er retten til hjælp til etablering af selvstændig virksomhed, jf. LAS
§ 65-67, forbeholdt revalidender, som kan imødekomme kriterierne i den første kolonne i tabel 1
nedenfor. Med disse kriterier kommer kun en meget lille gruppe af ledige i betragtning til denne
indsats. Dette skyldes, at de lediges arbejdsevne ikke skønnes at imødekomme kriteriet om at være
nedsat i en sådan grad, at en revalideringsmæssig indsats er indikeret.

I lovens nuværende betingelser for tildeling af indsatsen er det ikke muligt at tildele ledige hjælp til
selvstændig virksomhed, som ellers kan profitere af ordningen sammenlignet med de øvrige tilbud i
LAB-lovens kapitel 10-12. Dette gør sig gældende for ledige, som først og fremmest imødekommer
kriteriet om at have faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomhed.
Derudover er der tale om ledige, som i høj grad er motiverede for at blive selvstændige og som tilmed
har en personlighedsprofil, der i højere grad matcher at være selvstændig frem for lønmodtager. I
denne gruppe vil borgere med anden etnisk oprindelse også indgå.
Erfaringerne fra nuværende projekt i kommunen er, at der med projektet aktiveres nogle
arbejdsmarkedsrettede ressourcer hos borgerne, som ikke er lykkes at aktivere gennem den
almindelige indsats efter LAB kap 10-12.

Med forsøget ønsker kommunen derfor i stedet at vurdere retten til hjælp til etablering af
selvstændig virksomhed ud fra kriterierne beskrevet i tabellens kolonne til højre.
Tabel 1: Kriterier for tildeling af indsats inkluderende mikrolån
Under den nuværende lovgivning
Revalidender, som
1. er i målgruppen for revalidering jf. LAS §
46.
2. har personlige, faglige og
forretningsmæssige forudsætninger for
at drive virksomhed

Med fritagelse
Borgere som
1. har personlige, faglige og
forretningsmæssige forudsætninger for
at drive virksomhed
2. vurderes at have størst gavn af denne
støtte sammenlignet med anden indsats
efter LAB kap. 10-12 med henblik på
selvforsørgelse

3. vurderes at have størst gavn af denne
støtte sammenlignet med anden
revalidering med henblik på
selvforsørgelse

3. fra starten har en forretningside, som
gennem projektet kan omsættes til en
realiserbar og rentabel forretningsplan

4. fra starten har en forretningsidé, som
gennem projektet kan omsættes til en
realiserbar og rentabel forretningsplan

Ved at lægge disse kriterier til grund for tildeling af indsatsen, tilbydes de ledige en yderlig mulig
indsats, som tager hensyn til ønsket om en selvstændig virksomhed. Denne mulighed øger disse
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lediges motivation til at tage initiativ i retning mod større selvforsørgelse. Dette uddybes videre i
afsnit 2 om mål og forventede resultater.

Hvordan organiseres og understøttes forsøgets fritagelse?
Forsøget indebærer at Jobcenter Aalborgs nuværende projekt udvides. Jobcenter Aalborg står for
henvisningen af borgerne. Endvidere for gennemførelsen af projektet, indtil projektet flyttes til
Aalborg Kommunes Erhvervsafdeling - Business Aalborg i 2017. Der vil således komme et tæt
samarbejde med Business Aalborg om screeningen af borgerne på baggrund af Jobcentrets første
henvisning og Business Aalborg vil blive ansvarlige for gennemførelsen af projektet (vejlednings- og
opkvalificeringsforløbet) samt opfølgningen på den igangsatte virksomhed.
Jobcenter Aalborg har i fase 1 således ansvaret for henvisningen og stillingtagen til mikrolån i fase 3
på baggrund af sparing med projektmedarbejder. Projektmedarbejder (Aktuelt organiseret i
jobcentret men på sigt i Business Aalborg) har ansvaret for screeningen i fase 1 samt gennemførelsen
af vejledning- og opkvalificeringen i fase 2.
I fase 4 vil der ske opfølgning på opstarten af virksomheden i et samarbejde mellem Jobcentret og
projektmedarbejder.
Ydermere beregner og bevilliger social- og ydelsesområdet selve ydelsen.

FASE 1: Henvisning og screening
De lediges henvisning til et forløb vurderes på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i samspil
med en erhvervs- og socialfaglig sparring med de ledige. Derudover vil der også skulle ligges vægt på,
om borger er helbredsmæssigt i stand til at klare en selvstændig virksomhed og har opbakning fra sine
nærmeste.
Herefter sker en screening ved projektmedarbejder ift. at afklare, hvorvidt det er tale om en realistisk
forretningside, som vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation.

FASE 2: Vejlednings- og opkvalificeringsforløb ”Fra ledig til virksomhedsejer”
Efter screening henvises de relevante ledige til et tre måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb,
hvor der er mødepligt fem dage om ugen. Formålet er at klæde de ledige på med de rette faglige
kompetencer. Kursusforløbets moduler er bygget op om elementerne fra en forretningsplan og
indebærer blandt andet oplæg om, hvordan et produkt sælges, hvordan en markedsanalyse
udarbejdes samt indsigt i markedsføring af produkt eller serviceydelser. Det betyder at de ledige,
efter at have gennemført kurset, har udarbejdet en færdig forretningsplan samt et etablerings- og
driftsbudget. – Og uanset om det munder ud i etablering af selvstændig virksomhed har tilegnet sig
kompetencer som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.
FASE 3: Indstilling til at få mikrolån
Efter de 3 måneders vejlednings- og opkvalificeringsforløb, danner budgettet og forretningsplanen
grundlag for en kvalificeret vurdering af, om den ledige indstilles til et mikrolån i størrelsesordene
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1000-50.000,- kr. Dette sker i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og projektmedarbejder med
vægt, på hvorvidt budget og forretningsplan reelt skønnes at kunne bringe borgeren i selvforsørgelse.
Det søges derved sikret, at de ledige ikke efterfølgende er efterladt med en betydelig gæld, såfremt
drift af virksomheden ikke lykkedes. Dette understøttes endvidere af, at der i forløbene udelukkende
arbejdes med mikrolån i størrelsesordenen 1000 kr. - 50.000 kr.
FASE 4: 6 måneder med tilskud til selvforsørgelse
Såfremt forretningsplanen vurderes realiserbar og rentabel, bevilges et mikrolån og eventuelt tilskud
til forsørgelse i en periode på højest 6 måneder, alt efter drifts- og etableringsbudgettet.
Under de 6 måneder følges der løbende op på de lediges forretningsplan. Endvidere tilbydes de ledige
deltagelse i netværk for virksomhedsejere med nystartede virksomheder. Denne mulighed består
også efter endt indsatsperiode.
Der vil være tale om en håndholdt indsats igennem alle faserne.

2. Mål og forventede resultater
Det overordnede formål med forsøget er at tilbyde en mere individuelt tilpasset indsats til en række
ledige borgere, for hvem støtte til at etablere en selvstændig virksomhed er et bedre alternativ end
de indsatser, de på nuværende tidspunkt er berettiget til efter LAB-lovens kap. 10-12. I sidste ende er
målet netop at rykke disse ledige borgere tættere på selvforsørgelse.
Forsøget forventes at kunne skabe følgende resultater på kort sigt:






Der iværksættes 4 forløb om ”fra ledig til virksomhedsejer” om året, svarende til i alt 12 forløb af
3 måneders varighed.
Deltagelse udgøres af ca. 80 ledige borgere i forløbet ”fra ledig til virksomhedsejer” som
forudsætning for bevilling af mikrolån.
De ledige får mulighed for at undersøge om deres forretningsidé er realiserbar
De lediges deltagelse i forløb giver nye færdigheder, som de kan gøre brug af løbende til at
kvalificere forretningsplan inden bevilling af mikrolån vurderes.
De lediges deltagelse i forløbet forventes at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet uanset om
det munder ud i etablering af en selvstændig virksomhed.

Følgende resultater forventes på mellemlang sigt:
 Der bevilliges mikrolån til 60 borgere med en kvalificeret forretningsplan
Og slutteligt forventes følgende resultater at opnås på lang sigt (3-5 år):




45 ledige kommer i selvforsørgelse efter endt støtteperiode
Etablering af egen virksomhed kan tilføre de ledige nye netværk og sociale kontakter
Kommunen opnår økonomiske gevinster ved de 45 lediges selvforsørgelse

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.
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Ansøgningen kræver følgende ændringer:
-

-

-

-

-

-

Lov om aktiv Socialpolitik §§ 65-67 udvides til også at omfatte Lov om aktiv
Beskæftigelsespolitik § 2 stk. 1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13.
Dog således, at det tilføjes, at borgere under forløbet kan modtage hidtidige
forsørgelsesgrundlag med samme modregningsregler som for revalidenderne.
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14 og 15, udvides til, at støtten også kan gives til
borgere i LAB § 2 ifm. tilbud efter LAS § 65.
Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik § 21b stk. 3, LAB § 68a stk. 6, LAB § 75a, LAS § 74g stk. 1 nr.
3 og LAB §§ 92 96 og 96a udvides til, at der også kan indgå tilbud efter LAS § 65-67.
Lov om aktiv beskæftigelsespolitik § 25 udvides til også at gælde Lov om aktiv
Beskæftigelsespolitik § 2 stk. 1 nr. 7,10,11 og, at tilbud efter kap. 10-12 udvides til også at
omfatte tilbud efter LAS § 65-67.
LAS § 13 udvides, så det er muligt at fritage for rådighed for borgere i tilbud efter LAS §§ 6567.
Lov om aktiv Socialpolitik § 13c udvides, således det er muligt at undtage for at udnytte
arbejdsmulighederne i en periode på op til 6 måneder, hvor der udbetales ydelse under
opstart af virksomhed efter LAS §§ 65-67
Lov om aktiv Socialpolitik § 13f udvides, således det er muligt at undtage fra det skærpede
rådighedskrav i en periode på op til 6 måneder, hvor der udbetales ydelse under opstart af
virksomhed.
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 21f udvides eller der oprettes et § 21g, for målgruppe
Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik § 2 stk. 1 nr. 2,3,7,10,11,12 og 13, hvoraf det fremgår, at
borgere der deltager i tilbud efter LAS § 65-67 i en periode på op til 6 måneder kan fritages
for
o personligt fremmøde til jobsamtaler efter LAB §§15-20 og §73a
o jobsøgning og joblog efter LAS § 13a og LAB § 73d/LAS § 75 stk. 1 nr. 1
o pligt til tilbud efter LAB kap. 9b-12 jf. §§ 92,94,96 og 96a
o pligt til at henvise til anden aktør jf. LAB § 73c stk. 2
I-lov §§ 17a, 23 ,23a og 23d udvides til at der også kan indgå tilbud efter LAS § 65-67.
I-lov §§ 20, 26 og 26a tilføjes mulighed for at fritage borgere i en periode på op til 6 måneder,
hvor der udbetales ydelse under opstart af virksomhed efter LAS §§ 65-67

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Udrulning af forsøget vil gennemgå to faser:
FASE 1: Implementering og opfølgning
Efter forsøget er godkendt, skal der arbejdes med implementering og organisering af forsøget i
forhold til at realisere de forventede resultater. På baggrund af anbefalinger fra slutevalueringen af
frikommuneordningen I vil der i denne fase være følgende fokusområder:







At opstille klare mål og succeskriterier for forsøget
At sikre, at alle involverede aktører i kommunen er bevist om forsøgets mål og succeskriterier
At udarbejde en realistisk tidsplan for forsøget
At nuværende procedurer/arbejdsgangs-beskrivelser udvides med de nye tildelingskriterier
At medarbejdere orienteres om udvidelsen og klædes på fagligt, såfremt det skønnes nødvendigt.
At der følges løbende op på fremdrift og udfordringer i forsøget
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I denne fase er det muligt at foretage små justeringer ud fra de løbende erfaringer i forsøget.
FASE 2: Evaluering
Evalueringsfasen kommer i forlængelse af implementerings- og opfølgningsfasen og igangsættes ca.
et år før forsøget skal være færdigevalueret. Fasen beskrives nærmere i næste afsnit.
5. Evaluering
I evalueringsfasen fastlåses indsatsen i kommunen og der fokuseres på at beskrive indsatsen og
resultaterne heraf. I den forbindelse etableres en række målpunkter i evalueringsperioden. Her kan fx
måles på følgende - tidspunktet for målingen er også noteret:
Tabel 2:
Tidspunkt for måling

Målepunkt

Hver 3. måned (svarende til afslutningen af
vejlednings- og opkvalificeringsforløb)





Deltagerantal i forløb
Antallet af bevilgede mikrolån
Beløbsniveau for mikrolånsbevillinger

Løbende



Antal ledige, som bliver selvforsørgende (ud
af de, der er bevilget mikrolån)
Antal ledige, som må afvikle virksomheden
grundet 1) Manglende rentabilitet og 2)
mikrolånets størrelse
Antal ledige, som på grund af afvikling af
virksomhed, har fået gæld
Karakteristik af hvilke virksomhedstyper,
som etableres
Karakteristik af om nogle virksomhedstyper
sammenlignet med andre har større
sandsynlighed for at bestå







Efter det 2. år af forsøgsperioden



Antal ledige, som fastholdes i varig
selvforsørgelse

Evalueringen sker med udgangspunkt i data fra Dream og Workbase.
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Ansøgning nr. 2: Skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved
gunstigere fradrag for lønindtægt
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også
nytænkning af integrationsområdet.

Titel på forsøg

Forsøg med, at skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved
gunstigere fradrag for lønindtægt

Deltagerkommuner

Aalborg Kommune

Faglig kontaktperson

Karen Jacobsen
Telefon

Netværkskoordinator

E-mail

Kaj-jobcenter@aalborg.dk

E-mail

Nby-jobcenter@aalborg.dk

Netta Ben-Yedidia
Telefon

Dato for ansøgning

99312729

99312725

01.12.2016

1. Beskrivelse af forsøget
Indledning
Aalborg kommune står bag nærværende ansøgning omhandlende forsøg med Gunstigere fradrag for
lønindtægt.
Kommunen ønsker med ansøgningen at øge det fradrag, som gives til modtagere af uddannelseseller kontanthjælp eller integrationsydelse, for lønindtægt, således at dette stiger fra de nuværende
25,74 kr. pr. udført arbejdstime til kr. 85 pr. løntime.
Der søges om mulighed for at se bort fra 85 kr. pr arbejdstime med henvisning til den tilladelse, som
er givet til i alt 14 andre kommuner, jf. § 7 Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, nr.
473 af 25. maj 2016 (forsøget udløber 31. december 2016).
Mulighederne for gunstigere fradrag for lønindtægt skal benyttes som et aktivt og motiverende
redskab i samarbejdet mellem borgerne og beskæftigelsesrådgivere og virksomhedskonsulenter.
Virksomhedskonsulenterne skal i deres kontakt med virksomhederne være opmærksomme på at
opdyrke mulige jobfunktioner, også selvom det kun er af få timers varighed pr. uge samt at formidle
kontakten mellem virksomhed og borger.
Dette ønske er begrundet som følger:
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For det første må det umiddelbart været motiverende for borgerene at få lov til at beholde en andel
af en lønindtægt. Det følger heraf, at såfremt andelen øges, vil der potentielt være tale om en større
motivationsfaktor. Konkret er der i dag tale om et så begrænset beløb, som ikke modregnes i
borgerens ydelse, at den økonomiske gevinst ved at påtage sig nogle få ordinære arbejdstimer er
minimal. Ikke mindst taget i betragtning, at målgruppen består af udsatte borgere, som ikke opnår
beskæftigelse i mange timer på denne måde. Erfaringerne viser, at muligheden ikke understøtter
borgerne i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi gevinsten er for lille.
For det andet er det vores erfaring, at særligt borgere, som er i risikogruppen for at blive
marginaliseret fra arbejdsmarkedet pga. andre problemer end ledighed, har svært ved, at se
gevinsten ved, at påtage sig nogle få lønnede arbejdstimer. At der skal afleveres lønsedler, inden der
kan beregnes et supplement til lønindtægten, opleves som en større byrde end udsigten til en
beskeden økonomisk gevinst, da disse opgaver kan synes vanskelige at håndtere. Og af borgeren vil
blive vurderet i forhold til den faktuelle økonomiske gevinst, som ved den nuværende ordning vil
beløbe sig til få 100 kr. Som anført ovenfor: Hvis man kunne se bort fra et større beløb, vil det være
umiddelbart være mere motiverende for borgeren også blot at påtage sig få timers arbejde om ugen.

Ansøgningens disposition
Ansøgningen er opbygget på følgende vis:







Først uddybes baggrunden for ansøgningen, jf. ovenfor.
I afsnit 2 Mål og forventede resultater sættes fokus på de forventede effekter, kommunen har til
forsøget. Deri foretages en kobling mellem indsats, kortsigtede resultater og langsigtede
resultater.
I afsnit 3 om Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelse fra gældende lovgivning mv. sættes
fokus på målgruppens behov for forsøgshjemler og undtagelser fra gældende lovgivning.
I afsnit 4 Hvordan realiseres de forventede resultater sættes fokus på organisering og
implementering af forsøget.
I afsnit 5 om Evaluering opstilles et overordnet evalueringsdesign for forsøget. Her sættes fokus
på, hvordan kommunen sikrer, at forsøget løbende dokumenteres og beskrives, herunder også
forsøgets effekter.

2. Mål og forventede resultater
Det overordnede mål er, at de udsatte borgere skal komme tættere på arbejdsmarkedet. Hvis
borgerne faktisk får en reel indtægt, når de arbejder, vil dette i sig selv virke motiverende for at
påtage sig ordinært lønarbejde, om end det kun er få timer om ugen, der er mulighed for.

På kort sigt forventes følgende resultater:



Øget motivation, også set i lyset af 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet, også ved job på få
timer om ugen.
Det forventes, at rådgiverne får mere fokus på muligheden for borgerens deltagelse på det
ordinære arbejdsmarked. Jobkonsulenterne får fokus på, om der er opgaver, som arbejdsgiverne
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ikke får løst, og ikke kun om der er tale om deciderede jobs. Opgaver, der kan løses på timebasis,
kan være en vej til flere timer eller mere varig beskæftigelse.
Tilknytning til en arbejdsplads og arbejdsmarkedet giver erfaring og tro på, at det faktisk er en
reel mulighed at komme ud på arbejdsmarkedet.

På længere sigt forventes følgende resultater
 De kortsigtede resultater øger sandsynligheden for en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
 En mere aktiv deltagelse i arbejdslivet vil også medføre, at borgerens sundhed generelt forøges.
Det medfører automatisk mere sundhed at være en del af arbejdslivet. Denne gruppe tilhører ofte
de borgere, der er ramt af ”ulighed i sundhed”.
 Man kan få inspiration af kolleger til at leve et sundere liv.
 Det vil også smitte af på evt. børn, hvis forældrene ikke er marginaliseret ift. arbejdsmarkedet.
Marginalisering på arbejdsmarkedet fører ofte til marginalisering i andre dele af livet.
 Virksomhederne vil generelt kunne få løst opgaver, som i dag ikke løses – eller skal løses fx af
ejeren selv efter arbejdstid.

Det er en nødvendig præmis for forsøget (og tilladelsen), at rådgiverne har en løbende
opmærksomhed på, om borgerne ved disse timer går fra at være uddannelses- eller aktivitetsparate
til at være jobparate.

Så gælder den lempeligere modregning ikke længere, og borgerne må tilskyndes til at søge ordinære
jobs, hvilket de også har fået kvalifikationer og er blevet mere parate til. Aalborg Kommune vil derfor
indlægge faste statussamtaler i teamet med netop fokus herpå.
Det specifikke mål er, at 200 flere borgere, end de aktuelle 79, har ordinære timer ved forsøgets
afslutning. Det er ikke muligt at opstille et konkret økonomisk mål.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.
Målgruppen er personer, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp eller integrationsydelse jvf.
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2 stk. 3 og 13
Med udgangspunkt i Lov om en aktiv socialpolitik § 30 stk. 1 og § 31, stk. 1 og 3 ses der med gældende
lovgivning bort fra 25,74 kr. pr. udført arbejdstime for denne gruppe borgere.
Der er behov for, kommunen får lov til at se bort fra 85 kr. pr time i lighed med den tilladelse som
flere kommuner har. Den lovgivningsmæssige ændring skal ske iht. LAS § 30 stk. 1 og 31 stk. 1 og 3.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Realisering af de forventede resultater kræver håndtering/indsats i relation til alle implicerede parter.
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Borgerne
Borgerne skal først og fremmest informeres om muligheden, jf. også punkterne om rådgivere og
virksomhedskonsulenter nedenfor. Herunder vil det indgå i mere jobrettede samtaler at tale med
borgerne om, hvordan man evt. kan udnytte eget netværk til at være opsøgende. Borgerne skal
klædes på til at opsøge virksomheder for at tilbyde deres arbejdskraft.
Der ses ikke umiddelbart at være problemer med borgernes retssikkerhed ifm. dette forsøg.
Borgernes sag vil blive fulgt op jvf. de gældende regler.
Rådgiverne
Rådgiverne skal tilskyndes til at have fokus på, at også få timer på arbejdsmarkedet er en mulighed,
og vel at mærke med den ansøgte mulighed en økonomisk attraktiv ordning. Dette skal indgå som et
element i at føre mere jobrettede samtaler med borgerne. Det gælder også selvom det er en borger
med mange problemer f.eks. af social eller sundhedsmæssig karakter.
Da det er erfaringsmæssigt kan være en barriere at håndtere aflevering af lønsedler, vil det kunne
indgå i rådgivningen, hvordan denne opgave af borgerne kan løses hurtigt og enkelt.
Virksomhedskonsulenterne
Virksomhedskonsulenterne er meget vigtige i forhold til i deres øvrige dialog med arbejdsgiverne. De
skal have fokus på, om der er opgaver, som ikke bliver løst, eller som blot med fordel kunne løses af
en ledig borger i få timer i løbet af arbejdsugen. Det handler i høj grad om at skabe jobåbninger, hvor
der måske ikke er et ordinært eller egentligt job, men blot nogle opgaver, som skal løses. Den ledige
prøver sig af, og virksomheden får samtidig hjælp.

5. Evaluering
Aalborg Kommune fastlægger et endeligt evalueringsdesign i forlængelse af godkendelse af
ansøgningen. Vi foreslår at gøre dette i dialog med STAR, så der fastlægges og besvares
undersøgelsesspørgsmål af fælles interesse.
Som eksempler kan fremhæves følgende:








Hvor mange borgere har ved forsøget afslutning en arbejdsindtægt fra ordinær beskæftigelse, jf.
ambitionen om 200 borgere (simpel optælling i kombination med opgørelse af samlet potentiel
gruppe af borgere).
Hvor mange timer er der tale om?
Hvilken betydning har muligheden for et øget fradrag (økonomisk gevinst) haft for disse borgeres
faktiske erhvervelse af job på få timer?
Hvordan er jobåbningen opstået (eget initiativ vs. virksomhedskonsulent)
Hvilken betydning oplever borgerne, at deres tilknytning til arbejdsmarkedet har for øvrige
livsforhold (sundhed, social trivsel, fremadrettede forventninger).
Undersøgelse af hvilke opgaver, der er tale om, evt. opdelt på brancher, herunder en afdækning
af, hvordan opgaverne adskiller sig fra de opgaver, som løses på helt ordinære vilkår i deltidseller fuldtidsstillinger.
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Hvilke evt. barrierer opstår i forhold til at flytte borgere fra nuværende målgruppe til gruppen af
jobparate i takt med positiv progression.

Datakilder og faktiske evalueringsaktiviteter fastlægges mest hensigtsmæssigt efter fastlæggelse af de
endelige undersøgelsesspørgsmål.
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Ansøgning nr. 3: Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte
målgrupper
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også
nytænkning af integrationsområdet.

Titel på forsøg

Mulighed for at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper

Deltagerkommuner

Frederikshavn, Thisted og Aalborg

Faglig kontaktperson

Aleksander Risom Nyrup
Telefon

Netværkskoordinator

E-mail

arn.jobcenter@thisted.dk

E-mail

Nby-jobcenter@aalborg

Netta Ben-Yedidia
Telefon

Dato for ansøgning

2131 8924

9931 2725

1. december 2016

1. Beskrivelse af forsøget
Indledning
Tre kommuner fra det nordjyske frikommunenetværk samarbejder om nærværende ansøgning
omhandlende forsøg med at fremme iværksætteri hos udvalgte målgrupper. Der er tale om følgende
tre kommuner: Frederikshavn, Thisted og Aalborg.

De nordjyske kommuner samarbejder allerede på forskellig vis med Region Nordjylland om at sikre
fortsat vækst i Nordjylland. Et af fokusområderne i den sammenhæng er initiativer, der understøtter
flere iværksættere og vækstiværksættere.

I den forbindelse ønsker kommunerne med nærværende ansøgning at skabe de rette rammer for, at
ledige dimittender og integrationsborgere har mulighed for at realisere de ideer, de har om at starte
egen virksomhed. Ansøgningen tjener først og fremmest formålet om at bringe de to målgrupper
tættere på selvforsørgelse. Dette sikres ved, at kommunerne med forsøget understøtter relevante
ideer med rådgivning og løbende støtte, samt at der fritages for en række bestemmelser i
lovgivningen for de to målgrupper. Med disse to virkemidler vurderes det, at ideer kan udvikle sig til
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nye spirende virksomheder i Nordjylland, som på sigt er med til at understøtte udvikling og etablering
af flere arbejdspladser.

Kommunernes ansøgning udmønter sig mere konkret i følgende ønsker for fritagelse og muligheder
for de to målgrupper:

Aalborg Kommune er primært interesseret i at fokusere på dimittender, mens Frederikshavn
Kommune og Thisted Kommune ønsker at fokusere på integrationsborgere. Foruden disse kommuner
er der tilkendegivet interesse fra Hjørring Kommune og Jammerbugt Kommune i forhold til at tilslutte
sig forsøget.

Ansøgningens disposition
Ansøgningen er opbygget på følgende vis:








I dette afsnit om Beskrivelse af forsøget uddybes baggrunden for ansøgningen. Her skitseres de
overordnede linjer for, hvad kommunerne søger fritagelse fra i forhold til de to målgrupper,
hvorfor kommunerne søger om fritagelse og hvordan kommunerne vil organisere brugen af
fritagelserne
I afsnit 2 Mål og forventede resultater sættes fokus på de forventede effekter, kommunerne har
til forsøget.
I afsnit 3 om Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelse fra gældende lovgivning mv. sættes
fokus på hvilke undtagelser fra gældende lovgivning, der er behov for, hvis forsøget skal kunne
implementeres som beskrevet.
I afsnit 4 Hvordan realiseres de forventede resultater sættes fokus på organisering og
implementering af forsøget.
I afsnit 5 om Evaluering opstilles et overordnet evalueringsdesign for forsøget. Her sættes fokus
på, hvordan kommunerne sikrer, at forsøget løbende dokumenteres og beskrives, herunder også
forsøgets effekter.
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Baggrund for ansøgningen
Forsøget berør to målgrupper, henholdsvis ledige dimittender og ledige integrationsborgere.

Med henblik på at udsøge relevante ledige i de to målgrupper opstilles mulige tildelingskriterier
herfor. Disse kriterier ligger, sammen med en individuel vurdering, til grund for screeningsprocessen i
fase 1 for begge målgrupper, som beskrives senere i dette afsnit.

Tabel 3: Eksempler på kriterier for tildeling af indsats
Dimittender

Integrationsborgere

Dimittender, som

Integrationsborgere, som eksempelvis

5. har relvante og potentielle
forretningsideeer
6. er motiverede og kan se sig selv ind i
rollen som selvstændig

1. er motiverede og kan se sig selv ind i
rollen som selvstændig
2. har faglige og forretningsmæssige
kompetencer for at drive virksomhed
3. har en forretningside, der, i samarbejde
med relevante aktører, vurderes at have
potentiale til at blive en levedygtig
virksomhed.
Nedenstående beskriver herefter først den del af forsøget, der har fokus på dimittender, hvorefter
forsøgets anden del om borgere i integrationsprogrammet uddybes.

Dimittender

’

Kommunernes ønsker i forhold til dimittender
Der er allerede i dag et udbygget samarbejde mellem Væksthus Nordjylland, de lokale
erhvervskontorer og kommunerne, når det kommer til at understøtte generel iværksætteri. Bl.a.
gennem vejledning, rådgivning, råd om finansiering, iværksætter-cafeer, workshops, temaarrangementer, mv. Senest er der igangsat EU Socialfondsprogrammet Innovativ Vækst hos Væksthus
Nordjylland. Dertil kommer, at Vækstforum Nordjylland i sin handleplan for den regionale vækst- og
udviklingsstrategi 2015-2018 økonomisk ønsker at understøtte initiativer vedr. iværksætteri.
Samtidig oplever særligt Aalborg disse år, at der uddannes flere og flere højtuddannede – og at dette
afspejles i ledighedsstatistikken. En opgørelse fra august 2016 viser, at ca. 45 pct. af alle adagpengemodtagere ved jobcenter Aalborg har en videregående uddannelse. Forsøget vil særligt
fokusere på højtuddannede dimittender fra UCN, AAU og lign. uddannelsesinstitutioner, da disse ofte
har den nyeste viden med sig fra deres uddannelse. En stor del af disse ledige højtuddannede har
ydermere stærke iværksætter ideer. Som reglerne er i dag har jobcenteret dog ikke videre mulighed
for at understøtte sådanne ideer. Fokus i de afholdte jobsamtaler er netop almen jobsøgning og
status på ansøgte job. Derudover skal den enkelte ledige stå til rådighed og via Jobloggen påvise
jobsøgningsaktivitet samt ugentligt bekræfte sin jobsøgning. Den eneste mulighed, som jobcenteret
har for at understøtte iværksætteri er bevilling af vejledning og opkvalificeringsforløb. Her kan dog
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ikke bevilges mere end 6 uger under de første 26 ledighedsuger. Erfaringer fra en tidligere
forsøgsordning med iværksætteri 1 viser, at 6 uger ikke er nok. Her fik deltagerne op til 40 ugers
rådgivning, sparring og støtte, hvilket resulterede i at 54 pct. af deltagerne efter endt forløb blev
selvstændige.
Med andre ord. De ideer, der med den rette støtte, rådgivning, og eksterne finansiering, kunne blive
en ny spirende virksomhed i Nordjylland og på sigt kunne være med til at understøtte udviklingen og
etableringen af flere arbejdspladser i Aalborg og Nordjylland, risikerer at gå tabt, fordi den aktive
beskæftigelsesindsats ikke understøtter iværksætteri.
Derfor ønsker kommunen at lave forsøg hvor indsatsen i jobcentret i højere grad end i dag kan
understøtte iværksætteri. For at dette kan realiseres ønsker kommunen følgende lovhjemler:
Fritagelse fra rådighedsforpligtelse
Der ønskes mulighed for, at den enkelte fritages for rådighed, herunder at bekræfte jobsøgning og
dokumentere jobsøgning via Jobloggen, da fokus i stedet vil være på foretningsplanen, herunder
progression af denne frem mod etabletring af selvstændig virksomhed.
Min Plan erstattes med Min Iværksætterplan
Den ledig dimmitend udarbejder i tæt samarbejde og sparring med jobcentret,
erhvervsfremmeaktører samt andre relevante parter, såsom uddannelsesinstitutioner, en plan for
iværksætterforløbet kaldet Min iværksætterplan. Planen skal sikre at den enkelte og jobcentret har
fokus på at det er iværksætteri, der er målet for planen og ikke job, som det er med Min Plan.
Fokus i jobsamtalen flyttes
I jobsamtalen flyttes fokus fra konkret jobsøgning til progression og udvikling i
forretnings/businessplan for den spirende virksomhedside. Denne progression vil i høj grad ske for
den enkelte gennem den sparring og rådgivning vedkommende modtager via iværksætterforløbene.
Dispensationen vil give jobcentrene mulighed for at afholde målrettede, individuelle samtaler med
fokus på progression i arbejdet med forretningsplanen. Det vil medvirke til at den lediges motivation
fastholdes igennem hele forløbet og dermed medvirke til, at de forventede mål nås.

Mulighed for at bevilge længerevarende iværksætterforløb tidligt i ledighedsforløbet
Endelig ønskes der mulighed for meget tidligt i ledighedsforløbet at kunne bevilge længerevarende
iværksætterforløb, hvor den enkelte gennem rådgivning, undervisning, sparring og mentorstøtte
arbejder med sin businessplan og finansiering af ideen.
Det er kommunernes vurdering, at det bør være muligt at kunne deltage i et iværksætterforløb
allerede tidligt i et ledighedsforløb. Der vil motivationen ofte være høj og den enkelte besidder stadig
nyeste vide nfra den netop afsluttede uddannelse, og derfor bør der ikke være varighedsbegrænsning
på vejledning og opkvalificering, da iværksætterforløb på højt niveau ofte har en længere varighed
end de 6 uger, som loven i dag giver mulighed for.

1

Etableringsordningen i regi af Væksthus Nordjylland og i samarbejde med Aalborg Universitet. Støttet af Vækstforum med
Socialfondsmidler
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Hvordan organiseres og understøttes forsøgets fritagelse?
Forsøget indebærer samarbejde mellem Jobcentrene, Væksthus Nordjylland og øvrige
erhvervsaktører om at etablere og gennemførelængerevarende iværksætterforløb for ledige tidligt i
ledighedsforløbet.
Dette vil have forskellige faser hvor de enkelte aktører har forskellige roller og ansvar.

FASE 1: Screening
De lediges deltagelse i et iværksætterforløb bør vurderes af jobcenteret i samarbejde med
erhvervsaktører på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i samspil med en erhvervsfaglig
sparring med den ledige. Hvad angår sidstnævnte er det fx vigtigt at afklare, hvorvidt det er realistisk,
at etableringen af en selvstændig virksomhed vil løse pågældendes forsørgelsesmæssige situation.
Jobcentret er ansvarlig for at markedsføre muligheden for Min Iværksætterplan overfor relevante
ledige; dels gennem samtaler, og dels i dialog med a-kasser, uddannelsesinstitutioner, på sociale
medier mv.

FASE 2: Forløb i jobcenteret sideløbende med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
Efter screening udarbejder den ledige i samarbejde med jobcenteret Min Iværksætterplan. Når der
udarbejdes en Min Iværksætterplan får den ledige mulighed for at blive fritaget for rådighed og
indholdet i jobsamtalerne i jobcentret fokuseres på iværksætterplanen og progression i denne.
Frem for aktivering i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller vejledning og opkvalificering,
henvises den ledige tidligt i ledighedsforløbet til iværksætterforløb hos Væksthus Nordjylland og/eller
det lokale Erhvervskontor. Frem til 2019 henvises der i særdeleshed til EU Socialfondsprogrammet
Innovativ Vækst hos Væksthus Nordjylland. Formålet er at klæde de ledige på med de rette faglige
kompetencer.
Væksthus Nordjylland, lokale erhvervskontorer og/eller andre relevante parter er ansvarlig for
iværksætterforløbene og sikre løbende, gennem deres viden, ekspertise, samarbejde med eksperter
på området, kenskab til iværksætteri og de konkrete businessplaner, at kun levedygtige ideer
fortsætter. Hvis det undervejs vurderes, at en ide alligevel ikke vurderes realiserbar, afsluttes
forløbet.
Jobcentret er ansvarlig for udarbejdelse af Min Iværksætterplan og kontakten til de ledige i
kontaktforløbet samt køb af iværksætterforløbene. Jobcentret vil løbende blive orienteret om
progression og udvikling, hvilket vil danne afsæt for de samtaler, der fortsat vil være i jobcentret med
den enkelte.

FASE 3: Virksomhedsejer eller alternative muligheder
Den enkelte ledige ophører med dagpenge, når der etableres selvstændigt cvr-nummer. For de ledige
der ikke lykkedes med at etablere selvstændig virksomhed med afsæt i deres iværksætterplan,
drøftes alternative muligheder.
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Integrationsborgere

’

Hvad ønskes i forhold til integrationsborgere
Nogle flygtninge og familiesammenførte, i integrationsprogrammet, har arbejdsmarkedserfaring og
kompetencer fra deres hjemlande, som de ønsker at anvende i Danmark som selvstændigt
erhvervsdrivende. En del flygtninge og familiesammenførte, har en stærkere iværksætterkultur end
det er tilfældet for etniske danskere. Imidlertid kan det være svært at påbegynde en selvstændig
virksomhed samtidig med deltagelse i integrationsprogrammet.

Fritagelse fra rådighedsforpligtelse i forhold til 225-timers reglen
Kommunerne ønsker at fritage borgere i integrationsprogrammet for rådighedsforpligtigelsen ift. 225timers reglen. Dispensation fra ovenstående skal medvirke til at borgeren, på fuld tid, kan arbejde på
at etablere egen virksomhed. Det vurderes, at såfremt borgeren forsat er omfattet af
aktiveringsforpligtigelse og 225-årsreglen ved deltagelse i iværksætterforløbet, vil det have en negativ
effekt i forhold til potentialet for at etablere en levedygtig virksomhed.

Fritagelse fra krav om 15 timers virksomhedsrettet aktivering
Derudover ønsker kommunerne, at fritage borgerne fra kravet om 15 timers virksomhedsrettet
aktivering. Hensigten hermed er i tråd med ovenstående.

Fritagelse fra at tjekke jobnet samt at føre joblog
Endvidere skal borgeren ligeledes fritages for at skulle tjekke jobnet.dk samt for at føre joblog.

Integrationskontrakten erstattes med Min Iværksætterplan
Integrationskontrakten skal erstattes af Min iværksætterplan, der er målrettet det enkelte
iværksætterforløb. Min iværksætterplan skal desuden være udgangspunktet for de
progressionssamtaler, der skal erstatte de jobsamtaler, der er gældende for nuværende.

Fokus i kontaktforløb flyttes
Omdrejningspunktet for det nuværende kontaktforløb for integrationsborgere, der er nedfældet i
Integrationslovens § 20 stk. 3 og 4, tænkes erstattet med et fokus, der retter sig mod progressionen i
forhold til etablering af egen virksomhed. Det er således ikke kontaktintervallerne eller
sanktionsmuligheder, der ønskes ændret, men blot fokus i kontaktforløbet. Udgangspunktet for
progressionssamtalerne i forhold til etablering af egen virksomhed skal tages udgangspunkt i Min
iværksætterplan, der er lavet forud for forløbets igangsættelse. I denne plan skal mål og milepæle for
etableringsprocessen nedfældes.
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Mulighed for at tildele den laveste integrationsydelse i op til 2 omgange af et halvt år efter etablering
af virksomhed
For at sikre den rette opbakning til de integrationsborgere, der ønsker at starte egen virksomhed,
vurderes det hensigtsmæssigt, at det bliver muligt at udbetale den laveste sats på integrationsydelse
for enlige uden børn, svarende til 5945 kr., i op til 2 gange et halvt år efter etablering af egen
virksomhed. Udbetaling af ydelsen sker indtil indtægten fra virksomheden overstiger de 5945 kr., som
borgeren kan få i integrationsydelse. Det er desuden vurderingen, at udbetaling af laveste
integrationsydelsessats i op til 2 gange ½ år efter oprettelse af CVR-nr. vil medvirke til at forøge
antallet af virksomheder, der er aktive efter det første år. En forøgelse af antallet af virksomheder,
der er aktive efter det første år, vil dermed også betyde, at flere integrationsborgere er
selvforsørgende. Derfor er udbetaling af den laveste sats på integrationsydelsen en investering i at
afkorte disse borgeres vej til at kunne forsøge sig selv. Kommunerne vil i den forbindelse fremhæve,
at det antages, at indtægten fra de opstartede virksomheder allerede efter det første halve år,
overstiger ydelsens beløb. Såfremt at dette ikke sker, er der muligvis grund til at overveje, hvorvidt
virksomheden er rentabel eller forløbet skal afbrydes.
Muligheden for at kunne udbetale den laveste integrationsydelsessats vurderes, at være centralt
element ift. at sikre en stabil opstart for en iværksættervirksomheden. Det antages at denne
mulighed vil have positive effekter ift. at flere af de opstartede virksomheder viser sig levedygtige. Fra
ansøgerkommunerne er der dog en bevidsthed om den udmelding, der er kommet fra STAR og BM
omkring forsøg med ydelser. Ønsket om mulighed for at udbetale ydelse skal derfor betragtes, som et
forhandlingsobjekt.

Hvordan organiseres og understøttes forsøgets fritagelse?
Som for målgruppen af dimittender, organiseres forsøget for integrationsborgere i faser.

FASE 1: Screening
De lediges deltagelse i et iværksætterforløb bør vurderes af jobcenteret i samarbejde med
erhvervsaktører, såsom et lokalt erhvervskontor, på baggrund af tildelingskriterierne såvel som i
samspil med en erhvervsfaglig sparring med den ledige. Hvad angår sidstnævnte er det fx vigtigt at
afklare, hvorvidt det er realistisk, at etableringen af en selvstændig virksomhed vil løse pågældendes
forsørgelsesmæssige situation.
I både Thisted og Frederikshavn Kommune har de lokale erhvervskontorer tilkendegivet, at de gerne
vil bidrage med viden og erfaring, der skal bruges i screeningsprocessen.

FASE 2: Kontaktforløb i jobcenteret sideløbende med et vejlednings- og opkvalificeringsforløb
Kontaktforløbet kommer til at indeholde et fokus, der retter sig mod progressionen i forhold til at
etablere egen virksomhed. Det vil således blive et individuelt tilrettelagt forløb, der tager højde for
den enkelte borgers udgangspunkt, styrker og svagheder. I kontakten med borgeren forventes
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relevante aktører at skulle indgå i samarbejdet, således opfølgningen på progressionen bliver
kvalificeret og der kan sættes ind, såfremt der er manglende fremskridt eller der opstår andre behov.

Erhvervskontorerne har ligeledes tilkendegivet, at de gerne vil medvirke til, at der kan etableres
snusepraktikker for borgere i forløbet.

Hvad angår vejlednings- og opkvalificeringsforløbet i denne fase, har uddannelsesinstitutioner i både
Frederikshavn Kommune og Thisted Kommune tilkendegivet, at de gerne vil indgå i et samarbejde
omkring et målrettet forløb, der blandt andet tiltænkes at omhandle bogføringspraksis, skatteregler
og evt. hygiejnekurser.

FASE 3: Virksomhedsejer eller alternative muligheder
I det første halve år efter etableringen er det indtægten fra virksomheden, der determinerer hvorvidt
ydelsen skal opretholdes. Efter det første halve år skal etableringen af virksomheden evalueres, og i
den forbindelse skal der tages stilling til hvorvidt integrationsydelsen forsat skal udbetales i et halvt
år, såfremt indtægten fra virksomheden ikke har oversteget denne. For at kunne udbetale ydelsen i
yderligere et halvt år, skal der være argumenter for at virksomhedens drift efter det halve år kan
karakteriseres som stabil eller i det mindste opretholde en indtægt, der ligger over ydelsen.

2. Mål og forventede resultater
I forsøgsperioden forventes følgende for dimittender:






At 100 motiverede ledige med en perspektivrig iværksætter-ide får udarbejdet Min
Iværksætterplan i tæt samarbejde mellem jobcenter, erhvervsfremmesystemet og andre
relevante parter – eksempelvis uddannelsesinstitutionen.
At de 100 ledige deltager i konkrete iværksætterforløb hos Væksthus Nordjylland og/eller
lokale erhvervskontorer; eksempelvis EU Socialfondsprogrammet Innovativ Vækst
At 55 ledige etablerer virksomhed (registrering af aktivt cvr-nummer)
At 40 af disse virksomheder stadig eksisterer efter 2 år

I forsøgsperioden forventes følgende for integrationsborgere:





At 50 integrationsborgere deltager i iværksætterforløbet i Thisted Kommune.
At mellem 35 og 40 af disse lykkedes med at etablere egen virksomhed (registrering af aktivt
CVR-nr.) i Thisted Kommune. Frederikshavn Kommune forventer at 25 borgere har etableret
egen virksomhed ved forløbets afslutning
At mellem 25 og 30 af disse virksomheder er aktive efter 2 år i Thisted Kommune.
Frederikshavn Kommune forventer, at 15 af de etablerede virksomheder er aktive efter 2 år.

For begge målgrupper er der således en forventning om at en relativt stor andel af borgere i
iværksætterforløbet ender med at etablere selvstændig virksomhed. Det antages at disse, gennem
den videns- og kompetenceudvikling de har gennemgået i forløbet, er blevet i stand til at drive egen
virksomhed på rentabel vis. Der er desuden en erkendelse af, at ikke alle borgere i forløbet ender med
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at etablere egen virksomhed. Dette kan dels forklares ud fra en antagelse om at den videns- og
kompenteceudvikling, der sker i forløbet, hos den enkelte borger gør denne i stand til kritisk at
vurdere hvorvidt forretningsideen er levedygtig eller ej. Der vil desuden være borgere i
iværksætterforløbet, hvor forløbet stoppes grundet manglende progression ift. at etablere egen
virksomhed.
3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.
Følgende afsnit er inddelt efter målgrupper. Først præsenteres forsøgshjemler og undtagelser fra
gældende lovgivning for målgruppen af dimittender. Derefter for integrationsborgere.

Dimittender
Ansøgning vedrørende indsats i forhold til iværksætteri for dimittender fordrer dispensation fra
følgende:

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 1003 af 30. august 2015
§ 32. Den individuelle jobsamtale skal som minimum altid indeholde følgende:
1) For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, skal der følges op på deres jobsøgning, og den videre
jobsøgning skal fastlægges.
2) Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, kan pålægges at søge relevante konkrete job, der f.eks.
er indlagt i Jobnet.
3) For personer, der er omfattet af § 1, nr. 1 og 2, skal det påses, at deres cv på Jobnet er
fyldestgørende.
4) Muligheden og behovet for tilbud efter kapitel 9 b-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal
drøftes.
5) For personer omfattet af § 1, nr. 1-4, 11 og 14, aftales det fortsatte kontaktforløb samt andre
aktiviteter, som personen eller jobcenteret forventes at gennemføre inden næste jobsamtale.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 1003 af 30. august 2015
Rådighed m.v.
§ 42. Personer, der er omfattet af § 1, nr. 1-3, samt personer, der er omfattet af § 1, nr. 12, og som
vurderes åbenlyst uddannelsesparate, samt kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, der
er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven, og som deltager i tilbud efter lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationsloven, skal være aktivt arbejdssøgende samt stå
til rådighed for henvist arbejde. Det gælder dog ikke unge under 25 år omfattet af § 1, nr. 1, som efter
lovens § 85, stk. 2, har fået tilbud om en uddannelse, hvor tilbuddet ophører, når den unge har haft
26 ugers sammenlagt ledighed.
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Stk. 2. Jobcenteret kan efter ansøgning i særlige tilfælde fravige stk. 1, 1. pkt., hvis jobcenteret
skønner, at tilbuddet medvirker til, at personen kan opnå fast beskæftigelse. Dette kan eksempelvis
være tilfældet, når personen har en klar aftale om et konkret, ordinært job, hvor gennemførelse af en
forudgående uddannelse, et tilbud om virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud er en
afgørende forudsætning for ansættelsen.
Stk. 3. Har jobcenteret truffet afgørelse efter stk. 2, skal dette meddeles skriftligt til personen.

Kommentar
Der bør gives mulighed for, at begrebet: fast beskæftigelse her ses i betydningen: Selvstændig
erhvervsdrivende og der dermed gives ret til fritagelse efter BEB § 42

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Nr. 419 af 10. juni 2003
Særligt om varighed
§ 34. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1, kan der alene gives tilbud om vejledning og
opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, hvis personen
er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller hvis personen er fyldt 30 år.

Integrationsborgere
Ansøgningen vedr. indsats ift. iværksætteri for integrationsborgere fordrer dispensation fra følgende:

Rådighed m.v.
Lov om integration af udlændinge i Danmark nr. 474 af 1. juli 1998
§ 17 a. For en udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud i medfør af § 23 tilrettelægges som en
kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. For en jobparat udlænding må der maksimalt være 6 uger
mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud
efter §§ 23 b og 23 c, jf. dog stk. 3. For en aktivitetsparat udlænding tilrettelægges den kontinuerlige
virksomhedsrettede indsats efter en konkret vurdering af udlændingens forudsætninger og behov.
For en aktivitetsparat udlænding kan de virksomhedsrettede tilbud i de første 6 måneder efter
kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for udlændingen omfatte forberedende forløb til
virksomhedsrettede tilbud, jf. § 23 a, stk. 1, nr. 5.
Stk. 2. For en jobparat udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud efter §§ 23 b og 23 c have en
varighed på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. I det første år af integrationsprogrammet kan
tilbud om nytteindsats efter § 23 b, stk. 1, 1. pkt., ikke medregnes i timekravet efter 1. pkt. For en
aktivitetsparat udlænding fastsættes timetallet efter en konkret vurdering af udlændingens
forudsætninger og behov.
§ 26 a. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende. Udlændingen skal overholde de
aftaler, der fremgår af "Min Side" på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og
inden for hvilke fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende
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registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.
Stk. 2. En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse, skal ved første
henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen
har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke sine jobforslag på Jobnet
og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. De regler, som fastsættes i medfør af § 11,
stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens
tilmelding og afmelding som arbejdssøgende.
Stk. 3. Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende hos
jobcenteret lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige
forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Jobnet. Udlændingen skal
endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt. fastsætte,
hvornår oplysningerne skal være indlagt i Jobnet.
Stk. 4. Udlændingen skal løbende opdatere på sine oplysninger som nævnt i stk. 3 i Jobnet. Foreligger
der oplysninger som nævnte i stk. 3 fra en tidligere tilmelding som jobsøgende, skal oplysningerne
straks på ny gøres tilgængelige i Jobnet, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som arbejdssøgende.
Stk. 5. Jobcentret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter §20, stk. 4, sikre, at de
oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.
Stk. 6. Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen kan undtages fra kravet om registrering af sin
jobsøgning i joblog på >>Min side<< på Jobnet, jf. stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle
tjekke sin jobforslag, jf. stk. 2, eller fra kravet om at lægge et cv på Jobnet inden for 3 uger og kravet
om i den forbindelse at angive beskæftigelsesmål på Jobnet, jf. stk. 3 og 4, hvis udlændingens
sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde kravene.
Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til dette.
Stk. 7. Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende
område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.
Stk. 8. Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at udlændingen indlægger oplysninger i Jobnet,
hvis den pågældende anmoder herom.
Stk. 9. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet.
§ 27. En kommunalbestyrelse, der på baggrund af en offentlig kontrolaktion modtager oplysninger,
som rejser tvivl om, hvorvidt en udlænding, der modtager kontanthjælp, opfylder sin
rådighedsforpligtelse, skal straks indkalde udlændingen til en individuel samtale, der skal afholdes
inden 1 uge fra det tidspunkt, hvor oplysningen er modtaget. Skyldes tvivlen om opfyldelsen af
rådighedsforpligtelsen, at udlændingen har opholdt sig i udlandet, skal kommunalbestyrelsen herefter
afholde en individuel samtale hver 14. dag med den pågældende indtil 3 måneder efter første
samtale.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal, hvis udlændingen er berettiget til kontanthjælp, inden 2 uger
efter første samtale efter stk. 3 2) give udlændingen tilbud som led i integrationsprogrammet eller
pålægge udlændingen at deltage i tidligere tilbudte aktiviteter.
§ 27 a. Når kommunalbestyrelsen henviser en udlænding, der modtager kontanthjælp, og som ikke
har problemer ud over ledighed, til et job af over 5 dages varighed og udlændingen ikke får jobbet,
igangsættes et systematisk henvisningsforløb efter stk. 2.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal hurtigst muligt henvise udlændingen til endnu et job og skal
løbende fortsætte hermed indtil 3 måneder efter første henvisning efter stk. 1, hvis udlændingen ikke
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kommer i beskæftigelse. Er der ikke job, hvortil udlændingen kan henvises, skal kommunalbestyrelsen
pålægge udlændingen at søge et antal nærmere angivne job på Beskæftigelsesministeriets database
Jobnet. Jobbene udsøges i samarbejde med udlændingen.
Stk. 3. En udlænding, der er omfattet af et systematisk henvisningsforløb, kan ikke henvises til en
anden aktør, jf. § 5, stk. 3, som kommunalbestyrelsen har overladt varetagelsen af
integrationsprogrammer. Dette gælder dog ikke, hvis udlændingen er omfattet af målgruppen for et
statsligt rammeudbud efter § 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats, eller hvis jobcenteret er blevet pålagt at bruge anden aktør efter § 11 i lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Kommentar
Desuden skal der kunne ses bort fra reglerne om ’selvstændig social begivenhed’ og ’afledt social
begivenhed’ i forbindelse med bevilling af ydelser.
Bekendtgørelse af lov om en aktiv socialpolitik nr. 806 af 1. juli 2015
§ 13 a. For en person, der har ansøgt om eller modtager hjælp efter § 11, og som er åbenlyst
uddannelsesparat eller er jobparat er det en betingelse, at den pågældende udnytter sine
arbejdsmuligheder ved at søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende
område. Personen skal endvidere efter krav fra jobcenteret søge konkrete job. En person, der
modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp efter § 11 som åbenlyst uddannelsesparat, skal
udnytte sine arbejdsmuligheder, indtil den pågældende skal påbegynde ordinær uddannelse.
Stk. 2. En person, som modtager integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparat, skal hurtigst
muligt efter tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret sørge for at lægge en beskrivelse af tidligere
beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand
med at finde arbejde ind i Jobnet efter de regler, der gælder herom i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 2.
Personen skal herefter vedligeholde sin beskrivelse (cv) efter de regler, der er fastsat herom i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 2.
Stk. 3. En person, der modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som åbenlyst
uddannelsesparat, eller en person, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparat, skal hurtigst
muligt og senest 3 uger efter første henvendelse til kommunen om hjælp lægge sit cv ind i Jobnet, jf.
stk. 2, 1. pkt. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for en person, som er åbenlyst
uddannelsesparat, eller som er aktivitetsparat).
Stk. 4. En person, som er åbenlyst uddannelsesparat eller er jobparat, og som modtager hjælp efter §
11, skal være aktivt jobsøgende. Personen skal overholde de aftaler, der fremgår af Jobnet, og som er
indgået med kommunen om, hvordan og inden for hvilke områder den pågældende skal søge job.
Personen skal endvidere løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.
§ 13 c. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at kravet om at udnytte
arbejdsmulighederne i §§ 13 og 13 a kan fraviges under deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven.
§ 13 f. For så vidt angår ægtepar, hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til uddannelses- eller
kontanthjælp efter § 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26, stk. 1, på baggrund af

28

satserne i §§ 23-25, anses en ægtefælle for ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i §
13, stk. 1-6, og § 13 a, når
1) ægteparret har modtaget hjælp efter § 11 beregnet efter § 26, stk. 1, i sammenlagt 1 år eller
derover inden for 3 år og
2) den pågældende ægtefælle ikke har dokumenteret at have haft mindst 225 timers ordinært og
ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.
§ 13 g. Opfylder en ugift person ikke kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de
seneste 12 kalendermåneder, jf. § 13 f, stk. 6 og 7, nedsættes hjælpen til den pågældende således:
1) Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller 10.968 kr.
pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt over for børn eller ikke,
får hjælpen nedsat med 1.000 kr. pr. måned (2016-niveau).
2) Personer, hvis hjælp beregnes på baggrund af mindre end 14.575 kr. pr. måned (2016-niveau) eller
mindre end 10.968 kr. pr. måned (2016-niveau), afhængigt af om personerne har forsørgelsespligt
over for børn eller ikke, får hjælpen nedsat med 500 kr. pr. måned (2016-niveau), dog således, at
personer, der modtager uddannelseshjælp beregnet på baggrund af satserne i § 23, stk. 2, nr. 1, 2 og
6-9, ikke får nedsat hjælpen.

Lov om integration af udlændinge i Danmark nr. 474 af 1. juli 1998
§ 20. Kommunalbestyrelsen har pligt til at følge op på en udlændings integrationskontrakt, indtil
udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, jf. § 19, stk. 4, 1.
pkt. Når visitationen efter § 17 er gennemført, skal opfølgning finde sted mindst fire gange inden for
12 kalendermåneder. For udlændinge, der er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og
som ikke modtager integrationsydelse, skal opfølgning dog kun foretages hver 12. måned, medmindre
der er behov for hyppigere opfølgning. For udlændinge, der benytter sig af en ret til fravær i medfør
af barselloven, skal opfølgning på integrationskontrakten først finde sted 6 måneder efter barnets
fødsel og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb, medmindre der er behov for
hyppigere opfølgning. Har udlændingen opfyldt målene i integrationskontrakten, skal
kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov for det. Opfølgningen skal
ske ved en individuel samtale. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan samtalen ske telefonisk, digitalt eller
på anden tilsvarende måde. Ved vurderingen af, om det er hensigtsmæssigt, at samtalen sker
telefonisk, digitalt eller på anden tilsvarende måde, finder § 21 f i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats tilsvarende anvendelse, medmindre omstændigheder vedrørende
udlændingens deltagelse i danskuddannelse, jf. § 21, tilsiger, at udlændingen møder personligt frem.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for grupper af udlændinge, hvor helt særlige forhold gør sig
gældende, fastsætte retningslinjer for, at der i stedet for afholdelse af en samtale kan være en anden
form for kontakt.
Stk. 3. Som led i opfølgningen skal det drøftes, om der er sket ændringer i udlændingens situation og
behov, samt i hvilket omfang kommunalbestyrelsen og udlændingen har efterlevet kontrakten. Der
skal herunder ske en drøftelse af, om det aftalte forløb er blevet fulgt, og af udbyttet af det fulgte
forløb i forhold til de opstillede mål. Der skal endvidere på baggrund heraf ske en drøftelse af, om der
skal foretages ændringer i programmets indhold, sammensætning og mål.
Stk. 4. Med hensyn til udlændinge, der modtager integrationsydelse, skal individuelle samtaler, jf. §
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20, stk. 1, afholdes som cv-samtaler eller som jobsamtaler med fokus på konkrete job og jobsøgning.
Under samtalen skal det aftales, hvordan udlændingens jobsøgning kan understøttes. For
udlændinge, der alene har ledighed som problem, skal kommunalbestyrelsen påse, at de oplysninger,
som udlændingen har indlagt i Jobnet, jf. § 26 a, fortsat er fyldestgørende.
Stk. 5. Kontraktens opfølgning skal kunne danne grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning om,
hvorvidt udlændingen fortsat er berettiget til at modtage hjælp efter integrationsloven eller lov om
aktiv socialpolitik, herunder om der skal ske nedsættelse i eller ophør af udlændingens
integrationsydelse, jf. §§ 39, 40, 40 a og 41 i lov om aktiv socialpolitik.
Stk. 6. Tilegner en udlænding sig ikke det danske sprog systematisk og målrettet inden for den
fastlagte tidsramme, jf. § 4, stk. 2, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal
kommunalbestyrelsen give udlændingen meddelelse om de mulige konsekvenser af udlændingens
manglende dansktilegnelse.
Stk. 7. Det skal ved kontraktens indgåelse sikres, at udlændingen er opmærksom på
hovedbetingelserne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse, og der skal efter behov følges op
herpå.

Lov om aktiv socialpolitik nr. 455 af 10. juni 1997
§ 11. Kommunen yder hjælp i form af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, tilbud
efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilbud i medfør af integrationsprogrammet efter
integrationsloven.
Stk. 2. Det er en betingelse for at få hjælpen,
1) at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed
eller samlivsophør,
2) at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen
eller familiens forsørgelse, og
3) at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Kommentar
Dispensation skal ift. denne gives for at muliggøre udbetaling af laveste integrationsydelsessats i op til
2 x ½ år efter etablering af egen virksomhed (oprettelse af aktiv CVR-nr.)
4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Implementering og opfølgning
Efter forsøget er godkendt, er det essentielt at overveje implementering og organisering af forsøget i
forhold til at realisere de forventede resultater. På baggrund af anbefalinger fra slutevalueringen af
frikommuneordningen I vil der i denne fase være følgende fokusområder:




At opstille klare mål og succeskriterier for forsøget
At sikre, at alle involverede aktører i kommunen er bevist om forsøgets mål og succeskriterier
At udarbejde en realistisk tidsplan for forsøget
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At der udarbejdes relevante procedurer/arbejdsgangs-beskrivelser med udgangspunkt i de nye
tildelingskriterier
Medarbejdere klædes på til opgaven (fx afklaring af screeningsproces i forsøgets første fase,
beskrevet under afsnit 1 og især undervisning i at skifte fokus i jobsamtaler).
Der følges løbende op på fremdrift og udfordringer i forsøget

Løbende, i forsøgsperioden, vil der blive foretaget små justeringer ud fra de løbende erfaringer i
forsøget.
5. Evaluering
Evalueringen af indsatsen i kommunerne fokuseres der på to elementer, henholdsvis at beskrive
forsøget og dets mekanismer, forud for igangsættelsen og løbenden, som der foretages justeringer,
og de resultater forsøget afstedkommer. I den forbindelse etableres en række målpunkter i
evalueringsperioden for begge målgrupper. Data bliver fremskaffet via regstreringer i fagsystemer,
CVR-registret og indkomstregistre. Her kan fx måles på følgende - tidspunktet for målingen er også
noteret:
Tabel 4:
Tidspunkt for måling

Målepunkt

Løbende







Antal udarbejdede Min Iværksætterplaner.
Antal påbegyndte iværksætterforløb.
Antal afsluttede iværksætterforløb.
Antal registrerede CVR-numre.
Har udbetalig af ydelse efter etablering af
virksomhed haft en effekt i forhold til
levedygtigheden af virksomheden? (Kun for
integrationsborgere)

Efter 6 måneder, 1 år, 1 ½ år og 2 år efter
registering af CVR-nr.



Antal virksomheder med fortsat aktivt
cvr.nummer
Karakteristik af hvilke virksomhedstyper,
som etableres
Karakteristik af om nogle virksomehdstyper
sammenlignet emd andre har større
sandsynlighed for at bestå
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Ansøgning nr. 4: Formkrav ved lovpligtige samtaler
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk

Frikommunenetværk Nordjylland - En mere fleksibel og effektiv
beskæftigelsesindsats

Titel på forsøg

Formkrav ved lovpligtige samtaler

Deltagerkommuner

Rebild, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord,
Brønderslev, Jammerbugt og Vesthimmerland

Faglig kontaktperson

Lone Lollesgaard, Job-og Borgerservicechef, Vesthimmerland
Telefon

Netværkskoordinator

E-mail

lolo@vesthimmerland.dk

Netta Ben-Yedidia, Konsulent, Aalborg Kommune
Telefon

Dato for ansøgning

21480198

99312725

E-mail

nby-jobcenter@aalborg.dk

01.12.2016

1. Beskrivelse af forsøget
Indledning og baggrund for ansøgning
Ni kommuner fra det nordjyske frikommunenetværk er gået sammen om denne ansøgning
omhandlende forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler. Der er tale om følgende ni kommuner:
Rebild, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring, Mariagerfjord, Brønderslev, Jammerbugt og
Vesthimmerland.

De nordjyske kommuner ønsker med ansøgningen at opnå mulighed for at indføre et mere fleksibelt
og individuelt tilpasset kontaktforløb, hvor der i de lovpligtige samtaler, i højere grad, tages
udgangspunkt i borgerens situation med et særligt fokus på motivation og empowerment. Der
ansøges om forsøget for følgende målgrupper i LAB-loven: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13
og 2.14.

Det er ikke alle ni kommuner, der ønsker at gennemføre forsøget i sit fulde omfang og for alle
målgrupper, men de forskellige kommuner ønsker under den overordnede ramme at sammensætte

33

deres egne lokale forsøg med forskellige målgrupper og temaer (se mere om de tre overordnede
temaer nedenfor).

Kommunerne ønsker med ansøgningen at udvikle nye, mere fleksible kontaktforløb med afsæt i en
faglig risikovurdering, en tydelig plan med progressionsfokus og med faglig opfølgning. Kommunerne
vil udvikle et mere individuelt og målrettet kontaktforløb i forbindelse med de lovpligtige samtaler
med fokus på borgernes individuelle behov frem for ”one size fits all” og dermed bidrage til øget
motivation, empowerment og jobeffekt.

Forskning på jobeffekter.dk viser tydeligt, at samtaler har en positiv jobeffekt. Rammen for forsøget er
at kommunerne har en formodning om, at samtaler kan virke endnu bedre og mere effektivt, hvis der
skabes en større fleksibilitet omkring den måde de lovpligtige samtaler tilrettelægges. Derfor ønsker
kommunerne at arbejde med et mere rummeligt samtalebegreb med udgangspunkt i borgerens
situation og med fokus på motivation og empowerment. Kommunerne ønsker derfor i dette forsøg at
eksperimentere med fleksibiliteten i forhold til de lovpligtige samtalers form, indhold og kadence.
Mere specifikt søges der om mulighed for at eksperimentere med de lovpligtige samtaler, som ud fra
den nuværende lovgivning er reguleret ift. form, indhold og/eller kadence (fx jobsamtaler for de
forsikrede ledige). Det betyder også, at kommunerne ikke ønsker at afholde færre samtaler, men
derimod ønsker at fastholde det gennemsnitlige niveau af samtaler for de forskellige målgrupper,
men blot med større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af samtaleforløbene. En fritagelse vil dog kunne
betyde et fald i antallet af samtaler for borgere på sygedagpenge.
Argumenterne for ansøgningen er;
Mere fleksibilitet giver rum til mere empowerment: Et mere fleksibelt kontaktforløb spiller bedre
sammen med en mere empowerment-inspireret tilgang til kontaktforløb og samtaler. Et mere
fleksibelt kontaktforløb vil give kommunerne mulighed for bedre at kunne arbejde med borgerens
motivation, og lade borgerne tage kontrol over - og ansvar for - deres eget liv og situation i relation til
deres beskæftigelsessituation.
Mere fleksibilitet giver plads til mere fokuserede samtaler: Fleksibilitet omkring samtalerne skaber
også bedre muligheder for at tilbyde borgerne mere fokuserede samtaler, hvor jobrådgivernes
faglighed og viden om det lokale arbejdsmarked kommer mere i spil i samtalen.
Mere fleksibilitet skaber bedre rammer for borgere i jobs med få timer: Mere fleksible kontaktforløb
stemmer også godt overens med et øget fokus på at få ledige langt fra arbejdsmarkedet i
beskæftigelse i jobs med få timer (som det fx ses i Jobfirst-forsøget).
Mere fleksibilitet giver mulighed for at optimere ressourcerne: Øget fleksibilitet gør desuden, at
jobcenteret i højere grad kan optimere ressourcerne og benytte dem der, hvor de skaber mest effekt.
Med afsæt i de ovenstående argumenter ansøges der om mulighed for at gennemføre forsøg med
øget fleksibilitet i forbindelse med de lovpligtige samtaler, så der i højere grad kan afholdes samtaler
på det relevante tidspunkt, med det rette indhold og i den rette form – for dermed at opnå den
bedste effekt gennem en til alle tider meningsfyldt kontakt med borgeren.
I den samlede ansøgning er der opstillet tre overordnede temaer, som går på tværs af målgrupperne.
De tre temaer er illustreret i figuren nedenfor:
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Ansøgning med mulighed for dialog
I ansøgningsprocessen har frikommunenetværket været i dialog med SIM, STAR, BM og AMK MidtNord. Grundet den stramme tidsfrist på første ansøgningsrunde har der dog ikke været mulighed for
at indgå i en tæt dialog med SIM, BM eller STAR omkring udformningen af denne konkrete ansøgning.
Der har derfor ikke været mulighed for at trække på ministeriernes viden i så høj grad, som det har
været ønsket. Frikommunenetværket er derfor villige til at indgå i en tæt dialog med ministerierne på
baggrund af nærværende ansøgning, hvis der er behov for justeringer i forsøgsdesign eller
evalueringsplanen for at forsøget kan godkendes. Ændringer på baggrund af en videre dialog kan dog i
nogle tilfælde kræve en yderligere godkendelse i de respektive politiske udvalg i kommunerne i
frikommunenetværket.
Ansøgningens disposition
Ansøgningen er opbygget på følgende vis:
Først beskrives forsøgets tre overordnede temaer på tværs af målgrupperne. Her skitseres de
overordnede linjer for, hvad der søges fritagelse fra, hvorfor der søges om fritagelse, og hvad
kommunerne vil sætte i stedet for.







I afsnit 2. mål og forventede resultater sættes der fokus på de forventede effekter under de tre
overordnede temaer. Derudover vil der blive fremhævet mål på kort og mellemlangt sigt samt
langsigtede effekter.
I afsnit 3 Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv. sættes der
fokus på de konkrete målgruppers behov for forsøgshjemler og undtagelser fra gældende
lovgivning.
I afsnit 4. Hvordan realiseres de forventede resultater sættes der fokus på organisering og
implementering af forsøget.
I afsnit 5. Evaluering opstilles et overordnet evalueringsplan for forsøget. Her sættes der fokus på,
hvordan det sikres, at indsatsen løbende bliver dokumenteret og beskrevet, og at effekterne af
forsøget bliver dokumenteret.

Dette første afsnit er af overordnet karakter og går ikke i dybden med, hvordan forsøget konkret
berører de enkelte målgrupper i ansøgningen. For en mere målgruppespecifik gennemgang henvises
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der til afsnit 3 om forsøgshjemler og fritagelser fra gældende lovgivning, hvor de forskellige
målgrupper udfoldes yderligere.
De tre overordnede temaer
1. Samtalernes form
De nordjyske kommuner ønsker at skabe bedre rammer for at planlægge mere individuelle og
målrettede samtaleforløb. Helt konkret ønsker kommunerne at kunne afholde samtalerne på
følgende vis:





Telefonisk, digital eller på anden måde
Gruppesamtaler
Branchemøder
Via andre

Ved at have mulighed for at gennemføre samtaler i en anden form end ved personlig fremmøde, kan
kommunerne med de samme ressourcer opretholde en mere fleksibel og hyppig kontakt med
borgerne, hvormed der skabes et bedre udgangspunkt for at kunne tilbyde dem det mest relevante
kontaktforløb, i den givne situation. Ønsket om at kunne gennemføre samtaler i en anden form
bygger på følgende hypotese: mere fleksibilitet omkring samtalernes form giver mulighed for at sætte
borgeren mere i centrum og skabe ejerskab ift. kontaktforløbet, hvormed der skabes et bedre
fundament for at indgå i en inddragende og jobrettet samtale, hvilket er afgørende for det endelige
outcome af kontaktforløbet. Denne hypotese skal ligeledes ses i forlængelse af en nylig gennemført
evaluering af online bostøtte, som Rambøll har gennemført for Aalborg Kommune, som indikerer, at
der kan opnås positive resultater ved at benytte online samtaler frem for personlig fremmøde på
socialområdet. Derudover har mange borgere med de nuværende krav til digital kommunikation det
nødvendige udstyr til at Skype med billede på.

Følgende eksempler illustrerer, hvilke muligheder der fx kan være med samtaler telefonisk, digitalt
eller på anden måde:







Mere fleksibilitet – mere motivation: Personligt fremmøde ikke altid er nødvendigt for at opnå
den ønskede effekt af samtalen. Det handler derimod om, at bruge borgernes energi på indsatsen
og på jobsøgningen. De skal derfor se Jobcentrene som en professionel samarbejdspartner, der
udnytter de kommunikationsværktøjer der følger med den digitale udvikling.
Nemmere planlægning af samtaler for borgere i småjobs: Planlægning af samtaler med personlig
fremmøde kan være en udfordring for borgere med småjobs eller deltidsjobs. Her vil opfølgning
via telefon eller digitalt være en god mulighed, der giver mulighed for hyppig kontakt med
jobcenteret uden at borgerens deltidsjob påvirkes.
Bedre kontakt med borgere med psykiske problemer: telefoniske og digitale samtaler vurderes
som mere effektfulde for nogle borgere med psykiske problemer. Gennem samtaler pr. telefon
eller digitalt vil det være muligt at skabe en relation mellem borger og sagsbehandler, som
bevirker, at der kan igangsættes en relevant tværfaglig indsats for borgeren.

Langt størstedelen af de afholdte samtaler vil stadig være samtaler med personlig fremmøde. Med
forsøget ønsker kommunerne fleksibilitet ift. samtaler, hvor det ud fra en faglig vurdering giver
mening at afholde samtalen i en anden form. De deltagende kommuner vil tilrettelægge
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arbejdsgangsbeskrivelser i dialog med revisionen. Arbejdsgangene skal sikre, at der fagligt tages
stilling til samtaleform. Der vil løbende blive ført ledelsestilsyn med brugen af disse samtaler og
begrundelserne for, at personligt fremmøde ikke er en afgørende progressionsskabende faktor i det
enkelte tilfælde.
Gruppesamtaler kan skabe øget dynamik mellem de ledige og de giver mulighed for at inddrage
centrale samarbejdspartnere, hvor det er relevant. Kommunerne ønsker her mulighed for at samle fx
8-10 personer, som efter gældende lovgivning skulle have haft individuelle samtaler, til en mere
fokuseret gruppesamtale. Det kan fx være til tema-samtaler, hvor de ledige kan sparre med hinanden
om et specifikt tema (fx jobsøgning, uddannelse eller brancheskift), hvilket kan øge dynamikken i
samtalen.

Med at samtalerne kan gennemføres via andre menes der, at samtaler kan gennemføres af andre
relevante personer, som i en kortere periode har fast kontakt med borgeren. For at borgeren skal
opleve en mere koordineret og sammenhængende indsats fra kommunen, ønsker kommunerne, at
samtaler kan gennemføres af andre end jobcenteret, som indrapporterer input fra samtalen til den
ansvarlige jobrådgiver. Dermed skabes der en mulighed for, at fx en mentor eller en
virksomhedskonsulent uden myndighed kan gennemføre opfølgende samtaler og indrapportere til
jobrådgiveren, som stadig har myndighedsansvaret for at registrere samtalen. Dermed vil borgeren
opleve ét primært kontaktpunkt til kommunen, hvilket især kan være en fordel for de borgere, der er
langt fra arbejdsmarkedet. Jobrådgiveren vil dog fortsat have hovedansvaret for indsatsen og for
udfærdigelsen af ”Min Plan” på baggrund af samtalen. Med denne fritagelse ønsker de nordjyske
kommuner en harmonisering af reglerne, så alle jobcentrene – uanset organisering – vil kunne
uddelegere samtaler til fx mentorer, personlige jobformidlere og virksomhedskonsulenter, som har en
hyppig kontakt med borgerne.

2. Samtalernes indhold
I Håndbog i jobrettede samtaler defineres en jobrettet samtale som følgende:
”En jobrettet samtale er en samtale, hvor jobkonsulenten med relevant arbejdsmarkedsviden og
inddragende samtaleteknik understøtter borgeren i selv at tage ansvar og være aktiv jobsøgende.”
De nordjyske kommuner ønsker med forsøget at gennemføre mere jobrettede samtaler. I den
forbindelse kan den gældende lovgivning om samtalernes indhold være en barriere. Derfor søger
kommunerne om fritagelse fra det lovfastsatte indhold i samtalerne.
I stedet for det lovdefinerede indhold ønsker kommunerne at tage afsæt i en faglig risikovurdering for
den enkelte borger og på baggrund heraf vælge det nødvendige indhold i samtalerne ud fra en faglig
begrundelse. Nedenfor ses et eksempel på, hvad dette kan betyde i praksis:


Nye lokale samtaleskabeloner: Der kan fx udvikles nye lokale skabeloner til samtalerne.
Skabelonerne udarbejdes med udgangspunkt i anerkendte metoder. Til de forsikrede ledige kan
der fx udarbejdes skabeloner med udgangspunkt i principper og værktøjer i ”Håndbog i jobrettede
samtaler” (branchemøde, samtale om uddannelse, brancheskift eller jobsøgning). Dermed får
kommunerne mulighed for at gennemføre mere individuelt tilpassede samtaler, som er tilpasset
den enkelte borgers konkrete behov med afsæt i en faglig risikovurdering.
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Bedre kobling til selvbooking: med en fritagelse fra det lovpligtige indhold i samtalerne kan
kommunerne bedre benytte selvbooking til at koble til det konkrete indhold i samtalen. Borgerne
får øget mulighed for at booke samtaler med et indhold der passer til deres behov.

Ved at kommunerne bliver fritaget fra det lovfastsatte indhold i samtalerne får kommunerne
mulighed for at arbejde med udvikling, målretning/tematisering og forbedring af de professionelle
samtaler, så de får en mere coachende og individuel karakter, og dermed opnår en bedre langsigtet
effekt. Kommunerne har allerede på forskellig vis kompetenceudviklet i den jobrettede samtale og har
ambitioner om yderligere opkvalificering på området. En fritagelse fra samtalernes lovfastsatte
indhold giver netop kommunerne mulighed for at være mere innovative og nyskabende på dette felt
med afsæt i de erfaringer, der fx ligger fra projekt jobrettet samtale, hvor flere af kommunerne
deltog. Det giver også mulighed for at benytte mere inddragende samtaleteknikker med henblik på at
give indflydelse, sætte borgeren i centrum og skabe ejerskab og retning.
Kommunerne vil arbejde med gennembrudsmodellen i udviklingen af nyt indhold til samtalerne.
Gennembrudsmodellen er en metodeudviklingsmodel, hvor der benyttes en løbende afprøvning,
justering og evaluering af indsatser for gennem flere iterationer at finde frem til det bedste indhold til
effektskabelse i samtalerne. Endelig ønsker kommunerne en solid dokumentation af effekterne i den
afsluttende evaluering.
3. Samtalernes kadence
De nordjyske kommuner ønsker, at samtaler kan gennemføres med en kadence, der er tilpasset
borgerens situation og behov. Kommunerne ønsker derfor at flytte fokus fra, om rettidighed ved
afholdelse af samtaler overholdes til resultater i form af, om borgeren kommer i job, uddannelse eller
tættere på arbejdsmarkedet. Her kan krav om rettidighed for afholdelse af samtaler være en central
barriere, og der er ofte behov for mere fleksibilitet i kontaktforløbet.
Konkret vil kommunerne gerne sikre en tidlig indsats med hurtig afklaring af borgeren - hvilket kan
betyde hyppigere samtaler i nogle ledighedsperioder - og samtaler, der afholdes med lidt større
intervaller i perioder, hvor der eksempelvis er igangsat anden udredning, misbrugsbehandling eller
anden indsats for borgeren. Kommunerne vil således gerne indføre et system, hvor der fx ved hver
jobsamtale - i dialog med borgeren - tages stilling til, hvornår det er relevant at afholde næste
samtale, og hvor der i vurderingen tages højde for, at hyppigheden af samtaler tilpasses de konkrete
behov.
Kommunerne ønsker en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af
kontaktsamtaler. De nordjyske kommuner ønsker dog stadig at have et fastsat minimumskrav for
antallet af kontakter. Minimumskravet skal svare til det antal kontakter, som gør sig gældende efter
eksisterende lovgivning, men skal omregnes til et gennemsnit pr. målgruppe og ikke som et
minimumskrav til den enkelte borger. Dette skyldes, at kommunerne har et ønske om at holde flere
samtaler med borgere, hvor det giver mening, og færre samtaler med borgere, hvor det ikke giver
mening. En fritagelse vil dog kunne betyde et fald i antallet af samtaler for borgere på sygedagpenge,
hvor der er et ønske om ikke at holde samtaler med borgere som er terminalt syge samt i sager med
fx hofteoperationer osv. hvor der vil være en lang sygemelding – men ofte en ukompliceret sag. Der
vil dog være fokus på udviklingen i antallet af samtaler gennem hele forløbet.
De lovpligtige samtaler opleves især som en ringe udnyttelse af borgers og jobcenters ressourcer, der
ikke i alle tilfælde understøtter målet med samtalen på sygedagpengeområdet i forhold at planlægge
et hensigtsmæssigt samtaleforløb med borgere, som er i gang med lægelig udredning og behandling.
Her ønsker kommunerne at kunne planlægge samtaler og samtaleform, så det harmonere med den
udrednings- eller behandlingsplan, der foreligger. Én fritagelse vil derfor lige netop på
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sygedagpengeområdet kunne betyde et mindre fald i antallet af samtaler. Der vil dog være fokus på
udviklingen i antallet af samtaler gennem hele forløbet.
Flere af de nordjyske kommuner har også en del sæsonledige, som efter gældende regler skal have 6
samtaler inden for de første 6 måneders ledighed, selvom de har en arbejdsgiver at vende tilbage til. I
det tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at kunne tilrettelægge et kontaktforløb, som er tilpasset den
enkeltes situation og tidspunktet for genoptagelse af arbejdet, da personlige intensive samtaler giver
ringe udnyttelse af borgers og jobcenters ressource, og ikke nødvendigvis understøtter målet med
samtalen. Jobcentret ønsker i højere grad at udnytte erfaringer med screening af risiko for
langtidsledighed, således at ressourcerne prioriteres på dem, der har mest brug for indsats og
kontakt.

Eksempler på samtaler kommunerne ønsker at udskyde:





Samtaler med sygemeldte borgere, der venter på afklaring fra lægen i nærmeste fremtid
Samtaler med borgere, som følger et behandlingsforløb
Samtaler med sæsonledige, som er ledige i en kort periode pga. vejrlig, eller har en startdato for
næste ansættelsesforhold (mere end 6 uger som lovgivning i forvejen rummer af fritagelse).
Borgere i ressourceforløb, hvor der er anbefalet ”tid og ro” fra psykiatrien

Eksempler, hvor kommunerne ønsker at holde hyppigere samtaler:







Borgere der lige har afsluttet en kompetenceudviklende uddannelse
Borgere med forældet uddannelse, som har risiko for langtidsledighed
Motiverede borgere, som har brug for hjælp til jobsøgning
Sæsonledige, som kun har en løs tilknytning til en konkret arbejdsgiver.
Faglærte sæsonledige som har opkvalficieringsbehov, som kan øge deres tilknytning til
arbejdsmarkedet på sigt.
Sæsonledige med lange ledighedsperioder, hvor hyppigere kontakt kan ændre
arbejdsmarkedsperspektivet

Mulighed for at rykke fællessamtalen med a-kassen
I forlængelse af dette tema ønsker kommunerne, frihed til at rykke fællessamtalen med a-kassen til
den 2. eller 3. samtale i forløbet med de forsikrede ledige. Dette skyldes, at koordineringen mellem
borger, a-kasse og jobcenter i dag betyder, at borgerens første samtale i nogle jobcentere i dag
foregår flere uger senere end de gjorde før d. 01-07-2016. Ved at flytte den fælles samtale til 2. eller
3. samtale i jobcenteret bevares den positive effekt af at samarbejde tæt uden at den positive effekt
af at komme tidligt i gang forsvinder. En anden begrundelse er, at mange borgere selv ønsker en tidlig
kontakt, og derfor hurtigt selv booker den første samtale, før jobcentret når at indkalde til
fællessamtalen. Fællessamtalen vil blive mere kvalificeret ved at borger har gået ledig i en længere
periode. De får dermed mulighed for at vise om de opnår resultater med jobsøgning på egen hånd.

2. Mål og forventede resultater
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Det overordnede formål med forsøget er at etablere et individuelt kontaktforløb, som tager
udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe
resultater fremfor overholdelse af proceskrav. Forsøget skal desuden medvirke til, at Jobcentrene
betragtes som professionelle aktører, der tilbyder den råd og vejledning som der er behov for eller
som efterspørges af borgerne. Dette gøres med afsæt i brugen af anerkendte metoder såsom
empowerment og koncepter og redskaber fra Håndbog i jobrettede samtaler. Flere elementer i
forsøget vurderes også at have potentiale til at skabe en forbedring i jobeffekterne. Derudover
forventes det, at forsøget vil have en positiv påvirkning på borgernes vej tilbage til raskmelding eller
job, at borgerne får mere ud af indsatserne, borgernes motivation, borgernes tilfredshed, brugen af
ressourcer og medarbejdernes tilfredshed. Forsøget skal være med til at omdefinere hvad en
jobsamtale er. Der er fx ingen grund til et stift sæt af indholdskrav, hvis det i den enkelte situation kun
er et af elementerne der giver mening.

I dette afsnit opstilles mål og forventede resultater for de fire overordnede temaer. Endelig sættes der
fokus på forventede resultater for det samlede forsøg - på tværs af de tre temaer.
1. Samtalernes form
Muligheden for at kunne afholde samtaler i en anden form anses som en fordel på en række områder
og forventes at kunne skabe følgende resultater på kort og mellemlangt sigt:













Hyppigere opfølgning: Telefoniske og digitale samtaler giver mulighed for en hyppigere
opfølgning med borgere, som bor langt væk fra jobcenteret, uden at det medfører en økonomisk
og tidsmæssig byrde for borgerne, eller fylder for meget tidsmæssigt ift. de andre indsatser der er
i gang.
Mere motiverede borgere: Nogle borgere har meget lang transport til jobcenteret. I de tilfælde
hvor de kun skal ind til en kort jobrettet samtale, kan det opleves som unødvendig
magtanvendelse. Hvis disse samtaler kan gennemføres pr. telefon eller digitalt, vil borgeren i
mange tilfælde være mere motiveret og modtagelig for rådgivning.
Mere fokuserede samtaler: Ved at kommunerne har muligheden for at sammenlægge en række
individuelle samtaler til en gruppesamtale, hvor der fokuseres på et bestemt tema (fx jobsøgning,
brancheskift eller uddannelse) gives der mulighed for at gennemføre mere fokuserede samtaler.
Gruppedynamikken kan også bidrage til, at gruppesamtaler kan være mere effektive og
motiverende for de ledige. Der vil også kunne afholdes branchemøder med mange deltager, hvor
et møde med dybde og indhold og oplægsholdere udefra kan være motivations- og
progressionsskabende på lige fod med en individuel samtale.
Bedre kontaktform til socialt udsatte: For socialt udsatte med angst, social fobi ol. kan
telefoniske og digitale samtaler være et godt alternativ til samtaler, hvor personlig fremmøde ikke
har et formål. Ved at kunne afholde telefoniske og digitale samtaler med denne type borgere kan
kontakten opretholdes, hvilket giver et bedre afsæt for en helhedsorienteret sagsbehandling med
et jobrettet fokus.
Optimering af ressourcer i jobcenteret: Samtaler i en anden form giver mulighed for at optimere
brugen af ressourcer i jobcenteret. Dermed kan ressourcerne benyttes, hvor de skaber den bedste
effekt.
En mere sammenhængende kontakt med borgerne: Kommuner der benytter opfølgning via
andre får mulighed for at tilbyde borgerne en mere sammenhængende indsats.
Harmonisering af muligheder for jobcentre – uanset organisering: Kommuner der benytter
mentorer, personlige jobformidlere eller virksomhedskonsulenter, som ikke er tilknyttet
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jobcenteret, får samme muligheder som kommuner, der kun benytter interne mentorer,
personlige jobformidlere og virksomhedskonsulenter.
2. Samtalernes indhold
De nordjyske kommuner ønsker i højere grad at målrette samtaleforløbene til den enkelte borgers
behov. Derfor ansøges der om fritagelse fra samtalernes lovpligtige indhold, hvilket giver
kommunerne mulighed for selv at udforme indholdet i samtalerne. I den forbindelse vil kommunerne
udarbejde nye samtaleskabeloner med afsæt i anerkendte metoder fx Håndbog i jobrettede samtaler.
Mere individuelt tilpassede samtaler forventes at kunne skabe følgende resultater på kort og
mellemlangt sigt:







Individuelt afstemte og målrettede samtaler: Muligheden for at indholdet i samtalerne kan
målrettes borgernes behov skaber bedre samtaler, da det bliver muligt at komme mere i dybden
med emner af relevans for borgerens profil og situation, hvilket forbedrer borgerens chancer for
at komme i beskæftigelse.
Ressourceudnyttende borgere – med fokus på job og raskmelding: Det er kommunernes
erfaring, at borgerne er mindre motiverede, når samtalen omhandler nogle faste punkter, som
skal gennemgås. Hvis borgerne derimod oplever, at samtalen er relevant og målrettet deres
individuelle behov og situation, så stiger deres motivation og ejerskab ligeledes.
beslutningsdygtige og resultatfokuserede medarbejdere: Når medarbejderne får mulighed for, i
højere grad, at benytte deres faglighed og selv sammensætte indholdet i samtalen, så stiger deres
motivation og de bliver mere beslutningsdygtige og resultatfokuserede – hvilket også var
erfaringen fra slutevalueringen af frikommuneordningen. Medarbejdernes motivation kan være
med til at skabe bedre samtaler med mere effekt.

3. Samtalernes kadence
Fritagelse fra de lovpligtige samtalers kadence vurderes at kunne skabe følgende effekter på kort og
mellemlangt sigt:







Bedre timing af samtaler: Ved en fritagelse fra den lovfastsatte kadence gives der mere
fleksibilitet i planlægningen. Dermed kan samtalerne times, så de giver bedst mening fx efter svar
fra læge/sygehus eller efter afsluttet opkvalificering.
Mere motiverede borgere: Borgerne oplever ikke mere at blive indkaldt til samtaler, der ikke
giver mening, hvilket vurderes at påvirke borgernes motivation.
Mere motiverede medarbejdere: Medarbejderne bliver mere motiveret af at have muligheden
for at udskyde samtaler, når det ikke giver mening at afholde dem (fx hvor der afventes en
lægeattest/udredning.).
Tidligere første samtale (mulighed for at rykke a-kassesamtalen): Ved at a-kassesamtalen kan
rykkes til anden eller tredje samtale, kan den første samtale nemmere planlægges på et tidligere
tidspunkt, fordi behovet for koordinering i forbindelse med første samtale mindskes. Endvidere
kan borgere få mulighed for at booke første samtale tidligt i stedet for at skulle afvente
koordinering fra jobcenteret.

Mål og forventede resultater - det samlede forsøg
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Samlet set vurderes ansøgningen at kunne opnå følgende effekter på mellemlangt og langt sigt:













Mere empowerment: Når samtalernes form, indhold og kadence i højere grad målrettes
borgerens behov, øger det mulighederne for, at der kan etableres et motiverende og konstruktivt
samarbejde mellem borger og jobcenter i kontaktforløbet.
Mere individuel tilrettelagt indsats: Borgerne vil opleve et mere individuelt tilpasset kontaktforløb
– både ift. form, indhold og kadence, hvilket giver mulighed for at tilpasse kontaktforløbet, så det
skaber den størst mulige effekt.
Mere kvalitet i indsatsen: Når der fokuseres på kvalitet frem for kvantitet, stiger kvaliteten i
indsatsen. Målet for samtalen bliver mere klart for både borger og rådgiver.
Min Plan bliver mere ”nærværende”: Med mere fleksibilitet i samtaleforløbene skabes en bedre
mulighed for at inddrage borgeren i samtaleforløbet, hvilket giver mulighed en bedre brug af Min
Plan.
Flere i arbejde: Det forventes at en mere målrettet indsats i samtaleforløbet kan være med til at
flere kommer i arbejde i de nordjyske kommuner, og at ledighedsperioden forkortes generelt.
Optimering af ressourcer: Det vurderes at flere af de ovenstående tiltag kan være med til at
optimere brugen af ressourcer, således at jobcenterenes ressourcer kanaliseres hen, hvor de
skaber størst effekt.
Mere arbejdsglæde: Det vurderes, at arbejdsglæden stiger blandt rådgiverne, når der gives plads
til mere faglighed i forbindelse med samtaler.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.
De nordjyske kommuner ønsker mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb
for følgende målgrupper i LAB-loven:
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13 og 2.14.
2.1 Dagpengemodtagere
For de forsikrede ledige søges der om følgende forsøgshjemler og undtagelser fra gældende
lovgivning:
Samtalernes form:




Kommunerne ansøger om hjemmel til at personlige jobsamtaler kan afholdes via telefon, digitalt
eller på anden måde, ved gruppesamtaler, branchemøder samt ved korrespondance med andre
leverandører, som har den direkte kontakt til borgeren.
Fritagelse fra at alle samtaler skal indiviuelle og alle samtaler skal være personlige, når borgeren
ikke er i et aktivt tilbud: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16

Samtalens indhold:
 Kommunerne ønsker at udvikle indholdet i de lovpligtige jobsamtaler således at der søges
fritagelse fra det lovpligtige indhold i alle jobsamtaler. Kommunerne ønsker selv at udvikle et
indhold med fokus på den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv/uddannelsesperspektiv,
med baggrund i borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i forhold til at kunne
varetage et arbejde eller deltage i en uddannelse. Altså at fokus i samtalerne er, at samtalen
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ligesom de øvrige tilbud (jf. LAB § 22, stk 3) skal guide borgeren hen, hvor der er behov for
arbejdskraft, og ud fra den enkelte lediges ønsker og forudsætninger hjælpe denne med hurtigst
muligt at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.
Fritagelse fra: Bek nr. 1003 af 30/8 2015 § 32 stk. 1.

Samtalernes kadence:
 Kommunerne søger om fritagelse for rettidigheden ifm. afholdelse af jobsamtaler i
kontaktforløbet.
 Fritagelse fra afholdelse af en jobsamtale hver 4. uge i de første 26 ugers ledighed for sæsonledige
 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16 a
 Fritagelse fra at første fællessamtale skal afholdes som første jobsamtale, men at fællessamtalen
kan afholdes som anden eller tredje samtale.
 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16 b stk. 1 og § 19.
 Fritagelse fra fællessamtaler for borgere, der er omfattet af en mindre intensiv indsats.
 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16 b og § 21 f.
 Forsøgshjemmel til at udsætte den lovpligtige jobsamtale med a-kassen til anden eller tredje
samtale.
 Fritagelse fra: Gældende lovgivning: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 16 a og § 16 b.
2.2 jobparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere og 2.3
aktivitetsparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere
Samtalernes form:






Kommunerne søger om hjemmel til at formen for jobsamtalerne kan tilpasses den enkelte
aktuelle situation, således samtalerne kan afholdes enten ved personligt fremmøde, eller via
telefon, digitalt eller på anden måde, ved gruppesamtaler samt ved korrespondance med andre
leverandører, som har den direkte kontakt til borgeren.
Fritagelse fra at alle samtaler skal være med personlig kontakt – LAB § 16
Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 17 og 18
Fritagelse fra, at samtalen skal være med personligt fremmøde i de tilfælde, hvor borgerene ikke
selv anmoder om telefonisk, digital eller anden kontakt – LAB § 20 b stk. 3.

Samtalens indhold:
 Kommunerne ønsker at udvikle indholdet i de lovpligtige jobsamtaler således at der søges
fritagelse fra det lovpligtige indhold i alle jobsamtaler. Kommunerne ønsker selv at udvikle et
indhold med fokus på den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv/uddannelsesperspektiv,
med baggrund i borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i forhold til at kunne
varetage et arbejde eller deltage i en uddannelse. Altså at fokus i samtalerne er, at samtalen
ligesom de øvrige tilbud (jf. LAB § 22, stk 3) skal guide borgeren hen, hvor der er behov for
arbejdskraft, og ud fra den enkelte lediges ønsker og forudsætninger hjælpe denne med hurtigst
muligt at opnå varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.
 Fritagelse fra: Bek nr. 1003 af 30/8 2015 § 32 stk. 1.
Samtalernes kadence:
 Kommunerne søger om fritagelse for rettidigheden ifm. afholdelse af jobsamtaler i
kontaktforløbet. I forhold til kadence ansøges der om, at der frem for rettidighed gives øget
mulighed for, at sætte fokus på, at samtalerne afholdes i det omfang det er relevant i forhold til
den iværksatte beskæftigelses-/uddannelsesrettede indsats.

43



Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 17 stk. 1

2.4 Revalidender
Samtalernes form:



Fritagelse fra: LAB § 16 stk. 4 - de individuelle samtale på revalideringsområdet
LAB § 18 stk. 5 og 6 - omhandler at samtalerne kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde,
hvis borger er i tilbud. Hvis borger ikke er i tilbud skal de individuelle samtaler foregå ved
personlig fremmøde. Kommunerne ønsker i den forbindelse at samtaler med borgere i tilbud også
kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde

Samtalens indhold:
 Fritagelse fra: Lab § 15 stk. 1 - omhandler tilrettelæggelsen af kontaktforløbet og indholdet i
kontaktforløbet
Samtalernes kadence:
 Der søges om fritagelse for at skulle afholde samtaler eksakt hver 3 mdr. Der udarbejdes på
revalideringsområdet en plan, som borger skal følge. Så det ville være formålstjenligt at man
kunne indkalde efter behov i forhold til om borger følger planen.
 Fritagelse fra: LAB § 18 stk. 1. beskriver, at der senest hver 3 mdr. skal afholdes individuelle
jobsamtaler

2.5 Sygedagpengemodtagere
På sygedagpengeområdet vil vi gerne have en opblødning af samtale kadencen. Vi ønsker som
udgangspunkt at følge den kadence som lovgivningen foreskriver men undtagelsesvis at have
mulighed for at placere samtalerne anderledes hvis det giver mere mening.
Derudover vil vi gerne have lov til at lade andre afholde en samtale for os, og at det er muligt for os at
have kontakt til borgerne telefonisk eller digitalt eller på anden måde også når borgerne ikke er i
tilbud
Samtalernes form:


Fritagelse fra: Sygedagpengelovens § 13b iflg. paragraffen skal opfølgningen foregå i samarbejde
med den sygemeldte og under hensynstagen til den sygemeldte.

Samtalens indhold:
 Fritagelse fra: Sygedagpengelovens § 13 stk. 4 og 5 Samtalerne kan foregå personligt, telefonisk,
digitalt eller på anden måde
 Fritagelse fra: Sygedagpengelovens § 13C stk. 2, 3 og 4 - Der skal indgås en aftale med de
sygemeldte som indeholder beskæftigelsesmål og beskæftigelses indsats.
 For ledige sygemeldte skal man i samtalerne arbejde med en aftale om hvilke indsatser borgerne
tilbydes. Her ønskes også fritagelse.
Samtalernes kadence:
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Fritagelse fra: Sygedagpengelovens § 13a stk. 1-4, § 13b stk. 1 - 3, omhandler
opfølgningssamtalernes sekvens på de forskellige kategorier af sygedagpenge.

2.7 fleksjobbere/fleksjobvisiterede
Her vil vi gerne have mulighed for at tilrettelægge jobsamtalerne individuelt efter borgerens behov
samt at samtalerne kan foregå på andre måder end personligt, når borgerne ikke er i tilbud og at
andre, som arbejder med borger kan foretage jobsamtalen
Samtalernes form:



Fritagelse fra: LAB § 70d omhandler opfølgningen i fleksjob
Fritagelse fra: LAB § 73a omhandler opfølgningen på borgere bevilget retten til ledighedsydelse,
samtalerne her er jobsamtaler, hvor der skal følges op på om borger er aktiv jobsøgende.

Samtalens indhold:
 LAB § 73a stk. 4 foreskriver at jobsamtalerne kan foregå telefonisk, digitalt eller på anden måde
når de er i tilbud – denne ønskes udbredt til borgere i målgruppe 2.8, der ikke er i tilbud
 LAB § 73a stk 5 omhandler standby ordningen, hvor alvorligt livstruende syge kan få en aftale om
at opfølgningen på deres sygedagpenge kan foregå uden personlig kontakt – denne paragraf
ønskes udbredt til de andre borgere i 2.7 målgruppen
Samtalernes kadence:
 Fritagelse fra: LAB § 73a stk. 2 Jobsamtalerne skal afholdes senest hver gang borger har modtaget
ledighedsydelse i 3 mdr.
2.11 Personer i ressourceforløb
Samtalernes form:




Kommunerne søger om at formen for jobsamtalerne tilpasses den enkelte borgeres aktuelle
situation, således samtalerne kan afholdes enten ved personligt fremmøde, eller via telefon,
digitalt eller på anden måde, ved gruppesamtaler samt ved korrespondance med andre
leverandører, som har den direkte kontakt til borgeren.
Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 18

Samtalens indhold:
 Kommunerne ønsker at udvikle indholdet i de lovpligtige jobsamtaler således at der søges
fritagelse fra det lovpligtige indhold. Kommunerne ønsker selv at udvikle et indhold med fokus på
den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv/uddannelsesperspektiv, med baggrund i
borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i forhold til at kunne varetage et arbejde
eller deltage i en uddannelse på ordinære vilkår. Altså at fokus i jobsamtalerne tager
udgangspunkt i formål for Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (§ 1 stk. 3) ” bistå borgeren til så
hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og
deres familie”
 Fritagelse fra: Bek nr. 1003 af 30/8 2015 § 32

Samtalernes kadence:
 Kommunerne søger om fritagelse for rettidigheden ifm. afholdelse af jobsamtaler i
kontaktforløbet. I forhold til frekvens anbefales at der frem for rettidighed sættes fokus på at
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samtalerne afholdes i det omfang det er relevant i forhold til den iværksatte beskæftigelses/uddannelsesrettede indsats.
Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 18 stk. 3 og 4

2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp – uddannelsesparate og aktivitetsparate
Samtalernes form:




Kommunerne søger om at formen for jobsamtalerne tilpasses den enkelte borgeres aktuelle
situation, således samtalerne kan afholdes enten ved personligt fremmøde, eller via telefon,
digitalt eller på anden måde, ved gruppesamtaler samt ved korrespondance med andre
leverandører, som har den direkte kontakt til borgeren.
Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 17 og 18

Samtalens indhold:
 Kommunerne ønsker at udvikle indholdet i de lovpligtige jobsamtaler således at der søges
fritagelse fra det lovpligtige indhold i alle jobsamtaler. Kommunerne ønsker selv at udvikle et
indhold med fokus på den enkelte borgers arbejdsmarkedsperspektiv/uddannelsesperspektiv,
med baggrund i borgerens kvalifikationer, kompetencer og ressourcer i forhold til at kunne
varetage et arbejde eller deltage i en uddannelse på ordinære vilkår. Altså at fokus i
jobsamtalerne tager udgangspunkt i formål for Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (§ 1 stk. 3) ”
bistå borgeren til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan
forsørge sig selv og deres familie”
 Fritagelse fra: Bek nr. 1003 af 30/8 2015 § 33
Samtalernes kadence:
 Kommunerne søger om fritagelse for rettidigheden ifm. afholdelse af jobsamtaler i
kontaktforløbet. I forhold til kadence ansøges der om, at der frem for rettidighed gives øget
mulighed for, at sætte fokus på at samtalerne afholdes i det omfang det er relevant i forhold til
den iværksatte beskæftigelses-/uddannelsesrettede indsats.
 Fritagelse fra: LBK nr. 807 af 1/7 2015 § 18 stk. 3 og 4
2.14 jobafklaringsforløb
Samtalernes form:


LAB § 16 stk. 8 omhandler kontaktforløbet hvor der skal afholdes individuelle personlige samtaler
med henblik på at vurdere om borger har mulighed for at komme i arbejde eller fortsat er
uarbejdsdygtig

Samtalens indhold:
 LAB § 68g omhandler den løbende opfølgning på jobafklaringsforløbene ud fra den indsatsplan
som er udarbejdet, og som skal justeres løbende efter borgernes behov og aktuelle situation og
bistå borgeren med at følge rehabiliteringsplanen
Samtalernes kadence:
 LAB § 18 stk. 2 De individuelle opfølgningssamtaler skal afholdes løbende tilpasset borgerens
behov og afholdes mindst 6 gange indenfor 12 kalender måneder.
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4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Fokus på udvikling, afprøvning og tilpasning af nye kontaktforløb
Der er tale om et omfattende forsøg, som omfatter mange borgere og ændrer betydeligt på den måde
jobcentrene gennemfører samtaleforløb. Forsøget vil derfor blive gennemført i tre faser og der vil
gennem forsøget blive sat fokus på udvikling, afprøvning og tilpasning af de nye kontaktforløb. Dette
skal ses i forlængelse af, at slutevalueringen af frikommuneordningen anbefaler, at der arbejdes med
udvikling af en prototype for indsatsen og test.
Forsøget indrettes således, at de enkelte kommuner frit kan vælge, hvordan de ønsker at udforme
forsøget inden for den overordnede ramme af forsøgsansøgningen. Nogle kommuner ønsker at
gennemføre forsøget med alle tre overordnede temaer og for alle målgrupper, andre kommuner
ønsker at fokusere på enkelte temaer og målgrupper. Derfor vil der blive udviklet en kommunespecifik
plan for forsøget og en overordnet plan på tværs af kommunerne.
Udrulningen af forsøget vil gennemgå tre faser – se nedenstående figur:

For både at gøre plads til innovation og udvikling og få afprøvet konkrete indsatser i kommunerne, og
på tværs af kommunerne, gennemføres forsøget i tre faser. De tre faser beskrives kort nedenfor:

Klargøring og metodemodning (fase 1): I denne fase får kommunerne mulighed for at
viderebearbejde deres egen indsats inden for rammerne af den samlede ansøgning. Desuden
beslutter kommunerne i denne fase, hvilke målgrupper og temaer de ønsker at inkludere i forsøget.
Denne fase vil være på ca. 3-6 måneder, hvor der nedsættes lokale arbejdsgrupper til at udarbejde
konkrete materialer fx skabeloner til samtaler. Dermed gives der plads til at kommunerne kan tilpasse
indsatsen til lokale forhold, udvikle nye materialer og teste pilotforsøg på forskellige målgrupper,
således der sikres et solidt grundlag for implementeringen af de lokale forsøg. På tværs af
kommunerne deles erfaringer i denne fase.
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Implementering og opfølgning (fase 2): Efter indsatsen er på plads og kommunerne har tilpasset
indsatserne til deres lokale kontekst, sættes der fokus på implementering og opfølgning.
Slutevalueringen af frikommuneordningen anbefaler desuden, at der lægges vægt på implementering
og organisering af forsøgene. Implementering og organisering har derfor også en central rolle i
forhold til at realisere de forventede resultater. For at sikre en god implementering vil der være fokus
følgende:










At opstille klare mål og succeskriterier for forsøget
En realistisk tidsplan
En klar rolle- og ansvarsfordeling internt i kommunen og på tværs af kommuner
At der afsættes den fornødne tid og ressourcer
Der er udarbejdes relevante procedurer/arbejdsgangs-beskrivelser
Registreringspraksis og godkendelse af revision
Medarbejderne klædes på til opgaven (fx undervisning i jobrettede samtaler)
Der følges løbende op på fremdrift og udfordringer i forsøget.

Derudover nedsættes der arbejdsgrupper og styregrupper internt i kommunerne og på tværs af
kommuner, således at der sikres den nødvendige forankring og fokus på alle ledelsesniveauer og
medarbejderne får ejerskab over forsøget.
Evaluering (fase 3):
Evalueringsfasen kommer i naturlig forlængelse af implementerings- og opfølgningsfasen og
igangsættes ca. et år/ halvanden før forsøget skal være færdigevalueret. I evalueringsfasen sættes der
fokus på at beskrive indsatsen grundigt og dokumentere effekterne. Evalueringsfasen vil blive
beskrevet nærmere i næste afsnit.
Gennem forsøget vil der være fokus på at informere og inddrage relevante interessenter i processen
omkring forsøget. Dette gøres i eksisterende fora som fx RAR, LAR og diverse a-kasseudvalg i
kommunerne.

5. Evaluering
Ambitiøs evalueringsdesign med fokus på effekter og en detaljeret beskrivelse af indsats
Kommunerne tilstræber at gennemføre så ambitiøs en evaluering som muligt under forudsætning af,
at evalueringen som udgangspunkt kan gennemføres med de nuværende registreringer i fagsystemer,
arbejdsgangsbeskrivelser og Dreamdata. Når kommunerne har endeligt fastlagt, hvilke målgrupper og
tiltag, der skal arbejdes med i de lokale forsøg fastlægges et endeligt design, der vil udforske og
nyttiggøre de muligheder for sammenligningsgrupper, der kan etableres dels indbyrdes mellem
kommuner, der fx anvender samme tiltag til forskellige målgrupper, eller forskellige tiltag for samme
målgruppe, dels muligheder for etablering af eksterne kontrolgrupper i kommuneklynger med brug af
kvasieksperimentelle metoder baseret på DREAM-data.
Med en ambitiøs evaluering vil forsøgene i netværket bidrage med ny viden om, hvorvidt og hvordan
en øget fleksibiliteten i samtalerne med afsæt i borgernes situation kan øge effekten af samtaler
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gennem øget empowerment og motivation, samt hvilke former for fleksibilitet (form, indhold eller
kadence), der er mest effektiv i forhold til hvilke målgrupper.
De endelige målepunkter fastlægges, når de lokale udformninger af forsøgene ligger fast, men vil som
udgangspunkt omfatte effektmål i forhold til jobeffekter, evt. suppleret med mål for
motivation/empowerment, og indsatsrettede målepunkter vedr. samtalernes form, indhold og
kadence.
Kommunerne ønsker at indgå en dialog med STAR om, hvorvidt og hvordan de eksisterende
fagsystemer kan suppleres med et mindre antal supplerende indikatorer, og dermed understøtte
dokumentationen på en måde, hvor der kan sikres et tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag for en
ambitiøs evaluering, uden at kommunerne er nødt til at anvende parallelle registreringssystemer.
Evalueringen tilrettelægges ift. følgende proces: Kommunerne ønsker først at have et frirum til at
udvikle nye lokale indsatser og afprøve dem. I denne fase vil der løbende være en faglig vurdering og
dertilhørende tilpasning af indsatserne. Efter klargøring og metodemodning vil de endelige indsatser
være på plads og klar til at blive implementeret. Herefter implementeres indsatserne i kommunerne
og der foretages små justeringer ud fra de løbende erfaringer. Endelig igangsættes evalueringsfasen,
hvor indsatserne fastlåses i kommunerne og der fokuseres på at beskrive indsatsen detaljeret, således
det står helt klart hvilken indsats, der har været gennemført i de pågældende kommuner.
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Ansøgning nr. 5: Fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk

Frikommunenetværk Nordjylland - En mere fleksibel og effektiv
beskæftigelsesindsats

Titel på forsøg

Fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene

Deltagerkommuner

Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted

Faglig kontaktperson

Jannie Knudsen
Telefon

Netværkskoordinator

E-mail

jku@jammerbugt.dk

E-mail

Nby-jobcenter@aalborg.dk

Nette Ben-Yedidia
Telefon

Dato for ansøgning

72577511/41912511

99312725

1.december 2016

1. Beskrivelse af forsøget
Indledning og baggrund for ansøgning
Der er både ved tilbud om virksomhedspraktik og ved tilbud om ansættelse med løntilskud på en
virksomhed et krav om, at der på virksomheden skal være et rimeligt forhold mellem antallet af
ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud og antallet af personer i
virksomhedspraktik.
Det er et generelt krav, der gælder for alle virksomheder, både offentlige og private virksomheder.
Dette forholdstalskrav (rimelighedskrav) fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 48,
stk. 1, for så vidt angår virksomhedspraktik og af LAB § 62 for løntilskud.
Der er således grænser for, hvor mange personer en virksomhed kan have i virksomhedspraktik
og/eller løntilskud. I virksomheder med 0 til 50 ansatte må der maksimalt være én person i
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virksomhedspraktik eller i løntilskud for hver 5 ansatte på ordinære vilkår. Hvis en virksomhed har 50
ansatte eller flere, kan der herudover maksimalt være én person i løntilskud eller i virksomhedspraktik
for hver 10 ordinært ansatte, jf. bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) § 53, stk. 1,
og § 70, stk. 1.
Rimelighedskravet skal sikre, at en person i virksomhedspraktik eller i løntilskud får det ønskede
faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet ved at ansættelsen sker på en ordinær arbejdsplads
med ordinære kolleger, og hvor der kun i begrænset omfang er personer i tilbud om
virksomhedspraktik eller ansatte i løntilskud. Kravet skal således støtte den ledige i at deltage i
ordinær indsats, men skal også beskytte arbejdstagere generelt for at sikre, at virksomhederne ikke
får for stor mulighed for at benytte sig af ”gratis arbejdskraft”.
Kravet supplerer merbeskæftigelseskravet, som indebærer, at der ved ansættelse af en ledig med
offentligt tilskud skal ske en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos den enkelte arbejdsgiver.
Rimelighedskravet er således sammen med merbeskæftigelseskravet med til at hindre fortrængning
af ordinært ansatte.
De nordjyske kommuner ønsker i visse tilfælde at udfordre disse bestemmelser, fordi
bestemmelserne sætter begrænsninger på de muligheder, som kommunerne ser for udvikling af de
borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.
Mange af de nordjyske kommuner er præget af en erhvervsstruktur med mange små og mellemstore
virksomheder, hvilket er gældende i Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted. Til eksempel kan
nævnes, at der i Jammerbugt Kommune er godt 2.000 virksomheder, hvoraf ca. 1.000 er
enkeltmandsvirksomheder eller virksomheder med 1-2 ansatte. Blandt disse små virksomheder er der
en del virksomheder, der ved ejeren selv eller den enkelte ansatte gerne påtager sig et stort socialt
ansvar og har gode kompetencer i forhold til at udvikle borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
Med dette udgangspunkt har kommunerne brug for mere lempelighed i forhold til kravet om
forholdstal.
Det konkrete forsøg
Kommunerne ønsker mere fleksible regler f.s.v.a. borgere langt fra arbejdsmarkedet. Mange af disse
borgere har brug for små miljøer i trygge rammer med få ”fremmede” omkring sig og har derfor ikke
de behov, som forholdstalsreglerne bl.a. er sat i verden for at honorere. Samtidig repræsenterer de
ingen eller kun ringe arbejdsindsats, hvorfor det ikke bør frygtes, at de overtager ordinært arbejde fra
andre potentielle ansatte. Tværtimod skal der oftest ydes en indsats fra den deltagende virksomheds
side, da der skal arbejdes med borgerne for, at disse kan få den nødvendige progression.
Kommunerne ønsker at kunne friholde disse borgere fra reglerne om forholdstal i de perioder, hvor
rådgiverne sammen med borgeren vurderer, at de ikke repræsenterer en reel arbejdskraft –
alternativt at kunne beregne forholdstallet forholdsmæssigt i forhold til de timer, som borgerne er i
den virksomhedsrettede indsats, således at f.eks. 3 borgere, der hver ”arbejder” ca. 10 timer hver
tilsammen udgør den ene i virksomhedsrettet indsats, som de helt små virksomheder må have
tilknyttet samtidig.

Herved opnås mulighed for, at borgere kan opstartes i praktikker i par – også i de små virksomheder -,
hvilket til tider efterspørges fra særligt de unge borgere. Borgere, der er så langt fra arbejdsmarkedet,
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som tilfældet er for borgere i nærværende forsøg, har således indledningsvist ikke nødvendigvis
behov for at spejle sig i ordinært ansatte, men i højere grad at kunne opleve sig som trygge blandt
ligestillede borgere, der også har barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
Undtagelsen bør kun gælde i forhold til virksomhedspraktikker, idet borgere, der kan præstere i et
løntilskudsjob må antages at repræsentere en vis arbejdskraft.
Det bemærkes, at der i forsøget vedrørende integrationsindsatsen suppleres med et forslag om, at
flygtninge i sprogpraktikker helt undtages de første 6 måneder af integrationsperioden.
Målgrupper
Der skal være tale om borgere, der er langt fra arbejdsmarkedstilknytning, hvilket vil sige borgere
inden for kategorierne:
-

Aktivitetsparate kontanhjælpsmodtagere
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere
Aktivitetsparate flygtninge (ud over de første 6 måneder i integrationsperioden – se andet
forsøg)
Visse borgere på ledighedsydelse med mere end 1½ års ledighed
Borgere i ressourceforløb

Det vil ikke være alle borgere inden for målgrupperne, der skal opnå fritagelse for forholdstalskravet.
Fritagelsen vil skulle basere sig på en individuel vurdering og skal konkret begrundes. Der skal således
være tale om borgere, der bedst udvikler sig i små og trygge miljøer eller miljøer, der har særligt fokus
på trygge rammer omkring borgerne såsom i virksomhedscentre og socialøkonomiske virksomheder.
Samtidig skal borgerne ikke repræsenterer en egentlig arbejdskraft i perioden for fritagelsen.
Når en borger fritages, skal fritagelsen følges af en forventning om, hvilket delmål (progression), der
skal være opnået, før borgeren ikke længere kan siges at kunne være fritaget. Dette kunne være, når
borger har udviklet sig i en sådan grad, at der kunne blive tale om et løntilskud eller få ordinære
timer.

2. Mål og forventede resultater
Med en sådan fritagelsesmulighed må det forventes, at det vil være muligt at finde de fornødne
virksomhedspraktikpladser til en større gruppe af borgere, der ellers kan være svære at placere, når
det samtidig er en forudsætning, at borgerne qua placeringen gerne skal gennemgå en progression.
Målet må derfor være, at antallet af borgere inden for målgruppen for fritagelse, der opnår en
virksomhedsrettet indsats i perioder, hvor de ellers ikke repræsenterer en arbejdskraft, kan øges med
25%. Af disse må 60% med de nye forbedrede rammer for den virksomhedsrettede indsats forventes
at kunne udvikle sig i en sådan grad, at de går fra at være i målgruppen for fritagelse til at komme ud
af denne målgruppe, hvilket vil sige til at kunne ansættes i løntilskudsjob eller i ordinære timer.
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3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.
Konkret er der behov for, at Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) § 48 kan fraviges i tilfælde, hvor
borgere inden for ovennævnte målgruppe deltager i virksomhedspraktikker i små og mellemstore
virksomheder, i virksomhedscentre eller i socialøkonomiske virksomheder.
§ 48. Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet
af ansatte uden tilskud og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud efter
kapitel 12.
Stk. 2. Forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal spørgsmålet om
etableringen have været drøftet mellem virksomheden og repræsentanter for virksomhedens
ansatte.
Stk. 3. Forud for etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal etableringen have
været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant.

Fravigelsen skal helst bestå i, at disse borgere helt undtages fra forholdstalsreglerne, da dette er langt
den letteste administrative løsning. Alternativt kan fravigelsen bestå i, at relevante borgere kun tæller
med i forholdstalsreglen forholdsmæssigt med de timer, som de deltager i praktikken med.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
De forventede resultater realiseres ved at udnytte det gode samarbejde, som jobcentrene i forvejen
har med små og mellemstore virksomheder samt de virksomheder, hvor der er oprettet
virksomhedscentre og med socialøkonomiske virksomheder.
Jobcentrenes virksomhedskonsulenter har så indgående kendskab til det lokale erhvervsliv, at de vil
vide, hvilke virksomheder der både kan og vil kunne løfte opgaven med at udvikle borgere i
ovenstående målgruppe. Det vil desuden forudsatte, at jobcenterets rådgivere er kompetente i
forhold til at beskrive konkrete delmål (progression), således at virksomhedskonsulenterne og
virksomhederne har en forudsætning for at kunne arbejde med og udvikle borgerne. Herudover skal
der sættes fokus på, hvorledes jobcenteret i øvrigt kan støtte op om indsatsen, f.eks. i form af
mentorstøtte.
En sidste væsentlig forudsætning for succes er en meget tæt opfølgning far jobcenterets side på
opgaven, således at det sikres, at udviklingen går i rigtig retning, at der er tale om rette match mellem
borger og virksomhed, at borger kommer videre i sin udvikling ved udløb af tilbud etc.

5. Evaluering
Konkret vil evalueringen bestå i at følge op på målene fremsat ovenfor.
Hertil foreslås, at der gennemføres en kvalitativ evaluering hos de virksomheder, som kommer til at
deltage i forsøget samt med en delmængde af de borgere, der bliver fritaget for at høre fra såvel
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virksomheder som borgere, hvad de nye tryggere rammer for den virksomhedsrettede indsats
konkret betyder for de involvere parter.
Det endelige evalueringsdesign fastsættes i samarbejde med KORA, når fritagelsen foreligger.
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Ansøgning nr. 6: Fleksible rammer for uddannelse
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Deltagerkommuner

Frederikshavn Kommune
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NBY-jobcenter@aalborg.dk

Netta Ben-Yedidia
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Dato for ansøgning
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1. december 2016

1. Beskrivelse af forsøget
Det opleves, at lovgivningsmæssige begrænsninger hindrer, at jobcentret kan bevilge de former for
uddannelse, der vurderes bedst at kunne bringe den enkelte ledige dagpengemodtager hurtigst
muligt i varig beskæftigelse.

Det drejer sig om begrænsningen på maks. 6 ugers vejledning og opkvalificering inden for de første 26
ugers sammenlagt ledighed for dagpengemodtagere under 30 år med en
erhvervskompetencegivende uddannelse samt for dagpengemodtagere over 30 år. Herudover drejer
det sig om den manglende mulighed for at bevilge studie- og erhvervskompetencegivende
uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år.

Disse regler vurderes at stå i vejen for jobcentrenes muligheder for at understøtte løft fra ufaglært til
faglært tidligt i ledighedsforløbet.

Der ønskes derfor mulighed for at kunne dispensere for bestemte regler ifm. nævnte muligheder for
bevilling af uddannelse i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Begrænsning på 6 ugers vejledning og opkvalificering i løbet af de første 6 måneders ledighed samt
begrænsning mht. studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse
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Det opleves, at begrænsningen på maksimalt 6 ugers opkvalificering inden for de første 26 ugers
sammenlagt ledighed i visse tilfælde står i vejen for at kunne afgive det tilbud, der hurtigst muligt vil
bringe den ledige i varig beskæftigelse.

Det foreslås, at begrænsningen ophæves for ufaglærte, ledige med forældet uddannelse samt ledige
med skånehensyn, der bevirker, at de vanskeligt kan stå til rådighed inden for det område, de er
uddannede til, således kommunerne kan afgive det tilbud, der vurderes hurtigst muligt at kunne
bringe den ledige i varig beskæftigelse. Dette vil give mulighed for at bevillige grundforløb og dermed
understøtte løft fra ufaglært til faglært tidligt i ledighedsforløbet. Da der endvidere er regler om
formålet med det enkelte tilbud, betyder dette, at jobcentret fortsat kun kan afgive tilbud til den
enkelte borger i overensstemmelse med de i lovgivningen konkret fastsatte formål, dvs. med henblik
på beskæftigelse. Dette ses at være i tråd med intentionerne i refusionsreformen, der netop lægger
op til at anvende de mest effektive tilbud så hurtigt som muligt i ledighedsforløbet.

I forlængelse af ovenstående foreslås det endvidere, at begrænsningen mht. bevilling af studie- og
erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år ophæves for nævnte
målgrupper, da denne ellers vil hindre bevilling af uddannelse til en del af disse.

2. Mål og forventede resultater
Det forventes, at de mere fleksible rammer for bevilling af uddannelse vil medføre, at der bevilges
flere forløb, som det ikke tidligere var muligt at bevilge, og at disse forløb fører til, at flere vil komme i
varig beskæftigelse.
Det forventes endvidere, at mere fleksible rammer for bevilling af uddannelse vil kunne forebygge
langtidsledighed, da ufaglærte har større risiko for at blive langtidsledige end de fleste øvrige grupper
forsikrede ledige.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.

Der dispenseres via forsøgsbekendtgørelse for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 34 og 37 for
nævnte målgrupper.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Der vil være fokus på den bredere mulighed for anvendelsen af de nævnte redskaber i den daglige
indsats i jobcentret. Alle medarbejdere informeres om mulighederne, og der følges løbende op på
anvendelsens omfang mhp. på at sikre fokus.
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5. Evaluering
Der foretages løbende opfølgning på, om der bevilges flere forløb, som det ikke tidligere var muligt at
bevilge. Der følges endvidere op på effekten af disse forløb. De konkrete effektmålinger udvikles i
samarbejde med KORA, STAR og Beskæftigelsesministeriet.

Ansøgning nr. 7: Et individuelt og fleksibel integrationsprogram
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Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Frikommunenetværk

Fleksible rammer for integrationsindsatsen
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1. ansøgningsrunde: 1. december 2016

1. Beskrivelse af forsøget
Målgruppe
Job-, aktivitets- og uddannelsesparate udlændinge under integrationsloven.

Problemstillinger
Alle skal mødes som jobparate
Ifølge Integrationsloven (L189) skal som udgangspunkt alle nyankomne integrationsborgere, som
overdrages til kommunerne fra asylfasen, mødes som jobparate - eneste undtagelse er åbenlyst
aktivitetsparate borgere.

De jobparate integrationsborgere skal senest 4 uger efter, kommunen har overtaget borgeransvaret,
starte i virksomhedsrettet aktivering. I det første år af integrationsperioden må der højest være 6
uger mellem de virksomhedsrettede tilbud for de jobparate integrationsborgere.

Deltagerkommunerne er enige i, at en hurtig arbejdsmarkedsrettet indsats med få afbrydelser er den
rette vej til at få integreret flest mulige integrationsborgere på arbejdsmarkedet. Dog deler
deltagerkommunerne også den opfattelse, at der er behov for en mere fleksibel indsats, som i højere
grad kan tilpasses den enkelte integrationsborgers behov og forudsætninger.

Den nuværende lovgivning kan betyde, at en relativ høj andel af de virksomhedsrettede forløb ikke
bliver en succes for hverken virksomhederne eller integrationsborgerne, da sidstnævnte ganske
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enkelt ikke er klar til at komme ud i en virksomhed pga. for store kulturelle, sproglige, fysiske eller
psykiske barrierer. Erfaringerne viser, at den type forløb indebærer en risiko for, at nogle lokale
virksomheder vælger at trække sig fra samarbejdet om integrationsindsatsen.

En anden udfordring ved den nuværende lovs krav er, at indsatsen for unge uddannelsesparate
integrationsborgere under 30 år i højere grad bør fokusere på uddannelse frem for
virksomhedspraktik for at få de unge kan få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formål & Indsatser omfattet af forsøget
Formålet med forsøget er, at indsatsen i højere grad gøres individuel og fleksibel på baggrund af en
konkret vurdering af borgerens job- og uddannelsesparathed, som skal ske inden for de første 4 uger
efter borgerens ankomst til kommunen.

Vi foreslår, at integrationsindsatsen opdeles i en ungeindsats for personer mellem 18 og 29 år, og en
indsats for borgere mellem 30 og 65 år. På den måde vil integrationsindsatsen blive parallel til
beskæftigelsesindsatsen for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Hver delmålgruppe kan tilbydes forskellige indsatser (spor). Begge grupper kan tilbydes et






fast track, som følger den nuværende lovgivning fuldt ud
slow track, hvor der tilbydes et mere fleksibelt arbejdsmarkedsrettet forløb
jobrettet spor for aktivitetsparate
rehab spor for aktivitetsparate med begrænset arbejdsevne.

Derudover kan ungegruppen tilbydes et uddannelsesspor.

Alle spor uddybes neden for.

Spor 1: Uddannelsesspor
Uddannelsesparate unge bør have mulighed for en fokuseret indsats rettet mod uddannelse. Det
indebærer, at disse unge tilføres de nødvendige danskkundskaber via intensiv sprogundervisning samt
får mulighed for at blive undervist i andre vigtige basisfag end dansk.
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Det indebærer, at det ud fra en individuel vurdering skal være muligt at kunne fritage de
uddannelsesparate unge fra kravet om en virksomhedsrettet indsats og i stedet fokusere på en hurtig
tilegnelse af de kompetencer, der kræves for at indgå i det ordinære uddannelsessystem.

De unge, som den enkelte kommune ikke ønsker at tilbyde uddannelsessporet, tilbydes et af de
øvrige fire spor.

Spor 2: Fast track (jobparate):
Hurtig opstart i virksomhedsrettet aktivitet for jobparate integrationsborgere præcis som det står
beskrevet i den nuværende integrationslovgivning.

Spor 3: Slow track (jobparate):
En jobrettet indsats som ligeledes starter senest 4 uger efter integrationsborgerens ankomst til
kommunen. Målgruppen er jobparate integrationsborgere med meget lave sprogkundskaber, og hvor
der er usikkerhed om mulighederne for indlæring af både sprog og faglige kundskaber. Borgeren er
måske analfabet, eller latinsk analfabet, og har ingen eller kun ganske ringe arbejdserfaring/baggrund.

Det primære tilbud er sprogpraktikker, som i modsætning til virksomhedspraktikker ikke tæller med i
forholdstallene. Men der skal også være mulighed for særlige vejlednings- og afklaringstilbud mv.

Det indebærer, at der fraviges fra kravet om virksomhedsrettet aktivering senest 1 måned efter
overtagelse af ansvar, at tilbudsviften skal være arbejdsmarkedsrettet men mere større fleksibilitet,
samt fravigelse af forholdstalskrav i længerevarende sprogpraktikker.

Spor 4: Jobrettet spor (aktivitetsparate)
Indsatsen tilrettet fleksibelt efter den enkelte borgers forudsætninger og behov og har fokus på at
borgeren skal udvikles i retning af arbejdsmarkedet.

Det indebærer, at der fraviges fra krav om virksomhedsrettet aktivering inden 1 måned efter
kommunens overtagelse af ansvar.

Spor 5: Rehab spor
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Indsatsen peger i retning af rehabilitering. Borgeren forventes ikke at kunne få en tilknytning til
arbejdsmarkedet på hverken kort eller lang sigt.

Herunder fravigelse af krav om virksomhedsrettet aktivering inden 1 måned efter overtagelse af
ansvar.

Grafisk kan ovenstående model fremstilles således:

Det er en vigtig pointe, at mindst 50 pct. af de nyankomne integrationsborgere over 30 år skal tilbydes
fast track, og at mindst 70 pct. i ungegruppen skal følge uddannelsessporet eller fast track i alle
kommuner.

Men samtidig er det op til den enkelte kommune at dimensionere de øvrige delmålgrupper ud fra
sammensætningen af den samlede gruppe af integrationsborgere og en individuel vurdering af
borgerne.
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Dette er hensigtsmæssigt for at tilgodese, at der er stor forskel på sammensætningen af de grupper af
integrationsborgere, de enkelte kommuner får visiteret.

2. Mål og forventede resultater
Målgruppe: Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år
Spor 1 - Uddannelsesspor
Målet er, at så mange af de unge som muligt, fastholdes i-/forberedes til så hurtigt som muligt, at
blive i stand til at gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

For at opnå dette, vurderes det hensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at tilbyde 5 dages
sprogundervisning m.v. til denne målgruppe. Effekten af, at kunne tilrettelægge undervisningen på
denne måde er, at min. 90 % af de unge, der fritages for den virksomhedsrettede indsats, vil være i
stand til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår senest efter 2 ½ år på
Integrationsydelse. Det vurderes på relativ kort sigt at blive en økonomisk gevinst for kommunen, da
de unge vil gå fra Integrationsydelse til SU, og på længere sigt en samfundsøkonomisk stor gevinst, da
der er evidens for at uddannelse er med til at sikre fast tilknytning til arbejdsmarkedet, med alle de
fordele det afstedkommer bl.a. i form af skatteindtægter etc.

En 5 dages undervisningsuge vurderes samtidigt at være medvirkende til en hurtigere gennemløbstid
af integrationsperioden for den enkelte flygtning.

Det kan forventes at ca. 10 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

Målgruppe: Jobparate
Spor 2 – Fast track (jobparat med arbejdserfaring/brancheerfaring og på vej med sprog)
Inden tilflytningen anvendes borgerens kompetenceafdækning til at finde egnet job eller praktikplads,
således at vi senest indenfor første 2-4 uger efter modtagelsen har borgeren videre i
virksomhedsvendt aktivitet eller ordinært job. Der kan eventuelt anholdes samtale med borgeren via
video eller Skype inden modtagelsen for yderligere afklaringer. Det forsøges afklaret, om der er behov
for yderligere kompetenceafklaring eller der skal bygges på eksisterende kompetencer.

Der ses et stort behov for at kunne etablere en række sprogpraktikker, hvor fokus alene er at udvikle
det danske sprog og tilegnelse af dansk (arbejds-)kultur og kulturforståelse. Når der etableres sprogpraktikker ønsker vi at indgå aftale med fagbevægelsen om, at disse ikke indgår i forholdstalskravene,
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således at virksomheder både kan have ”almindelige” praktikker/løntilskud, hvor forholdstallene
tæller og disse særlige sprogpraktikker uden for forholdstalskravene.

Danskuddannelsesloven gør det muligt at kombinere danskuddannelserne med sprogpraktik på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Denne aktivitet er blevet understøttet gennem Udlændinge,
Integrations- og Boligministeriets pulje ”Sprogpraktik”, som har ydet tilskud til sprogpraktikprojekter
og til erfaringsopsamling. Det understreges heri, hvorfor det er vigtigt med et tæt samarbejde mellem
praktikplads, sprogcenter og praktikant. Det beskrives endvidere, hvordan sprogpraktikforløbet kan
være med til at styrke den enkeltes motivation, progression og forberedelse frem mod næste
modultest i sprogundervisningen.

Det kan forventes at minimum 50-70 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

Spor 3 – Slow track (jobparat med ringe eller ingen arbejdserfaring – på vej med sprog eller mulighed
for indlæringsproblemer, ingen/lav uddannelse, analfabet m.m.)
Udfordringerne afklares så vidt muligt inden tilflytningen til kommunen via Asylcenter. Der skal dels
igangsættes et længerevarende sprogforløb og dels ske en nærmere afklaring af faglige erfaringer
med henblik på at fastlægge vejen til ordinært job bedst muligt. Det er vigtigt, at borgeren oplever en
progression i sin udvikling – både fagligt og sprogligt – af hensyn til at fastholde borgerens motivation
og vilje.

Det kan forventes at maksimum 20-30 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

Målgruppe: Aktivitetsparate
Spor 4 – Jobrettet spor (usikkerhed om borgerens helbred/psyke m.m.)
Der er en klar forventning om, at borgeren vil kunne anvende sine faglige kompetencer og erfaringer
på det danske arbejdsmarked. Der er dog visse usikkerheder i forhold til helbred, herunder eventuelle
traumer hos borgeren selv eller nærmeste familie, hvilket ofte påvirker muligheden for en hurtig
place-ring i job, uddannelse eller sprogskole. Der kan eventuelt etableres virksomhedspraktik med
fokus på afklaring af borgerens kortsigtede muligheder, herunder ligeledes forforløb.

Det kan forventes at op til 10 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

Spor 5 – Rehabilitering: (kroniske lidelser der forhindre tilknytning til arbejdsmarkedet)
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Der fokuseres primært på at få den gode integration – primært at få det danske sprog ind hos borgeren. Desuden at få afklaret borgerens helbred og fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Der kan eventuelt
arbejdes i retning af tilbud jf. §§103 i Serviceloven.

Det kan forventes at 3-5 pct. af nytilkomne er i denne gruppe.

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv.

Påkrævede undtagelser fra gældende lovgivning:

Målgruppe: Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år - Spor 1
Behov for fritagelser for nedennævnte bestemmelser i Integrationsloven:

Integrationsloven § 16
Stk. 6.
Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved integrationsprogrammets
påbegyndelse give en udlænding, som modtager integrationsydelse, et virksomhedsrettet tilbud i
form af virksomhedspraktik eller løntilskud, jf. §§ 23 b og 23 c, medmindre det er åbenbart, at
udlændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

Integrationsloven § 17 a.
For en udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud i medfør af § 23 tilrettelægges som en
kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. For en jobparat udlænding må der maksimalt være 6 uger
mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud
efter §§ 23 b og 23 c, jf. dog stk. 3. For en aktivitetsparat udlænding tilrettelægges den kontinuerlige
virksomhedsrettede indsats efter en konkret vurdering af udlændingens forudsætninger og behov.
For en aktivitetsparat udlænding kan de virksomhedsrettede tilbud i de første 6 måneder efter
kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret for udlændingen omfatte forberedende forløb til
virksomhedsrettede tilbud, jf. § 23 a, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2.
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For en jobparat udlænding omfattet af § 16, stk. 2, skal tilbud efter §§ 23 b og 23 c have en varighed
på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. I det første år af integrationsprogrammet kan tilbud om
nytteindsats efter § 23 b, stk. 1, 1. pkt., ikke medregnes i timekravet efter 1. pkt. For en
aktivitetsparat udlænding fastsættes timetallet efter en konkret vurdering af udlændingens
forudsætninger og behov.

Integrationsloven § 23.
Til udlændinge, der er omfattet af et integrationsprogram og berettiget til integrationsydelse efter lov
om aktiv socialpolitik, skal kommunalbestyrelsen give tilbud om
1) vejledning og opkvalificering, herunder forberedende forløb til virksomhedsrettede tilbud, jf. § 23
a,
2) virksomhedspraktik, herunder nytteindsats, jf. § 23 b, eller
3) ansættelse med løntilskud, jf. § 23 c

Målgruppe: Job- og aktivitetsparate udlændinge under integrationsloven – Spor 2-5
Integrationslovens § 16
Flygtninge og familiesammenførte udlændinge skal, hvis de på et tidspunkt for kommunalbestyrelsens
overtagelse for integrationsansvar, er fyldt 18 år, have tilbudt et integrationsprogram, som
tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse.

Stk. 2.
For flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der er berettiget til at modtage integrationsydelse
efter lov om aktiv socialpolitik, omfatter integrationsprogrammet:
1. Danskuddannelse jf. INL 21
2. Beskæftigelsesrettede tilbud jf. INL §23
Stk. 4.
Udlændinge som får tilbudt et integrationsprogram, har pligt til at deltage aktivt i programmets
enkelte dele, idet §21 f i lov om aktiv beskæftigelsesindsats om en mindre intensiv indsats, dog finder
tilsvarende anvendelse for så vidt angår udlændingens pligt til at deltage i beskæftigelsesrettede
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tilbud. Omfanget og indholdet af integrationsprogrammets enkelte elementer fastlægges i en
integrationskontrakt som indgås mellem udlændingen og kommunalbestyrelsen, jf. INL §19.

Stk. 5.
Integrationsprogrammet skal påbegyndes snarest muligt, og senest 1 måned efter
kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Integrationsprogrammet skal
tilrettelægges med henblik på udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse og hel eller
delvis selvforsørgelse. Integrationsprogrammet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger,
således at udlændingen kan gennemføre programmet hurtigst muligt og tilbuddet må ikke stille sig
hindrende i vejen for udlændingens mulighed for at varetage et arbejde.

Stk. 6.
Kommunalbestyrelsen skal så vidt muligt inden for 2 uger og senest ved integrationsprogrammets
påbegyndelse give en udlænding som modtager integrationsydelse, et virksomhedsrettet tilbud i form
af virksomhedspraktik eller løntilskud, jf. INL §23b og INL 23 c medmindre det er åbenbart, at
udlændingen ikke er i stand til at deltage i et virksomhedsrettet tilbud.

Stk. 7.
Integrationsprogrammet har en varighed på 1 år og skal tilrettelægges med henblik på at
udlændingen opnår ordinær beskæftigelse, inden for 1 år efter kommunalbestyrelsen har overtaget
ansvaret for udlændingen, jf. §4. Opnår udlændingen ikke ordinær beskæftigelse eller uddannelse
inden for 1 år, skal integrationsprogrammet forlænges. Det samlede integrationsprogram, kan dog
højst have en varighed på 5 år.

Integrationslovens § 26
En udlændig som modtaget integrationsydelse, har pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage
imod tilbud som led i integrationsprogrammet efter kapitel 4.

Stk. 2.
En jobparat udlænding skal udnytte sine arbejdsmuligheder efter reglerne i §26a.
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Stk. 3.
Undtages en jobparat udlænding, jf. INL § 26a, stk. 6 fra kravet om registrering af sin jobsøgning i
joblog på ”Min side på jobnet”, jf. INL §26a stk. 1 fra kravet om hver syvende dag skulle tjekke sine
jobforslag , jf. INL §26a, stk. 3 og 4 skal Jobcenteret og udlændingen aftale hvordan den pågældende i
stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.

§26a. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende.
Stk. 1. En jobparat udlænding skal være aktivt arbejdssøgende. Udlændingen skal overholde de aftaler,
der fremgår af "Min Side" på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og inden
for hvilke fagområder den pågældende skal søge job. Udlændingen skal endvidere løbende registrerer
alle jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.

Stk. 2.
En jobparat udlænding, der har ansøgt om eller modtager integrationsydelse, skal ved første
henvendelse til kommunen om hjælp tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, og kommunen
har pligt til at sikre dette. Udlændingen skal mindst hver syvende dag tjekke sine obforslag på Jobnet
og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende. De regler, som fastsættes i medfør af § 11,
stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, finder tilsvarende anvendelse for udlændingens
tilmelding og afmelding som arbejdssøgende.

Stk. 3.
Udlændingen skal hurtigst muligt og senest 3 uger efter tilmelding som arbejdssøgende hos
jobcenteret lægge en beskrivelse (cv) af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og
øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde ind i Jobnet. Udlændingen
skal endvidere angive mindst ét beskæftigelsesmål. Jobcenteret kan inden for fristen i 1. pkt.
fastsætte, hvornår oplysningerne skal være indlagt i Jobnet.

Stk. 4.
Udlændingen skal løbende opdatere sine oplysninger som nævnt i stk. 3 i Jobnet. Foreligger der
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oplysninger som nævnt i stk. 3 fra en tidligere tilmelding som arbejdssøgende, skal oplysningerne
straks på ny gøres tilgængelige i Jobnet, hvis udlændingen igen bliver tilmeldt som
arbejdssøgende.

Stk. 5.
Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter § 20, stk. 4, sikre, at de
oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

Stk. 6.
Jobcenteret kan beslutte, at udlændingen undtages fra kravet om registrering af sin jobsøgning i
joblog på "Min Side" på Jobnet, jf. stk. 1, fra kravet om hver syvende dag at skulle tjekke sine
jobforslag, jf. stk. 2, eller fra kravet om at lægge et cv på Jobnet inden for 3 uger og kravet om i
den forbindelse at angive beskæftigelsesmål på Jobnet, jf. stk. 3 og 4, hvis udlændingens
sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til, at udlændingen kan opfylde
kravene. Jobcenteret skal sørge for, at udlændingen hurtigst muligt bliver i stand til dette.g 16 a.

Stk. 7.
Udlændingen skal søge arbejde på den måde, der er sædvanlig inden for det pågældende
område. Udlændingen skal endvidere søge ledige job, når jobcenteret forlanger det.

Stk. 8.
Jobcenteret skal yde bistand, i forbindelse med at en udlænding indlægger oplysninger i Jobnet,
hvis den pågældende anmoder herom.

Stk. 9.
Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som udlændingen har indlagt i Jobnet
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Love og paragraffer der også kan vedrører ansøgningen og dermed kræve undtagelser
Integrationslovens § 16a. Uddannelsespålæg
Kommunalbestyrelsen skal pålægge en udlænding over 18 år, men under 25 år, inden for en nærmere
fastsat frist at foreslå en eller flere relevante uddannelser, jf. stk. 2, som udlændingen kan søge om
optagelse på, hvis udlændingen

1) har ansøgt om eller modtager kontanthjælp,
2) ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse,
3) ikke har forsørgelsespligt over for hjemmeboende børn og
4) efter kommunalbestyrelsens vurdering vil være i stand til at gennemføre en uddannelse, jf. stk. 2,
på almindelige vilkår.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen skal ud fra en vurdering af udlændingens forudsætninger pålægge den
pågældende inden for en nærmere fastsat frist at søge om optagelse på en eller flere relevante
studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelser, hvor udlændingen under hele studieforløbet
kan modtage SU, elevløn el.lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag.

Stk. 3.
Optages udlændingen på en uddannelse, jf. stk. 2, har udlændingen pligt til at påbegynde og
gennemføre uddannelsen.

Stk. 4.
Vurderer kommunalbestyrelsen, at der er risiko for, at en udlænding, som påbegynder en uddannelse
efter stk. 3, kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen, skal
kommunalbestyrelsen underrette uddannelsesinstitutionen om, at udlændingen er pålagt at
påbegynde uddannelsen efter integrationslovens § 16 a. Underretning kan ske uden samtykke.

Integrationslovens § 20
stk. 4.

72

Jobcenteret skal i forbindelse med afholdelse af samtaler efter sikre, at de oplysninger, som
udlændingen har indlagt i Jobnet, er fyldestgørende.

Integrationslovens § 23e. Partnerskabsaftaler
En virksomhed og kommunalbestyrelsen kan indgå en partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for
udlændinge i form af virksomhedspraktik efter § 23 b.

Stk. 2.
Inden for rammerne af aftalen kan virksomheden iværksætte vejlednings- og opkvalificeringsforløb
efter § 23 a og tilknytte en mentor efter § 23 d.

Stk. 3.
Virksomheden kan få tilskud til faktisk afholdte udgifter efter stk. 2 og til faktisk afholdte udgifter til
administration.

Stk. 4.
Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til virksomheder efter stk. 3.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62. Merbeskæftigelseskrav
Der skal i såvel private som offentlige virksomheder være et rimeligt forhold mellem antallet af
ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud efter dette kapitel samt personer i
virksomhedspraktik.

Lov om aktiv socialpolitik § 8a. Behandling og vurdering af ansøgninger (Fritages for at være jobparat)
Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp efter reglerne herom i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2.
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Når en person har brug for hjælp til forsørgelse i forbindelse med ledighed, kan kommunen normalt
gå ud fra, at behovet kan opfyldes ved integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp og
tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller tilbud i medfør af integrationsprogrammet
efter integrationsloven. Kommunen behandler sagen efter regler, der er fastsat efter § 4 a, stk. 1, i lov
om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20 c.

Stk. 3.
Når en person er aktivitetsparat, behandler kommunen sagen efter reglerne, der er fastsat efter § 4 a,
stk. 1 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller integrationslovens § 20 c.

Danskuddannelseslovens § 3
Stk. 1.
Danskuddannelsen efter § 2, stk. 2, og § 2 c, stk. 3, indeholder undervisning i dansk sprog og kulturog samfundsforhold i Danmark. I uddannelsen kan indgå praktik i privat eller offentlig virksomhed.

4. Hvordan realiseres de forventede resultater
Målgruppe: Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år – Spor 1
Ved kontinuerligt at tilbyde 5 dages fuldtidsundervisning, åbnes der mulighed for at undervisningen
kan bestå af flere fag end danskundervisning, som f.eks. engelsk, matematik og idræt. Erfaringer fra
Jammerbugt kommune med netop at tilbyde ovennævnte fag, og den variation af undervisningen det
afstedkommer, har givet særdeles gode resultater i forhold til at udsluse de unge til ordinær
uddannelse.
Samtidig vil der kunne indgå individuelt tilrettelagte virksomhedspraktikforløb m.v. til afklaring/
afprøvning af uddannelsesønsker for de unge. Afhængig af, hvor vidt den enkeltes uddannelsesønske
er målrettet en boglig eller en mere faglig uddannelse vil praktikdelen udgøre en større eller mindre
del af integrationsforløbet. Når praktikforløbende kan tilrettelægges individuelt og uden krav om
tidsstyrede gentagelser, vil det samtidig give større fleksibilitet og mulighed for, f.eks. at tilrettelægge
”turboklasser” for borgere med særligt gode uddannelsesmæssige kundskaber etc., og dermed en
hurtigere gennemløbstid.

Målgruppe: Job- og aktivitetsparate udlændinge under integrationsloven – Spor 2-5
Det vil give rigtig god mening med en tilpasset individuel tilgang til integrationsborgerne. En tilgang
der tager udgangspunkt i en yderligere opsplitning af borgerne i 4 målgrupper for borgere over 30 år.
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Der skal udarbejdes en fælles screeningsmodel, som allerede starter med kontakt til asylcentrene ved
besked om overdragelse af en borger.

Modellen skal sigte mod at finde den bedste og hurtigste vej for alle målgrupperne til enten job,
uddannelse eller rehabilitering, hvilket vil være medvirkende til en mere kvalificeret
integrationsindsats, hvor det individuelle er i fokus frem for ” one-size-fits-all”.

De fire spor skal udvikles igennem et samarbejde mellem kommunerne og ud fra de
beskæftigelsesmuligheder der findes i de enkelte kommuner. Her vil det virksomhedsvendte arbejde
ligeledes skulle udvikles med modeller for forskellige praktiktyper, således at virksomhederne kan se
sig som samarbejdspartnere og dermed ikke køres ”trætte” i samarbejdet.

I modellerne skal ligeledes indtænkes samarbejde om brug af AMU-branchepakkerne, da vi ofte ikke
har integrationsborgerne nok i hver kommune til at afvikle forløbene, herunder også i forhold til
brugen af IKV.

Hovedsigtet er fortsat at flest mulige borgere skal være selvforsørgende indenfor første år i
kommunen.

5. Evaluering
Generelt
Kommunerne vil via Dreamdata, leveret af enten Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord eller privat aktør,
halvårligt og fortløbende følge op på udviklingen i:




Graden af selvforsørgelse
Forsørgelsestype (fx overgang fra integrationsydelse til SU)
Gennemsnitlig varighed på forsørgelse

De medvirkende kommuner kan selv opsætte præcise lokale måltal. Fx for hvor mange unge der kan
betegnes som uddannelsesparate, samt hvor mange af disse, der påregnes at kunne opstarte ordinær
uddannelse på SU efter indsatsen med intensiv undervisning 5 dage om ugen.

Selve modeludarbejdelsen af indsatsmulighederne i de 5 spor, vil blive gennemført i fællesskab
tværkommunalt i nedsat arbejdsgruppe.
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Målgruppe: Unge uddannelsesparate i alderen 18-29 år - Spor 1
Der vil blive foretaget opfølgning på de unges progression halvårligt. Såfremt den enkelte unge ikke
profiterer at den tilrettelagte uddannelse, og ikke vurderes i stand til inden for tidsrammen, at kunne
gennemføre en uddannelse med de støttemuligheder der findes i Integrationsloven som f.eks.
mentorstøtte, vil der blive taget stilling til, hvor vidt den unge skal overgå til en beskæftigelsesrettet
indsats på lige fod med de over 30 årige, i stedet følge spor 2-5, og dermed ikke længere være
omfattet af forsøget og fritagelsen for den gentagne virksomhedsrettede aktivering.

Målgruppe: Job- og aktivitetsparate udlændinge under integrationsloven – Spor 2-5
Der vil løbende blive fulgt op på progression if.t. de opsatte mål for det enkelte spor på baggrund af
den udarbejde indsatsmodel. Hvis ikke de forventede delmål opnås i forløbet, vil en revisitation finde
sted, således indsatsen tilpasse individuelt. På samme måde vil en borger også kunne visitereres op i
et mere intensivt jobrettet spor, fx fra aktivitetsparat til jobparat, hvis progressionen viser sig at
indfinde sig hurtigere end forventet.
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Dato: 31. oktober 2016

Nedenfor er skitseret den officielle tidsplan for hele forsøgsperioden, som SIM har udarbejdet.
Der bliver 3 ansøgningsrunder med efterfølgende sagsbehandling, godkendelse og
fremsættelse af lovforslag. Det tager ca. et halvt år fra kommunerne ansøger om et forsøg
og til at det kan igangsættes.

Sagsnummer: EMN-2016-02923
DokId: 1712594
Forfatter:
Maiken Pilgaard Krüger

Efter første ansøgningsrunde 1. december 2016 vil der i de nordjyske kommuner blive drøftet,
hvilke forsøgsideer, der ønske at ansøge om til 2. og 3. ansøgningsrunde. Aalborg kommune vil
sørge for at igangsætte denne proces.
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Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats
Sidste opdateringsdato

I rapporten sættes der fokus på nytteindsats i Frederikshavn Kommune. Forsikrede ledige dækker alene
over arbejdsmarkedsydelsesmodtagere. Nytteindsats i Frederikshavn administreres af Projektafdelingen.
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Fra den 1. januar 2016 er kontantydelse implementeret som en ny forsørgelsesydelse. Kontantydelse sikrer ledige, der
opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Rent
teknisk så registreres modtagere af kontantydelse som jobparate kontanthjælpsmodtagere (LAB 2.2.). Neden for vises
antallet af kontantydelsesmodtagere fordelt på måned. Antallet af kontantydelsesmodtagere indgår på de andre sider som
LAB 2.2.
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Notat

Dato: 27. september 2016

Ændringer i Integrationsloven samt tilpasning af aktiveringsstrategien for
integrationsborgere i Frederikshavn Kommune.

Sagsnummer: EMN-2016-01831

Den 1. april trådte kontanthjælpsloftet i kraft med virkning fra den 1. oktober 2016.
Kontanthjælpsloftet betyder, at der kommer nyt loft over de samlede ydelser;
integrationsydelse, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til daginstitutionsbetaling, børne- og
ungeydelser samt børnetilskud. Der kan maksimalt ske et fradrag i integrationsydelsen
svarende til summen af særlig støtte og boligstøtte.
225-timers reglen, der ligeledes træder i kraft den 21. oktober 2016, indebærer, at alle
modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse, der godt kan
arbejde, skal opfylde et krav om 225 timers arbejde indenfor et år (svarende til 6 ugers
arbejde). Så snart en person har arbejdet 225 timer, vil den pågældende igen være
berettiget til fuld hjælp. De personer, der ikke lever op til kravet, mødes med en
konsekvens i form af en reduktion i ydelsen.
Retten til ferie ændres allerede fra den 1. juli 2016, hvor retten til ferie for borgere, der
modtager integrationsydelse frafalder.
Den 17. marts 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalen
”Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration”, som skal medvirke til, at flere
flygtninge og familiesammenførte udlændinge kommer i beskæftigelse og
selvforsørgelse. Den 18. marts 2016 indgik regeringen og KL desuden aftalen
”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”, som ligeledes skal
understøtte, at flere nyankomne udlændinge kommer i arbejde og desuden skal
give kommunerne bedre og mere fleksible rammer for at løfte integrationsopgaven.
De væsentligste dele af aftalerne er siden udmøntet i to lovforslag med forventet
ikrafttræden fra 1. juli 2016. Lovforslagene er vedtaget i folketinget den 3. juni
2016. Lovforslagene udmønter store dele af ovennævnte aftaler.


L188: Lov om integrationsuddannelse (IGU)



L189: Lov om ændring af integrationsloven

L188: Lov om integrationsuddannelse
Lovens formål er at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge
og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke
opfylder kravene på det danske arbejdsmarked. Formålet med loven er dermed, at
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opnår kvalifikationer, der giver
grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnå varig og
ordinær beskæftigelse på det danske arbejdsmarked.

DokId: 1379407
Forfatter:
Maiken Pilgaard Krüger

Integrationsgrunduddannelse (IGU)


Toårigt lærlingeforløb for flygtninge og familiesammenførte flygtninge
mellem 18 og 40 år, der har fået opholdstilladelse i Danmark indenfor de
sidste 5 år.



Ordningen træder i kraft pr. 1. juli 2016 og gælder forsøgsvist de næste 3
år.



Ansættelse i en lønnet praktikstilling på en privat eller offentlig virksomhed
efter gældende overenskomst på den pågældende fagområde.



Skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse – faglig opkvalificering og
danskundervisning.



Virksomheden udarbejder i samarbejde med udlændingen en plan med en
beskrivelse af, hvad den samlede integrationsgrunduddannelse forventes
at indeholde.



Arbejdsgiver afholder lønudgifter – staten finansierer udgifter til
uddannelsesgodtgørelse



Bonus til arbejdsgivere:
o Kr. 20.000,- efter 6 måneders ansættelse
o

Kr. 20.000,- efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført

L189: Lov om ændring af integrationsloven
Formålet med lovændringen er, at skabe bedre rammer for at modtage og
integrere flygtninge samt at styrke det virksomhedsrettede integrationsprogram.
I forhold til integrationsloven drejer det sig bl.a. om en bedre overgivelse af
flygtninge fra asylcentrene til kommunerne, mere fleksible regler om boligplacering
af flygtninge og flytteregler. Herudover drejer det sig om regelforenklinger, som
omfatter afskaffelse af integrationsplaner for nyankomne flygtninge og
familiesammenførte, målretning af helbredsundersøgelser og øget fleksibilitet for
opfølgningssamtaler m.v. Desuden gennemføres en målretning af
integrationsprogrammet mod arbejdsmarkedet med øget brug af
virksomhedsrettede tilbud. Endelig målrettes finansieringen af
integrationsindsatsen mod de kommuner, som modtager flest nye flygtninge, og de
kommuner og virksomheder, som opnår de bedste resultater med at få flygtninge i
arbejde, belønnes med resultattilskud og bonus.
Ændringerne af integrationsloven udmønter sig i hhv. asylfasen, overgangsfasen
og i integrationsperioden. Asylfasen er perioden indtil den enkelte flygtning får
opholdstilladelse. Overgangsfasen er de første 4-8 uger efter en flygtning har fået
opholdstilladelse og stadig er på asylcenteret. Integrationsperioden er forkortet til 1
år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt.
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Hovedelementerne i den beskæftigelsesrettede indsats:


Screening af flygtninges kompetencer allerede i asylfasen.



Bedre overgivelse af informationer fra asylcenter til kommunen om den
enkelte flygtning (der arbejdes på en digital løsning).



Bedre visitering fra Udlændingestyrelsen, hvor de lokale
beskæftigelsesmuligheder inddrages, ligesom der skal tages et geografisk
hensyn.



Turbodansk (25 timer ugtl.) i overgangsfasen på 1-2 mdr. fra asyl til
kommunal overtagelse.



Flygtninge skal mødes som jobparate i kommunen og inden 4 uger tilbydes
en virksomhedsrettet indsats.



Inden 3 måneder skal flygtninge endeligt visiteres som enten jobparate
eller aktivitetsparate.



Integrationsprogrammet afkortes til 1 år med mulighed for forlængelse i op
til 5 år i alt.



Danskundervisningen skal være mere erhvervsrettet.



Justering af resultattilskud, så kommunerne får 75.000 kr., hvis en flygtning
eller familiesammenført kommer i arbejde indenfor de første tre år og
50.000 kr. i fjerde og femte år.



Desuden midlertidig kommunal bonus på 25.000 kr. for hver ekstra
flygtning eller familiesammenført, der kommer i beskæftigelse i forhold til
året før.



Endelig forhøjes det månedlige grundtilskud i 2017 og 2018.

Regelforenkling:


Integrationsplanen bliver afskaffet og dele af den indarbejdes i
integrationskontrakten, herunder at der skal udpeges en koordinerende
sagsbehandler.



Opfølgning på integrationskontrakten skal ske efter en konkret vurdering
og ikke efter faste intervaller (dog mindst 4 årligt).



Kravet om økonomisk vurdering ved transportudgifter bortfalder for
modtagere af integrationsydelse.



Kravet om 37 timer bortfalder – i stedet et krav om min. 15 timers
virksomhedsrettet indsats for jobparate og max. 6 ugers pause mellem de
enkelte forløb. For aktivitetsparate fastsættes timetallet efter en konkret
vurdering.



Mulighed for fritagelse fra brug af Jobnet og Min Plan for flygtninge, der
ikke har tilstrækkelige digitale færdigheder.



Mere fleksibelt tidspunkt for kommunernes overtagelse af nye flygtninge –
førstkommende hverdag, når den 1. falder på en weekend eller helligdag.

Landstallet for flygtninge er af Udlændingestyrelsen udmeldt til 17.000 i 2016,
hvoraf kvoten er 256 i Frederikshavn. Regeringen skønner, at kommunerne
desuden vil skulle modtage 8.000 familiesammenførte til flygtninge i 2016. Inden
sommerferien blev der udmeldt nye tal for 2016, hvor landstallet blev udmeldt til
mellem 9.500-13.000, hvilket betyder, at kvoten i Frederikshavn er mellem 144 og
196. I september 2016 er landstallet og dermed kvoterne igen blevet nedskrevet,
således at vores kvote i 2016 nu er på 113 flygtninge samt eventuelle
familiesammenføringer. På nuværende tidspunkt har Frederikshavn Kommune
modtaget 49 voksne og 15 børn på kvoten i samt 12 voksne og 14 børn som
familiesammenførte.
Landstallet for 2017 er nedjusteret fra til 15.000 til 8.500 – heraf skal Frederikshavn
Kommune modtage 125 personer samt familiesammenføringer.
Der vil fortsat være pres på integrationsindsatsen og behovet for en virkningsfuld
og effektiv aktiveringsstrategi, der er i overensstemmelse med de beskrevne
lovændringer, der træder i kraft fra den 1. juli 2016 og senest den 1. oktober 2016.
Aktiveringsstrategien for integrationsborgere i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommunes integrationsteam har udarbejdet en aktiveringsstrategi,
der er i overensstemmelse med ændringerne i integrationsloven.
Asylfasen:
Asylfasen foregår på asylcenteret og asylskolen og løber indtil den enkelte
flygtning får opholdstilladelse.
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Overgangsfasen:
I overgangsfasen modtager de flygtninge, der har fået opholdstilladelse kursus i
turbodansk 25 timer ugentligt indtil kommunal overtagelse.
Der skal i denne fase i samarbejde med asylskolen/asylcenteret udarbejdes en
procedure for kompetenceafdækning af den enkelte flygtning og der skal
udarbejdes en form for CV, der oplister den enkeltes kompetencer. Denne
kompetenceafdækning skal formidles i et medie, der er direkte anvendelig i
jobcenteret. Derudover skal den enkelte flygtning i stigende grad forberedes på de
krav, de møder i kommunen. Integrationsteamet vil arbejde henimod at være godt
forberedte til modtagelse af den nye flygtning til kommunen, således at den
virksomhedsrettede indsats og sprogundervisningen kan påbegyndes straks ved
ankomsten til Frederikshavn Kommune.
Som udgangspunkt vil alle integrationsborgerne blive mødt som jobparate. Kun
ved åbenlyse begrænsninger vil der kunne matches til aktivitetsparat.
Integrationsperioden:
Integrationsprogrammet afkortes til 1 år med mulighed for forlængelse i op til 5 år i
alt. Det er forventningen, at alle flygtninge, der ikke er selvforsørgende, forlænges i
på op til de 5 år.
I samarbejde med sprogskolen skal den enkelte integrationsborger modtage et
introduktionsprogram i første del af integrationsperioden. Programmet består af 3
ugers intro, der indeholder emner omkring af være borger i Frederikshavn
Kommune, dansk kultur og arbejdsliv. Introduktionsprogrammet vil afvikles som et
parallelforløb med sprogundervisning på sprogskolen med 3 dage på sprogskole
og 2 dage på intro.
Efter introduktionsprogrammet skal integrationsborgeren deltage i op til 22 ugers
praktikforløb, hvor fokus er på sprogudvikling. Forløbet består af 3 dage på
sprogskole og 2 dage i praktik i en virksomhed. Der vil derfor blive et stort behov
for at finde både kommunale og private praktikpladser, hvor integrationsborgerens
sprog kan udvikles og dermed rustes til det ordinære arbejdsmarked. På
sprogskolen vil der være fokus på at udvikle borgerens fagsprog og
sprogundervisningen vil derfor blive kombineret med undervisning i
branchepakkerne for at klæde integrationsborgerne bedst muligt på til at kunne
arbejde indenfor branchepakkerne. Undervisningen indeholder både emner som
rettigheder og pligter på job, sygemeldinger, kommunikation (til kollegaer, ledelsen,
hvordan henvender man sig både mundtligt og skriftligt) og virksomhedsbesøg.
Herudover uddybende viden indenfor de enkelte branchepakker om fx
fagforeninger/a-kasse, sikkerhed på jobbet, ergonomi, redskaber og hjælpemidler
mm.
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Når sprogpraktikken er tilendebragt vil integrationsborgeren skulle deltage i
branchepakkeforløb med henblik på at opnå færdigheder og kompetencer til at
kunne varetage/opnå ordinær beskæftigelse. Det forventes, at borgeren skal
igennem 2 praktikforløb af 13 ugers varighed.
Der er mulighed for, at borgerne kan have 2 pauser på op til 6 uger. Men
Frederikshavn Kommune arbejder ud fra, at der ingen pauser skal være i
indsatsen. Der vil desuden være fokus på, at de integrationsborgere, der er
underlagt 225-timers reglen både bliver informeret om betingelserne for 225-timers
reglen og støttes i af finde ordinær beskæftigelse på minimum 225 timer. I
perioden vil der desuden blive arbejdet på, at udvikle både interne og eksterne
virksomhedscentre til integrationsborgernes virksomhedsrettede aktivering.
Alle muligheder i redskabsviften vil blive anvendt i arbejdet med integrationsborgerne – virksomhedspraktik, private løntilskud, jobrotation, særligt tilrettelagte
forløb og IGU. Desuden tilbydes eventuel opkvalificering via samarbejde med
erhvervsuddannelserne med særlige AMU branchepakkeforløb.
Der er igangsat et arbejde for at indgå en partnerskabsaftale med
arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne med henblik på, at
medvirke aktivt i integrationsindsatsen og have primært fokus på opbakning til
anvendelse af de beskæftigelsesrettede redskaber.
Redskaber efter opnåelse af et vist sprogligt niveau
Der vil i første del af integrationsperioden være massivt fokus på job og sprog.
Målsætningen er at få mindst 50 % i ordinær beskæftigelse indenfor det første år
eller blive selvforsørgende via uddannelse. Der er dog fortsat behov for at udvikle
tilbud til integrationsborgere med forløb ud over 1 år i integrationsperioden.
Frederikshavn Kommunes integrationsafdeling har derfor set på mulighederne for
en yderligere fokuseret indsats.
Ud over de nye muligheder i forbindelse med loven om integrationsuddannelsen
(L188) vil Frederikshavn Kommunes integrationsteam gerne indgå et samarbejde
med både VUC & HF/JobsPartner om et uddannelsesforløb og Foreningen
Nydansker/frivillige erhvervsmentorer omkring et mentorforløb:
1.

Frederikshavn Kommune indgår i et pilotsamarbejde imellem VUC & HF
Nordjylland og JobsPartner ”Nye veje til uddannelse og job” omkring en
job- og uddannelsesrettet indsats for borgere i integrationsperioden. Via
projektet opnår borgeren en solid platform for at kunne fastholde og
gennemføre en studiekompetencegivende uddannelse. Borgeren vil
modtage SU i studietiden.
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Målgruppen for forløbet er borgere, hvis danskkundskaber er gode nok til
at kunne følge forløbet men hvor det dansksproglige niveau ikke er højt
nok til, at de kan optages på de eksisterende ordinære uddannelsesforløb.
Forløbet kan erstatte borgernes deltagelse på danskuddannelserne, når
det efter en konkret vurdering skønnes, at borgeren indenfor et år kan
bestå en G-prøve svarende til 9. klasse. Samtidig vil pilotprojektet varetage
den beskæftigelsesrettede indsats for målgruppen via
anvendelsesorienterede projektmoduler og tilbud om praktik.
Målsætningen med forløbet er, at borgeren sluses direkte videre til job eller
uddannelse, og støttes i overgangen.
2.

Foreningen Nydansker har et korps af frivillige erhvervsledere, der står til
rådighed for at hjælpe integrationsborgerne. Der afsættes 4 timer om
måneden i 6 måneder til at hjælpe en flygtning videre. Erhvervspersonen
bidrager med netværk, branchekendskab og viden om det danske
arbejdsmarked. Integrationsborgeren kommer hurtigere videre og tættere
på ønsket beskæftigelse. Der er ca. 35 % af integrationsborgerne, der
kommer i arbejde/uddannelse efter dette forløb.
Målgruppen er ressourcestærke integrationsborgere, der enten har en
kortere eller længere uddannelse, er klar til at påbegynde en uddannelse
eller som på anden vis er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. De skal
kunne føre en samtale med en mentor på enten engelsk eller dansk og
have været i Danmark i maksimalt 3 år.

Andre tiltag
Integrationsafdelingen har erfaret, at der som ny i Danmark melder sig mange
spørgsmål undervejs i integrationsperioden. Når der sker nye hændelser i ens liv
afstedkommer det ofte nye spørgsmål – hvordan læser jeg min varmeregning
skattekort, NemID, kørekort og meget meget mere. Frederikshavn Kommune har derfor
etableret en åben rådgivning 2 dage ugentligt i Integrationsafdeingen, hvor
medarbejderne kan vejlede og råde borgerne. Der er tolk til rådighed i åbningstiden.
.
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•Foregår på asylcenteret og asylskolen
•Fasen varer indtil den enkelte flygtning får opholdstilladelse
Asylfasen

Overgangsfasen

•Turbodansk til de flygtninge, der har fået opholdstilladelse
•Kompetenceafdækning og overlevering til jobcenteret
•Forberede den enkelte flygtning på de krav, de møder i kommunen

•4 ugers introduktionsprogram
•Op til 22 ugers praktikforløb med fokus på sprogudvikling
•2x13 ugers branchepakkeforløb
•Udvikle interne/eksterne virksomhedscentre
Integrationsperioden
•225 timers reglen
0-1 år

•Mulighed for at forlænge integrationsperioden i op til 5 år
•Mulighed for nyttejob
•Massivt fokus på job og uddannelse
•Nye veje til uddannelse og job i samarbejde med VUC og HF/job Partner
Integrationsperioden •Mentorforløb via frivillige erhvervsmentorer
1-5 år
•225 timers reglen
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Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret
arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser
Der er fremgang på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen har været stigende
siden foråret 2013 og er det sidste år steget med godt 40.000 personer. Ledigheden er faldende, og jobomsætningen er stigende.
Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om generelle rekrutteringsproblemer,
men der er brancher og dele af landet, hvor virksomhederne oplever, at det er
svært at rekruttere medarbejdere, og i takt med, at økonomien forbedres, vil der
gradvist blive større risiko for, at virksomhederne ikke kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft.
Udviklingen stiller krav om, at såvel regeringen, regionerne og kommunerne som
virksomhederne og arbejdstagerne i god tid tager et fælles ansvar for, at virksomhederne fremover kan få de medarbejdere, de har brug for. Det handler om rettidig omhu. Handler vi ikke rettidigt, risikerer vi, at det går ud over den fremtidige
vækst og koster danske arbejdspladser.
---0--Hvis vi skal sikre vækst og velstand i fremtiden, skal offentlige og private virksomheder have let adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele landet.
Det handler både om at forebygge rekrutteringsudfordringer og at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer, men med særligt fokus på faglærte.
Adgang til faglært arbejdskraft er vigtig i forhold til at sikre, at virksomhederne
kan få den arbejdskraft de efterspørger - både på kort og lang sigt. Regeringen og
arbejdsmarkedets parter ønsker derfor, at erhvervsuddannelserne igen bliver førstevalget for langt flere unge efter grundskolen. Flere unge skal have lyst til at vælge og gennemføre en relevant erhvervsuddannelse med de attraktive job-, karriereog videreuddannelsesmuligheder, der er forbundet hermed. Derfor er det også
vigtigt, at de unge får en større sikkerhed for at få en praktikplads og dermed får
en kvalificeret start på de mange karrieremuligheder, som en faglært uddannelse
giver mulighed for. Her udgør skolepraktikken i dag et vigtigt supplement, der
blandt andet understøtter uddannelsen af faglærte i perioder med forbigående
udfordringer for virksomhedernes uddannelseskapacitet på større eller mindre
dele af uddannelsesområdet.
Samtidig skal vi forbedre voksen- og efteruddannelsesindsatsen, så den i endnu
højere grad understøtter en løbende opkvalificering og videreuddannelse af arbejdsstyrken i overensstemmelse med arbejdsmarkedets skiftende behov.
Med denne aftale er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en række
initiativer, der skal understøtte, at virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft på alle uddannelsesniveauer. Det forudsætter, at virksomhederne opretter flere praktikpladser, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse, samt at der er gode muligheder for løbende opkvalificering, så lønmodtagerne
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har gode muligheder for at få og fastholde beskæftigelse samt – hvis ønsket – at
gennemføre brancheskift. Samtidig skal beskæftigelsessystemet i endnu højere
grad understøtte, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for, ved
effektivt at understøtte matchet mellem ledig og arbejdsgiver, herunder bidrage til
at de ledige har de rette kompetencer. Det gælder også langtidsledige, hvor jobcentrene har et ansvar for at give en særlig indsats, så også langtidslediges kompetencer og arbejdskraft kommer i spil.
Aftalen skal bidrage til, at der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark, og at eleverne på erhvervsuddannelser har en høj grad af sikkerhed for,
at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.
Regeringen vil efter overenskomstforhandlingerne på det private område fortsætte
trepartsdrøftelserne om yderligere styrkelse af voksen-, efter- og videreuddannelsesordninger samt emnerne i regeringsgrundlaget.

Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer

Virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft forudsætter,
at der er fokus på at forebygge rekrutteringsudfordringer.
Det kræver for det første et detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet, så jobcentrene, a-kasserne og øvrige aktører i samarbejde med virksomhederne kan modvirke
rekrutteringsudfordringer og understøtte rekruttering af tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Samarbejdet mellem regionale vækstfora og regionale arbejdsmarkedsråd m.fl. kan medvirke hertil ved at stille viden om ændringer i virksomhedernes kompetencebehov til rådighed for uddannelses- og beskæftigelsessystemet.
For det andet skal uddannelse i beskæftigelsessystemet understøtte, at ledige får de
kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Derfor bør uddannelse i beskæftigelsessystemet som udgangspunkt være målrettet konkrete job eller områder
med gode beskæftigelsesmuligheder.
Endelig er det afgørende, at ledige er parate til at tage de job, der er, ved at være
både fagligt og geografisk mobile.
Styrket overvågning af arbejdsmarkedet

Hvis beskæftigelsessystemet skal kunne handle på rekrutteringsudfordringer i tide,
er der behov for en løbende og styrket arbejdsmarkedsovervågning.
Overvågningen skal både følge og rapportere om den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og i forhold til rekrutteringsbehov, der ventes at opstå.

Side 3 af 27

Målet er at opnå mere og bedre viden om rekrutteringsudfordringer, der kan nyttiggøres i beskæftigelsesindsatsen og bruges af forskellige aktører på beskæftigelsesområdet samt eventuelt aktører på uddannelses- og erhvervsområdet. Det gælder både i forhold til dansk arbejdskraft og arbejdskraft fra EU/EØS-landene.
Beskæftigelsesministeriet og Danske Regioner vil drøfte erfaringerne fra den regionale analyse af det nordjyske arbejdsmarked.
Forbedring af arbejdsmarkedsbalancen

Det er vigtigt, at jobcentre, a-kasser og øvrige aktører har mulighed for at tilrettelægge deres indsats ud fra en aktuel og dækkende viden om beskæftigelse og
jobomsætning, hvilke mangelproblemer der er omfattende og udbredte, og som
har kunnet iagttages over længere tid, samt paradoksområder.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at:
1. Arbejdsmarkedsbalancen skal videreudvikles, så den giver et mere præcist
billede af rekrutteringsudfordringer og jobmuligheder. Det betyder, at Arbejdsmarkedsbalancen fremover baseres på mere aktuelle, præcise og detaljerede data for beskæftigelse og jobomsætning.
2. Mangelbegrebet i Arbejdsmarkedsbalancen skal videreudvikles, så mangelbegrebet bl.a. i højere grad knyttes til beskæftigelsessystemets handlemuligheder,
afhængig af hvilket mangelproblem der er tale om.
Offentliggørelse af omfanget af jobsøgende ledige og deres kompetencer

Jobcentre, a-kasser og øvrige aktører har brug for et bedre og mere systematisk
overblik over omfanget af jobsøgende ledige og deres kompetencer, så de får større viden om udbuddet af ledig arbejdskraft.
Det vil give aktørerne i beskæftigelsessystemet et mere detaljeret kendskab til omfanget af jobsøgende ledige og strategisk overblik over deres kvalifikationer, hvilket kan gøre det lettere at planlægge opkvalificeringsforløb for aktørerne i beskæftigelsessystemet.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at:
3. Der skal etableres en bedre indikator for arbejdskraftsudbuddet. Fremover
skal der hver måned offentliggøres en opgørelse over jobparate ledige med
minimum tre måneders ledighedsanciennitet. Opgørelsen vil blive koblet
sammen med stillingsbetegnelser og uddannelsesdata og vil kunne opdeles på
kommuner og de regionale arbejdsmarkedsråds områder, så den kan understøtte en tværkommunal/regional rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.
4. Igangsætte et analysearbejde med henblik på at undersøge mulighederne for at
opgøre omfanget af deltidsansatte, herunder personer, der ønsker at arbejde
på fuldtid. Analysearbejdet skal endvidere se på mulighederne for at fordele
opgørelsen på brancher og stillingsbetegnelser.
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Udvikling af indikatorer for mangel på arbejdskraft

Der er behov for at understøtte myndighedernes muligheder for at være på forkant med mangelproblematikker på det danske arbejdsmarked.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at:
5. Der igangsættes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter et analysearbejde
med henblik på at afdække mulighederne for at udvikle et nyt sæt mangelindikatorer som supplement til den halvårlige rekrutteringssurvey. Endvidere skal
analysearbejdet se på mulighederne for at videreudvikle de eksisterende indikatorer (fx jobomsætningsstatistikken), der kan give et mere fyldestgørende
billede af rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet.
Udvikling af indikatorer for udenlandsk arbejdskraft

Udenlandske arbejdstagere udgør en stadig større andel af arbejdskraften i Danmark. Derfor er der behov for større indblik og bredere viden om udenlandske
arbejdstageres bevægelser på det danske arbejdsmarked.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at:
6. Der skal udvikles nye månedlige opgørelser over udenlandsk arbejdskraft på
det danske arbejdsmarked, der blandt andet har fokus på tilknytningen til det
danske arbejdsmarked, herunder beskæftigelseshistorik og -mønstre, mobilitet
samt brug af offentlige ydelser.
Pulje til opkvalificering inden for mangelområder

Den nuværende ordning med opkvalificeringsjob giver ledige mulighed for at blive opkvalificeret i forbindelse med ansættelse i et konkret job. Ordningen er på
den måde målrettet aktuelle og faktiske kompetencekrav i virksomhederne og har
derfor potentiale til at kunne afhjælpe mangelproblemer i konkrete brancher og
jobfunktioner.
En evaluering af ordningen viser imidlertid, at mange virksomheder og ledige ikke
kender til mulighederne for opkvalificeringsjob, og at virksomhederne foretrækker
opkvalificering forud for ansættelsen, hvorfor der er behov for en mere aktiv
markedsføring af ordningen over for virksomheder og ledige.
Når der er enighed mellem ledig, virksomhed og jobcentret om, at der er behov
for opkvalificering i forbindelse med ansættelse i et konkret job, skal der være
mulighed for det.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om, at:
7. Der afsættes, som et treårigt forsøg, en pulje på samlet 37 mio. kr. til at udvide
mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med
rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområder på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Puljen er et supplement til den eksisterende ordning med opkvalificeringsjob. Den nye pulje indebærer konkret, at:
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a. Der etableres en pulje, der udmeldes til jobcentrene, og som giver
jobcentrene mulighed for at få 80 pct. refusion for udgifter i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering.
b. Kravet om forudgående ledighed lempes til tre måneder inden for
stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Kravet er i dag
seks eller 12 måneder afhængig af målgruppe og alder.
c. Tilbud om vejledning og opkvalificering vil kunne gives i op til tre
måneder forud for den ordinære ansættelses start, og i den periode
modtager den pågældende person sin hidtidige forsørgelsesydelse.
d. Kravet om ansættelseskontrakt lempes og erstattes af et krav om
en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse. Der vil løbende
blive fulgt op på, om ledige, der får bevilget et opkvalificerende
tilbud inden for puljen, efterfølgende bliver ansat.
e. Varighedsbegrænsningen på vejledning og opkvalificering i første
ledighedsperiode gælder ikke for uddannelser, som tilbydes i regi
af puljen.
8. Beskæftigelsesministeriet gennemfører en kampagne om den nye supplerende
ordning med opkvalificeringsjob, der er målrettet virksomheder med rekrutteringsudfordringer samt relevante ledige.
9. Beskæftigelsesministeriet foretager en evaluering af ordningen ved forsøgsordningens udløb, herunder om manglende bevilling af kurser i jobcentrene
udgør en barriere ift. anvendelse af puljen. Evalueringen drøftes efterfølgende
med arbejdsmarkedets parter.
Etablering af puljen til opkvalificeringsjob indenfor mangelområder samt kampagne om ordningen finansieres via en midlertidig rammereduktion af puljen til
uddannelsesløft, som blev etableret i forbindelse med beskæftigelsesreformen.
De resterende merudgifter vedrørende de øvrige initiativer under temaet forebyggelse af rekrutteringsudfordringer på henholdsvis 2,8 mio. kr. i 2016, 35,3 mio. kr.
i 2017, 33,5 mio. kr. i 2018, 12,7 mio. kr. i 2019 og 8,2 mio. kr. årligt fuldt indfaset, finansieres ved:





En midlertidig omprioritering fra puljen til kompetenceudvikling for jobkonsulenter
En midlertidig reduktion af bevillingen til jobrotation for særlige grupper
med videregående uddannelse
En permanent reduktion af puljen til ledige med særlige udfordringer
En midlertidig reduktion af puljen til uddannelsesløft.
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Et mere fleksibelt uddannelsesløft

Med beskæftigelsesreformen fra 2014 fik ledige, der er fyldt 30 år, og som enten er
ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse, mulighed for at få et tilbud
om en erhvervsuddannelse – et uddannelsesløft. Uddannelsen skal gennemføres
inden for dagpengeperioden.
Det er foreløbig igangsat meget få uddannelsesløft i forhold til det forventede
antal. Det kan blandt andet skyldes, at rammerne for anvendelsen af ordningen er
for ufleksibel eller ikke opleves som attraktive for de ledige.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, i en treårig forsøgsperiode, at:
10. Udvide målgruppen for ordningen så den fremover også omfatter faglærte
over 30 år, der tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, så de får mulighed for at gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse inden for dagpengeperioden. Forslaget er betinget af, at det
trin, som vedkommende tidligere har gennemført, er færdiggjort 18 måneder
før, vedkommende kan få bevilget det næste trin inden for puljen til uddannelsesløft.
11. Dagpengemodtagere over 30 år uden relevant erhvervserfaring eller relevant
uddannelse, og som således ikke kan få merit i forhold til en erhvervsuddannelse, kan fremover tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen
til uddannelsesløft, hvis dette kan gennemføres inden for dagpengeperioden.
12. Dagpengemodtagere over 30 år får fremover mulighed for at få bevilliget 4/5
af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig
villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår.
13. Beskæftigelsesministeriet foretager ved forsøgsperiodens udløb en evaluering,
som efterfølgende drøftes med arbejdsmarkedets parter. Udgifterne hertil afholdes indenfor puljen
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er desuden enige om, at:
14. Forsikrede ledige, der som led i uddannelsesløftet påbegynder en erhvervsuddannelse i perioden 2017-2019 inden for et fag med mangel på arbejdskraft,
får 100 pct. af den hidtidige dagpengesats. Med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsbalancen udvælges en liste med erhvervsuddannelser, der knytter sig til
stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer. Listen kan maksimalt
omfatte uddannelser, der tilsammen udgør op til 20 pct. af den samlede uddannelsesaktivitet på erhvervsuddannelserne.
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Der vil i forbindelse med de løbende udgiftsopfølgninger blive fulgt tæt op på
aktiviteten inden for puljen med henblik på at sikre, at udgifterne kan holdes
inden for den afsatte pulje til uddannelsesløft.

Bedre muligheder for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen

Der er i dag begrænsninger i ledige faglærtes mulighed for at omskole sig til mangelområder. Ledige faglærte, som fx ikke kan finde arbejde indenfor det område,
de er uddannet indenfor, har i dag først adgang til voksenlærlingeordningen efter
12 måneders ledighed og mulighed for at få tilskud i hele uddannelsesperioden, jf.
gældende regler.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at etablere bedre muligheder for
ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen således, at:
15. Ledige faglærte med minimum seks måneders ledighed får adgang til voksenlærlingeordningen, såfremt den påbegyndte erhvervsuddannelse er indenfor
områder med mangel på arbejdskraft, jf. arbejdsmarkedsbalancen.
16. Voksenlærlingetilskuddet på 40 kr. i timen kan fås i hele uddannelsesperioden.
Forlængelse af trainee-indsatsen for nyuddannede inden for Akademikernes
(AC), FTF’s og LO’s område

På trods af det begyndende opsving forventes det, at der vil være dimittender,
som vil have en relativt større risiko for langtidsledighed, bl.a. fordi deres kompetencer ikke i tilstrækkeligt omfang matcher virksomhedernes behov eller ikke opfattes som værende tilstrækkeligt erhvervsrettede.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
17. Afsætte samlet 24,5 mio. kr. (10 mio. kr. på henholdsvis AC og FTF’s område
og 4,5 mio. kr. på LO’s område) til at forlænge den eksisterende traineeindsats med en toårig periode. Ordningen indebærer, at der gives tilskud til
trainee-forløb målrettet nyuddannede, som modtager dagpenge på dimittendsats.
18. Fastsætte et måltal for indsatsen, som betyder, at AC og FTF hver især skal
opnå 1.000 trainee-forløb for deres respektive målgrupper, mens LO skal opnå 450 forløb på deres område.
19. Beskæftigelsesministeriet gennemfører indenfor de afsatte midler en evaluering med henblik på at vurdere effekten af trainee-indsatsen ved afslutningen
af den forlængede projektperiode i 2018, som efterfølgende drøftes med arbejdsmarkedets parter. Det forventes, at evalueringen kan udføres for ca.
475.000 kr.
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Pulje til udvikling af jobrettede kurser på IT-området

Inden for IT-branchen er der højtuddannede ledige IT-medarbejdere, som ikke
kan finde ansættelse, idet deres kompetencer ikke fuldstændig modsvarer virksomhedernes behov. Samtidig kan der være et behov for udvikling af jobrettede
kurser, der hurtigt kan bibringe de ledige de nødvendige kompetencer.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
20. Der afsættes en pulje på i alt 2 mio. kr. over en 2-årig periode til afdækning af
behovet for og udvikling af jobrettede kurser på IT-området, som kan give ledige, både nyuddannede og erfarne, IT-medarbejdere relevante kompetencer,
fx i form af konkrete IT-sprog og/eller værktøjer. Relevante aktører, fx organisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl., kan ansøge om midler fra puljen, der
administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse

Som rammerne for seks ugers jobrettet uddannelse er i dag, kan ledige inden for
målgruppen deltage i ét kursus eller ét uddannelsesforløb, som optræder på en
landsdækkende positivliste. Formålet hermed er at sikre en mere fokuseret opkvalificering mod specifikke stillinger, inden for hvilke der er gode beskæftigelsesmuligheder.
Der har dog fra flere sider været rejst kritik af, at rammerne for seks ugers jobrettet uddannelse er for ufleksible, og at der kan være behov for mere individuelt
tilpassede og fleksible uddannelsesforløb for at kunne imødegå arbejdsmarkedets
behov. Herudover kan der være behov for at udvide kursusviften med kurser, der
kan give ufaglærte og faglærte ledige de fornødne kompetencer, som virksomhederne efterspørger, men som ikke optræder i AMU-systemet.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
21. Kravet om, at den ledige skal vælge enten et kursus eller et uddannelsesforløb
fra en positivliste, ændres til, at den ledige kan kombinere relevante AMUkurser fra en positivliste mere individuelt, men inden for bestemte erhvervsgrupper.
22. Den ledige kan tilmelde sig de relevante kurser inden for den valgte erhvervsgruppe løbende – kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger
og skal gennemføres inden for den gældende referenceperiode for 6 ugers jobrettet uddannelse.
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23. Det skal være muligt, inden for de seks ugers jobrettet uddannelse, at vælge
eud-enkeltfagskurser, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, når der
ikke findes et tilsvarende AMU-kursus og kurset i øvrigt lever op til kriterierne
om relevans for arbejdsmarkedet og konkret jobfokus. Eud-fagene skal fremgå af positivlisten, som samlet set ikke må overstige 900 unikke AMU- og eudenkeltfagskurser.
24. Retten til seks ugers jobrettet uddannelse fremover kan benyttes efter fem
ugers ledighed, i modsætning til i dag, hvor det er en ret fra første ledighedsdag. Karensperioden skal dog ikke gælde, hvis personen har påbegyndt en uddannelse i opsigelsesperioden og ved ledighedens indtræden ønsker at fortsatte med uddannelsen som jobrettet uddannelse.
For at muliggøre hurtig opkvalificering på særligt relevante områder er regeringen og
arbejdsmarkedets parter endvidere enige om, at:
25. Der afsættes i en 2-årig forsøgsperiode 5 mio. kr. årligt til, at kurser på positivlisten, der er identificeret som særligt relevante for arbejdsmarkedets behov,
undtages fra karensperioden. Det fremgår af bilag 1, hvilke erhvervsgrupper
og kurser der undtages fra karensperioden.
De øvrige gældende regler for seks ugers jobrettet uddannelse forbliver uændrede.
Analyse af erfaringer med koordinering af indkøb af uddannelse

Uddannelse i beskæftigelsesindsatsen finder sted på de forskellige uddannelsesinstitutioner, fx AMU-centre, erhvervsskoler, professionshøjskoler mv.
Ofte planlægger uddannelsesinstitutionerne med en vis volumen af kursister, herunder både beskæftigede og ledige, på hvert hold for at sikre økonomisk bæredygtighed i afviklingen af uddannelsesforløb, hvilket kræver planlægning og koordinering.
En potentiel barriere for brug af de forskellige uddannelsesordninger i beskæftigelsessystemet er derfor manglende planlægning og koordinering af indkøb af
uddannelse på tværs af kommuner, særligt i små og mellemstore kommuner.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
26. Der gennemføres en analyse af kommunernes erfaringer med tværkommunal
koordinering af uddannelseskøb på tværs af jobcentre og uddannelsesinstitutioner med fokus på barrierer og best practice med henblik på at skabe volumen til, at uddannelsesinstitutionerne opretter et tilstrækkeligt udbud af uddannelse. Formålet er at videreformidle erfaringerne fra eksisterende frivillige
samarbejder til de relevante aktører med henblik på at understøtte jobcentrene
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i beskæftigelsesindsatsen og dermed i højere grad at sikre et tilstrækkeligt udbud af uddannelse i hele landet. Analysen afsluttes primo 2017.
Vurdering og drøftelse af den særlige indsats for langtidsledige dagpengemodtagere

Langtidsledighed er et stort problem for den enkelte ledige og for samfundet, som
får store omkostninger herved. Derfor er det afgørende at sætte ind, når ledige
kommer i risiko for at blive langtidsledige. Samtidig udgør de langtidsledige en
stor ressource, som med den rette indsats kan bidrage til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Med beskæftigelsesreformen fik jobcentrene ansvar for at give langtidsledige (16-24 måneder) dagpengemodtagere en særlig indsats med henblik på at
understøtte, at deres kompetencer og arbejdskraft kommer i spil. Reglerne har nu
været gældende i 1½ år, men der er endnu ikke foretaget en systematisk opsamling
af erfaringerne med indsatsen.
27. Beskæftigelsesministeriet vil i efteråret 2016 gennemføre en analyse af den
særlige indsats sidst i dagpengeperioden og eventuelle barrierer hos de
langtidsledige, og vil primo 2017 drøfte resultaterne af undersøgelsen med
parterne og på baggrund af dette komme med forslag til eventuelle ændringer
af indsatsen.
Erfaringsopsamling fra opkvalificeringsforløb inden for CNC- og svejseområdet

28. Beskæftigelsesministeriet vil tage initiativ til, at erfaringerne fra de målrettede
opkvalificeringsforløb inden for CNC- og svejseområdet, der er gennemført i
RAR-Vestjylland og RAR-Østjylland, opsamles og videreformidles til de
øvrige RAR’er. Erfaringsopsamlingen vil ske på baggrund af den endelige
evaluering af projektet i Vestjylland, der gennemføres i efteråret 2016.
Samtidig opfordrer aftaleparterne de øvrige regionale arbejdsråd til at overveje
igangsættelse af lignende projekter. Der afsættes i alt 5 mio. kr. samlet i
perioden 2017-2018, som dels anvendes til formidling af erfaringerne, dels
fordeles til de regionale arbejdsmarkedskontorer til brug for igangsættelse,
projektledelse mv. af lignende projekter, herunder indenfor andre brancher,
såfremt det er relevant.
Bedre opfølgning på geografisk bred jobsøgning

A-kasser og kommuner skal efter gældende regler føre kontrol med, om ledige
søger geografisk bredt. På baggrund af registreringer i jobloggen er der i dag mulighed for at udsøge ledige, der søger job inden for få postnumre. Der er potentiale for at gøre kontrollen mere præcis, målrettet og lettere at anvende for a-kasser
og kommuner.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
29. A-kasser og kommuner skal have bedre mulighed for at følge op på, om ledige
søger geografisk bredt. Det skal ske ved, at udsøgningsmulighederne i jobloggen udvikles, så de baseres på afstand frem for postnumre Den nye udsøg-
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ningsmulighed baseret på afstand vil træde i stedet for den eksisterende, der er
baseret på postnumre, og det vil således være den, som a-kasser og kommuner
fremover skal føre kontrol ud fra. Rådighedsvurderingen vil fortsat ske med
udgangspunkt i transporttiden med offentlig transport.
Modernisering af rådighedstilsynet

Rådighedstilsynet gennemføres i dag af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ved en manuel enkeltsagsgennemgang baseret på stikprøver.
Der er imidlertid behov for et tilsyn, der omfatter alle jobparate ledige, og hvor
der er bedre mulighed for at følge op på uhensigtsmæssig søgeadfærd eller sanktionspraksis på a-kasse- eller kommuneniveau. Rådighedstilsynet vil, når det omfatter alle jobparate ledige, være mere transparent, standardiseret og effektivt.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
30. STAR’s tilsyn med a-kasserne og kommunernes administration af rådighedsreglerne skal moderniseres. Det vil bl.a. ske ved hjælp af nøgletal på tværs af akasser og kommuner, som gør brug af registerdata baseret på de lediges registrering i JobLoggen samt a-kasserne og kommunernes nuværende indberetninger. STAR lægger nøgletallene på jobindsats. dk, overvåger tallene og går i
dialog med a-kasser og kommuner med mindre gode nøgletal. Udviklingen og
anvendelsen af nøgletallene drøftes med Tilsynsrådet. Dermed ophører det
nuværende stikprøvebaserede rådighedstilsyn, men STAR bevarer muligheden
for i særlige tilfælde at kunne gennemføre stikprøvebaseret tilsyn. Moderniseringen skal sikre et mere effektivt rådighedstilsyn og tilvejebringe øget viden
om jobsøgningen i den enkelte a-kasse og i det enkelte jobcenter samt om deltagelsen i den aktive beskæftigelsesindsats, herunder sanktionspraksis. STAR
vil beholde muligheden for enkeltsagsgennemgang.

Flere praktikpladser – flere faglærte

De seneste år er der fra politisk hold gennemført flere forskellige initiativer, der
styrker elevernes faglighed og dermed sikrer grundlaget for flere faglærte og oprettelsen af flere praktikpladser. Der er gennemført et fagligt løft af folkeskolen, og
der er med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser implementeret en række konkrete tiltag, der bidrager til et generelt kvalitetsløft på landets erhvervsuddannelser. Bl.a. et adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik samt mere og bedre undervisning bl.a. gennem et timeløft, tydeligere
sammenhæng mellem skoleundervisning samt kompetenceløft af lærere.
Målet er at få flere faglærte, ved hjælp af attraktive erhvervsuddannelser og ved at
flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse med en praktikplads i en virksomhed. Målsætningen er, at mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte
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efter 9. eller 10. klasse i 2020, og at andelen skal op på 30 pct. i 2025. Og flere skal
fuldføre en påbegyndt uddannelse. Målsætningen er, at fuldførelsen skal stige fra
52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025.
Med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (eud-reformen) er
der afsat 500-600 mio. kr. årligt til udstyr, kompetenceløft og kvalitet.
Med den nyligt indgåede Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser understøttes målsætningen om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller
10. klasse, ved at der indføres en styrket uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
samt et karakterkrav i gymnasiet. Det er afgørende for at sikre tilstrækkeligt faglærte i fremtiden, at flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. For
at understøtte søgningen til erhvervsuddannelserne er det helt centralt, at der stilles et tilstrækkeligt antal virksomhedspraktikpladser til rådighed, så de unge og
deres forældre oplever erhvervsuddannelserne som et sikkert og attraktivt uddannelses- og erhvervsvalg.
Langt de fleste erhvervsuddannelseselever lykkes i dag med at finde en praktikplads, men der er fortsat brancher med mangel på ordinære praktikpladser, og i de
seneste år er et stigende antal unge blevet optaget i skolepraktik frem for i virksomhedspraktik. Selvom skolepraktik er et godt supplement, der understøtter
uddannelsen af faglærte i situationer med lav beskæftigelse, eller hvor det ikke er
muligt at få en fuld uddannelsesaftale, er det vigtigt, at der skabes flere praktikpladser for at sikre vekseluddannelsesprincippet, hvor praktikuddannelsen foregår
på en virksomhed. Samtidig er det vigtigt for at sikre erhvervsuddannelsernes attraktivitet, at udviklingen vendes, så unge, der ønsker at starte på en erhvervsuddannelse, i højere grad kan vide sig sikre på at få en praktikplads i en virksomhed,
hvis de vælger en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder.
Fordelsuddannelser, mål og dimensionering

Der skal uddannes flere faglærte og de faglærte, der uddannes, skal have mere
erfaring med at arbejde i en virksomhed. Derudover skal de unge i højere grad
vælge de erhvervsuddannelser, hvor der er behov for flere faglærte, og som de har
gode muligheder for at gennemføre. Samtidig skal erhvervsuddannelserne dimensioneres op eller ned på baggrund af kriterier, der på sigt fastlægges centralt. I
2017 og 2018 etableres positivlisten for fordelsuddannelser på baggrund af en
skønsmæssig vurdering ud fra forventet arbejdsmarkedsefterspørgsel og ledighed
kombineret med overgang fra grundforløb til hovedforløb. Dette gælder også
grundlaget for dimensionering i 2018.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
31. Der etableres en positivliste over mulige fordelsuddannelser, som alle er uddannelser, der ønskes øget søgning til, jf. bilag 2. De faglige udvalg kan komme med konkrete input til positivlisten. De relevante arbejdsgiverforeningers
brancheorganisationer eller sammenslutninger kan ansøge ministeriet om udpegning til fordelsuddannelse. Oplysninger om uddannelsesfordelte elevtal,
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skolepraktikandel og ledighedsgrad mv. stilles til rådighed af MBUL til brug
for overvejelsen om ansøgning.
Medlemsvirksomhederne skal herefter oprette praktikpladser til elever, der lever op til EMMA-kriterierne.
Ministeren for børn, undervisning og ligestilling godkender alle ansøgninger,
som opfylder betingelsen og som vedkommende faglige udvalg ikke har udtalt
sig imod, med mindre ministeren finder, at det er usandsynligt, at den pågældende uddannelse kan opfylde nedenstående krav efter et år og fastsætter herefter regler om, at de godkendte uddannelser er fordelsuddannelser, indtil der
træffes en ny beslutning.
Såfremt antallet af aktivt søgende elever, som ikke har fået en aftale inden for
tre måneder efter fuldført grundforløb, overstiger 10 pct., eller omfanget af
skolepraktik på den pågældende uddannelse overstiger 15 pct. pr. år, kan uddannelsen ikke længere være fordelsuddannelse. Dette opgøres årligt. De konkrete rammer for fordelsuddannelser fremgår af vedlagte bilag 3.
Positivlisten revideres årligt.
32. Fordelsuddannelserne får en bonus på maksimalt 5.000 kr. pr. praktikpladsårselev op til et loft på 20 mio. kr. årligt for ordningen samlet set. Fordelsuddannelserne vil få et øget fokus i vejledningen af unge mod erhvervsuddannelser
med behov for arbejdskraft i forbindelse med de kanaler, som de unge anvender i relation til deres uddannelsesvalg. Det være sig både på erhvervsskolerne,
den generelle vejledning via Ungdommens Uddannelsesvejledning og UG.dk.
På samme vis kan arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og
virksomheder anvende konceptet om fordelsuddannelser til at promovere disse uddannelser.
33. Fordelsuddannelser formidles desuden til praktikpladssøgende med særlig
betoning af fordelene. De relevante organisationer understøtter formidlingen.
34. Det er en fælles overordnet målsætning, at der årligt skabes flere praktikpladser stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag.
Samtidig skal andelen af elevernes tid i virksomhedspraktik øges til 95 pct. i
gennemsnit for uddannelser med skolepraktik. Denne andel udgjorde 87,3 pct.
i 2015.
35. Regeringen og arbejdsmarkedets parter forpligter sig til gennem konkrete initiativer at understøtte stor volumen i fordelsuddannelserne, fx gennem vedvarende oplysningsarbejde over for arbejdsgiverne og eleverne.
36. Det konstateres, at der er igangværende drøftelser om antallet af praktikpladser på de sundhedsfaglige og sociale uddannelser, der primært retter sig mod
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det offentlige arbejdsmarked, dvs. social- og sundhedsuddannelserne og den
pædagogiske assistentuddannelse, med henblik på inden udgangen af august at
fastlægge en flerårig dimensionering af antallet af praktikpladser for disse uddannelser.
Udgangspunktet er, at alle elever skal kunne forvente at afslutte den uddannelse,
de har påbegyndt. Dette indebærer en dimensionering på de uddannelser, hvor der
vurderes at være en ubalance mellem tilgang og mulighed for at få en praktikplads,
og hvor det fremtidige arbejdskraftbehov er faldende.
Udgangspunktet for beslutningen om, at uddannelser skal dimensioneres, jf. nedenfor, er ledigheden på det pågældende uddannelsesområde kombineret med
overgangen fra 2. del af grundforløbet (GF2) til hovedforløbet.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
37. Der indføres dimensionering på en række uddannelser i 2018, jf. bilag 4.
Elever, som uforskyldt mister deres praktikplads, kan fortsat færdiggøre deres
uddannelse i skolepraktik, hvis der er skolepraktik på disse uddannelser. Der ændres ikke ved den eksisterende uddannelsesgaranti, jf. Aftale om bedre og mere
attraktive erhvervsuddannelser.
Dimensioneringen af de nævnte uddannelser i bilag 4 gælder i 2018.
Beslutning om dimensionering og positivliste til skolepraktik træffes årligt af ministeren for børn, undervisning og ligestilling efter høring af REU.
Der vil altid være adgang til uddannelser for elever, der har en uddannelsesaftale
med en virksomhed, som omfatter uddannelsen efter de gældende regler (mesterlære og praktikadgangsvejen). Dette gælder, uanset om uddannelsen udbydes med
eller uden skolepraktik. Der ændres ikke ved den eksisterende uddannelsesgaranti,
jf. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.
Styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser

Der skal etableres klare økonomiske incitamenter for virksomhederne til at etablere flere praktikpladser. De konkrete økonomiske konsekvenser af de styrkede
incitamenter skal ligge inden for rammerne af skatte- og byrdestoppet som beskrevet i regeringsgrundlaget. Samtidig skal skolernes økonomiske incitamenter i
det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
38. Der er behov for en markant styrkelse af virksomhedernes incitamenter til at
oprette praktikpladser. Derfor indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag,
der entydigt belønner de virksomheder, der bidrager til at uddanne faglært ar-
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bejdskraft og omvendt entydigt pålægger de virksomheder, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft, et større ansvar for den
samlede finansiering i AUB. Det praktikpladsafhængige AUB-bidrag medfører
en omfordeling internt mellem virksomheder til gavn for de virksomheder,
der tager ansvar i forhold til at oprette et tilstrækkeligt antal praktikpladser.
Virksomhedernes incitamenter skal tilpasses indfasningen af målsætningen om
8.000-10.000 flere praktikpladser årligt. Modellen tager udgangspunkt i følgende principper:
a. Virksomhedernes bidrag skal afspejle forholdet mellem antal faglærte
medarbejdere og antal elever. Det differentierede bidrag skal baseres på
antal faglærte i virksomhederne, mens virksomheder betaler uændret
AUB-bidrag for ikke-faglærte medarbejdere.
b. Der skal tages højde for, om virksomheden forbruger arbejdskraft, der er
høj efterspørgsel efter set i forhold til udbud, samt om virksomheden bidrager til at uddanne faglærte, der er høj efterspørgsel efter.
c. Der skal tages højde for forskelle mellem brancher, sådan at brancher, der
i dag bidrager meget til at uddanne faglærte medarbejdere, stadig får et
styrket incitament til at oprette flere praktikpladser.
d. Brancher, der allerede bidrager forholdsmæssig meget til uddannelsen af
faglærte, skal tilgodeses for dette, og brancher, der ikke bidrager tilstrækkeligt, skal have et større incitament til at bidrage til uddannelsen af faglærte.
Hver virksomhed modtager et brev med en forskudsberegning af virksomhedens
praktikpladsregnskab med en forventet præmie eller et forventet merbidrag. Dertil
fremgår begrundelse for bidragets størrelse samt information om, hvordan virksomheden kan få nærmere oplysninger, jf. bilag 3.
Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves
har slået en eller flere uddannelsesstillinger op, vil uforskyldt komme til at betale
et forhøjet AUB-bidrag. For at sikre at dette ikke bliver tilfældet, kan en virksomhed ansøge om fritagelse for forhøjet AUB-bidrag, såfremt den kan dokumentere,
at uddannelsesstillingen har været opslået mindst 3 måneder på praktikpladsen.dk,
samt at ingen skole har henvist en ansøger, der har bestået det relevante grundforløb eller, at virksomheden efter behandling af en eller flere ansøgninger har underrettet ansøgernes skole om, at ansøgerne ikke havde gennemført det relevante
grundforløb. I tvivlstilfælde inddrages det faglige udvalg. Det faglige udvalg vil
løbende modtage en oversigt over antallet af dispensationer og afslag.
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling nedsætter en teknisk arbejdsgruppe, der inden for rammerne af trepartsaftalen med inddragelse af bl.a.:
1. Ledighed
2. Beskæftigelsesgrad
3. Fremadrettet udbud og efterspørgsel af arbejdskraft
4. Fremskrivning af arbejdskraftsbehov mv.
fremlægger forslag til grundlaget for den fremtidige model for såvel det praktikpladsafhængige AUB som fordelsuddannelser, bonusordninger og dimensione-
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ring.
Arbejdsgruppen skal derudover drøfte den tekniske konsolidering af antallet af
uddannelser i modellen, kobling af nye og gamle uddannelser, herunder håndteringen af beskæftigede, der ikke har registreret en uddannelse mv., evt. hensyn til
helt små virksomheder, tekniske forhold vedr. administrationen og den endelige
udmøntning af dispensationsmulighed for virksomheder, der ikke kan få elever,
selvom de dokumenteret har gjort, hvad de kan for at få en elev. Arbejdsgruppens
arbejde afsluttes senest ved udgangen af oktober 2016.
Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling fastlægger på den baggrund
grundlaget for det praktikpladsafhængige AUB og dimensionering, fordelsuddannelser og bonusordninger efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter.
For at understøtte de økonomiske incitamenter er regeringen og parterne enige om:
39. At alle virksomheder får nedsættelse af AUB-bidraget på 295 kr. per faglært
medarbejder (opgjort i 2016), mens virksomheder, der ikke opfylder deres
måluddannelsesratio, betaler et variabelt merbidrag ekstra for hver elev, virksomheden mangler i forhold til sin måluddannelsesratio. Merbidragssatsen
sættes i udgangspunktet således, at det svarer til det foregående års udgift til
summen af de faglige ansattes andel af skolepraktikydelsen (svarende til 240
mio. kr. i 2016), praktik- samt fordelsbonussen (skønnet til hhv. 10 og 20 mio.
kr., 2016 pl inden for en fast ramme på maksimalt 20 mio. kr. for hver bonus)
delt med måltallet på 10.000 praktikpladser fratrukket det forudgående års
stigning i antallet af praktikpladser siden 2016. I udgangspunktet er merbidragssatsen beregnet til 27.000 kr. pr. manglende elevplads i 2018.
40. Bonusordningerne for virksomhederne, der øger elevtallet, og for fordelsuddannelser (på baggrund af positivlisten i bilag 2) indføres med virkning fra
2017 bl.a. på baggrund af positivlisten for fordelsuddannelser i bilag 2. Den
konkrete udmøntning af ordningerne i 2017 fastlægges af ministeren for børn,
undervisning og ligestilling efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter. Der
afsættes en ramme på 30 mio. kr. til bonusordningerne i 2017 i forbindelse
med Finansloven for 2017. Bonusserne udbetales i 2018.
41. Derudover lægges der op til, at merbidraget bidrager til at finansiere en belønning til virksomheder, der opfylder deres uddannelsesratio og ansætter flere
elever sammenlignet med de tre foregående år. Det sikrer et økonomisk incitament for de virksomheder, der allerede i dag opfylder deres måluddannelsesratio.
42. Udviklingen i antallet af praktikpladser følges tæt og løbende af Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling. Der fastsættes et delmål på 2.100 ekstra
praktikpladser i 2018 i forhold til niveauet i 2016. Er dette delmål ikke opfyldt,
er parterne enige om, at der skal tages nye initiativer på området, der kan understøtte virksomhedernes forpligtelse til at oprette flere praktikpladser. Op-
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gørelsen sker på baggrund af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings årsstatistik for praktikpladsområdet.
Lønrefusion

43. Det skal være billigere for virksomhederne at have elever, når de er på skole,
og samtidig skal udgifterne til skolepraktikydelsen betales af de virksomheder,
der ikke lever op til deres uddannelsesansvar og dermed ikke bidrager til at
uddanne faglært arbejdskraft. Derfor skal lønrefusionen i elevernes skoleperiode forhøjes, så virksomheder, der tager elever bærer en mindre økonomisk
byrde.
44. Lønrefusionen stiger i 2017 med 7,4 pct. for alle uddannelser. Lønrefusionen
kan dog maksimalt være 100 pct. af lønudgifterne. Den forhøjede lønrefusionen tilfalder dermed virksomheder med alle elever, herunder eux-elever, i forhold til skoleundervisningens varighed.
Den forhøjede lønrefusion på i alt 140 mio. kr. finansieres i 2017 ved at forhøje eud-bidraget, mens VEU-bidraget nedsættes tilsvarende. Der tages efterfølgende stilling til finansieringen af forhøjet lønrefusion fra 2018 og frem, når
den samlede AUB-konstruktion og håndtereingen af VEU-opsparingen drøftes i 2017.
45. Erhvervsskolernes tilskyndelse til at hjælpe elever i virksomhedspraktik skal
øges ved, at modellen for tilskud til formidling af uddannelsesaftaler justeres.
For at få det høje praktikpladstaxametertilskud skal skolerne fremover opnå
en forbedring i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i forhold til det foregående år. Ydermere etableres en bonusordning for indgåelse af uddannelsesaftaler med virksomheder, der ikke tidligere har haft elever.
Justeringer i den samlede AUB-konstruktion

Der er i dag store ubalancer i de samlede indbetalinger og udbetalinger i de ordninger, der er omfattet i den samlede AUB-konstruktion, som dels skal tilskynde
arbejdsgiverne til at oprette praktikpladser, dels til finansiering af VEUgodtgørelse ved beskæftigedes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
46. Bevillingerne til VEU-godtgørelsen og AUB fastholdes som særskilte bevillinger. Det indebærer, at uddannelsesbidraget og VEU-bidraget fastholdes som
særskilte bidrag, og mulighederne for en mere fleksibel AUB-konstruktion
drøftes i forbindelse med trepartsdrøftelserne om VEU i maj 2017.
47. For at understøtte vekseluddannelsesprincippet og virksomhedernes incitament til at oprette praktikpladser overtager arbejdsgiverne det fremadrettede
finansieringsansvar for driftsudgifterne til skolepraktik på marginen ift. udgifterne i 2016.
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48. Drøfte håndteringen af VEU-opsparingen, der forventes at udgøre 2,6 mia. kr.
ved udgangen af 2016, i forbindelse med trepartsdrøftelserne om VEU i maj
2017.
EMMA-kriterierne

Der er vigtigt, at EMMA-kriterierne forvaltes på en ensartet måde, så alle praktikpladssøgende elever skal leve op til de samme standarder i forhold til at være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktivt søgende, så det sikres, at skoler/praktikcentre og elever påtager sig deres del af ansvaret for at opsøge henholdsvis ansøge om ledige praktikpladser.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
49. Præcisere reglerne for praktikcentrenes håndhævelse af kravene til eleverne
om at være egnede, mobile og aktivt søgende (EMMA-kriterierne), så skoler/praktikcentre og elever i højere grad påtager sig deres del af ansvaret for at
opsøge og formidle henholdsvis ansøge om ledige praktikpladser gennem en
ajourføring af vejledningen om skolepraktik, så den afspejler praktikcentrenes
nye opgaver og sætter større fokus på en ensartet fortolkning af EMMAkriterierne mv. Samtidig skal der ske justeringer af reglerne om EMMAkriterierne og deres forvaltning med henblik på at optimere praktikcentrenes,
elevernes og virksomhedernes indsats, og af reglerne om elevers praktikpladssøgning i og efter grundforløbet.
Unge skal ikke bare påbegynde en erhvervsuddannelse, men også fastholdes i uddannelsen. Der må ikke være et økonomisk incitament til frafald. Unge, der alligevel falder fra uddannelsen, eller som venter på en praktikplads, skal hurtigst muligt
tilbage til ordinær uddannelse eller i gang med en praktikplads.
Regeringen og arbejdsmarkedet parter er enige om, at:
50. I den kommende guide om ungeindsatsen fra Beskæftigelsesministeriet tydeliggøres det, at unge, der falder fra en erhvervsuddannelse, eller som venter på
en praktikplads i praktikpladskøen på baggrund af et bestået grundforløb, skal
visiteres som uddannelsesparate i kontanthjælpssystemet, medmindre kommunen klart vurderer, at den unge har behov for ekstra støtte og hjælp mere
end ca. et år, førend de kan påbegynde en uddannelse på almindelige vilkår.
Praktikcentres mulighed for at producere varer og tjenesteydelser

Praktikuddannelse i praktikcenter skal opfylde de samme krav til praktikuddannelsens indhold og kvalitet som praktikuddannelse i en virksomhed. Praktikcentrene
kan derfor efter fast praksis sælge producerede varer og levere tjenesteydelser til
en ikke tabsgivende pris, når dette har et uddannelsesmæssigt sigte og ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.
Inden et praktikcenter forestår salg af varer og leverancer af tjenesteydelser eller
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anden produktion til markedet eller centeret selv, skal skolen afdække spørgsmålet
om konkurrenceforvridning gennem en dialog med og tilslutning fra det eller de
relevante lokale uddannelsesudvalg og eventuelt drøftelser i praktikcenterudvalget
på skolen.
Den gældende praksis er meldt ud i en vejledning, men der er tilbagevendende
usikkerhed i sektoren om bl.a. forholdet til konkurrencelovgivningen. Derfor er
der behov for at tydeliggøre praktikcentrenes muligheder og begrænsninger på
dette område.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
51. Tydeliggøre den gældende retstilstand ved at tilvejebringe en klar lovhjemmel
til at praktikcentrene kan producere til et marked gennem en passende bestemmelse i erhvervsuddannelsesloven, som fx: ”I § 66 g, indsættes i stk. 2:
Skolepraktik kan tilrettelægges med en produktion, som efter samrådet med
udvalget kan afsættes på vilkår, som ikke giver private urimelig konkurrence.”
It-understøttelse af praktikpladsformidlingen

Den eksisterende it-understøttelse af praktikpladsformidlingen er utilstrækkelig i
forhold til at understøtte elever, virksomheder og skoler.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
52. Der etableres en ny samlet national portal til praktikområdet, så der skabes en
attraktiv og moderne understøttelse af såvel elever, virksomheder og skolers
praktikadministrative opgaver.
53. I første omgang revitaliseres funktionaliteten i praktikpladsen.dk, så der bliver
mere gennemsigtighed og opmærksomhed på praktikpladsmarkedet øges. I
den sammenhæng gennemføres en kampagne, der skal få virksomheder til at
opslå praktikpladser.
Øget gennemsigtighed og kvalitet i det praktikpladsopsøgende arbejde

Mangel på relevante data betyder, at der ikke eksisterer et overblik over skolernes
indsats på tværs af institutioner samt viden om, i hvilke brancher den praktikpladsopsøgende indsats med fordel kan fokuseres.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
54. Gennemsigtigheden i det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes ved at udvikle tidstro og relevante data for udvalgte nøgletalsindikatorer til brug for skolernes praktikpladsopsøgende arbejde og for virksomhedernes oprettelse af
praktikpladser.
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Professionalisering af det praktikpladsopsøgende arbejde

Praktikcentrenes og erhvervsskolernes færdigheder i forbindelse med koordinering og gennemførelse af det praktikpladsopsøgende skal styrkes. Ligeledes skal
arbejdsdelingen mellem de forskellige aktører i det praktikpladsopsøgende arbejde
tydeliggøres med henblik på fokusering af de enkelte aktørers indsats. Skolerne/centrene skal således fastholde og udvide kontakten til de virksomheder, der
allerede er godkendte praktikvirksomheder og formidle elever til dem, mens de
faglige udvalgs ansvar for at opsøge nye virksomheder fastholdes uændret som i
dag. Det sidste vil efter de gældende regler ofte med fordel kunne udføres gennem
en lokal indsats, hvor de lokale uddannelsesudvalg kontakter virksomheder på de
faglige udvalgs vegne (delegation) med praktisk bistand fra praktikcentre/erhvervsskoler. Regionale erfaringer med en styrket opsøgende indsats kan
inddrages i arbejdet.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
55. Det praktikpladsopsøgende arbejde skal professionaliseres ved at understøtte
praktikcentrenes arbejde centralt, herunder gennem en vejledning til praktikcentrene og øvrige aktører, der præciserer opgave- og ansvarsfordelingerne på
praktikpladsområdet. Derudover skal der fra statens side udvikles et fælles
koncept og materiale for praktikcentrenes praktikpladsopsøgende indsats.
Afbureaukratisering

Regelgrundlaget på praktikpladsområdet skal være enkelt og let at administrere
uden svækkelse af elevers og praktikvirksomheders retsstilling.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
56. Der igangsættes et afbureaukratiseringsprojekt på praktikpladsområdet. Formålet er at fjerne barrierer i kraft af fx evt. unødvendige regler, administrative
procedurer og utilstrækkelig it-understøttelse og manglende information med
henblik på, at virksomhederne oplever, at det er forbundet med mindst muligt
administrativt besvær at ansætte en elev.
57. De første forenklinger implementeres så vidt muligt sammen med de øvrige
regelændringer, som følger af aftalen, og de konkrete løsninger, herunder tidligere besluttede endnu ikke gennemførte tiltag, præsenteres i sammenhæng
med de øvrige ændringer.
58. I første omgang vil der bl.a. være tale om følgende:
a. MBUL har udviklet en digital aftaleblanket, som kan underskrives, indsendes og håndteres fuldt ud digitalt. På sigt søges indarbejdet en automatisk
kobling mellem uddannelse, virksomhed og overenskomst i den elektroniske aftale. (Vejledning hhv. systemudvikling med partsdeltagelse)
b. Det skal stå alle aktører klart, at fx virksomheder eller faglige udvalg kan
anvende aftaleblanketter med eget design og egne særpræg, når blot minimumskravene er opfyldt, og det skal vurderes om aftaleblanketter kan
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suppleres med egne bestemmelser, samt hvad konsekvenserne for retssikkerheden og den administrative enkelhed vil kunne være, hvis der lempes
yderligere på aftaleformatet. (Vejledning)
c. Aftalevilkår, som følger af kollektive overenskomster eller lovgivningen,
skal ikke godkendes af det faglige udvalg. Andre væsentlige individuelle aftalevilkår, som fx nedsat arbejdstid, konkurrenceklausuler, særlig påklædning, som ikke er økonomisk kompenseret, eller andre for eleven bebyrdende vilkår, kræver fortsat godkendelse fra fagligt udvalg. (Vejledning)
d. De elevadministrative it-systemer skal søges udviklet i forhold til virksomhedernes afgivelse af praktikerklæringer om gennemført praktikuddannelse. (Systemudvikling)
e. AUB-tilskud skoler og faglige udvalg til det praktikpladsopsøgende eller skabende arbejde søges forenklet eller integreret i indsatsen for professionalisering af det praktikpladsopsøgende arbejde (pkt. 52). (Regelændring)
Udskoling

Der er behov for at eleverne i grundskolen får et bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet som helhed. Dette skal ses i sammenhæng med,
at det indgår som et af fire kvalitetsmål i erhvervsuddannelsesreformen, at flere
elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. MBUL
følger dette løbende i sit kvalitetstilsyn og data herfor indgår i ministeriets datavarehus.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
59. Skolernes forpligtelse til at samarbejde med lokalsamfundets kulturtilbud mv.
udvides til også at kunne omfatte samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler. Derved sidestilles skolernes forpligtelse til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler med forpligtelsen til at samarbejde med lokalsamfundets kulturtilbud.
60. Bestemmelserne om brobygning i 9. klasse smidiggøres, så brobygningen også
kan tilbydes til uddannelsesparate elever, der har behov for afklaring af et uddannelsesvalg. Samtidig fjernes kravet om, at ikke-uddannelsesparate elever
skal deltage i brobygning – fx fordi eleven skal i 10. klasse.
61. Der etableres en samlet indgang til alt relevant inspirations- og vejledningsmateriale vedrørende udskoling på EMU.dk. EMU.dk kan også indeholde materiale vedr. arbejdsgiverorganisationernes indsatser. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udvikler inspirationsmateriale målrettet kommuner,
skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning mv. som kan understøtte en
vellykket organisering af udskolingen. Herunder lette skolernes samarbejde
med virksomheder og erhvervsskoler og sikre sammenhæng til den øvrige vejledningsindsats.
62. Der sker en fremrykning af erhvervspraktikken i folkeskolen, således at folkeskoleeleverne kan tilbydes erhvervspraktik allerede i 6. og 7. klasse.
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Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU), delaftaler og korte
uddannelsesaftaler

Virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktik (der omdøbes til virksomhedsforelagt praktikuddannelse), delaftaler for elever på praktikcentre og korte uddannelsesaftaler for elever i og uden for skolepraktik har fået et omfang, der indikerer, at
anvendelsen af disse ordninger har fået karakter af en fravigelse af den grundlæggende hovedregel om, at praktikuddannelse skal være omfattet af en længerevarende uddannelsesaftale og dermed være lønnet beskæftigelse i uddannelsesøjemed.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
63. Ordningernes varighed begrænses for den enkelte elev i samme virksomhed i
form af følgende konkrete begrænsninger:
64. Virksomhedsforlagt undervisning som led i skolepraktik (VFU) omdøbes til
virksomhedsforelagt praktikuddannelse (VFP). VFP kan højst vare tre uger
for den enkelte elev i samme virksomhed og højst vare seks uger af elevens
samlede praktikuddannelse. Aktiviteterne i VFP skal leve op til praktikuddannelsens krav og mål for den periode, som er aftalt mellem virksomheden og
praktikcentret. Eleven i VFP indgår derfor i uddannelsesrelevante oplæringsaktiviteter på samme måde som elever, der er ansat med uddannelsesaftaler.
Bestemmelsen om, at der skal være en uddannelsesaftale, hvis eleven deltager i
produktionen, ændres ikke. VFP kan fremadrettet kun ske i praktikgodkendte
virksomheder.
65. Delaftaler kan kun indgås og gennemføres én gang for den enkelte elev i
samme virksomhed.
66. Korte uddannelsesaftaler kan kun indgås op til 2 gange mellem den enkelte
elev og samme virksomhed med mulighed for 3.-gangsdispensation med godkendelse fra det lokale uddannelsesudvalg.
Initiativer indeholdt i afsnittet om Flere praktikpraktikpladser – flere faglærte træder i kraft 1. januar 2018. Dog træder punkt 44 i kraft pr. 1. januar 2017.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at forslagene tilsammen skal
sikre den fælles overordnede målsætning om, at der samlet set skal oprettes årligt
mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser.
Opgørelsen af praktikpladser bygger på oplysninger om aftaler i Praktikpladsstatistikken under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der udarbejdes
på baggrund af erhvervsskolernes registreringer i de administrative systemer
EASY-A og EASY-P. Målsætningen om 8.000-10.000 ekstra praktikpladser tager
udgangspunkt i kalenderåret 2015.
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Erhvervsuddannelse for voksne (euv) følges tæt i det kommende år og i dialog
med arbejdsmarkedets parter i forhold til aktivitetsudviklingen og
tilrettelæggelsen af de tre euv-spor.
Kvalitet i erhvervsuddannelserne

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at det er vigtigt at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere erhvervsuddannelsesreformen
og sikre en høj kvalitet i erhvervsuddannelserne. Regeringen har derfor tilkendegivet, at den i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2017 vil søge
tilslutning til at forlænge den ekstraordinære kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. fra 2016 til 2017.
Kvalitetspuljen skal sikre et kvalitetsløft bl.a. gennem en styrkelse af samlæsning
mellem euv, eux, talent mv., styrkelse af helhedsorienteret undervisning og en
styrkelse af realkompetencevurderingen i EUV.

Voksen- og efteruddannelse

Danmarks evne til at konkurrere og til effektivt at skabe god velfærd for borgerne
afhænger af, at vi har en dygtig arbejdsstyrke, der hurtigt formår at tilpasse sig nye
kompetencekrav. Arbejdsmarkedets efterspørgsel for kvalificeret arbejdskraft er i
konstant udvikling og virksomhedernes behov og muligheder for kompetenceudvikling ændrer sig. Det udfordrer voksen- og efteruddannelsessystemet, både hvad
angår struktur og kvalitet.
Ekspertgruppe om voksen- og efteruddannelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der behov for at analysere
virksomhedernes behov for kompetenceudvikling, og hvordan voksen- og efteruddannelsesindsatsen i højere grad kan imødekomme både efterspørgslen efter
virksomhedstilpasset kompetenceudvikling og arbejdsmarkedets mere langsigtede
behov for en mobil og kvalificeret arbejdsstyrke.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
67. Det er væsentligt, at både offentlige og private virksomheder har fokus på de
ansattes kompetenceudvikling.
68. Der nedsættes en ekspertgruppe, som får til opgave at analysere og komme
med modelforslag til, hvordan voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen
styrkes med særlig fokus på virksomheders og voksnes behov for kompetencer, kvaliteten og effektiviteten i udbuddet samt samspillet mellem de forskellige VEU-indsatser. Det samlede VEU-system skal i højere grad understøtte
virksomhedstilpasset kompetenceudvikling og arbejdsmarkedets mere langsig-
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tede behov for en mobil og kvalificeret arbejdsstyrke, herunder et mere sammenhængende VEU-system, en stærk og målrettet erhvervsrettet VEU-indsats
samt en modernisering af partsstyringen i VEU, jf. vedlagte bilag 5.
69. Der nedsættes i tilknytning til ekspertgruppen en referencegruppe bestående
af arbejdsmarkedets parter. Referencegruppen skal inddrages løbende fra start
til slut med viden, idéer og input samt kvalificering og vurdering af foreløbige
resultater. . Referencegruppen får mulighed for at drøfte og kommentere på
udkast til ekspertgruppens præsentation af mulige modeller.
70. Ekspertgruppen afrapporterer mulige modelforslag til regeringen og arbejdsmarkedets parter inden udgangen af maj 2017, med henblik på at der efter afslutningen af de private overenskomstforhandlinger 2017 i nye trepartsforhandlinger kan aftales ændringer af VEU-systemet.
71. Såfremt regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der er særskilte
udfordringer i forbindelse med videregående VEU, skal der efter afslutningen
af ekspertgruppens arbejde udarbejdes analyser heraf. Det nærmere indhold
og form herfor indgår i de fortsatte politiske trepartsdrøftelser i foråret 2017.
72. Den planlagte AMU-udbudsrunde udsættes til efter ekspertgruppen er kommet med sine modelforslag til et nyt voksen- og efteruddannelsessystem.
Initiativer til styrkelse af AMU her og nu
Virksomheders efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft aktualiserer et behov
for, at der sættes konkrete og midlertidige initiativer i gang for at forbedre lønmodtagernes og virksomheders adgang til arbejdsmarkedsuddannelserne. For at
styrke AMU-systemet frem mod ekspertudvalgets anbefalinger igangsættes nedenstående initiativer.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at:
73. Parterne er enige om, at reglen om, at der kun kan udbetales VEU-godtgørelse
for maksimalt 7,4 timer pr. dag, afskaffes. Fremover opnås der ret til VEUgodtgørelse for mere end 7,4 timer om dagen, såfremt medarbejderen har
deltaget i kursus i mere end 7,4 timer pr. dag. Det afgørende kriterium for
tildeling af godtgørelse er, at virksomheden har et løntab for medarbejderens
kursusdeltagelse. Det vil fortsat gælde, at VEUgodtgørelsen/lønkompensationen kun gives for de antal timer, som den givne
medarbejder har skullet arbejde den pågældende dag. Forslagets
implementering afventer, at der foreligger en varig plan for administrationen
og it-understøttelse af VEU-godtgørelsen. Forslaget drøftes i forlængelse af
ekspertgruppens arbejde.
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74. Arbejdsmarkedets parter vurderer, at kurser inden for fælleskataloget
efterspørges af både medarbejdere og virksomheder og bidrager til øget vækst
og produktivitet. På den baggrund er aftaleparterne enige om at tilbagerulle
forhøjelsen af deltagerbetalingen på kurser i fælleskataloget, der blev indført
med finanslov 2016, så deltagerbetalingen svarer til niveauet på de øvrige
kurser.
75. Realkompetencevurdering er en effektiv vej til at få dokumenteret og bygget
videre på de kvalifikationer og kompetencer, en person har erhvervet gennem
uddannelse og arbejde. Med henblik på at fremme brugen af
realkompetencevurderinger, herunder fremme erhvervsuddannelse for voksne
(euv), er aftaleparterne enige om, at der skal gennemføres en takstforhøjelse af
realkompetencevurdering på 10 pct. i 2017.
76. Mange små og mellemstore virksomheder oplever det som administrativt
tungt at gøre brug af det erhvervsrettede VEU-systems tilbud. Aftaleparterne
er enige om, at mulighederne for hjælp til tilmelding til og vejledning om de
erhvervsrettede VEU-tilbud skal styrkes ved, at der etableres en hotline
77. I 2016 etableres et partnerskab mellem trepartsforhandlingernes parter og et
antal uddannelsesinstitutioner med henblik på at gennemføre et ”friinstitutionsforsøg”. Formålet med forsøget er at få konkretiseret og testet de
praktiske, økonomiske og lovgivningsmæssige barrierer, der lokalt og mellem
de direkte involverede parter er for at imødekomme virksomheder og lønmodtageres ønsker til fleksibilitet og målrettethed. Partnerskabet gennemfører
en afdækning af regler og barrierer, der i dag hindrer fleksibilitet i udvikling,
udbud og gennemførelse af kurser efter virksomhedernes behov. På baggrund
af dette gennemføres på forsøgsbasis et ”fri-institutionsforsøg” på et afgrænset område i en tidsbegrænset periode, hvor udvalgte uddannelsesinstitutioner
med VEU-udbud får mulighed for i fællesskab selv at forvalte rammer, vilkår
og udbud. Forsøget kan også omhandle samarbejde med andre institutioner,
f.eks. erhvervsakademier. Forsøget skal gennemføres indenfor EU’s statsstøtteregler, da der ikke må udvikles og gennemføres direkte virksomhedsspecifikke kurser, og forsøget skal desuden gennemføres indenfor de muligheder,
som forsøgsparagraffen i AMU-loven indebærer, hvilket betyder, at der ikke
kan gennemføres forsøg med ændrede godtgørelsessatser eller ændret takstindplacering. Forsøget forventes at bidrage med nye erfaringer, som kan være
værdifulde i ekspertgruppens arbejde med udvikling af et stærkere og mere
sammenhængende udbud af voksen- og efteruddannelse. Forsøget skal derfor
afsluttes ultimo 2017.
78. Der skal skabes mulighed for at modtage VEU-godtgørelse i forbindelse med
digital læring, hvis kursisten blot er fysisk til stede 25 pct. af
undervisningstiden (mod i dag 50 pct. af undervisningstiden). VEUgodtgørelse skal fortsat være forbundet med et løntab.
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79. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling skal undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt
og i givet fald hvordan, at kravet om 14 dages beskæftigelse, inden der kan
opnås VEU-godtgørelse, kan lempes, så der på den ene side skabes lettere
adgang til AMU, og på den anden side fastholder kravet om reel og faktisk
beskæftigelse samt sikrer tilsyn, så der ikke opstår nye misbrugssager.
80. Der igangsættes et 2-årigt forsøg, med afkortning af AMU-kurser (gennem
afprøvning) for større kursistgrupper - evt. for hele hold. Arbejdsmarkedets
parter identificerer udvalgte AMU-kurser, det skal gælde for, og udvikler evt. i
samarbejde med skoler og ministeriet relevant testmateriale til disse kurser. Efter forsøgsperiodens afslutning evalueres og drøftes forsøget med arbejdsmarkedets parter.
81. Der afsættes fra 2018 en pulje på 30 mio. kr. til takstforhøjelser på AMU som
opfølgning på Vækstpakke 2014. Midlerne skal udmøntes i samarbejde med
DA og LO, efter taksteftersynet af AMU, som gennemføres inden udgangen
af 2016, er afsluttet.
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Øvrige aftaleelementer

Hvor det er nødvendigt, vil Regeringen hurtigst muligt søge tilslutning blandt Folketingets partier til at gennemføre ovenstående initiativer.
Trepartsaftalen holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer i overensstemmelse med de fastlagte rammer i kommissoriet for arbejdet.
Regeringen vil efter de private overenskomstforhandlinger fortsætte trepartsdrøftelserne om yderligere styrkelse af voksen-, efter- og videreuddannelsesordninger
samt emnerne i regeringsgrundlaget.

