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1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Sags ID: EMN-2021-05547
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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2 (Åben) Temadrøftelse marts 2022 - Projekt Platform
Sags ID: EMN-2016-03452
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 12. januar 2022, at udvalgsmøderne
kan indledes med en temadrøftelse.
På dette møde vil Projekt Platform blive præsenteret af leder af Den Kommunale
Ungeindsats (KUI), Christina Alberg Hahn og evaluator af projektet fra CISKO, Aalborg
Universitet, Betina Jacobsen.
Der afholdes webinar om evalueringen af projektet tirsdag d. 5. april 2022 fra kl.10.00 til
kl. 12.00. Tilmelding sker på dette link: Tilmelding til webinar om Projekt Platform.
Linket til hele evalueringen findes her: Projekt Platform – springbræt til uddannelse og job

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at temadrøftelsen om Projekt Platform gennemføres.

Beslutninger:
Temadrøftelsen er gennemført.

Bilag

.
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3 (Åben) Forsøg med jobrettet indsats for unge
Sags ID: EMN-2022-00962
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL indgik i oktober 2021 en trepartsaftale med
fokus på at få flere ind på arbejdsmarkedet. Aftalen indeholder fire centrale områder:
Bedre match mellem ledige og virksomheder.
Skærpede rådighedsregler for at sikre, at ledige søger og tager job.
Styrket indsats for at få ledige seniorer tilbage i job.
Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft.
For at skabe bedre match mellem ledige og virksomheder, indgår bl.a. et forsøg rettet
mod unge på uddannelseshjælp. Her får kommunerne mulighed for at give en jobrettet
indsats frem for en uddannelsesrettet indsats for unge. Forsøget gennemføres i perioden
1. april 2022 til december 2023.
Forsøget giver mulighed for, at unge, efter en konkret vurdering fra jobcentret og efter
den unges eget ønske, kan modtage en jobrettet indsats. Det betyder, at kontaktforløbet
og tilrettelæggelsen af selve indsatsen for den unge vil være jobrettet frem for
uddannelsesrettet. Den unge skal formulere og arbejde målrettet med et konkret jobmål
med det fokus at komme i job eller opnå ordinære timer. I indsatsen skal den unge derfor
arbejde med CV, jobsøgning, afklaring af mulige brancher samt deltage i tilbud m.v., som
bringer den unge tættere på sit jobmål. Ved beskæftigelse kan jobcentret tilbyde
mentorstøtte på virksomheden, hvis dette vurderes gavnligt for den unges mulighed for at
blive fastholdt i ordinær beskæftigelse.
Formålet med forsøget er på kort sigt at bringe en gruppe af unge hurtigere i
beskæftigelse. Det kan være unge, som ikke er motiveret for en uddannelsesrettet
indsats, er umodne ifht. at træffe et uddannelsesvalg, har dårlige skoleerfaringer med sig
mv. Med en mere jobrettet indsats for de unge er målet, at de unge hurtigere vil komme
væk fra offentlig forsørgelse og derudover på sigt vil have bedre muligheder for at starte
på og gennemføre en uddannelse. Et konkret job kan således være en god trædesten til
at komme i f.eks. voksenlærlinge, Ny mesterlære mv.
Forsøget skal desuden bidrage til at skabe styrket viden om arbejdet med den jobrettede
vej ind på arbejdsmarkedet for denne målgruppe af unge. Indsatsen evalueres derfor af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Kommuner der deltager i forsøget
skal derfor bidrage til evalueringen med data via jobcentrets fagsystemer og via
kvalitative interviews med ledere, medarbejdere og borgere.
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Forsøget vil omfatte unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse,
som modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse, som ikke er omfattet af
introduktionsprogrammet efter integrationsloven bortset. Åbenlyst uddannelsesparate
unge indgår ikke i målgruppen. I Frederikshavn Kommune omfatter ovenstående
målgruppe ca. 300 personer. Jobcentret vurderer, at antallet af unge, som kan profitere af
en jobrettet indsats, vil være mellem 50 til 75 unge.
Det er frivilligt for kommunen, om kommunen vil deltage i forsøget. Kommunerne skal
inden projektstart den 1. april 2022 tilkendegive over for STAR, om kommunen ønsker at
deltage i forsøget. Jobcenter Frederikshavn anser forsøget som en god mulighed for at
bringe unge i beskæftigelse på kort sigt og på lidt længere sigt lykkes med at få nogle af
de unge i målgruppen til at gennemføre en uddannelse.
Deltagelsen i initiativet er forbundet med minimale krav, så det er så let som muligt for
kommunerne at deltage. Der er således ingen projektspecifikke krav til, hvordan
indsatsen skal tilrettelægges. Derfor kan indsatsen tilrettelægges lokalt i Frederikshavn
med fokus på, hvordan vi bedst hjælper de unge videre i beskæftigelse.
Forsøget bidrager til FN’s verdensmål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst ved at
bringe flere unge borgere i beskæftigelse. Derudover bidrages der også til den
økonomiske vækst ved at understøtte de lokale virksomheder med arbejdskraft.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at
1. den nye indsatsmulighed for udvalgte unge drøftes
2. jobcentrets deltagelse i forsøget godkendes.

Beslutninger:
1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag
1. Brev til jobcenterchefer om initiativ om jobrettet indsats for unge 28. februar 2022 (DokumentID: 6608685 EMN-2022-00962)
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4 (Åben) Status på ministerens benchmarksmålinger
Sags ID: EMN-2018-03060
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Den 15. februar modtog Borgmesteren et brev fra Beskæftigelsesminister, Peter
Hummelgaard vedr. skærpet tilsyn. Heri fremgår det, at Frederikshavn Kommune
sandsynligvis ikke kommer i skærpet tilsyn. Det skyldes, at Frederikshavn Kommune
forventes at leve op til de fastsatte minimumskrav.
I initiativbeskrivelsen Øget monitorering og skærpet opfølgning på kommunernes indsats
fra august 2018, fremgår det, at kommunernes beskæftigelsesindsats suppleres med en
systematisk opfølgning for kommuner, som ikke lever op til intentionerne i den politiske
aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats indgået i august 2018.
Kommunerne måles derfor to gange om året på resultatmål omhandlende, hvorvidt
kommunen har flere borgere på offentlig forsørgelse end det forventede antal målt ud fra
deres rammevilkår – også kaldet Beskæftigelsesministerens benchmarkrapport. Det er
kun, hvis kommunen ikke opfylder dette resultatmål, at en opfølgning på fokusmålene
træder i kraft. Fokusmålene omhandler, hvorvidt en kommune lever op til de fastsatte
minimumskrav vedr. samtaler og aktive tilbud. Skærpet tilsyn vil kun træde i kraft, hvis
kommunen heller ikke lever op til disse fokusmål.
Kommer kommunen i skærpet tilsyn, skal kommunen udarbejde en redegørelse samt en
genopretningsplan for, hvordan kommunen sikrer, at borgerne modtager en indsats, som
er i overensstemmelse med aftalen fra 2018. Derudover skal 15 pct. af sagerne for de
målgrupper, hvor kommunen ikke lever op til fokusmålene gennemgås. Det skærpede
tilsyn ophæves, når kommunen igen lever op til fokusmålene.
På den seneste rangliste for 1. halvår 2021 er Frederikshavn Kommune på resultatmålet
placeret som nummer 40 ud af 98 kommuner på ranglisten ”Alle ydelser”. Frederikshavn
Kommunes placering betyder, at kommunen har 10 borgere færre på offentlig forsørgelse
end forventet på baggrund af Frederikshavn Kommunes rammevilkår. Fordi
Frederikshavn klarer sig bedre end forventet, har Frederikshavn Kommune sparet
1.500.000 mio. kr. i det kommunale budget. Frederikshavns Kommune har således levet
op til resultatmålet i 1. halvår 2021.
De fastsatte fokusmål omhandler:
Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der
ikke har modtaget minimum ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers
beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.
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Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som
har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være mindre
end 20 pct.
I figuren nedenfor ses status i Frederikshavn Kommune fra november 2019 til oktober
2021 på fokusmålene. Som det kan ses, har Frederikshavn Kommune minimeret andelen
med færre samtaler end 4 markant over de seneste år. Derimod er andelen med mindre
en 1 aktivering/225 timer igennem 2021 mere stabilt. Kommunen er derfor under de 20%,
som er fastsat i fokusmålene.

Kilde: Jobindsats.dk

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen om brevet fra
Beskæftigelsesministeren vedrørende skærpet tilsyn tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag
1. Brev til Frederikshavn kommune om status for skærpet tilsyn (DokumentID: 6600127 - EMN-2018-03060)
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5 (Åben) Tilbudsoversigt i Jobcenter Frederikshavn 2022
Sags ID: EMN-2021-00440
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Ledige borgere har ret og pligt til aktivering, som en del af deres rådighedsforpligtelse.
Det betyder, at de skal stå til rådighed for de aktiviteter, som Jobcenteret tilbyder.
Formålet med aktiviteterne er, at borgers muligheder for at kommer i arbejde forbedres.
Aktiviteterne kan være vejledning, kurser, opkvalificering, virksomhedspraktik eller job
med løntilskud. Nærværende sagsfremstilling er en præsentation af de aktiviteter/tilbud,
der udbydes internt i Jobcenter Frederikshavn. Tilbudsoversigten er
efterspørgselsbaseret og tilpasses løbende til aktuelle behov.
Ved omstruktureringer i 2020 og 2021 har Jobcenter Frederikshavn samlet flere interne
tilbud i afdelingen ”Projekt og Integration” for at sikre bedst mulig anvendelse af de
faglige ressourcer på tværs af målgrupper. Der ud over er de direkte
virksomhedsrettede indsatser koblet op på erhvervsfokuserede medarbejdere i de
enkelte afdelinger.
Fællesnævneren for alle tilbud er, at de skal understøtte borgerens vej tilbage til
arbejdsmarkedet – tilbuddene justeres efter, hvordan virkeligheden ser ud. Derfor er
de interne tilbud så korte som muligt med henblik på, at borger efterfølgende skal i
virksomhedsrettede indsatser og ordinære timer på arbejdsmarkedet eller det interne
tilbud køres parallelt med, at borger er på arbejdsmarkedet. Det betyder, at
tilbudsoversigten og forløbenes indhold kan forandres over tid, således at borgerne
får det rette tilbud i forhold til at komme tættere arbejdsmarkedet.
Alle forløbene i tilbudsoversigten tilrettelægges med fokus på, at sikre den rette
indsats i forhold til borgers tilknytning på arbejdsmarkedet. Forløbende er dynamiske
og tilpasses løbende i forhold til efterspørgslen i Jobcenter Frederikshavn.
Tilbudsoversigten er derfor alsidig og indeholder forløb omkring sundhed, tilbud ved
virksomhedskonsulenter og jobformidlere, cv, jobsøgning og jobsparring, interne
værksteder, job og sygdom, sprogskole, forløb på engelsk mm.
Derudover har Jobcenter Frederikshavn fået en række nye erfaringer i forbindelse
med Covid-19, hvor dele af beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet og fysisk
fremmøde erstattet af digital kontakt med borgerne. Denne erfaring er afsæt for en
række nye og mere digitaliserede tiltag i Jobcenter Frederikshavns tilbudsoversigt,
hvor den øgede digitalisering i endnu højere grad muliggør et individuelt fokus på
borgerne.
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Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at
1. orienteringen om tilbudsoversigten i Jobcenter Frederikshavn tages til
efterretning
2. der træffes beslutning om en gang årligt, at få oversigt over interne tilbud til
orientering

Beslutninger:
1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag
1. Tilbudsvifte JCF 2022 (DokumentID: 6603399 - EMN-2021-00440)
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6 (Åben) Jobmesse 2022
Sags ID: EMN-2019-02086
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn inviterer den 16. marts 2022 til virtuel jobmesse for jobsøgende
borgere og virksomheder med mulige jobåbninger.
COVID-19 har de seneste to år været årsag til aflyste fysiske jobmesser, der tidligere er
blevet afviklet i Arena Nord. I den mellemliggende periode har jobcentret været
nysgerrige på mulighederne for afvikling af jobmesse i et digitalt format, hvor afholdelse
er uafhængig af nedlukning og hjemsendelser. Derfor er jobmessen i 2022 en virtuel
jobmesse, hvor virksomheder via en 3D scanning står klar ved virtuelle stande. Ved
standene vil der være mulighed for at åbne videoer, information om stillingsopslag og
andre links, som virksomhederne har vurderet relevante for deres
rekrutteringsmuligheder på jobmessen. De deltagende jobsøgende kan ”gå rundt” i det
virtuelle univers og ’besøge’ de forskellige stande med få klik. Derudover vil
virksomhederne sidde klar fra kl. 10-11.30 den 16. marts 2022 på Teams, så deltagerne
kan komme direkte i kontakt med dem og indgå i dialog om mulige jobåbninger.
Det digitale format gør det muligt, at linket til jobmessen kan være aktivt nogle måneder
efter messens afholdelse, så ledige borgere har adgang til de annoncerede jobs på
messen efterfølgende. Ledige borgere gøres opmærksom på jobmessen via forskellige
kanaler. Der udsendes bl.a. et informationsbrev til alle borgere digitalt og der uddeles
flyers til de borgere, som er fysisk inde på rådhuset. Derudover orienteres der på
kommunens hjemmeside og der vil fremgå et direkte link på Jobnet til messen.
Derudover får borgere med brug for hjælp til IT stillet en computer til rådighed og hjulpet
ind på jobmessen. Der vil fremgå link til jobmessen den 16. marts på kommunens
hjemmeside.
De tilmeldte virksomheder blev fotograferet til 3D-universet d. 8-9. februar på
Frederikshavn Rådhus. Der er tilmeldt cirka 30 virksomheder og en række
uddannelsesinstitutioner, som indtil den 2. marts kunne tilmelde sig jobmessen. Derfor er
der mange forskellige jobtyper og brancher repræsenteret på messen – bl.a. hotel og
restauration, transport, sundhed, handel, bygge-anlæg og industri er repræsenteret.
Tidligere år har der været cirka 50 deltagende virksomheder.
Efter jobmessen vil der blive udarbejdet en opfølgning, hvor de deltagende virksomheder
kan tilkendegive deres oplevelse på messen, og om hvor mange stillinger de fik besat
mv. Arbejdsmarkedsudvalget vil på et fremtidigt møde blive orienteres om jobmessens
afholdelse.
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Jobmessen understøtter FN’s verdensmål 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst
grundet fokus på at bringe flere borgere ind på arbejdsmarkedet og understøtte de lokale
virksomheder med kvalificeret arbejdskraft.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen vedrørende den virtuelle jobmesse
tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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7 (Åben) Uddannelses- og opkvalificeringspuljer 2021
Sags ID: EMN-2020-05838
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Uddannelse og opkvalificering af ledige har igennem mange år været et fokusområde
i Jobcenter Frederikshavn (JCF). Formålet med denne sagsfremstilling er at vise i
hvor høj grad, at Jobcenter Frederikshavn bruger puljemidler fra Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at understøtte opkvalificeringen af de
ledige i kommunen.
I denne sagsfremstilling fremgår derfor Jobcenter Frederikshavn’s brug af
opkvalificering i indsatsen for ledige a-dagpengemodtagere, det samlede forbrug af
puljetilsagnene i de seneste 4 år samt forbrug på de enkelte puljetilsagn i 2021.
Udvikling i andel ledige a-dagpengemodtagere aktiveret med ordinær uddannelse
Jobcenter Frederikshavn har igennem årene i stor udstrækning anvendt centrale
puljemidler som en ekstra finansiering til at iværksætte en uddannelses- og
opkvalificeringsindsats for ledige a-dagpengemodtagere. Nedenstående graf viser, at
Frederikshavn har haft en større eller den samme andel af ledige adagpengemodtagere aktiveret med ordinær uddannelse end både landsgennemsnit,
regionalt gennemsnit og de nærliggende nabo kommuner siden 2017.

Andel af aktiverede med ordinær uddannelse ud af samlet antal
personer på a-dagpenge
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Graf 1: Jobindsats.dk samt egne beregninger

Udnyttelsen af Jobcenter Frederikshavn puljetilsagn 2018 - 2021
Der findes flere forskellige centrale puljer, der alle har til formål at opkvalificere
ledige. I nedenstående tabel er en samlet opgørelse over de tilsagn, Jobcenter
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Frederikshavn har fået fra de forskellige centrale puljer til opkvalificering af ledige
siden 2018. For de fleste puljer er der et krav om medfinansiering, hvor jobcentrene
skal bidrag med 20% til udgifterne. I tabellen fremgår desuden, hvor mange ledige
der i alt har deltaget i opkvalificering via midlerne fra de centrale puljer.
År

Tilsagn fra
STAR

Forbrug af
tilsagn

JCF
medfinansiering

Samlet forbrug

Antal
borgere

2021

4.993.400 kr.

3.289.400 kr.

743.997 kr.

4.033.397 kr.

227

2020

3.165.870 kr.

1.695.725 kr.

406.310 kr.

2.102.034 kr.

130

2019

2.877.500 kr.

1.358.530 kr.

347.144 kr.

1.705.674 kr.

112

2018

3.373.322 kr.

1.816.106 kr.

453.226 kr.

2.269.332 kr.

171

Til trods for stor fokus på brugen af opkvalificering i indsatsen for ledige, har
Jobcenter Frederikshavn ikke forbrugt de fulde tilsagn fra STAR. Det manglende
forbrug af tilsagnene dækker dog over varierende brug af puljerne. F.eks. blev ”Puljen
til uddannelsesløft” ikke anvendt i særlig grad i 2018 og 2019, da puljen ikke var
attraktiv for de ledige, da de skulle deltage i uddannelsesløft på 80% af dagpengene.
I samme perioden blev ”Den regionale uddannelsespulje”, der er kendetegnet ved
kortere og arbejdsmarkedsrettede forløb, anvendt fuldt ud.
I forlængelse af Covid19 og nedlukningen af samfundet i store dele af 2020 og 2021
blev der indgået politiske aftaler, hvor der blev afsat yderligere puljemidler til
opkvalificering af de flere ledige, der kom i kølvandet på nedlukningen af samfundet.
Samtidig er der flere af puljerne, hvor det er blevet muligt også at opkvalificere andre
ledige som f.eks. kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere og ikke kun
ledige a-dagpengemodtagere. Endelig har man justeret på puljen til uddannelsesløft,
så det er blevet langt mere attraktiv for de ledige a-dagpengemodtagere at blive
opkvalificeret via den pulje. De aftaler har betydet, at der er blevet afsat flere centrale
midler af til opkvalificering af ledige i 2020 og 2021. Grundet nedlukningen af
samfundet har der været perioder i særligt 2020, hvor det ikke har været muligt for
uddannelsesinstitutionerne at afvikle uddannelsesforløb, hvilket har påvirket
Jobcenter Frederikshavn forbrug af puljemidlerne. Efter en periode med nedlukning af
også de lediges muligheder for at deltage i opkvalificering, har Jobcenter
Frederikshavn i 2021 haft stor fokus på opkvalificering af alle ledige, hvor det
vurderes relevant. Der har resulteret i, at ca. 100 flere ledige blev opkvalificeret via
puljemidlerne i 2021 sammenlignet med 2020.
Puljerne der indgår i det samlede tilsagn fra STAR i 2021
I 2021 fik Jobcenter Frederikshavn tilsagn fra 3 centrale puljer.
Den regionale uddannelsespulje er en pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan
få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag. I nedenstående
tabel ses det, at der er forbrugt 2.812.798 kr. fra puljen hvilket svare til 94% af
tilsagnet fra STAR.
Tilsagn fra STAR

Forbrug af tilsagn

i 2021
2.987.000 kr.

JCF

2.812.798 kr.

700.699 kr.
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Antal borgere

3.513.497 kr.

214

medfinansiering
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Uddannelsesløft 80% af dagpenge har til formål at give mulighed for, at
dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, kan få tilbud om erhvervsuddannelse efter lov
om erhvervsuddannelser med 80% af deres individuelle dagpengesats. Der ud over
kan jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år tage et grundforløb via puljen. Her
er forbrugt 173.194 kr., hvilket er 19% af tilsagnet fra STAR.
Tilsagn fra STAR

Forbrug af tilsagn

i 2021
933.500 kr.

JCF

Samlet forbrug

Antal borgere

216.492 kr.

6

medfinansiering
173.194 kr.

43.298 kr.

Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv har til
formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller
følgeerhvervet, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af
uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark. Her er
forbrugt 303.408 kr. hvilket er 28% af tilsagnet
Tilsagn fra STAR i
2021

Forbrug af tilsagn

JCF
medfinansiering

Samlet forbrug

Antal borgere

1.072.900 kr.

303.408 kr.

0 kr.

303.408 kr.

7

Yderligere initiativer der understøtter opkvalificering af ledige
Ud over disse centralt udmeldte uddannelsespuljer er der også andre initiativer, der
understøtter indsatsen med opkvalificering af arbejdsstyrken i Frederikshavn og hvor
der er en central medfinansiering af udgifterne til indsatsen.
Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder på 110% dagpenge har til
formål at give dagpengemodtagere over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse
inde for mangelområder med 110% af deres individuelle dagpengesats. Dette
udmøntes dog ikke som en særskilt pulje. Udgifterne finansieres i stedet via en
særskilt lovbunden bevilling. Der er fortsat krav om 20% medfinansiering fra JCF på
udgifterne til uddannelsen. Jobcenter Frederikshavn anvendte 870.730 kr. fordelt på
24 borgere i 2021. Muligheden for brugen af uddannelsesløft med 110% af dagpenge
er gældende fra august 2020 og frem til og med 2022.
Varslingspuljen i forbindelse med afskedigelser af større omfang er en pulje til
gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med afskedigelser på en given virksomhed.
Puljen er søgt hjem til 44 medarbejdere, som blev opsagt grundet lukning af en enkelt
virksomhed. Der er i alt 37 borgere, som er blevet tilknyttet jobcenteret efter fratrædelsen.
Jobcenter Frederikshavn har fået tilsagn fra puljen på 762.040 kr. til brug fra april 2020 til
april 2021. Jobcenter Frederikshavn har i 2020 og 2021 anvendt 540.804 kr. til
opkvalificering af 17 forskellige medarbejdere.
Arbejdet med opkvalificering bidrager til opfyldelsen af FN’s verdensmål 4 –
kvalitetsuddannelse – ved at øge andelen af voksne med en
erhvervskompetencegivende uddannelse og derved styrke forudsætningerne for
selvforsørgelse.
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Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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8 (Åben) Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunernes
afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2021
Sags ID: EMN-2017-00801
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Ankestyrelsen har fremsendt årsrapport, der viser klager til Ankestyrelsen over
Frederikshavns Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2021.
Når en borger ønsker at klage over en afgørelse på beskæftigelsesområdet truffet af
jobcentret, skal klagen indgives til jobcentret. Ved modtagelse af klage genvurderes
afgørelsen og såfremt jobcentret fastholder afgørelsen, videresendes denne til afgørelse i
Ankestyrelsen.
Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for
den, der har klaget.
Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender
Ankestyrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og
betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny. Det betyder
ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ændret, når sagen hjemvises.
Ændring: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.
Når en afgørelse enten hjemvises eller ændres kaldes det, at kommunens afgørelse
bliver omgjort. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvor mange af de sager der er
påklaget til Ankestyrelsen, der bliver enten hjemvist eller ændret. Afgørelserne fordeles
efter lovområder, hvor nedenstående forkortelser anvendes:
LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
LAS: Lov om aktiv socialpolitik.
PL: Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension.
SDP: Sygedagpenge.
SEL: Serviceloven (fx særlig støtte – børn og voksne, hjælpemidler,
magtanvendelse mv)
ØVR: Almenboligloven, Andre love - tidligere nævnsområder, Boligstøtteloven,
Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation
for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven.

Ankestyrelsen har i 2021 afgjort i alt 163 sager over kommunens afgørelser på social- og
beskæftigelsesområdet. Det svarer til 0,71% af alle (21.498) afgjorte sager i 2021 på
landsplan, hvilket vurderes som tilfredsstillende, da Frederikshavns objektive andel af
landstotalen normalvis udgør ca. 1%.
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I nedenstående tabel fremgår, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold
til sagsudfald og lovgivning. Af de 88 klagesager, der er afgjort på servicelovsområdet,
kan sagerne for borgere under 30 år henføres til jobcentrets ansvarsområde. Det er dog
ikke muligt at opgøre statistikken på alder, hvorfor alle sagerne i Frederikshavn indgår i
opgørelsen.

Antal afgørelser 2021 fordelt efter sagsudfald og lovgivning, Frederikshavn Kommune.
Kilde: Ankestyrelsen

Af de i alt 163 afgjorte klagesager i 2021 har Ankestyrelsen stadfæstet 108 sager. 12
sager er blevet afvist til behandling af Ankestyrelsen. Afvisning kan f.eks. skyldes, at
klagen er indgivet for sent, at borger beslutter at opgive klagen efter den er indgivet, eller
at Ankestyrelsen ikke er den korrekte klageinstans og derfor henviser sagen videre til
rette myndighed. 21 sager er blevet hjemvist til kommunen, som skal behandle og afgøre
sagen på ny. I de resterende 22 sager har Ankestyrelsen ændret eller ophævet
kommunens afgørelse.
I nedenstående tabel ses omgørelsesprocenten for Frederikshavn Kommune og
landstotalen. Det fremgår af tabellen, at Frederikshavn Kommune (28%) har en højere
omgørelsesprocent sammenlignet med landstotalen (26%) i alt. Kun på sygedagpenge
ligger Frederikshavn under med 16% mod landstotalen på 18%.

Omgørelsesprocent 2021 fordelt efter lovgivning
Kilde: Ankestyrelsen

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen om statistikken over klager til
Ankestyrelsen over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet tages
til efterretning

Beslutninger:
Godkendt.
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Bilag

.
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9 (Åben) Årshjul over sager til Arbejdsmarkedsudvalget
Sags ID: EMN-2021-01259
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Administrationen har udarbejdet et årshjul over de kendte sager, der skal til behandling i
Arbejdsmarkedsudvalget i løbet af et år. Ud over disse sager vil der kommer en række ad
hoc sager eksempelvis vedrørende nye projekter, evaluering af projekter, ny lovgivning,
godkendelse af nye strategier osv. Årshjulet er vedhæftet som bilag.
Arbejdsmarkedsudvalget har mulighed for at foreslå emner til temadrøftelser.
Nedenstående liste vil fremgå af samme bilag som årshjulet og opdateres løbende i takt
med, at der kommer forslag til temadrøftelser fra udvalget.
Nedenstående er eksempler på mulige relevante temaer:
Forslag til temadrøftelser

Dato

Ledige på kanten af arbejdsmarkedet
Virksomhedssamarbejdet
(Rekruttering, virksomhedsrettede indsatser, overvågning af
arbejdsmarkedet mv)
Den Kommunale Ungeenhed (KUI) – tværfagligt indsats og samarbejde
Sygedagpengemodtagere
Integration
Frivillige mentorer

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at
1. orienteringen om årshjulet over sager til Arbejdsmarkedsudvalget tages til
efterretning.
2. det drøftes om der er temaer, der skal tilføjes årshjulet.

Beslutninger:
1. Godkendt.
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2. Mulige temaer kan tilføjes adhoc. Følgende tilføjes årshjulet:
Handicappede på arbejdsmarkedet
Psykisk sårbare
Indsatser for de forskellige målgrupper
Fastholdelse af unge i Frederikshavns kommune
Mødet i maj – Drøftelse af hvad udvalget vil have fokus på i sit udvalgsarbejde

Bilag
1. Årshjul - sager Arbejdsmarkedsudvalget (DokumentID: 6601498 - EMN-2021-01259)
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10 (Åben) Marts 2022 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets
område
Sags ID: MOD-2021-00357
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område:
Forlængelse af trepartsaftale om integrationsgrunduddannelse (IGU)

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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11 (Åben) Underskriftsside marts 2022
Sags ID: EMN-2021-03835
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på
Godkend.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt.

Bilag

.
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Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering
Vermundsgade 38
2100 København Ø

T +45 72 21 74 00
E star@star.dk
www.star.dk

Initiativ med bedre mulighed for at tilbyde uddannelseshjælpsmodtagere en jobrettet indsats fra 1. april 2022

CVR 55568510

28. februar 2022
J.nr. 22/04929

Kære jobcenterchefer
Som en reaktion på den aktuelle mangel på arbejdskraft, indgik regeringen, arbejdsmarkedets parter og KL i oktober 2021 Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft. En del af aftalen var at iværksætte et landsdækkende initiativ, hvor uddannelseshjælpsmodtagere, på baggrund af en konkret vurdering og den enkeltes eget ønske, undtages fra uddannelsespålægget og får en jobrettet indsats. Initiativet er
planlagt til at løbe fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023. Lovforslaget,
der udmønter dele af trepartsaftalen, behandles pt. i Folketinget.
Jeg skriver til jer, for at sætte lidt flere ord på, hvad intentionerne med initiativet
om den jobrettede indsats er, og for at opfordre jer til at tage del i initiativet, allerede når det sættes i gang i april.
Intentioner og baggrund for initiativet

Formålet med initiativet er at få flere unge i job på den korte bane og skabe styrket
viden om arbejdet med den jobrettede vej.
At uddannelseshjælpsmodtagere kan undtages fra uddannelsespålægget, betyder i
praksis, at de i perioden kan få en indsats i jobcentret, der er rettet direkte mod beskæftigelse frem for en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.
Målgruppen for forsøget er personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse (og som
ikke er omfattet af introduktionsprogrammet). Åbenlyst uddannelsesparate er ikke i
målgruppen.
Minimale krav til kommunens deltagelse i initiativet

Initiativet er tilrettelagt, så det er så let som muligt for landets kommuner at deltage, og deltagelsen er derfor kun forbundet med minimale krav. Den jobrettede
indsats tilrettelægges lokalt med fokus på, hvad der på bedste vis hjælper den unge
videre i ordinær beskæftigelse eller ordinære timer. Der er ingen projektspecifikke
krav til, hvordan kommunen skal tilrettelægge indsatsen. I tilrettelæggelsen af den

jobrettede indsats kan kommunen fx lade sig inspirere af eller evt. samtænke indsatsen og/eller organiseringen med Flere skal med-indsatsen. Det kan fx være relevant hvis kommunen allerede har opbygget erfaring med den jobrettede indsats for
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og det vurderes relevant i den
enkelte kommune.
De krav, der stilles til de deltagende kommuner, er:
De unge, der skal have en jobrettet indsats, skal persongruppemarkeres i kommunens eksisterende fagsystem.
De unge skal have en ’jobplan’ i Min Plan i stedet for Min Plan med uddannelsespålæg.
Kommunen skal ikke formelt tilmelde sig initiativet hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilmeldingen til initiativet sker, så snart kommunen persongruppemarkerer den første unge til initiativet. Det bliver muligt at persongruppemarkere de unge, der skal med i initiativet, fra den 1. april 2022. Ved persongruppemarkeringen anvendes den statslige markering ”Forsøg med jobrettet indsats”,
der kan registreres fra 1. april 2022.
Initiativet vil blive evalueret. Kommuner, der deltager, og kommuner, der ikke deltager, kan forvente at blive kontaktet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på at bidrage til evalueringen.
Webinarer og en opfordring til at deltage i initiativet

STAR afholder medio marts tre regionale webinarer om den jobrettede indsats for
medarbejdere og teamledere af ungeindsatsen. På webinaret vil der være mulighed
for at høre om initiativets rammer, stille spørgsmål og udveksle erfaringer om den
jobrettede indsats. Jeres teamleder inviteres snarligt til webinaret.
Jeg håber, at I vil deltage i initiativet. Jeg vil opfordre jer til allerede fra den 1. april
2022 at arbejde jobrettet med de unge, det er relevant for. Det gælder både de unge,
der lige har søgt om hjælp og de unge, der er i gang med et forløb – såfremt de opfylder betingelserne for den jobrettede indsats og selv ønsker indsatsen. Initiativet
har nemlig også til formål at bidrage med viden om arbejdet med den jobrettede
indsats til unge.
Spørgsmål

Har I spørgsmål til initiativet, kan de rettes til Merete Grønlund (Arbejdsmarkedskontor Øst) mgr@star.dk, Nanna Stenner Rohr (Arbejdsmarkedskontor Syd)
nsn@star.dk eller Helle Dueholm (Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord)
hdu@star.dk.

2

Venlig hilsen
Morten Madsen
Kontorchef i Arbejdsmarkedspolitisk Center 1
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
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Frederikshavn Kommune
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Frederikshavn Kommune kommer sandsynligvis ikke i skærpet
tilsyn

CVR 55568510

15. februar 2022
J.nr. 2202448

Kære borgmester
Med Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (2018) har kommunerne fra 1. januar 2020 fået større fleksibilitet til at tilrettelægge indsatsen for ledige. Flere regler og proceskrav til kommunernes arbejde med ledige er afskaffet for, at kommunen kan fokusere på at give den indsats, der bedst og hurtigst hjælper den enkelte
kommunes ledige i job. Med aftalen blev der samtidig indført en skærpet opfølgning med kommunernes resultater.
Jeg skriver til dig for at oplyse, at Frederikshavn Kommune sandsynligvis ikke
kommer i skærpet tilsyn i foråret 2022. Det skyldes, at kommunen forventes at leve
op til de fastsatte minimumskrav. Jeg vil gerne takke for jeres indsats med at bringe
jeres ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet.
På jobindsats.dk er det muligt løbende at følge med i, om en kommune er i risiko
for skærpet tilsyn.
Afslutningsvist kan jeg oplyse, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer, at de endelige tal for kommunernes beskæftigelsesindsats vil være klar i
april 2022.

Venlig hilsen

Peter Hummelgaard
Beskæftigelsesminister
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Introduktion til katalog over tilbud efter LAB-lov
Jobcenter Frederikshavn har flere forskellige interne tilbud etableret efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats.
Alle tilbud etableres med det formål at understøtte borgernes vej til job og uddannelse.
Tilbuddene er dynamiske og justeres således løbende i forhold til arbejdsmarkedets
behov, de lediges forudsætninger samt de centrale og lokal politiske prioriteringer.
Jobcentret arbejder ud fra princippet om at ”virkeligheden virker”. De interne tilbud er
således tilrettelagt efter korteste vej til job og uddannelse. Næste skridt vil således
naturligt være ordinære timer eller opstart på uddannelse, men praktikker og løntilskud
kan også være et mellemskridt i processen.
De interne tilbud har også en fleksibilitet i forhold til, at de kan køre parallelt med andre
tilbud. En borger kan således være i behandlingstilbud eller have timer på
arbejdsmarkedet og samtidig være i eksempelvis et internt coachtilbud.
I takt med at Covid19 har gjort både medarbejdere og borgere dygtigere på anvendelse
af de digitale redskaber, vil en del tilbud både nu og fremadrettet være baseret på
digitalt fremmøde.
Hovedparten af tilbuddene er forankret i ”Projekt og integration”, men de meget
individuelle forløb, hvor en borger har tilknyttet en personlig jobformidler, er forankret
ude i de enkelte afdelinger, hvor jobformidlerne arbejder tæt sammen med
sagsbehandler.
Faglighederne hos medarbejderne i tilbuddene spænder bredt fra de mere traditionelle
undervisere i fx CV og jobsøgningshjælp til eksempelvis, psykologer og terapeuter i
mestringsforløb, der arbejder med værktøjer ift. såvel fysiske som psykiske
udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet.

Introduktion til Mestringsgruppen
Alle forløbene i Mestringsgruppen tilrettelægges individuelt, med fokus på at sikre den
helt rette indsats i forhold til borgers tilknytning på arbejdsmarkedet. Vi er dynamiske og
tilpasser løbende vores forløb i forhold til efterspørgsel i Jobcenter Frederikshavn.
Mestringsgruppen
1. Coach- og screeningsteam
2. Sundhedsteam
3. Intern supervision
4. Gruppeforløb
Fagligheder
Coaches, psykologer, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut, kostvejleder, mindfulness
instruktør og misbrugskonsulenter.
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Målgruppe
Borgere med stress, angst, depression eller andre psykiske lidelser.
Hvor det fysiske helbred opstår som en barriere for arbejdsmarkedet.
Som er overvægtige og dermed har brug for generel vejledning omkring
sundhed.
Som har et misbrug.
Jobparate, som har været ledige i mere end 6 måneder.
Borgere der er primært eller sekundært traumatiserede.
Mål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Raskmelding – delvis raskmelding – klar til virksomhedspraktik.
At borgeren rykker tættere arbejdsmarkedet.
At borgeren opnår indsigt i, hvad der sætter grænser for udvikling af de
arbejdsmæssige muligheder.
At borgeren får værktøjer til at styrke hverdagsmestringen herunder styrke
evnen til at tage ansvar for eget liv og egne valg.
Stresshåndtering - dæmpning af stresssymptomer og styrke borgerens evne til
at mestre sit eget liv.
Borgeren får indsigt i egne kompetencer.
At borgeren støttes i, at agere i forhold til at opnå egne mål.
At borgeren opnår en øget selvindsigt i de fysiske og psykiske symptomer og
lærer at håndtere disse.
At borgere med misbrug motiveres til behandling

Varighed
Tilbuddene er individuelt tilrettelagt. Det betyder, at både indsats, timeantal og varighed
aftales individuelt. Dog er varigheden for borgere på sygedagpenge op til 8 uger og
borgere på kontanthjælp op til 13 uger. I forhold til integration aftales det individuelt
afhængigt af bestillingen – dog med en max på op til 13 ugers varighed med mulighed
for forlængelse.
Tilbagemeldinger
Mestringsgruppen afrapporterer til jobkonsulenterne ca. 2 gange pr. borger, 1 midtvejs
og 1 omkring afslutningen.
Der kan være målgrupper i Job og Vejledning, hvor der ingen midtvejsskriv er, men kun
afslutningsskriv.
Overskriften ved midtvejs tilbagemeldingerne er:
1. Henvisningsformål
2. Status – hvad er udviklingen
3. Midtvejsvurdering/ fokus og udviklingspunkter
Overskrifterne ved afslutningsnotatet
1. Status – hvilke færdigheder har borgeren erhvervet sig?
2. Afsluttende vurdering og konklusion af indsatsen
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Coachforløb
Forløbet tilpasses den enkelte borger og dennes problemstilling med mulighed for, at
koble andre indsatser på fx sundhedsteamet. Tilgangen er coachende,
borgerinddragende og det er arbejdsmarkedsrettet fra første samtale.
Borgerne bliver støttet i at agere i forhold til at opnå egne mål herunder indsigt i egne
kompetencer og udviklingsmuligheder – relateret til arbejdsmarkedet. Der arbejdes
ligeledes med at give borgerne redskaber til at styrke og fastholde hverdagsmestringen
i forhold til at være på arbejdsmarkedet/tilbage til arbejdsmarkedet. Der er mulighed for
kombinationsforløb, hvor der kan være støttende samtaler i forhold til fastholdelse og
udvikling sideløbende med et praktikforløb.
Ved misbrug arbejdes der ligeledes med den coachende tilgang for at opnå en
motivation hos borgeren til, at komme ud af deres misbrug/påbegynde behandling. Der
brobygges til behandlingssystemet.
Screeninger. En screening udarbejdes på 1-2 samtaler. En screening kan være
relevant i sager, hvor sagsbehandleren er ”kørt fast” og der er brug for at der skabes
overblik over det psykiske funktionsniveau og peges på en retning eller en anbefaling af
indsats. Dette kan bestå af en brobygning til det sundhedsfaglige område.
Psykologisk vurdering. En psykologisk vurdering er et mere omfattende og
dybdegående dokument, hvor psykologerne vurderer på noget specifikt ud fra en
specifik henvisning.
Psykologisk undersøgelser. En psykologisk undersøgelse er et mere bredt og
dybdegående dokument, som er helhedsorienteret omkring borgers situation. En
undersøgelse kan indeholde psykologisk testning eller gennemgang af tidligere
testmateriale, som er udarbejdet af andre.
Testapparater:
Wais-IV: Test til vurdering af unges og voksnes intelligens og kognitive evner.
SCL-90-R: Test til bred vurdering af psykiske problemer og psykopatologiske
symptomer.
MCMI-III: Personlighedstest, evaluering af- og afklaring af
personlighedsmønstre/forstyrrelser.
BDI: Depressionstest
Det er psykologen, der vurderer, hvilke tests, der vil være relevante. Inden henvisning
skal psykologen kontaktes, for at drøfte testmulighederne i den enkelte sag.
3 gratis, anonyme psykologsamtaler til alle unge mellem 15-25 år, der er bosat i
Frederikshavns Kommune. Samtalerne er ikke begrænset til beskæftigelsesrettede
temaer, men kan omhandle hvad end, den unge har ønske om at drøfte med en
psykolog. Samtalerne dokumenteres ikke.
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Smertehåndtering

Formålet er at hjælpe borgere med kroniske smerter til højere livsudfoldelse. De
kroniske smerter kan også stamme fra fysiske og psykiske traumer, men kan også
være opstået af årsager uden for det lægelige. Der bliver arbejdet ud fra en
helhedsorienteret tilgang, hvor der specielt er fokus på det kropslige i et
kombiforløb med mindfulness og afspænding, hvor borgerne får redskaber til at
tackle smerterne.

Sundhed
Kropsbevidsthed og afspænding
Der vejledes og coaches med fokus på kropsbevidsthed, mestringsstrategier, stabilitet
og udholdenhed ift. at opnå fastholdelse på arbejdsmarkedet. Der anvendes
afspænding og visualiseringsøvelser. Øvelserne vil i forløbet også blive brugt til
hjemmetræning, for at opnå en større progression, og derved øge fokus på
tilbagevenden til beskæftigelse.
Sundhedssamtaler
Sundhedssamtaler er et tilbud til borgere, hvor der er brug for en kostomlægning, eller
hvis borgers vægt er en hindring for deres tilbagevenden til beskæftigelse. Formålet
med forløbet er at vejlede borgeren i bedre kost og ændring af vaner.
Mindfulness
Gennem praksis af mindfulness kan borgeren få øget bevidsthed om f.eks. egne
tankemønstre og kroppens signaler. Dette kan ske gennem opfølgende samtaler
mellem borger og mindfulnessinstruktør øge borgerens bevidsthed og derigennem
fordre, at borgeren kan se muligheder til selv at kunne håndtere situationer, problemer
og udfordringer ift. arbejdsmarkedet.
Ergoterapi
Der arbejdes ligeledes med den coachende tilgang med emner som smertehåndtering,
og dårlige vaner/ udvikling af selvforvaltningskompetencer.
Herudover vil være mulighed for at bestille:
Funktionsbeskrivelse. Der afholdes 1-2 samtaler a´ 1- 3 timers varighed med
borgeren i eget hjem, hvorefter der udfærdiges en beskrivelse af det fysiske og
psykiske funktionsniveau, og hvor dagligdagen og aktiviteter i hjemmet er
gennemgået og beskrevet.
APV. Der aflægges et besøg på borgerens arbejdsplads, hvor det fysiske,
psykiske og ergonomiske arbejdsmiljø beskrives og vurderes. Herunder
instruktion i ergonomiske arbejdsstillinger og øvelser, vejledning i brug af evt.
hjælpemidler og anbefaling af evt. hjælpemidler. Besøget kan variere mellem
1-5 timer.
API. Der aflægges besøg på borgerens arbejdsplads a´ 1-2 times varighed,
hvor arbejdspladsen, arbejdsstillinger, arbejdsopgaver, arbejdsmiljø og
skånehensyn beskrives. Herunder instruktion i ergonomiske arbejdsstillinger
og øvelser, samt vejledning i brug af eventuelle hjælpemidler.
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Besøg i showroom. Ved vurdering af behov i forbindelse med praktikker, kan
borgeren besøge showroom for at afprøve hjælpemidler, således at
skånehensynene bliver tilgodeset bedst muligt i praktikken.

Supervision
Individuel supervision hos Mestringsgruppen er et tilbud til alle medarbejdere med
borgerkontakt i Jobcenteret. Supervision fungerer som sparring på en konkret sag eller
et tema. Det kan eksempelvis gælde tilfælde hvor:
Hvor borgerens fysiske/psykiske tilstand eller andre faktorer i sagen, medfører
et behov for sparring og nye perspektiver på, hvordan borgeren bedst hjælpes.
Kommunikationen med borger er udfordret og man ønsker sparring herom.
Medarbejderen oplever, at blive berørt af sagen – eksempelvis irritation,
frustration, magtesløshed, tristhed eller lignende.
Ved ønsket om supervision kontakter medarbejderen sin leder, som derefter kontakter
Natascha Gajhede. Herefter vurderes supervisionsbehov og sagerne fordeles til en
supervisor i Mestringsgruppen. Supervisionen foregår på henholdsvis Hånbækvej og
Rådhuset. Som udgangspunkt kan supervisionen vare op til 1½ time med mulighed for
en eventuel kortere opfølgende supervision. Hvad der foregår i supervisionen er som
udgangspunkt underlagt tavshedspligt. Ved behov for inddragelse af nærmeste leder
eller eksempelvis AMR, TR eller en nær kollega, vil det være noget vi drøfter sammen,
og altså ikke noget supervisor handler på uden forudgående aftale.
Afgrænsning af supervisionstilbuddet
1.
2.

3.

Som udgangspunkt er supervision i Mestringsgruppen sags-orienteret. Dvs. at
supervisionen omhandler en bestemt sag og håndteringen af denne.
Supervision kan også være mere personligt orienteret – dog i relation til fagligt
indhold – for eksempel en bestemt udfordring i samtalerne, som man oplever
at løbe ind i indimellem, og ønsker støtte til at håndtere.
Supervision kan også omhandle et tema, som udspringer af en konkret sag,
hvor man har behov for mere viden.

Ved krise, for eksempel efter en ubehagelig samtale eller anden oplevelse, hvor der er
behov for psykisk førstehjælp, henvises der til Jobcenterets politikker bl.a. ift.
Håndtering af Vold & Trusler:
https://samarbejdsportal.frederikshavn.dk/Organisation/Centre/Center-forArbejdsmarked/Sider/Politikker.aspx

Gruppeforløb
Hverdagsmestring
”Hverdagsmestring” er et gruppeforløb på 4-6 borgere, der varetages af en
kostvejleder/psykomotorisk terapeut og en coach/ mindfulness instruktør i
Mestringsgruppen. Formålet med ”hverdagsmestring”, er at støtte borger i at få en god
stuktur i hverdagen samt en døgnrytme, der gør det lettere at indgå på
arbejdsmarkedet.

Tilbud ved virksomhedskonsulenter og jobformidler
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Fokus på Job – de aktivitetsparate
Forløb i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 91. Formålet med forløbet
er, at borger og virksomhedskonsulent arbejder med opstart af virksomhedspraktik ud
fra den praktik bestilling, borger har lavet i samarbejde med sin jobkonsulent. I
virksomhedspraktikken vil der være fokus på ordinære timer. Der vil blive taget højde
for eventuelle skånehensyn. Virksomhedskonsulenten vil støtte borgeren i at arbejde
med vedkommendes CV på Job net og løbende i samarbejde med borgeren følge op
på cv, således at dette er ajourført, når borger deltager i virksomhedspraktik. I
forløbet vil borger skulle deltage i individuelle samtaler. Virksomhedskonsulenten
følger løbende op på praktikken, og der afsluttes med en beskrivelse af praktikken,
hvor der vil være fokus på borgers faglige, praktiske, sociale og sproglige
kompetencer, og hvor de vil matche efterspørgslen på arbejdsmarkedet.
Jobcoach – borgere som er i ressourceforløb
Vejlednings- og opkvalificeringsforløb for borgere i målgruppe 6.8. Varighed: op til 3
uger – 1 time pr. uge. Forløbet bevilges efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §
91. Forløbet indeholder samarbejde omkring opkvalificering af borgers jobspor og
CV. Sidstnævnte kan foregå ved aftalte møder eller digitalt. I forhold til jobsporene
skal det drøftes i hvilken branche borger ser sig selv på arbejdsmarkedet. Forløbet
skal som udgangspunkt være afsluttet med 3 jobspor. I forløbet vil borger have
samtaler med sin virksomhedskonsulent om hvordan virksomhedskonsulenten bedst
muligt kan hjælpe borger tættere på arbejdsmarkedet. Ligeledes vil
virksomhedskonsulenten kunne deltage i opfølgning med borger og jobkonsulent.
Formålet med forløbet er individuelt og indholdet aftales mellem borger og
jobkonsulent.
Personlig jobformidler – borgere som er i ressourceforløb
Jobformidleren vil understøtte, at der bliver skabt det rigtige match mellem borger og
arbejdsgiver. Jobformidleren har konkret viden omkring arbejdsmarkedet og vil
løbende have en tæt og inddragende dialog med borger og jobkonsulent. Målet er at
finde frem til, hvilke arbejdsområder der er relevante for borgeren således, at
vedkommende kan nå sit job mål. Der vil løbende være fokus på, at der kan ske
ordinær ansættelse, herunder få ugentlige timer, eller at borger kan påbegynde et
virksomhedsrettet tilbud. Forløbet indeholder også løbende samtaler mellem borger
og den personlige jobformidler. Samtalerne skal følge op på, hvor langt borgeren er i
forhold til, at der kan arbejdes hen imod et arbejdsmarkedsrettet tilbud.
Jobrettede inspirationssamtaler - et virtuelt/telefonisk forløb
Forløbet foregår virtuelt/telefonisk - borger vil blive kontaktet telefonisk eller pr. brev
ift. opstart på forløbet. Indhold: - Inspiration til jobspor – jobmuligheder - Hvor skal jeg
hen jobmæssigt - Være nysgerrig ift. CV – evt. videre redigering ift. denne. Inspiration til job-, opkvalificerings- og uddannelsesmuligheder
Jobformidler – Fleksjob
Der arbejdes i forløbet med: - Samtaler hver 14. dag - Konsolidering af borgerens
jobmål og CV - Plan for jobsøgning - Praktikker med henblik på match og
genindtræden på arbejdsmarkedet - Etablering fleksjob - Opfølgning på fleksjob med
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henblik på progression Timetallet vil variere i og med praktikker også indgår som en
del af forløbet, men det anslås, at forløbet er på minimum 5 timer ugentligt”
Jobformidler fleksjob - særligt tilrettelagt forløb
Jobformidler til fleksjobbere under 30 år, som har brug for en særlig indsats.
Dagpengemodtagere
Til dagpengemodtagere, som har været ledige i sammenlagt 16 måneder (69 uger) og
skal have en intensiv indsats – dette er en lovpligtig indsats. Jobformidleren skal hjælpe
den enkelte borger i alle led af jobsøgningen, herunder også at få etableret et
virksomhedsvendt forløb, virksomhedspraktik eller løntilskud, igennem en håndholdt
indsats.
Jobformidleren skal endvidere hjælpe den enkelte borger med kompetenceafklaring, at
brede sin jobsøgning ud, at søge uopfordret, opdatere sit jobnet CV, jobsamtale
træning mv.
Forløbet tilrettelægges individuelt for borger, men skal som minimum består af en
personlig samtale med den enkelte borger hver 4. uge, samt en telefonisk kontakt
imellem samtalerne.
Jobklare ledige
Jobparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, som har brug for en
håndholdt virksomhedsrettet indsats. Jobformidleren tilknyttes i en periode på 8 uger
med mulighed for forlængelse. Der er krav om 2 timers personlig eller digital kontakt
ugentligt, den ene time skal være personlig.
Jobformidleren skal hjælpe den enkelte borger i alle led af jobsøgningen, herunder
også at få etableret et virksomhedsvendt forløb, virksomhedspraktik eller løntilskud,
igennem en håndholdt indsats.
Jobformidleren skal endvidere hjælpe den enkelte borger med kompetenceafklaring, at
brede sin jobsøgning ud, at søge uopfordret, opdatere sit jobnet CV, jobsamtale
træning mv.
Jobformidler på unge
Vejlednings- og opkvalificeringsforløb for borgere i målgruppe 6.4 og 6.5
Forløbet tilrettelægges individuelt med ugentligt kontakt. Jobformidleren overordnet mål
er at hjælpe den enkelte unge i uddannelse. Dette gøres ved, at støtte den unge i at få
syn på egne kompetencer (personlige, sociale og faglige kompetencer), samt støtte
den unge i en uddannelsesafklaring. Metoderne til dette kan fx være via coachende
samtaler, at anvende træningsbaner i virkeligheden, afklarende praktik og brobygning
til/på ungdomsuddannelser.
Jobformidleren støtter endvidere den unge i at få koordineret eventulle parallelle
indsatser, fx forløb i psykiatrien, læge besøg, lær at takle eller FVU-undervisning.
Derud over kan der være behov for støtte til praktiske opgaver ift. økonomi, bolig
situationen, ansøgning om SU eller buskort ifb. uddannelsesstart mm. Her skal
opgaven løses ved at have fokus på ”hjælp til selvhjælp”.
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Når den unge starter på uddannelse eller ordinært arbejde fastholdes kontakten mellem
jobformidler og den unge. (Jobformidleren forsætter som fastholdelsesmentor efter
§167)

Jobsparring og netværk
Forløbet er målrettet borgere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse,
som har brug for en jobsøgningsindsats, der giver et bedre indblik i arbejdsmarkedet,
egene kompetencer og måder at søge job på inden for sit felt.
Der er mange måder, at gribe jobsøgning an på, og under dette forløb vil den enkelte få
inspiration til, at lægge den rigtige strategi.
Under forløbet veksles der mellem workshops og individuel rådgivning. Der vil blive
undervist i følgende emner:
Det gode CV
Jobsøgning via netværk
LinkedIn
Vide om det lokale og regionale arbejdsmarked
Ansøgninger, herunder brug af netværk
I forløbet er det primære fokus målrettet jobsøgning og netværk. Idet undervisningen
afholdes som workshop, ønskes det at få skabt en gruppedynamik, som kan bruges
som løftestang i den enkeltes jobsøgning.
Borgerne kan blandt andet få sparring på en konkret ansøgning, cv, hvordan borger
styrker sit netværk eller sparring på borgers ønsker til arbejdslivet generelt.
Det primære formål er, at understøtte den enkelte borger i hurtigst muligt, at komme i
ordinær beskæftigelse. Virksomhedskonsulenten hjælper den enkelte borger i alle led
af jobsøgningen, hvor målet er at gøre den enkelte selvkørende i egen jobsøgning.
Forløbet er af 4 ugers varighed med fremmøde hver torsdag fra kl. 8 -12.
Der køres med fast optag med op til 8 deltagere på hvert hold.

CV og jobsøgning
Brug Jobnet
Forløbet er for alle, som kan begå sig på dansk (modtage/forstå
undervisning/instruktion). Varigheden er 2 uger.
Borger kan få hjælp til følgende:
Udarbejdelse af fyldestgørende/påbegyndt Jobnet CV – alt efter målgruppe
Booking af samtaler for de relevante målgrupper
Hjælp til joblog for de relevante målgrupper

Løbende optag hver mandag
Mødetid: mandag og onsdag, kl. 08-11, Hånbækvej 32B, 9900 Frederikshavn
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OBS efter første uges fremmøde kan PI/kursist aftale mindre fremmøde (evt.
som digitalt møde). I disse tilfælde orienteres myndighed med konkret
angivelse af dato og klokkeslæt.
Job i Danmark 1 (13 uger)
Løbende optag hver mandag
Forsikrede ledige med international baggrund. Borgere taler som udgangspunkt ikke
dansk, men kan begå sig på engelsk.
Formålet med dette forløb er, at borgerne får opdateret deres Jobnet CV og
ansøgningsmateriale.
Forløbet afvikles i hold, hvor der tages hensyn til borgers individuelle behov.
Sprogudvikling: hverdags- og brancheorienteret dansk (I samarbejde med
undervisning på Sprogskolen)
Brug Jobnet (fyldestgørende Jobnet CV, selvbooking, oprettelse af jobagenter,
korrekt brug af Joblog ved ansøgte job)
Hjælp til jobsøgning (hjælp til selvhjælp), f.eks.:
Individuelle samtaler med fastlæggelse af realistiske målsætninger og
opfølgning herpå
Ansøgningsmateriale (CV, ansøgning, profilkort)
Tilmelding til vikarbureauer
Informationssøgning ift. arbejdsmarkedet (f.eks. jobsøgningsportaler, LinkedIn)
Virksomhedskultur
Interne værksteder (praktisk opgaveløsning og arbejdskultur)
Mødetid: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, kl. 08-13, Hånbækvej 32B, 9900
Frederikshavn. Ved placering på værksted kan adressen blive Gl. Skagensvej 105,
9900 Frederikshavn
Job- og uddannelsessparring (2 eller 4 uger)
Forløbet henvender sig til alle som kan begå sig på dansk (modtage/forstå
undervisning/instruktioner). Myndighed fastlægger varighed ud fra omfanget af
opgaver:
2 uger
Til borgere, som udelukkende skal have finpudset eksisterende ansøgningsmateriale
(også til de borgere, som ikke ønsker PI’s hjælp, men som står over for ret/pligt uden
andre aktiverings-muligheder). I gennemsnit kan 1 møde pr. uge forventes.
Løbende optag hver mandag
Borger kontaktes telefonisk første fremmødedag, hvor formen for møder
aftales (fysisk og/eller digitalt).
4 uger
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Til borgere, der har brug for mere håndholdt indsats og konkret hjælp til udarbejdelse af
jobsøgningsmateriale (formuleringer, indtastning mv.) samt borgere med
uddannelsespålæg og lign.
Myndighed afklarer sammen med borger, hvilke opgaver der skal arbejdes med i PI –
og beskriver opgaven i ‘Min plan, det kan fx være ansøgninger, personligt CV,
opdatering af Jobnet CV med seneste erhvervserfaring, nyt jobmål el. lign., hjælp til
afklaring af uddannelsesmål, udfyldelse af uddannelsespålæg, kendskab til det lokale
arbejdsmarked, tilmelding til vikarbureauer mv.
Løbende optag hver mandag
Mødetid: mandag og onsdag, kl. 08-11, Hånbækvej 32B, 9900 Frederikshavn
Jobklub – sprog
Forløbet er rettet til borgere med anden etnisk baggrund, der er overgået til LAB-lov og
har brug for en håndholdt indsats ift. Jobnet CV, joblog, selvbooking. Varigheden er op
til 4 uger med 2 fremmødedage ugentligt af 2 timer med mulighed for efterfølgende
deltagelse i Jobklub Integration én time om ugen. Der er opstart i lige uger.
Forløbet indeholder:
Afklaring af IT-kompetencer og sproglige kompetencer i forhold til jobsøgning.
Praktisk hjælp til oprettelse og vedligeholdelse af Jobnet CV.
Hjælp til udarbejdelse af passende jobsøgningsmateriale.
Ugentlig hjælp til registrering i joblog.
Praktisk hjælp til selvbooking på Jobnet.

Værksteder og nytteindsats
Interne praktikker PI/værkstedspladser
Forløbet er primært for aktivitetsparate og borgere i ressourceforløb. Varigheden er 213 uger med individuelt timetal og opstart efter aftale.
Træ, metal og IT-værksted
Arbejdsprøvning når virksomhedscentre ikke giver mening.
Til borgere, der ikke kan profitere af ekstern praktik.
Træning af basale kompetencer, hvor borgeren klargøres til ekstern praktik.

Nytteindsats – anvendes ligeledes til et åbent tilbud
Nytteindsats er for jobparate over 30 år og uddannelsesparate under 30 år. Yderligere
kan aktivitetsparate også henvises til tilbuddet, men de vil typisk bevilliges andre tilbud,
da disse målgrupper har behov for andre og mere støttende indsatser. Gives til
personer der er i stand til at arbejde, og som afventer påbegyndelse af enten
uddannelse eller job.
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Åbent tilbud: Alle målgrupper. Åbent tilbud gives, hvis Jobcenteret er i tvivl om, hvorvidt
borger er til rådighed for job eller uddannelse og derved berettiget til at modtage en
ydelse. I åbent tilbud er det sådan at ydelsen tilbageholdes indtil borgers fremmøde er
registreret. Møder borger ikke, så tilbageholdes ydelsen.
Varigheden er op til 13 uger. Nytteindsats er 2 dage eller 4 dage pr. uge med opstart
hver mandag. Åbent tilbud er 37 timer pr. uge med opstart alle hverdage.
De konkrete opgaver faslægges af arbejdsgiver (Projekt og Integration) og kan bestå i
opgaver fra følgende projekter:
Oprydning i kommunale bygninger (sortering og journalisering af inventar til
genbrug eller udsmidning).
Rengøring og oprydning af strandarealer og forskønnelse af naturområder.
Renovering af nedslidte offentlige bygninger.
Serviceteam (ad hoc opgaver i kommunen, f.eks. intern flyttehjælp til
kommunale arbejdspladser).

Lær at tackle
Job og Sygdom
Forløbet henvender sig til sygemeldte fra alle målgrupper, der har erhvervserfaring.
Sygedagpengemodtagere har fortrinsret. Varigheden er 6 uger med 1 fremmødedag
ugentligt af 2,5 time.
Borger kan få hjælp til følgende:
At skabe bevidsthed omkring værktøjer og handlemuligheder ift. egen sygdom.
Skabe overblik over jobsituation ift. den enkeltes ressourcer
Give forskellige værktøjer til at håndtere symptomer og sygdom mv.
Lær at tackle – angst og depression 15-25-årige
Forløbet er for 15-25-årige som enten har eller har haft angst og/eller depression, eller
symptomerne herpå. Varigheden er 7 uger, 1 fremmødedag ugentligt af 2½ time.
Mødetid: onsdag kl. 17:00-19:30. Der er opstart 2 gange årligt hhv. forår og efterår.
Forløbet indeholder:
Undervisning og afprøvning i lavpraktiske selvhjælpsværktøjer, som
supplement til at kunne mestre hverdagen på trods af angst og/eller
depression.
Herunder udarbejdelse af handleplaner og fremtidsmål.

Lær at tackle – angst og depression + 25-årige
Forløbet er for Sygedagpengemodtagere eller borgere i jobafklaringsforløb som enten
har eller har haft angst og/eller depression, eller symptomerne herpå. Varigheden er 7
uger, 1 fremmødedag ugentligt af 2½ time. Mødetid: mandag, kl. 13:00-15:30.
Forløbet indeholder:
Undervisning og afprøvning i lavpraktiske selvhjælpsværktøjer, som
supplement til at kunne mestre hverdagen på trods af angst og/eller
depression.
Herunder udarbejdelse af handleplaner og fremtidsmål.
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Særlig tilrettelagt indsats
PUJ – Personlig udvikling med jobrettet fokus
Forløbet henvender sig til aktivitetsparate under 30 år, borgere i ressourceforløb og
unge under 18 år. Varighed og fremmøde og individuelt tilrettelagt.
De unge er:
Omsorgssvigtede.
Tilknytningsforstyrrede.
Traumatiserede.

De unge har:
ADHD eller lignende diagnoser.
Tilknytningsforstyrrelser eller belastningsreaktioner.
Psykosociale vanskeligheder.
ASF – uden at vi er et regulært autismespektrum tilbud.
Intellektuelle svagheder – (lettere grader af udviklingshæmning).
Generelle indlæringsvanskeligheder.

Forløbet indeholder
Afdækning af den unges foreløbige muligheder for og ønsker til fremtidig
job/uddannelse samt valg af internt værksted.
PI udarbejder en forløbsplan med udgangspunkt i formålet i Minplan/
Uddannelsesplanen.
Almen undervisning på små hold. Der arbejdes med
undervisningsdifferentiering.
Almindelig daglig livsførelse (ADL) – hjælp til selvhjælp.
Arbejdskultur/-normer, jobsøgning mv.
Værkstedslinjer: Køkken/kantine, træ/montage, metal, grønne områder,
rengøring.
Virksomhedspraktik når det vil give mening for den enkelte unge.
Individuelle forløb, hvor der arbejdes med dele af ovenstående.

Sprogskole
Sprogskolen er for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere eller
danskere, øvrige udlændinge, der er her i landet for at arbejde eller studere, herunder
EU-borgere samt ledige henvist fra jobcenter i henhold til LAB lovens bestemmelser.
Varigheden afhænger af kursistens indlæringsevne og deltagelse. Opstart aftaltes ved
visitation til Sprogcenter Frederikshavn.
Forløbet indeholder:
Beskæftigelsesrettet danskundervisning
Målrettet danskundervisning som vil hjælpe kursisten til at honorere de
lovgivningsmæssige krav, herunder jobsøgning, oprettelse af Jobnet CV,
joblog osv.
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Oversigt over sager til Arbejdsmarkedsudvalget

Møde

Sag/emne

Januar

Mødekalender – indeværende år

Februar

Godkendelse af proces- og tidsplan til udarbejdelse af det kommende års beskæftigelsesplan

Marts

Uddannelses- og opkvalificeringspuljer – oversigt over forbrug
Tilbudsoversigt Jobcenter Frederikshavn

Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på Social- og beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesministeriets benchmarking liste over kommunernes resultater på
beskæftigelsesområdet 2. kvartal forrige år.
Evaluering af LO Socialrådgiverordning
April

KL’s virksomhedsundersøgelse 4. kvartal (sidste år)
Resultatrevision samt delrevision beskæftigelsesplan
Jobbarometer

Maj

Kvalitetsrapport for beskæftigelse og uddannelse i Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
Resultat fra brugerundersøgelse vedr. værdig sagsbehandling i JCF
Budgetopfølgning fra april på Arbejdsmarkedsudvalgets område

August

Første kommentering af det kommende års beskæftigelsesplan
Budgetforslag – kommende år
Kvotefordeling flygtninge. Skal indstilles til orientering i Byrådet.

September

Kvalitetsrapport for beskæftigelse og uddannelse i Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
Delrevision for beskæftigelsesplanen for indeværende år

Oktober

2. kommentering af den kommende års beskæftigelsesplan
KL’s virksomhedsundersøgelse 2. kvartal (indeværende år) samt benchmarking
Socialtilsynets årsrapport forrige år
Budgetopfølgning fra august på Arbejdsmarkedsudvalgets område

November
Resultat fra brugerundersøgelse vedr. værdig sagsbehandling i JCF
Beskæftigelsesministeriets benchmarking liste over kommunernes resultater på
beskæftigelsesområdet 1. kvartal indeværende år.
Tilsynsrapport danskuddannelse
December

Indstille det kommende års beskæftigelsesplan til godkendelse i Byrådet

Arbejdsmarkedsudvalget har mulighed for at foreslå emner til temadrøftelser.
Nedenstående liste vil fremgå af samme bilag som årshjulet og opdateres løbende i
takt med, at der kommer forslag til temadrøftelser fra udvalget.

Forslag til temadrøftelser
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