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

Sagsfremstilling
Dagsorden til Arbejdsmarkedsudvalgsmødet skal godkendes.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at dagordenen godkendes.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra June Menne (A)

Bilag

.
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2 (Åben) Arbejdsmarkedsudvalgets sammensætning
Sags ID: EMN-2021-05526
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Ved Frederikshavn Byråds konstituerende møde den 1. december 2021 blev det
besluttet, at Arbejdsmarkedsudvalget pr. 1. januar 2022 består af følgende:
John Karlsson (A)
Erik Kyed Trolle (A)
Gitte Kiilerich (A)
June Menne (A)
Martin Tøttrup Kelkelund (A)
Jan Bjeldbak (V)
Peter Sørensen (V)

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sammensætningen tages til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Afbud fra June Menne (A)

Bilag

.
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3 (Åben) Forretningsorden for de stående udvalg
Sags ID: EMN-2021-05630
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
De stående udvalg i Frederikshavn Kommune har ikke egen forretningsorden, og tager
derfor udgangspunkt i Frederikshavn Byråds Forretningsorden, der vedlægges.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller sagen til efterretning.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Afbud fra June Menne (A)

Bilag
1. Forretningsorden Byrådet 260510 (DokumentID: 6513555 - EMN-2021-05630)
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4 (Åben) Valg af formand
Sags ID: EMN-2021-05526
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Udvalget vælger selv formand, jf. kommunal styrelseslov § 22 stk. 1.
Udvalget konstituerer sig med valg af formand. Valget sker som flertalsvalg. Jf. § 22 i.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at der foretages valg af formand.

Beslutninger:
John Karlson blev valgt som formand.
Afbud fra June Menne (A)

Bilag

.
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5 (Åben) Valg af næstformand
Sags ID: EMN-2021-05526
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Valg af næstformand.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget vælger en næstformand.

Beslutninger:
Gitte Kiilerich blev valgt som næstformand.
Afbud fra June Menne (A)

Bilag

.
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6 (Åben) Mødekalender 2022
Sags ID: EMN-2021-05595
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Byrådet fastlagde på møde den 1. december 2021, plan for afvikling af byrådets møder i
2022. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri.
Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående
udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.
Forslag til mødedatoer i 2022 for Arbejdsmarkedsudvalget:
Onsdag den 12. januar
Onsdag den 02. februar
Onsdag den 09. marts
Onsdag den 06. april
Onsdag den 04. maj
Onsdag den 08. juni
Onsdag den 10. august
Onsdag den 07. september
Onsdag den 05. oktober
Onsdag den 09. november
Onsdag den 07. december
Møderne afholdes fra kl. 15.00 – 18.00.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at mødekalenderen for Arbejdsmarkedsudvalget
fastlægges.

Beslutninger:
Møderne starter kl. 15.30.
Mødet den 7. december ændres til den 14. december.
Med de bemærkninger blev mødekalenderen godkendt.
Afbud fra June Menne (A)
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Bilag

.
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7 (Åben) Introduktion til det nye Arbejdsmarkedsudvalg januar 2022
Sags ID: EMN-2021-01259
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Der vil indledningsvis være en drøftelse af, hvad de enkelte udvalgsmedlemmer har af
forventninger og ønsker til arbejdet i Arbejdsmarkedsudvalget. Jobcenterchef Mette Krog
Dalsgaard vil herefter give en kort introduktion til beskæftigelsesområdet og Jobcenter
Frederikshavn. Herunder relevant lovgivning, opgaver, organisering af jobcenteret mv.
Administrationen ønsker, at udvalget drøfter følgende:
Er der ønske om en rundtur til Jobcenter Frederikshavns forskellige
afdelinger i hhv. Frederikshavn og Skagen?
Er der ønske om at afholde de første møder på Jobcenter Frederikshavns
forskellige matrikler?
Er der ønske om, at møderne starter med en temadrøftelse?
I hvilket omfang er der ønske om dagsordenspunkter med nøgletal for
beskæftigelsesområdet?
Som bilag til sagsfremstillingen er vedhæftet to opslagsværk, hvor
Arbejdsmarkedsudvalget kan orientere sig i de centrale begreber indenfor
beskæftigelsesområdet.
De to opslagsværk er følgende:
1. Gennemgang af de vigtigst begreber inden for beskæftigelsesområdet samt
de områder af servicelovsområdet Jobcenter Frederikshavn varetager.
2. Gennemgang af de forskellige ydelser og målgrupper i Jobcenter
Frederikshavn.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager introduktionen til
efterretning samt drøfter Administrationens forslag til yderligere introduktion til Jobcenter
Frederikshavn samt afviklingen af de kommende møder.

Beslutninger:
Introduktionen blev taget til efterretning.
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Forslag om at statistik og økonomi sættes på som tema på nogle af de første møder.
Med enkelte bemærkninger blev Introduktionen godkendt.
Afbud fra June Menne (A)

Bilag
1. Introduktion af udvalg (DokumentID: 6539659 - EMN-2021-01259)
2. Centrale begreber for beskæftigelsesområdet - Frederikshavn Kommune (DokumentID: 6525879 - EMN2021-01259)
3. Målgrupper og ydelser - Frederikshavn Kommune (DokumentID: 6525880 - EMN-2021-01259)
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8 (Åben) Integrationsrådets sammensætning
Sags ID: EMN-2021-05602
Ansvarligt center: Jobcenter
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Integrationsrådets formål er at medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv,
sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.
Rådet rådgiver kommunen i integrationspolitiske spørgsmål og behandler alle
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører kommunens integrationsborgere. Rådet kan selv
rejse sager og stille forslag til både politiske og administrative initiativer. Rådet kan ikke
behandle personsager, konkrete klagesager og personalesager. Rådet skal være
repræsenteret i Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR).
Integrationsrådet udpeges for en fireårig periode svarende til byrådets. I henhold til
vedtægterne for Frederikshavn Kommunes Integrationsråd skal sammensætningen
bestå af 13 medlemmer med bopæl i Frederikshavn Kommune. Mindst 7 af
medlemmerne skal have anden etnisk baggrund end dansk. Derudover skal der
udpeges følgende:

1 repræsentant fra foreningslivet/FUF
1 repræsentant fra skolebestyrelser
1 medlem fra foreninger
3 kommunalbestyrelsesmedlemmer
Den 27. august 2014 besluttede Frederikshavn Kommunes Byråd, at
beslutningskompetencen til udpegning af medlemmer til integrationsrådet fremover
delegeres til Arbejdsmarkedsudvalget. Det vil sige, at Arbejdsmarkedsudvalget blandt
byrådsmedlemmerne skal udpege 3 medlemmer samt 3 personlige stedfortrædere til
Integrationsrådet. Integrationsrådet holder sit konstituerende møde den 15. februar,
hvor der i henhold til vedtægterne blandt medlemmerne vælges en formand og en
næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1 i den kommunale styrelseslov.
Ud over de 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal udpeges af
Arbejdsmarkedsudvalget, består Integrationsrådet af følgende medlemmer:
Timur Shah Nourzada
Norma Flores Nielsen
Katalin Fülöp
Magdalena Izydorczyk
Elizaveta Pavlovna Bendixen
Azam Navabi Stavad
Ellen Brodersen-Hval
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Inger Ejstrud – Røde Kors Sæby (foreninger)
Anja Adjof – FUF
Birgit Bendtsen – Skolebestyrelser
Finn Jenne – Observatør, fagforeningerne
Viviann Skjold Henriksen - Observatør, ungdomsskolen
Integrationsrådet serviceres af Jobcenter Frederikshavn. Integrationsrådet mødes ca. 6
gange årligt.

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget
1. udpeger 3 byrådsmedlemmer og 3 personlige stedfortrædere til
Integrationsrådet.
2. godkender medlemmerne af Integrationsrådet.

Beslutninger:
1. Christina Lykke Eriksen, stedfortræder Erik Kyed Trolle
John Lamp Henriksen, stedfortræder Peter Laigaard
June Menne, stedfortræder Gitte Kiilerich
2. Udvalget godkendte medlemmerne af Integrationsrådet
Afbud fra June Menne (A)

Bilag

.
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9 (Åben) Januar 2022 - Orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets
område
Sags ID: MOD-2021-00265
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet
Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Diverse orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Foranstaltninger i jobcentrene som følge af Covid-19 – gælder frem til 16. januar 2021:
Delvis suspendering af samtaleform i beskæftigelsesindsatsen. Det giver
jobcentrene mulighed for at afholde digitale eller telefoniske samtaler med
borgere
Brug af mundbind eller visir i de situationer, hvor der er kontakt til borgere –
kravet gælder både borgere og medarbejdere

Indstilling
Jobcenter Frederikshavn indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til
efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.
Afbud fra June Menne (A)

Bilag

.
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10 (Åben) Underskriftsside januar 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 Arbejdsmarkedsudvalget godkender
beslutningsprotokollen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Godkendt
Afbud fra June Menne (A)

Bilag

.
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Bilagsforside
Dokument Navn:

Forretningsorden Byrådet 260510.pdf

Dokument Titel:

Forretningsorden Byrådet 260510

Dokument ID:

6513555

Placering:

Emnesager/Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025:
Forretningsorden/Dokumenter

Dagsordens titel

Forretningsorden for de stående udvalg

Dagsordenspunkt nr

3

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Forretningsorden for Frederikshavn Byråd
Gældende fra 26. maj 2010
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8

Byrådets møder
§1
Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.
Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede
døre:
1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af fast ejendom.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.
Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette
bestemmes af byrådet eller borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.
Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.
Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører
forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet.
Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.

§2
Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler medlemmet borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I
beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
§3
Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen på førstkommende møde.
Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse udsendes en dagsorden til
byrådets medlemmer.
Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, er det fornødne materiale til sagens bedømmelse kun
tilgængeligt i elektronisk form. Materialet skal være tilgængeligt elektronisk mindst 3 hverdage inden mødet. En fortegnelse
over sagerne skal samtidig være tilgængelig. Dog kan byrådsmedlemmernes individuelle ønske om efterfølgende pr. post at
modtage byråds- og udvalgsdagsordener med tilhørende bilag, efter dagsordenernes elektroniske fremsendelse, imødekommes.
Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de
sager, der skal behandles på mødet.
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Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse
§4
Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse
i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes.
Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de
har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale.
Ingen må i åbne møder tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.
Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et
medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan byrådet efter borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde.
Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det
begæres af ét medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.
Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af byrådet.
§5
Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen
angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når ét medlem fordrer afstemning
herom.
Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om
sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.
§6
En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller byrådet vedtager at undergive den
to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. inddelingsloven § 26, stk. 2.
Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem
har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af byrådet træffes beslutning om sagens overgang
til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet
skal dog hengå mindst 3 uger.
Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse.

Udvalg
§7
Dersom byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg forinden sagen afgøres af byrådet, nedsættes et sådant
udvalg med det antal medlemmer, som byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde.
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Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles borgmesteren, som bringer den
til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.
Stk. 3. Byrådet kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de
bestående udvalg.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning
§8
Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han/hun er udelukket
fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling
og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han/hun ikke er afskåret fra at deltage i byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt han/hun skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.
Stk. 2. Et medlem skal underrette byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans/hendes habilitet.
§9
Medlemmerne kan kun deltage i byrådets afstemninger, når de personligt er til stede under disse.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag
§ 10
Afstemning sker ved både at man rejser sig op og elektronisk, eller alene ved at man rejser sig op, eller elektronisk alene.
Kontraprøve foretages.
Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.
Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren
dette med angivelse af den opfattelse, borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter
forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren angivne
opfattelse.
Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at
den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger en sådan afstemning, er den
foreslåede kandidat valgt.
§ 11
Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes
eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af
ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens
udløb, medmindre byrådet med stemmeflerhed samtykker deri.
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Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i
hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen
om hovedforslaget.
Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et
udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

Flertalsvalg
§ 12
Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første
afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed
afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved
tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren.
Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.

Forholdstalsvalg
§ 13
Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.
Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har
anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 og
så videre. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det
antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke
personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter,
fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.
Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikkemedlemmer af byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, sammenlægningsudvalget skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af byrådet, indtil
den ene eller den anden art af pladserne er besat.
Stk. 4. Ved byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have
sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for byrådet, til hvilken
borgmesteren hører.
Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af byrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.
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Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Beslutningsprotokol m.v.
§ 14
Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af byrådets sekretær. Borgmesteren tilkendegiver,
hvad der skal indføres.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende
medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til
borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.
Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde
vægre sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse
§ 15
Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for byrådet i dettes næste møde.

Ikrafttræden og ændringer i forretningsordenen
§ 16
Denne forretningsorden træder i kraft den 26. maj 2010.
Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder.
Således vedtaget af Frederikshavn Byråd den 28. april 2010 og 26. maj 2010.

Lars Møller

Jane Wiis

Formand

Kommunaldirektør

7

Grafik: 10-269.hl • Foto Tom Jensen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
frederikshavn.dk

Bilagsforside
Dokument Navn:

Introduktion af udvalg.pdf

Dokument Titel:

Introduktion af udvalg

Dokument ID:

6539659

Placering:

Emnesager/Introduktion til nyt arbejdsmarkedsudvalg
2022/Dokumenter

Dagsordens titel

Introduktion til det nye Arbejdsmarkedsudvalg januar 2022

Dagsordenspunkt nr

7

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

3

Introduktion til
Arbejdsmarkedsudvalget

Indholdsoverblik
• Formål med beskæftigelsesindsatsen

• Integrationsrådet

• Styring af beskæftigelsesindsatsen

• Gode resultater

• Beskæftigelsesplan 2022

• Puljer og projekter i 2021 og 2022

• Relevant lovgivning

• Fremtidige udfordringer

• Afgørelser og ankemuligheder
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• Nærmere introduktion til fagområdet

• Intro til de 6 afdelinger samt
virksomhedsservice
• Ledighedsudvikling
• LAR – Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Formålet med beskæftigelsesindsatsen
Formålsparagrafferne:
1) Bistå jobsøgende med at finde job,
2) Bistå private og offentlige arbejdsgivere med virksomhedsservice i forbindelse med rekruttering, matchning
mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft,
3) Bistå personer, der har behov for en indsats til at opnå eller fastholde et job, herunder personer med
begrænsninger i arbejdsevnen, med en individuel og målrettet beskæftigelsesrettet indsats med henblik på
varig tilknytning til arbejdsmarkedet og hel eller delvis selvforsørgelse og
4) Bistå unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, med en individuel og målrettet indsats,
med henblik på at den unge kan gennemføre en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse på
almindelige vilkår.

Styring af beskæftigelsesindsatsen
Bminister
BER
RAR

KL

BM: Beskæftigelsesministeriet
STAR: Styrelsen for arbejdsmarked og
rekruttering
AMK: Arbejdsmarkedskontorer
KL: Kommunernes Landsforening

STAR

Kommunalpolitisk råderum
Eksempler: Beskæftigelsesplan – Investeringer/businesscases –
Politikker/Strategier – Lokale prioriteringer

LAR
BER: Beskæftigelsesrådet
RAR: De regionale arbejdsmarkedsråd
LAR: Det lokale arbejdsmarkedsråd

BM

Overordnet styring – Folketinget – Ministerierne – Styrelserne
(ingen direkte indflydelse)
Eksempler: Lovgivning – Økonomi – Styringsmekanismer

Administrativt råderum
Eksempler: Sagsbehandling – IT-systemer – forvaltning af lokale
prioriteringer

AMK

Styring af beskæftigelsesindsatsen
•

Beskæftigelsesministeriets rangliste/Benchmark
Resultatmål = Antal personer på offentlig forsørgelse ift. forventninger ud fra rammevilkår
Fokusmål = Samtaler og aktivering indenfor lovgivningens tidsfrister
Ved benchmark for 1. halvår 2021 er Frederikshavn placeret som nr. 40

Kommuner der underligges skærpet tilsyn – offentliggøres i april 2022
Tilsyn fra AMK ved manglende opfyldelse af aktiveringstilbud til tiden.

• Ministermål – og krav om beskæftigelsesplan
Beskæftigelsesministeren udmelder årligt beskæftigelsespolitiske mål for det kommende års indsats.
Målene skal medvirke til at sætte retning i kommunernes beskæftigelsesplaner og dermed i
beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplan 2022

Jobcenter Frederikshavn skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan
Ministeren udmelder beskæftigelsespolitiske mål, der udstikker rammerne for det kommende år
Den nuværende beskæftigelsesplan er politisk valgt til at være 4-årig, og løber fra 2020 til og med år 2022.
Årligt bliver der udarbejdet et tillæg til beskæftigelsesplanen med eventuelle ændringer i ministermål og/eller
ved væsentlige ændringer i beskæftigelsesindsatsen og derved fokusområder og målsætninger.
Beskæftigelsesplanen (og tillægget) for det kommende år skal godkendes i Byrådet senest 31. december i
indeværende år. Den godkendte beskæftigelsesplan skal sendes til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.
Primo 2022 vil udvalget blive præsenteret for proces- og tidsplanen til udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan
2023-2026 - herunder drøftelse om ny beskæftigelsesplan igen skal være flerårig.

Beskæftigelsesplan 2022
Ministermål gældende for 2022:
•

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

•

Flere ledige skal opkvalificeres

•

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

•

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

•

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Opfølgning på beskæftigelsesplan 2022

Der følges op på ministermål og
resultatmål 2 gange årligt ved en
resultatrevision
Disse og andre relevante data om
beskæftigelsesindsatsen kan også findes på
www.jobindsats.dk

Relevant lovgivning
.

Lov om organisering og
understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen

Lov om STU
Forvaltningsloven
Retssikkerhedsloven

Afgørelser og ankemuligheder
Jobcentret partshører og træffer afgørelser jf. lovgivningen.
Borgerne kan klage over afgørelser med begrundelser.
Jobcentret revurderer afgørelsen.
Fastholdes afgørelse, sendes sagen til Ankestyrelsen for endelig afgørelse.
Klager over medarbejdere/sagsbehandlingen kan sendes til leder, centerchef,
direktør eller borgmester.

Jobcenter Frederikshavn - organisering
Organisering, der sikrer
1) bedst mulige rammer for at
løse kerneopgaven.
2) smidig organisering med
ledelsesmæssigt tydelig fælles
retning

Forpligtende samarbejde med
Læsø Kommune - vi varetager
beskæftigelsesindsatsen,
ydelsesopgaven og dele af
servicelovsområdet

Jobcenter Frederikshavn - organisering
3) afdelinger der arbejder
på tværs med gensidig
afhængighed.
4) optimale vilkår for at
finde de bedst mulige
løsninger og sikre et
ensartet serviceniveau.

Jobcenter Frederikshavn - organisering

Administrationen
Leder: Gitte Rønde
Antal medarbejdere: 18
Administrationen er en administrativ enhed, der understøtter og servicerer de øvrige afdelinger i jobcenteret.
Afdelingen varetager blandt andet:
•

Centrets økonomi

•

Udbetaling af tilskud til fleksjob, jobrotation, løntilskud, voksenlære, skånejob, personlig assistance og
mentorstøtte

•

Udarbejdelse af politiske sagsfremstillinger, beskæftigelsesplaner mv.

•

Opgaver i forhold til kommunikation, projektstyring og fundraising

•

Bosætning

•

Jobbutikken – Frederikshavn Rådhus

•

Kommunens Rehabiliteringsteam

Job og Vejledning
Leder: Heidi Juel Frederiksen
Antal medarbejdere: 56
Job og Vejledning har ansvaret for sagsbehandlingen af følgende målgrupper;
• Forsikrede ledige
• Jobparate kontanthjælpsmodtagere – herunder visitation af alle kontanthjælpsansøgere
• Sygedagpengemodtagere
Afdelingens jobkonsulenter afholder samtaler med ledige og sygemeldte, hvor der vejledes om jobmuligheder,
opkvalificering og tilskudsordninger samt fastholdelse af sygemeldte i job.
I afdelingen arbejdes der tæt sammen med a-kasserne og virksomhederne. Leder er desuden ansvarlig for
tværgående virksomhedsservice, og afdelingens virksomhedskonsulenter har hovedfokus på rekruttering,
fastholdelse og opkvalificering.

Job og Udvikling
Leder: Lis Rønholt Haga
Antal medarbejdere: 34
Job og Udvikling har ansvaret for sagsbehandlingen af følgende målgrupper:
•

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

•

Ressourceforløb (over 30 år)

•

Revalidering

•

Jobafklaring

•

Ledighedsydelse/fleksjob

Afdelingens jobkonsulenter afholder samtaler med borgerne med fokus på arbejdsmarkedet og igangsætter
tiltag, der hjælper borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Afdelingens virksomhedskonsulenter og jobformidlere
etablerer virksomhedsrettede tilbud, hvor der er fokus på ordinære timer og etablering af småjobs.
Afdelingen arbejder tæt sammen med andre centre i kommunen omkring sociale-, sundhedsmæssige- og
familiemæssige forhold.

Projekt og Integration
Leder Anders Andersen
Antal medarbejdere: 75
Projekt og Integration varetager både myndighedsopgaver samt opgaver som intern aktør:
• Ansvaret for kommunens integrationsindsats – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
• Sprogskole – danskundervisning til integrationsborgere, øvrige ledige samt udlændinge i beskæftigelse.
• STU (særligt tilrettelagt uddannelsestilbud til sårbare unge)
• Botilbud på Suensonsvej for unge op til 35 år
• Beskæftigelsesrettede tilbud – virksomhedsforberedende forløb som f.eks CV- og jobsøgningshjælp
• Mestringstilbud – coach/psykologindsats for borgere med stress, angst, depression eller andre psykiske
lidelser.
• Værksteder – anvendes til beskyttet beskæftigelse samt interne arbejdsprøvninger og virksomhedspraktikker
• Ansvarlig for kommunes nyttejobindsats

KUI – Den kommunale Ungeindsats
Leder: Christina Alberg Hahn
Antal medarbejdere: 45
Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er en tværfaglig afdeling, der henvender sig til alle 15-30-årige i
Frederikshavn Kommune.
KUI har ansvaret for alle unge på lab-ydelserne uddannelseshjælp og ressourceforløb under 30 år.
KUI skal sikre, at alle unge gøres parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde.
Vejledningsfunktionen varetages af Uddannelses- og Erhvervsvejlederne (UE) i KUI.
Afdelingens sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter/jobformidlere er ansvarlig for at støtte og vejlede unge
ift. uddannelse og beskæftigelse og skal sikre en koordineret indsats på tværs af områderne for uddannelse og
beskæftigelse og en eventuel social indsats i henhold til serviceloven (§§ 76 efterværn, 85 bostøtte, 101
misbrugsbehandling og 107 botilbud).
KUI er endvidere ansvarlig for kommunens efterværnsindsats for unge der har været anbragt op til det 18. år.
Efterværnsindsatsen er gældende for unge i alderen 18-23 år.
KUI har et frivilligt mentorkorps tilknyttet.

Ydelsesafdeling
Leder: Eva Otte Johansen
Antal medarbejdere: 27
Ydelsen er en administrativ enhed.
Afdelingen har ansvaret for bevilling og udbetaling af en lang række ydelser samt sanktionering af borgere:
-

Uddannelses- og kontanthjælp

-

Sygedagpenge

-

SHO-ydelse (tidl. Integrationsydelse)

-

Flekslønstilskud, ledighedsydelse

-

Pensionstilkendelser

-

Ressourceforløbsydelser

-

Revalideringsydelse

-

Enkeltydelser

Virksomhedsservice
Tværgående enhed – forankret ned i de enkelte afdelinger.

Fagansvar ligger ved leder for
Job og vejledning

Målet er at være så tæt på virksomhederne som muligt, for at have et bredt og tydeligt billede af
arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune
Virksomhedsservice Fagansvar ligger ved leder for Job og Vejledning.
•

afdækker virksomhedernes behov for arbejdskraft samt skaber jobåbninger for ledige

•

tilbyder rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Ud over ordinær rekruttering
etablerer virksomhedsservice praktikker, løntilskud, voksenlærlingepladser og jobrotationsprojekter i
private og offentlige virksomheder.

•

etablerer ”taskforcegrupper” med relevante virksomheder, faglige organisationer og
uddannelsesinstitutioner indenfor flere brancheområder – Turisme, fiskeindustrien, og ældreområdet

•

arbejder strategisk med tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft via Move North og ”Vækst via viden”.

På baggrund af viden fra virksomhedsservice iværksætter jobcentret målrettede opkvalificeringsforløb sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Virksomhedsservice
Jobbarometer:
En gang årligt besøger virksomhedsservice 400-500 virksomheder
med henblik på at afdække behovet for arbejdskraft i det kommende år.
Dette resulterer i ”Jobbarometret”.
Jobmesse:
En gang årligt afholder jobcentret ”Jobmesse” – fremover vil dette foregå digitalt.
I 2022 er der premiere på den digitale jobmesse den 16. marts.
Tilfredshedsmålinger:
Indsatsen ved virksomhedsservice bliver målt 2 gange årligt via KL’s tilfredshedsmålinger af
virksomhedssamarbejdet.

Ledighedsudvikling
Antal personer på offentlig forsørgelse – oktober 2021

August 2021 - Heraf ca. 5600
med kontaktforløb
Primo januar 2022 er der 5800
borgere med kontaktforløb

Ledighedsudvikling
Udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse i Frederikshavn
Kommune
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LAR – Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune (LAR) afholder 4 møder årligt. Jobcenter
Frederikshavn varetager sekretariatsfunktionen for LAR.
Medlemmer
•

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune

•

Formanden fra FH Frederikshavn eller dennes næstformand som suppleant

•

4 virksomhedsrepræsentanter udpeget af Erhvervsrådet

•

4 repræsentanter for de faglige organisationer udpeget af de faglige forbund (FH, AC, osv.)

•

1 repræsentant fra De Samvirkende Invalideorganisationer

•

1 repræsentant fra Det lokale Integrationsråd i Frederikshavn Kommune

•

1 politisk repræsentant fra Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune

•

Borgmesteren tildeles en plads i LAR, og kan deltage ad hoc.

•

Medlemmerne udpeger en suppleant.

LAR – Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
Arbejdsopgaver
•

LAR rådgiver Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune om beskæftigelses-, uddannelsesog erhvervspolitiske spørgsmål med henblik på at kvalificere beslutningsprocessen. Arbejdet er med
fokus på at understøtte beskæftigelsen, initiere væksten i erhvervslivet og rådgive om
uddannelsesmuligheder med gode beskæftigelsespotentialer.

•

LAR varetager en særlig rolle i forhold til nytteindsats i Frederikshavn kommune. Alle nye projekter
skal drøftes og godkendes af rådet, inden de behandles i Arbejdsmarkedsudvalget.

•

LAR afgiver kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen og evalueringen
af denne. Kommentarerne afgives inden den politiske proces påbegyndes.

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd
Integrationsrådet afholder 6 møder årligt. Jobcenter Frederikshavn varetager sekretariatsfunktionen for
Integrationsrådet. Integrationsrådet består af 13 medlemmer, hvor mindst 7 af medlemmerne skal have
anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsrådet har valgt at invitere 2 observatører med til møderne
for at kvalificere drøftelserne. Observatørerne har ikke stemmeret. Der er en observatør fra
Ungdomsskolen og en observatør fra LO.
Medlemmer
•

7 medlemmer

•

1 repræsentant fra foreningslivet/FUF

•

1 repræsentant fra skolebestyrelser

•

1 repræsentant fra foreninger

•

3 kommunalbestyrelsesmedlemmer

Frederikshavn Kommunes Integrationsråd
Arbejdsopgaver
•

Integrationsrådet rådgiver kommunen i integrationspolitiske spørgsmål og behandler alle lokalpolitiske
spørgsmål, der vedrører kommunens integrationsborgere.

•

Integrationsrådet kan selv rejse sager og stille forslag til både politiske og administrative initiativer.

•

Integrationsrådet råder over en pulje midler, der kan bevilges til projekter eller særlige indsatser, der
fremmer integration. Rådet er bl.a. initiativtagere til kulturarrangementet ”Hele Verden i Frederikshavn
Kommune” og årligt uddeles der en Integrationspris.

Gode resultater
• Stærk jobformidling
– har assisteret virksomhederne med rekruttering til 1349 stillinger i 2021 – her er halvdelen direkte besat
med ledig arbejdskraft.

• Voksenlærlinge
– 262 personer i 2020, 279 personer i perioden jan-okt 2021

• Bedre indsats i ressourceforløb (BIR projektet)
– opnåede mål om ordinære ansættelser og anden virksomhedsrettet tilknytning

• Beskæftigelsesministerens rangliste
– nr. 40 ved seneste måling

• Samarbejder med virksomheder omkring målrettet opkvalificering
Har 3. højest andel ledige i ordinær uddannelse i 3.kv20-2.kv21, og 4. højeste andel i august 2021.

• Move North og bosætning
• STU skole, Sprogskole, Botilbud for unge osv.

Puljer/Projekter i 2021 og 2022
Jobcenter Frederikshavn søger en række projektmidler hjem, hvor de giver mening i forhold til at udvikle vores
indsatser og metoder.
Projektsamarbejder med eksterne samarbejdspartnere:
• Projekt ”På rette kurs” (råd og vejledning til udsatte borgere) LO Vendsyssel er projektejere – til 31/5-23
• Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år – HK Nordjylland er projektejere – til 31/12-22
• Pulje til ordblinde og læse- og skrivesvage – HF & VUC Nord er projektejere – til 30/4-23

Projekter hvor Jobcenter Frederikshavn er projektejere:
Afsluttes i 2021:
• Pulje til uddannelsesløft – 933.300 kr. i 2021
• Den regionale uddannelsespulje – 2.987.000 kr. i 2021
• Pulje til bedre indsats for borgere i ressourceforløb (BIR) – 4.640.000 kr. – afsluttes i 2021

Puljer/Projekter i 2021 og 2022
-

Pulje til implementering af LAB III – 190.080 kr. – afsluttet i 2021

-

Beskæftigelses- og integrationsambassadør – 1.689.520 kr. – afsluttet i 2021

2022:
-

Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv – 1.072.900 kr. – afsluttes
2022

-

Pulje til et mere rummeligt arbejdsmarked (RUM) – 1.652.166, 70 kr. – afsluttes i 2022

-

Pulje for uddannelsesambassadører III – 952.760 kr. – afsluttes i 2022

-

Styrket indsats til arbejdsmarkedet for ikke-vestlige kvinder via helhedsorienteret og tværgående indsats –
2.751.920 kr. – afsluttes i 2022

-

Styrket information og samarbejde omkring repatriering 2.0 – 766.120 kr. – afsluttes i 2022

-

Pulje til uddannelsesløft – 610.000 kr. i 2022

-

Den regionale uddannelsespulje – 1.995.500 kr. – incl. tillægsbevilling i 2022

Fremtidige udfordringer
Jobcenter Frederikshavn har en række store udfordringer de kommende år if. til sikring af kvalificeret
arbejdskraft for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.
De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Frederikshavn Kommune er:
•

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne – styrke samarbejdet med virksomhederne

•

Opkvalificering af ledige - løfte fra ufaglært til faglært

•

Flere unge i uddannelse

•

Udsatte borgere skal tættere på arbejdsmarkedet

•

Fastholdelse på arbejdsmarkedet

Økonomi
Konto 3/5
Jobcentrets budget på Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Udgør i 2022 1.165 mia. kr.

Konto 6
Jobcentrets budget på Økonomiudvalgets område – Udgør i 2022 68.031 mio. kr.
Budget bruges til aflønning af bl.a. medarbejdere med myndighedsopgaver, administrative medarbejdere og
diverse driftsudgifter

Økonomi
Arbejdsmarkedsudvalgets budget – ca. 27% af kommunens
samlede budget

Økonomi
Forsørgelsesydelser – andelsmæssig fordeling pr. 30/11-21

Budgetopfølgning
2 gange årligt udarbejdes der en budgetopfølgning
(pr. 30. april og 31. august)
Her gives der en status på forventet regnskabsresultat

Der udarbejdes en budgetopfølgning for hvert udvalg – behandles først i fagudvalget og herefter i
Økonomiudvalg og Byråd

Budgetopfølgningen behandles i fagudvalgene i juni og oktober måned

Nærmere introduktion til fagområdet
Udvalget bedes drøfte følgende i henhold til den fremadrettede introduktion og afvikling af møderne i
Arbejdsmarkedsudvalget:

-

Er der ønske om en rundtur til Jobcenter Frederikshavns forskellige afdelinger i hhv. Frederikshavn og
Skagen?

-

Er der ønske om , at afholde møder på Jobcenter Frederikshavns forskellige matrikler - når Covid19 tillader
det?

-

Er der ønske om, at møderne når det er muligt, starter med en temadrøftelse? Temadrøftelserne er aktuelle
emner inden for beskæftigelsesområdet som fx FGU/unge, virksomhedsrettede indsatser, sygedagpenge
osv.

-

I hvilket omfang og i hvilken form er der ønske om dagsordenspunkter med nøgletal for
beskæftigelsesområdet?
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Aktiv beskæftigelsespolitik
Den aktive beskæftigelsespolitik skal være med til at sikre et velfungerende arbejdsmarked. Det sker gennem
en indsats over for både ledige og beskæftigede, som søger arbejde eller uddannelse. Og det sker gennem en
indsats over for private og offentlige virksomheder. Den aktive beskæftigelsespolitik har følgende overordnede
formål:
• At få folk væk fra offentlig forsørgelse over i beskæftigelse eller uddannelse
• At sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for.
• At fastholde sygemeldte borgere i arbejde
• At bistå unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse i at gennemføre en uddannelse på alm. vilkår.

Aktivering
Et tilbud til ledige om uddannelse, løntilskud, virksomhedspraktik m.m. Formålet er at hjælpe til den højest
mulige grad af selvforsørgelse. Aktiveringen vil tage udgangspunkt i både den lediges ønsker og forudsætninger
og i arbejdsmarkedets behov.

Arbejdsløshedskasser (A-kasser)
A-kasserne udfører opgaver for de forsikrede ledige under kontaktforløbet og i forbindelse med indsatsen for
egne medlemmer, i det omfang det fremgår af loven.

Arbejdsmarkedsbalancen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk. Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne for en lang række stillingsbetegnelser.
Eksempelvis kan man se, om der er rigtig gode, gode eller mindre gode jobmuligheder for en stilling som socialog sundhedshjælper i et givent område.
Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde hos jobcentrene, a-kasserne og
andre aktører. Balancen er et redskab i den aktive beskæftigelsesindsats, der er med til at sikre sagsbehandlere
et godt grundlag for at kunne målrette indsatsen og vise den ledige den kortest mulige vej til job.
Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes på grundlag af en række kvantitative data, som fortæller om udbud og
efterspørgsel på arbejdskraft.

Arbejdsmarkedskontorene
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har tre Arbejdsmarkedskontorer, som ligger regionalt i Danmark: AMK Midt-Nord, AMK Syd og AMK Øst. AMK Øst dækker KKR Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.
Arbejdsmarkedskontorerne fungerer som STAR’s regionale forankring, der i samarbejde med STAR’s Implementeringskontor og fagkontorerne skal understøtte, at beskæftigelsespolitiske reformer implementeres bedst muligt i
jobcentre, a-kasser m.fl.
2
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Arbejdsmarkedskontorerne skal også betjene de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (se under dette punkt) og har
en koordinerende opgave i at sikre sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses-, vækst og erhvervspolitik.

Andre aktører
Kommunen kan overlade det til andre aktører at udføre opgaver og evt. træffe afgørelse i den lediges sag, jf. lov
om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunalbestyrelsen, der har pligt til at føre tilsyn med Andre Aktører.

Arbejdsfordeling

Beskæftigelsesplan, lokal
Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de lokale og regionale udfordringer på beskæftigelsesområdet og indfri de indsatsområder og mål, som beskæftigelsesministeren hvert år
kommer med.

Bosætningsservice
Bosætningsservice består af en bosætningskonsulent, der yder håndholdt service for at fremme bosætningsprocessen, herunder hjælp til bolig, institutionsplads, jobmuligheder, netværk mm.

Bruttoledige

For at undgå afskedigelser, så kan arbejdstiden i en virksomhed nedsættes i en periode. Arbejdsfordelingen kan
omfatte enten en virksomhed som helhed eller en afdeling eller en produktionsenhed i virksomheden og forudsætter, at virksomheden er omfattet af en kollektiv overenskomst eller en anden kollektiv aftale om midlertidig
nedsættelse af arbejdstiden for at undgå afskedigelser. Arbejdsfordelingssager skelnes mellem op til og over 13
uger inden for 12 måneder. Hvis kriterierne er opfyldt, kan der udbetales supplerende dagpenge.

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for den samlede arbejdsmarkedspolitiske indsats over for alle typer af
ledige. Derudover har Beskæftigelsesministeriet ansvaret for regler og rammer for ansættelses- og arbejdsvilkår,
arbejdsmiljø og arbejdsskader, for forsørgelsesydelser til alle med fuld eller delvis arbejdsevne og for jobformidling, virksomhedsservice og aktive tilbud.
Opgaverne løses på tre niveauer:
Det nationale niveau
På det nationale niveau er det Beskæftigelsesministeriet og Beskæftigelsesministeren, der har det overordnede
ansvar for beskæftigelsespolitikken, som bl.a. STAR skal implementere og administrere.
Det regionale niveau
STARs tre regionale kontorer, Arbejdsmarkedskontorerne, skal understøtte, at politiske reformer implementeres
bedst muligt i jobcentre, a-kasser m.fl.
De Regionale Arbejdsmarkedsråd koordinerer beskæftigelsesindsatsen, virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet
mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed.
Det lokale niveau
Lokalt er det kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, mens det er jobcentret, der
står for mødet med hhv. borgere, der er er ledige, sygemeldte eller uden for arbejdsmarkedet, og med virksomheder, der mangler arbejdskraft. Der er et jobcenter i næsten alle landets 98 kommuner.
Jobcentrene løser kerneopgaverne i beskæftigelsesindsatsen. Deres primære opgave er:
• At bidrage til at skaffe virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for
• At bidrage til, at borgerne opnår størst mulig selvforsørgelse
Jobcentrene skal holde et konstant fokus på borgernes opkvalificerings- og jobmuligheder og samtidig hjælpe
virksomhederne med at rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

Antallet af jobparate ledige samt personer i løntilskudsjob og aktivitetsparate personer i anden form for aktivering. Bruttoledigheden er interessant, fordi den omfatter alle ledige, der udgør en udgift for de offentlige kasser.

Central lovgivning
Lov om organisering og understøttelse af Beskæftigelsesindsatsen
Loven fastlægger ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og
integrationsloven.
Derudover fastlægger loven etableringen af et jobcenter og rehabiliteringsteam i hver kommune, retningslinjer
for samarbejdet mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering, etablering af Beskæftigelsesrådet og otte regionale arbejdsmarkedsråd samt retningslinjer for deres samspil med myndighederne
om beskæftigelsesindsatsen.
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Loven er den aktive beskæftigelsesindsats hovedlov. Lovens formål er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked, og loven regulerer den jobrettede eller understøttende indsats, som jobcentrene skal give ledige (dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere), unge og personer med begrænsninger i arbejdsevnen
med henblik på at få dem hurtigst muligt i hel eller delvis selvforsørgelse, uddannelse eller afklaret til en varig
offentlig forsørgelse. Loven regulerer også, hvornår og hvordan borgerne skal have kontakt med jobcentret, og
hvilke aktive tilbud, borgerne kan få og har pligt til at modtage.
Lov om aktiv socialpolitik
Formålet med loven er at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde,
får behov for hjælp til forsørgelse, og at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde
kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.
Loven omhandler blandt andet kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, enkeltydelser
samt ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb eller i jobafklaringsforløb.
Modtageren og evt. ægtefælle skal efter evne udnytte og udvikle deres arbejdsevne, herunder ved at tage imod
tilbud. Loven regulerer endvidere ydelsesmodtagernes rådighedsforpligtelse og sanktioner som følge af manglende rådighed.
Lovbekendtgørelse om sygedagpenge
Formålet med loven er at sikre, at lønmodtagere, selvstændige og ledige dagpengemodtagere under en syge-
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melding kan modtage sygedagpenge, hvis de opfylder bl.a. et beskæftigelseskrav og lovens øvrige betingelser.
Ud over den økonomiske kompensation er formålet med loven også at sikre, at kommunen iværksætter en indsats, der understøtter, at den sygemeldte hurtigst muligt genvinder sin arbejdsevne og vender helt eller delvist
tilbage i arbejde. Derudover at sikre at samarbejdet mellem kommunen, virksomheder, behandlende instanser
og andre relevante aktører understøtter en nedbringelse og forebyggelse af sygefravær.

IGU

Integrationsloven
Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med
henblik på at blive deltagende, selverhvervende og bidragende medborgere på lige fod med samfundets øvrige
borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.

Igu’en (integrationsgrunduddannelsen) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Igu’en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte
til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.
Igu’en er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering og udgør en trædesten til det
ordinære arbejdsmarked. Igu’en varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed
og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og
satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse (egu).

Lov om social service/serviceloven
Denne lov udstikker rammerne for rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer

Integrationsråd

Lov om en kommunal indsats for unge under 25 år
Denne lov sætter rammerne for aktiviteterne på uddannelses- og erhvervsvejledningsområdet. Jobcenter
Frederikshavns KUI-afdeling har ansvaret for visse indsatser under servicelovsområdet for unge under 30 år. Det
gælder efterværnsindsats jf. §76, bostøtte jf. §76, misbrugsbehandling jf. §101 og botilbud jf. §107.

FGU
Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med
en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU har plads til unges forskellige individuelle kompetencer og har til formål at give eleverne viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til
at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt at opnå ufaglært beskæftigelse. FGU er hovedvejen for
unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at komme videre. Fælles for eleverne er, at de har brug for en anden vej for at komme i uddannelse eller job. Nogle skal have løftet
deres faglige niveau, så de opfylder adgangskravene til en ungdomsuddannelse. Andre har brug for at udvikle
sig personligt eller socialt. FGU er et fuldtidstilbud, hvor undervisningen i gennemsnit udgør minimum 26 timer
pr. uge. Der er i alt 27 FGU-institutioner og tilhørende 85 skoler, der er fordelt over hele landet. Frederikshavn
Kommune hører under FGU Vendsyssel, hvor der er skoler både i Frederikshavn, Hjørring og Dronninglund.

Fokusmål
Kommunerne har fået større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen således, at den kan tilpasses den
enkelte borgers behov. Denne øgede frihed følges af en styrket og systematisk faglig monitorering samt opfølgning på kommunernes indsats, hvor formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke efterlever intentionerne i beskæftigelseslovgivningen. Kommunerne kan komme under skærpet tilsyn, og hvis kommunerne ikke
får rettet op på indsatserne i genopretningsperioden kan kommunerne sættes under administration.
https://star.dk/reformer/forenkling-af-beskaeftigelsesindsats/skaerpet-tilsyn-med-kommunernes-beskaeftigelsesindsats/

FVU
Forberedende Voksen Undervisning dækker over fagene: Start, dansk, matematik, engelsk og IT. Der er ca.
500.000 voksne danskere, der ikke har disse basale kompetencer, der svarer til de tekniske færdigheder på
folkeskoleniveau. Arbejdsmarkedet efterspørger kompetencerne. Det er en opgave for jobcentrene at sende relevante borgere til test og undervisning. Hvis testen viser et behov for undervisning, er det borgerens ret.
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Ifølge integrationsloven kan kommunalbestyrelsen oprette integrationsråd. Et integrationsråd fungerer som talerør for etniske minoriteter og rådgiver kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.
Et integrationsråds funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Den nyvalgte kommunalbestyrelse
træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at nedsætte et integrationsråd.
Det følger af integrationsloven §42, stk.3, at integrationsrådet består af mindst syv medlemmer med bopæl i
kommunen, og at medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. I Frederikshavn Kommune er denne kompetence uddelegeret til Arbejdsmarkedsudvalget.

Jobafklaringsforløb
Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende
forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.
Forløbet er kendetegnet ved, at man skal have en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats.
Det er, som ved ressourceforløb, rehabiliteringsteamet, der skal afgive indstilling om, hvilken tværfaglig indsats
man skal have under jobafklaringsforløbet.

Jobbarometer
Jobbarometeret udarbejdes årligt i samarbejde med Jobcenter Hjørring, Jobcenter Jammerbugt og Jobcenter
Brønderslev. Formålet er, 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 forventede en vækst i antallet af ansættelser indenfor 12 måneder, samt de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne
forventede en tilbagegang i antallet af ansatte. Der er både udarbejdet et fælles jobbarometer for de involverede
kommuner samt fire lokale jobbarometre.
Formål
Jobbarometeret kan af medarbejderne anvendes i flere sammenhænge. Det kan blandt andet medvirke til at:
• udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale
arbejdsmarked
• give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentre, UE-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede ledige mod
kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet
• styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft
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Jobindsats.dk

KL

Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen. Du kan finde informationer
om antal personer, udgifterne til forsørgelse og indsatsen for at skaffe personerne i beskæftigelse – lokalt, regionalt og i hele landet. www.jobindsats.dk

Kommunernes Landsforening varetager kommunernes interesser på alle områder. På beskæftigelsesområdet
varetager KL opgaven bl.a. med at udarbejde udspil og analyser, som skal sætte fokus på jobcentrenes rammer
og muligheder for at gennemføre en effektiv beskæftigelsesindsats.

Jobnet.dk

Klinisk Funktion

Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet. Jobnet er udviklet
af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med KL (Kommunernes Landsforening).
På Jobnet kan man finde oplysninger om jobsøgning, uddannelse og rekruttering. I Jobbanken kan ledige finde
opslåede stillinger, og i CV-databasen kan virksomheder søge nye medarbejdere.
Hvis man har brug for regionale informationer, finder man dem på jobcentrenes egne informationssider på
Jobnet.

Klinisk Funktion hører under regionen. Afdelingen har forskellige speciallæger, som har til formål at hjælpe
kommunerne med en samlet lægefaglig vurdering, når en borger skal afklares i forhold til ressourceforløb, fleksjob, jobafklaringsforløb eller førtidspension.
Kommunen kan henvise en borger til Klinisk Funktion med henblik på en speciallægeerklæring samt større eller
mindre tværfaglige udredninger.
Det er også Klinisk Funktion, som supplerer kommunens rehabiliteringsteam med en sundhedskoordinator.
Sundhedskoordinatoren skal sikre, at nødvendig helbredsdokumentation er til stede, når sagen behandles på et
rehabiliteringsmøde.

Jobrotation
Formålet med jobrotationsordningen er at tilskynde virksomheder til at opkvalificere deres medarbejdere og
samtidig give ledige mulighed for at få konkret erhvervserfaring og et netværk på en rigtig arbejdsplads. Offentlige og private arbejdsgivere har ret til at få udbetalt jobrotationsydelse af jobcentret, når beskæftigede medarbejdere, der ikke har en videregående uddannelse, deltager i efteruddannelse, hvis der samtidig ansættes en
ledig som vikar for de beskæftigede.

KUI

Jobsamtale

Forkortelse for den kommunale Ungeindsats. Alle kommuner har en kommunal ungeindsats, der koordinerer de
unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.
Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, kan få vejledning om Uddannelse og Job hos den kommunale ungeindsats.
Den kommunale ungeindsats i Frederikshavn er forankret i Jobcentrets KUI afdeling, hvor også UE-vejledningen
er placeret.

Et kontaktforløb består af en række jobsamtaler/samtaler, som jobcentret indkalder personen til. Jobsamtaler
omhandler den lediges jobplan, CV og muligheder for at komme i job hurtigst muligt.

Kontaktforløb
Kontaktforløbet består af en række aktiviteter, der alle sigter mod at få ledige i job så hurtigt som muligt. Hvis
det ikke er realistisk, at den ledige kommer i job på helt kort sigt, skal kontakten sigte mod at få planlagt jobrettede aktiviteter.

KKR Nordjylland
KKR Nordjylland (Kommunekontaktrådet i Regions Nordjylland) omfatter de 11 kommuner i Region Nordjylland.
KKR Nordjylland varetager kommunalbestyrelserne fælles interesser og er et samarbejde mellem de 11 kommunalbestyrelser i Region Nordjylland. Den politiske retning skabes i dialog – og med afsæt i kommunernes
forskellige vilkår, udfordringer og holdninger.

Langtidsledighed
En langtidsledig person er i udgangspunktet en person, der har været bruttoledig i mindst 52 sammenhængende
uger (1 år).

KKR Nordjylland mødes som udgangspunkt 5 gange årligt.
Kommunernes administrationer og KL’s sekretariat bistår KKR Nordjylland med oplæg, analyser, rådgivning,
overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed for hvert af de fem kommunekontaktråd.
I KKR Nordjyllands blå bog er oplysninger om medlemmerne af KKR Nordjylland samt hvem der er udpeget til
regionale fora.

Løntilskud
Arbejdsgiver har mulighed for at ansætte forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere (dog ikke åbenlyst uddannelsesparate), selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere og selvforsørgende
ledige med løntilskud.

Forretningsorden for KKR Nordjylland 2018-2022
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Mentor

Puljer

Mentorstøtte er en understøttende indsats som kan iværksættes med henblik på at styrke borgeren mulighed for
at opnå eller fastholde beskæftigelsesrettede aktiviteter, uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. Tilbuddets indhold kan være mangeartet og skal være individuelt tilrettelagt, det kan f.eks. være hjælp
til håndtering af psykiske, sociale eller familiemæssige problemer eller struktur i hverdagen, der fremmer den
enkeltes beskæftigelsesmuligheder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for International Rekruttering og Integration administrerer en række faste og skiftende puljer, der er målrettet grupper, der har brug for en ekstra indsats, hvis de
skal opnå eller bevare et job. Puljerne finansieres af afsatte midler under Finansloven eller via politiske aftaler
og kan søges af kommuner og andre offentlige og private aktører på beskæftigelsesområdet.

Regionale arbejdsmarkedsråd (RAR)

Min Plan
Min Plan er en personlig og fleksibel plan i digital form, som tager udgangspunkt i borgerens aktuelle situation.
Den giver borgeren indsigt i egen situation ved at samle informationer om borgerens beskæftigelsesforløb og
den fremadrettede indsats. Planen er fleksibel i den forstand, at den som udgangspunkt består af elementer og
felter, der kan variere i forhold til borgerens situation og jobkonsulentens vurdering.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd koordinerer beskæftigelsesindsatsen, virksomhedsindsatsen og indsatsen
rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed. RAR Nordjylland er et af de otte
regionale arbejdsmarkedsråd. Rådet understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner i Nordjylland
og dækker kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild,
Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.
RAR Nordjylland består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening
(DA), Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening (KL), Akademikerne, Lederne, Danske
Handicaporganisationer (DH) og Regionsrådet.

Ministermål
Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal beskæftigelsesmål. Målene vedrører områder, hvor der er
behov for en styrket indsats for at løfte resultaterne. Ministermålene indgår i kommunernes beskæftigelsesplaner.

Move North
Move North er en speciel indsats i Frederikshavn, hvor en tiltrækningskonsulent yder en håndholdt indsats for at
forbinde virksomheder og kandidater, herunder identificere virksomhedernes behov for specialister og at finde
specialister, der kan dække virksomhedernes behov.

Nytteindsats
Nytteindsats er et redskab i beskæftigelsesindsatsen ligesom fx. virksomhedspraktik eller løntilskud. Formålet
med nytteindsats er, at man skal arbejde for sin ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave i en offentlig
virksomhed, fx. en kommune. Varigheden af et forløb kan vare op til 13 uger.

Positivlisten
Hver region har en positivliste for den regionale uddannelsespulje. Puljen sigter mod at give alle ledige bedre
muligheder for opkvalificering, der kan styrke de jobparate lediges jobmuligheder. Via uddannelsespuljens positivliste kan jobcentrene tilbyde jobparate ledige korte, erhvervsrettede kurser på fagområder, hvor der enten er
mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer, at der kommer mange jobåbninger det næste halve år.

Rådet har konstitueret sig for sin anden Rådsperiode den 7. juni 2018, hvor også der blev valgt et Formandskab
og nedsat et Sagsudvalg. Samtidig blev Rådets Forretningsorden samt kommissorium for henholdsvis Sagsudvalg
og Formandskab fastlagt.
De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) varetager følgende opgaver:
• Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
• Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
• Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører
• Har ansvar for VEU opgaven
• Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder
med høj ledighed
• Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
• Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven,
afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse
på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

Rehabiliteringsteam
Alle kommuner har et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension. Derudover skal alle sager omkring jobafklaringsforløb og sygedagpengesager i kategori 3 behandles af teamet. Teamet skal sikre, at alle borgere, hvis sag forelægges for teamet, får en helhedsorienteret,
skræddersyet og tværfaglig indsats på tværs af beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet.
Rehabiliteringsteamet har tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen. Som
faste deltagere i alle sager er beskæftigelsesområdet, socialområdet og sundhedsområdet fra kommunen samt
en sundhedskoordinator fra regionen. Uddannelsesområdet deltager i alle møder vedr. borgere under 30 år uden
en kompetencegivende uddannelse. Derudover deltager øvrige relevante fx familieområdet efter behov.
Rehabiliteringsteamet træffer ikke afgørelser, men kan komme med indstilling til afgørelser i de forskellige fagområder. Typisk følges Rehabiliteringsteamets indstilling i forhold til de afgørelser, som træffes i fagområderne.
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Rehabiliteringsplan

Revalidering

Rehabiliteringsplanens forberedende del udarbejdes før en borgers sag kan behandles i rehabiliteringsteamet.
Planen udarbejdes af sagsbehandleren i Jobcenteret i samarbejde med borgeren og skal sikre, at rehabiliteringsteamet har tilstrækkelige relevante oplysninger om borgeren til at kunne afgive indstilling til kommunen. Kommunen skal, som en del af rehabiliteringsplanens forberedende del, indhente en aktuel vurdering fra borgerens
praktiserende læge. I sager om jobafklaringsforløb og sygedagpengesager, kategori 3, kan tidligere indhentede
lægeoplysninger dog anvendes, hvis kommunen vurderer, at denne dokumentation kan danne grundlag for
teamets vurdering af, hvilken indsats borgeren skal have.

Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og en løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv og familien og
hvor de almindelige beskæftigelses- og uddannelsesordninger ikke er tilstrækkelige. Ved behov for nærmere
afklaring, kan jobcentret bevilge en forrevalidering.

Rehabiliteringsplanens indsatsdel udarbejdes, når borgeren tilkendes et ressource- eller jobafklaringsforløb.
Denne plan udarbejdes af den koordinerende sagsbehandler i samarbejde med borgeren og indeholder en plan
for den samlede indsats, borgeren skal have, herunder borgerens mål om job eller uddannelse.

Borgere, der ikke har en indtægt og ikke er berettiget til en ydelse i Jobcentret, kan henvende sig omkring
muligheder for støtte. Her kan Jobcentret se på forskellige muligheder for afklaring eller støtte inden for lovens
rammer.

Repatriering

Seniorjob

Repatrieringslovens formål er at give personer det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere, at støtte personers repatriering i form af frivillig tilbagevenden til deres hjemland
eller tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning med henblik på at tage
varig bopæl.
Jobcentret har ansvaret for at vejlede personer, der er omfattet af loven, om deres muligheder for at repatriere.

Ledige borgere, der betaler til efterlønsordningen, som har opbrugt deres dagpengeret, og har højst fem år til
efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i deres bopælskommune. Bopælskommunen har pligt til at ansætte den ledige senest to måneder efter en anmodning. Der skal være tale om merbeskæftigelse, og ikke allerede
eksisterende job. Derudover er der tale om helt almindelige job på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.
Det er kommunen, der fastsætter seniorjobbets indhold.

Ressourceforløb

SIRI

Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension.
Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod
job eller uddannelse gennem udvikling af arbejdsevnen. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af
ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.
SIRI har tre hovedopgaver:
- At medvirke til at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan rekruttere udenlandske medarbejdere og
studerende
- Understøtte kommunerne og Andre Aktører i at integrere udlændinge på arbejdsmarkedet og gøre dem til
aktive borgere
- Rådgive og dele viden til forebyggelse af negativ kontrol, ekstremisme og parallelsamfund.

Pr. 1. januar 2022 træder Aftale om bedre ressourceforløb i kraft. Aftalen skal skabe bedre ressourceforløb til gavn
for landets udsatte borgere, således at flere borgere i ressourceforløb får den rette og tidlige indsats, som skal
hjælpe dem videre mod job eller uddannelse. Der skal iværksættes en indsats, fortrinsvis en virksomhedsrettet
indsats suppleret med øvrige relevante indsatser hurtigst muligt og senest 6 måneder efter en borger bevilges
ressourceforløb. Hvis det ikke sker, skal borgerens sag igen drøftes med rehabiliteringsteamet. Under ressourceforløbet får borgeren tildelt en gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe personen
igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage personens sag på tværs af sektorer og
lovgivningsområder. Med den nye aftale får borgeren også ret til en personlig jobformidler, med fokus på den
virksomhedsrettede indsats samt dialog med sundhedskoordinator, som kan rådgive i forhold til hvorvidt et
beskæftigelsesrettet tilbud tager tilstrækkeligt hensyn til borgerens helbredsmæssige situation. Varigheden af et
ressourceforløb reduceres fra fem til tre år pr. forløb. Der er mulighed for flere forløb i træk, afhængig af borgers
aldersgruppe.

Selvforsørgende

STAR
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet. STAR består bl.a. af 3
centre og 6 kontorer - inklusive 3 regionale arbejdsmarkedskontorer.
Det er STAR, der sikrer og administrerer, at nye beskæftigelsespolitikker, som Beskæftigelsesministeriet udsender,
implementeres korrekt i jobcentre, a-kasser m.m.

STU

Rettidighed
Er et begreb, der bruges til at afgøre om en ledig har fået sine minimumsrettigheder opfyldt til tiden. I beskæftigelsesloven er det fastsat, hvornår en ledig senest har ret og pligt til en jobsamtale og til at modtage aktivt
tilbud. Der er også i loven stillet krav til mindste varighed af tilbuddene. Jobcentrene har pligt til at opfylde de
lediges minimumsrettigheder til tiden, og det kaldes rettidighed.
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STU er en 3-årig uddannelse for unge udviklingshæmmede eller andre unge, der ikke kan gennemføre en anden
ungdomsuddannelse.
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Sæsonkorrigeret ledighed
Den sæsonkorrigerede ledighed er en ledighedsberegning, der tager højde for de naturlige udsving i ledigheden
i løbet af et år. Eksempelvis er der som regel en højere ledighed i de kolde vintermåneder, da vejret ofte tvinger byggeriet i stå. Men så snart vejret bliver godt igen, genoptages byggeriet og ledigheden falder igen. Disse
naturlige udsving kan gøre det svært at sammenligne ledighedstal fra f.eks. januar og juni, da det kan komme
til at se ud som om, der har været et fald i ledigheden, selvom sandheden måske er, at ledigheden er uændret
eller stigende. Den sæsonkorrigerede ledighed er altså de ledighedstal, der medregner de naturlige sæsonudsving, så det bliver muligt at sammenligne ledighedstal fra alle årets måneder med hinanden.

Tilbud
Ledige vil på forskellige tidspunkter i deres ledighedsforløb blive henvist til tilbud, som har til formål at bringe
den ledige tættere på arbejde/uddannelse og/eller foretage en rådighedsvurdering.

Vejledning og opkvalificering
Ledige kan tilbydes vejledning og opkvalificering med henblik på at komme i arbejde eller for unge på uddannelseshjælp opkvalificering til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik kan bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed.
Virksomhedspraktik kan også bruges som et led i den uddannelsesrettede indsats.

Voksenlærlingeordning
Efter voksenlærlingeordningen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan arbejdsgiveren få tilskud til lønnen i
praktikperioden. Udbetaling af tilskud kræver, at arbejdsgiver ansætter personen som voksenlærling og udbetaler voksenelevløn i praktikperioden.
En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder. Voksenlærlingen skal være fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens påbegyndelse dvs. det tidspunkt, hvor
eleven starter i elevforholdet hos arbejdsgiveren.
Der er fire hovedmålgrupper til voksenlærlingeordningen:
• Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse
• Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 3 måneders ledighed (midlertidigt
forsøg frem til 31. december 2021)
• Beskæftigede ufaglærte
• Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021).
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Forsikrede ledige (Dagpengemodtagere)

Lovhenvisning

Generelt

Borgere der er ledige og har været medlem af en A-kasse i
mindst et år, kan modtage arbejdsløshedsdagpenge. Derudover
skal borgeren som udgangspunkt have haft, hvad der svarer til 52
ugers fuldtidsarbejde inden for de sidste 3 år. Nyuddannede kan
modtage a-dagpenge, uden forudgående beskæftigelse, hvis de
overgår direkte fra uddannelse til arbejdsløshedsdagpenge.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§6.1

Det er et krav for at modtage arbejdsløshedsdagpenge, at man
står og kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder
bl.a. at borgeren aktivt skal søge arbejde, har pligt og ret til at
deltage i aktivering og skal kunne gå i arbejde med dags varsel.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§ 100-§103

Arbejdsløshedsdagpengemodtagere har forløb i både A-kasse og
i Jobcentret.
Undergrupper/
typer

Der er ikke undergrupper for dagpengemodtagere

Ydelse

Forsikrede ledige modtager arbejdsløshedsdagpenge, størrelsen
heraf bestemmes til dels af deres tidligere indtægt, samt af, om
man er fuldtids-, deltidsforsikret eller nyuddannet. Arbejdsløshedsdagpenge er ikke afhængig af ægtefælles indtægt.

Evt. tidsgrænse for forløb/
ydelsen?

Man kan som udgangspunkt modtage dagpenge i op til 2 år,
hvis A-kassen vurderer, at man opfylder betingelserne.
Det er A-kasserne, der foretager vurderingen af, om man har
”optjent dagpengeret”, eller om man kan forlænge sin dagpengeperiode. Dette bestemmes ikke i jobcenterregi.
Hvis dagpengeperioden er udløbet, kan en borger forlænge sin
dagpengeperiode på baggrund af løntimer, som borgeren har
haft, siden borgeren begyndte med at modtage dagpenge. Hver
arbejdstime forlænger dagpengeperioden med to timer. Dagpengeperioden kan maksimalt forlænges med 1 år.

Andet

Det er A-kassen, der rådighedsvurderer borgeren. Det vil sige, at
de vurderer om borgere reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet,
og er berettiget til dagpenge.
Alle dagpengemodtagere skal have et opdateret CV på Jobnet.
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Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§22

Kontanthjælpsmodtagere

Lovhenvisning

Uddannelseshjælpsmodtagere

Lovhenvisning

Generelt

Kontanthjælp udbetales til ledige over 30 år samt til ledige
under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp er til ledige, der er uden forsørgelse og ikke har ret til arbejdsløshedsdagpenge, eller til borgere uden indtægt med andre
problemer end ledighed, der medfører, at de ikke kan skaffe det
nødvendige til sig selv eller deres familie. Andre problemer end
ledighed kan f.eks. være sygdom, arbejdshindrende misbrug eller
andet.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats §
6.2-6.3
&
Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§11

Generelt

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
6.4-6.5

For at modtage kontanthjælp må man ikke have indtægt eller
formue/ værdier over en vis størrelse, og ens behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes af andre ydelser, fx pension mv.

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§14

Undergrupper/
typer

Ydelse

Unge under 30 med en erhvervskompetencegivende uddannelse, Lov om en aktiv beder ikke er i stand til at forsørge sig selv, modtager ikke uddanskæftigelsesindsats §
nelseshjælp. De modtager kontanthjælp. Se afsnittet om kontant- 6.4
hjælp for information herom.
For at modtage uddannelseshjælp må man ikke have indtægt
eller formue/ værdier over en vis størrelse, og ens behov for forsørgelse må ikke kunne dækkes af andre ydelser.

Der er to overordnede grupper af kontanthjælpsmodtagere:
jobparate og aktivitetsparate.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere: er borgere, der kan påtage
sig et ordinært arbejde, der gør dem i stand til at forsørge sig selv
inden for tre måneder.
Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal stå til rådighed for arbejde, og de skal aktivt søge job.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§ 6.2

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: er borgere, der ikke
kan påtage sig et ordinært arbejde, som gør dem i stand til at forsørge sig selv inden for tre måneder, fx fordi de har sammensatte
eller komplekse problemer af fx faglig, social eller helbredsmæssig
karakter.
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal ikke aktivt søge job,
men jobcentret følger løbende tæt op på indsatsen. Opfølgningen har fokus på, om kontanthjælpsmodtageren udvikler sig hen
imod et job. Opfølgningen skal sikre, at indsatsen løbende bliver
tilpasset borgerens fremskridt. Jobcentret afholder samtaler med
borgeren mindst 4 gange inden for 12 måneder.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§ 6.3

Kontanthjælpsmodtagere modtager kontanthjælp. Størrelsen
heraf bestemmes af flere faktorer, såsom om man bor alene, har
hjemmeboende børn under 18 og lignende.

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§25a-25e

Størrelsen af kontanthjælpen/ muligheden herfor påvirkes også
af 225 timers reglen, og af det såkaldte kontanthjælpsloft.
Rammerne for begge dele afhænger af en række forhold i den
enkeltes sag.

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§13f-13g

Evt. tidsgrænse for forløb/
ydelsen?

Der er i princippet ingen øvre tidsgrænse for, hvor længe man
kan være på kontanthjælp. Kontanthjælp skal dog betragtes som
en midlertidig ydelse

Andet

Alle kontanthjælpsmodtagere skal have et opdateret CV på Jobnet,
også de aktivitetsparate, der ikke er forpligtet til at søge job.
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Unge under 30 år uden uddannelse får uddannelseshjælp i
stedet for kontanthjælp. Dvs. uddannelseshjælp udbetales til
borgere under 30 uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Hjælpen udbetales
normalt frem til, at den unge begynder på en ordinær uddannelse. Herefter overgår borgeren i de fleste tilfælde til SU.

Udgangspunktet for Jobcentrets arbejde med uddannelseshjælpsmodtagere er, at de skal i uddannelse.
Undergrupper/
typer

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 22

Der er tre overordnede grupper af uddannelseshjælpsmodtagere.
Åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate.
Åbenlyst uddannelsesparate er unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke har direkte uddannelses-/
arbejdshindrende barrierer – og dermed ikke har behov for hjælp
og støtte – i forhold til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Udgangspunktet er, at disse unge
hurtigst muligt skal i uddannelse, og i videst muligt omfang skal
motiveres til at forsørge sig selv frem til uddannelsesstart.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§ 30

Uddannelsesparate er unge, der vurderes – med den rette hjælp
og støtte – at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år
og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Formålet
med Jobcentrets indsats er at ruste dem fagligt, personligt og socialt til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære
vilkår.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
6.4

Aktivitetsparate unge er unge med særlige komplekse udfordringer fagligt, socialt eller helbredsmæssigt, der gør, at de ikke
umiddelbart vil kunne gennemføre en uddannelse på ordinære
vilkår, og ikke forventes at kunne starte herpå inden for et år.
På linje med andre uddannelseshjælpsmodtagere er målet med
indsatsen i forhold til de aktivitetsparate unge, at de på sigt skal
starte på en kompetencegivende uddannelse.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
6.5
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Ydelse

Uddannelseshjælp er en ydelse på niveau med SU. Modsat
Bekendtgørelse af lov
SU-modtagere kan uddannelseshjælpsmodtagere dog ikke søge
om aktiv socialpolitik
om studieboliger og andre studierelaterede støtteforanstaltninger. §23
Størrelsen af den konkrete ydelse bestemmes af mange forhold. Fx
også om den unge er forsørger eller bor hjemme.
Aktivitetsparate unge har mulighed for også at modtage et aktivitetstillæg ud over selve uddannelseshjælpen. Dette aktivitetstillæg sikrer, at deres samlede ydelse kommer op på kontanthjælpsniveau. Kravet for at modtaget dette tillæg er, at den unge siger ja
til at deltage i aktive forløb.

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§24

Diagnosetillæg. Unge med diagnoser som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende
psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk
betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af
borderlinetypen kan modtage et tillæg til deres uddannelseshjælp.

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§23. stk. 2.4

Størrelsen af uddannelseshjælpen/ muligheden herfor påvirkes
også af 225 timers reglen og af det såkaldte kontanthjælpsloft.
Rammerne for begge dele afhænger af en række forhold i den
enkeltes sag.

Lov om en aktiv
socialpolitik §13f-13g

Evt. tidsgrænse for forløb/
ydelsen?

Borgere kan maksimalt modtage uddannelseshjælp frem til de
fylder 30. Herefter vil borgeren overgå til kontanthjælp.

Andet

Alle modtagere af uddannelseshjælp skal have et opdateret CV
på Jobnet. Dette gælder også de aktivitetsparate.
Uddannelsespålæg: Alle uddannelseshjælpsmodtagere får et
uddannelsespålæg. Pålægget skal sikre, at den unge og kommunen har et fælles mål om, at indsatsen ender med en gennemført
uddannelse. Indholdet i uddannelsespålægget bestemmes ud fra
den unges situation, og om kommunen vurderer, at de er åbenlyst
uddannelsesparate eller aktivitetsparate.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§ 22
Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§ 30

Fastholdelsesindsats. Jobcentret har forskellige former for fasthol- Lov om en aktiv
delsesindsatser i starten af de unges uddannelsesforløb, efter at
beskæftigelsesindsats
de har forladt Jobcentret.
§ 167
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Sygedagpenge
Generelt

Undergrupper/
typer

Lovhenvisning

Borgere, der er i arbejde, ledige dagpengemodtagere eller selv- Lov om en aktiv bestændige med eget firma m.fl. kan modtage sygedagpenge, hvis skæftigelsesindsats §
de er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade.
6.6
Det vil sige, at de skal være uarbejdsdygtige. Kommunen er forpligtet til at følge op i alle sager, hvor der modtages sygedagpenge
eller sygedagpengerefusion.
For sygemeldte, der er i ansættelse, tilbydes en indsats med et
klart, arbejdspladsbaseret fokus, der kan støtte dem i at fastholde
deres job. Derudover er der ikke forskel i opfølgningsindsatsen for
sygemeldte.

Bekendtgørelse af lov
om sygedagpenge §7b

Sygedagpengesager sættes i kategori 1-3 ud fra hvor alvorlige de
er: Her er kategori 1 de mindst alvorlige sager, med et forventet
forløb under 8 uger, og en minimal indsats fra Jobcentret side.
Kategori 2 er sager forventet over 8 uger med et klart behandlings- og forventet sygdomsforløb, mens kategori 3 sager er
komplicerede sager over 8 ugers varighed. Her kan der være tale
om diffuse sygdomsforløb og eventuelle andre udfordringer ud
over sygdommen, der skygger for tilbagevenden til arbejde. Her er
der behov for en tværfaglig indsats. Sagen skal for rehabiliteringsteamet inden for 4 uger efter, at den vurderes til kategori 3.

Bekendtgørelse af lov
om sygedagpenge §12

Standbysager. I sager, hvor der er tale om meget alvorlig, eventuelt livstruende sygdom kan opfølgningen i sagen sættes ”standby”. Jobcentret følger i stedet op digitalt/ administrativt. Der
eksisterer en diagnoseliste over sygdomme, der giver grundlag for
at sætte en sag standby.
Ydelse

Borgere i sygedagpengeforløb modtager enten sygedagpenge
fra kommunen eller løn fra deres ansættelsesforhold. Modtager borgeren løn fra ansættelsesforholdet, er det arbejdsgiveren,
der modtager ydelsen i form af sygedagpengerefusion. I sådanne
sager betragtes arbejdsgiveren som afledt part i sagen.

Bekendtgørelse af lov
om sygedagpenge §54

Satsen for selvstændige der modtager sygedagpenge er den sam- Bekendtgørelse af lov
men som for sygedagpengemodtagere/ sygedagpengerefusionen til om sygedagpenge
arbejdsgivere.
§41-45
Evt. tidsgrænse for forløb/
ydelsen?

Man kan som udgangspunkt kun modtage sygedagpenge i 22
uger, ved 22 uger skal det vurderes, om der er mulighed for at
forlænge sygedagpengeperioden. Der er en række forskellige muligheder herfor.

Bekendtgørelse af lov
om sygedagpenge §24

Standby-sager opfylder typisk forlængelsesbetingelserne for
sygedagpenge. De fleste forlængelser af sygedagpengeperioden er
tidsbegrænsede.

Bekendtgørelse af lov
om sygedagpenge §27
& 29

Hvis det ikke er muligt at forlænge sygedagpengeperioden overgår sagen til jobafklaringsforløb, Se mere herom under Jobafklaringsforløb.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
107
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Andet

Bred vurdering. Efter 13 ugers sygdom skal Jobcentret vurdere, om
borgeren trods sygdom kan arbejde inden for et andet område
end det, de kommer fra. Efter 13 uger kan borgeren / virksomheden altså miste retten til sygedagpenge/ sygedagpengerefusion til
trods for, at borgeren er for syg til at vende tilbage til sit konkrete
arbejde.

Bekendtgørelse af lov
om sygedagpenge §7

Jobafklaringsforløb

Lovhenvisning

Generelt

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§107

Sygemeldte borgere, der ikke kan få forlænget deres sygedagpenge, overgår til jobafklaringsforløb. Det er stadig et krav, at de
skal være uarbejdsdygtige som følge af deres sygdom.
Jobafklaringsforløb minder i høj grad om ressourceforløb. Målet
med forløbene er, at en tværfaglig og sammenhængende individuelt tilpasset indsats, skal bringe borgerne tilbage til arbejdsmarkedet.

Stationær tilstand. Borger kan miste retten til sygedagpenge, hvis Bekendtgørelse af lov
sygedagpengemodtagers tilstand bliver stationær og ikke udvikler om sygedagpenge §7.
sig, og Jobcentret vurderer, at borgeren ikke er berettiget til revali- stk. 5.
dering, fleksjob, ressourceforløb eller pension.

Selve indsatsen i forløbet skal starte op senest en måned efter,
at den sygemeldte er startet i jobafklaringsforløbet.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§109.

Borgeren overgår automatisk til et jobafklaringsforløb, hvis der
ikke er lovhjemmel til at forlænge sygedagpengeudbetalingen,
men borgeren fortsat vurderes uarbejdsdygtig jf. sygedagpengelovens § 7.
Sagen forelægges rehabiliteringsteamet m.h.p. fastlæggelse af
hvilken indsats, der skal sættes i værk under jobafklaringsforløbet
Undergrupper/
typer

Overordnet set skelnes der ikke mellem forskellige grupper af
jobafklaringsforløb, på samme måde som tilfældet er inden for
sygedagpengeområdet.
Skyldes sygefraværet en livstruende alvorlig lidelse, vil borgeren være berettiget til sygedagpengeforlængelse og dermed ikke
overgå til et jobafklaringsforløb. Tilstøder der undervejs i et andet
sygeforløb livstruende alvorlig lidelse efter overgang til et jobafklaringsforløb, vil borgeren være berettiget til at vende tilbage til
sygedagpengeområdet igen. Uanset om borgeren ønsker sygedagpengeforløb eller jobafklaringsforløb kan borgeren vælge en
standby ordning hvor opfølgningen foregår uden kontakt til den
sygemeldte.
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Ydelse

Borgere i jobafklaringsforløb modtager ressourceforløbsydelse på Bekendtgørelse af lov
niveau med kontanthjælp, men uafhængig af både ægtefælles og om aktiv socialpolitik
samlevers indkomst og (egen) formue.
§69j

Evt. tidsgræn-

Et jobklaringsforløb kan vare op til 2 år. Er borgeren ikke rask-

Lov om en aktiv be-

se for forløb/
ydelsen?

meldt efter 2 år, skal sagen behandles af Rehabiliteringsteamet
igen. Teamet kan vælge at indstille til endnu en 2-årig periode.
Jobafklaringsforløb bør som udgangspunkt vare så kort tid som
muligt, da formålet med forløbet er at få borgeren tilbage til
arbejdsmarkedet.

skæftigelsesindsats
§110

Andet

Stationær tilstand. Borgers jobafklaringsforløb skal ophøre, selvBekendtgørelse af lov
om borgeren stadig er uarbejdsdygtig, hvis helbredstilstanden er
om sygedagpenge §7.
stationær og ikke udvikler sig, og kommunen vurderer, at borgeren stk. 5.
ikke er berettiget til revalidering, ressourceforløb eller visitation til
fleksjob eller førtidspension.
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Revalidering

Lovhenvisning

Generelt

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§142

Revalidering er et værktøj til at bringe borgere tilbage på
arbejdsmarkedet, typisk gennem opkvalificering eller gennem
optræning, eller en kombination heraf. Målgruppen er borgere
med en varig begrænsning i arbejdsevnen, der medfører et behov
for særlig støtte til omskoling og opkvalificering.

Revalidering kan som udgangspunkt højest vare 5 år. Afhængigt
af omstændighederne kan en længere periode komme i betragtning. Udgangspunktet er dog hurtigste vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Andet

Udgangspunktet for revalidering er den kortest mulige vej tilbage
på arbejdsmarkedet.

Kommunen kan tilbyde revalidering til en person, som er visiteret til fleksjob, hvis jobcentret vurderer, at borgeren har behov
for særlig støtte. Hvis målet med revalideringen er, at borgeren
efterfølgende ansættes i fleksjob, modtager borgeren ledighedsydelse i revalideringsperioden. Hvis målet er ansættelse på ordinære vilkår, bliver borgeren ”almindelig” revalidend og modtager
revalideringsydelse.

Forrevalidering: Et forløb der iværksættes før den egentlige revali- Lov om en aktiv
dering. Forrevalideringen kan b.la. indeholde en arbejdsprøvning, beskæftigelsesindsats
hvor man afprøver evner og muligheder i forskellige arbejdsfunk- §144
tioner. En forrevalidering kan foregå på en arbejdsplads eller en
revalideringsinstitution, men det kan også være et højskoleophold, hf-kurser, undervisning på 9.-10. klasses niveau, erhvervsintroducerende kurser mv.
Uddannelsesrevalidering: Uddannelsesrevalidering sigter på at
omskole borgeren med henblik på, at de kan vende tilbage på
arbejdsmarkedet. Her kan der både være tale om indledende
ungdomsuddannelser og efterfølgende videregående uddannelser. Uddannelsen skal have et klart jobsigte.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§90

Virksomhedsrevalidering består normalt af faglig uddannelse,
Lov om en aktiv
arbejdsoptræning, oplæring eller omskoling ude på en virksombeskæftigelsesindsats
hed. Målgruppen er borgere, som har erhvervserfaring. Forløbet vil §58 og §66
typisk ske igennem en virksomhedspraktik, men i visse situationer
kan der være tale om ansættelse med løntilskud.
Revalidering kan også ske i form af økonomisk støtte til at opLov om en aktiv
rette egen virksomhed. Dette kan ske via lån eller tilskud. Det skal beskæftigelsesindsats
b.la. skønnes at denne form, i højere grad end anden form for
§147
revalidering, vil gøre borgeren i stand til at forsørge sig selv.
Ydelse

Under en forrevalidering får borgeren udbetalt samme ydelse som Lov om en aktiv socialumiddelbart før forrevalideringen. Fx kontanthjælp, sygedagpenge politik §70
eller løn under sygdom.
Under selve uddannelses- eller virksomhedsrevalideringen får
borgeren udbetalt en såkaldt revalideringsydelse. En revalideringsydelse svarer til det højeste dagpengebeløb, man kan få
som ledig. Borgere under 25 år, får dog normalt kun den halve
revalideringsydelse. I særlige tilfælde (løntilskud i det private) vil
borgeren dog modtage den mindste overenskomstmæssige løn på
det aktuelle område, de arbejder indenfor.
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Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§145-146

Uddannelse som indgår i revalidering forudsættes gennemført på
den normerede uddannelsestid. Den fastlagte jobplan kan blive
forlænget, hvis særlige forhold, som fx sygdom, forsinker borgeren
i at gennemføre planen.

For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at borgeren
har begrænsninger i arbejdsevnen, og der ikke er andre tilbud,
der kan hjælpe borgeren med at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover skal der være en realistisk mulighed for, at en
revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse for den
enkelte.

Undergrupper/
typer

Evt. tidsgrænse for forløb/
ydelsen?

Lov om en aktiv
socialpolitik §70
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Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§142

Fleksjob, fleksjobberettigede og
ledighedsydelse
Generelt

Undergrupper/
typer

Lovhenvisning

Evt. tidsgrænse for forløb/
ydelsen?

Borgere med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne kan få
bevilget fleksjob. Et fleksjob er et job, hvor en borger arbejder på
nedsat tid og/eller med nedsat intensitet. Der er typisk en række
skånehensyn, der skal tages i fleksjob, men i princippet er man
ansat på lige vilkår med andre ansatte på fuld tid. Man kan i
princippet bevilliges fleksjob, hvis man kun kan præstere 2 timers
arbejde om ugen.
For at blive fleksjobberettiget
• Skal man være under folkepensionsalderen
•K
 ommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og
varigt nedsat
• Alle muligheder for at opnå en ordinær ansættelse, fx gennem
omplacering, andre arbejdsområder og støtteforanstaltninger
skal være undersøgt.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§ 116

Ledige fleksjobberettigede skal stå til rådighed for det generelle
arbejdsmarked og i udgangspunktet selv søge job – med de relevante skånehensyn (herunder nedsat tid).

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§75

Afgørelser omkring berettigelse til fleksjob træffes som udgangspunkt på baggrund af en indstilling fra Rehabiliteringsteamet.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §
118

Borgere i fleksjob efter den gamle ordning (bevilliget- og startet
i deres nuværende ansættelsesforhold før 1. januar 2013). Under
denne ordning kan borgere arbejde i fleksjob ned til 10 timer om
ugen.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§133

Borgere i fleksjob efter den nye ordning (bevilliget eller startet i
nuværende ansættelsesforhold efter 1. januar 2013). Under denne
ordning kan borgere arbejde i fleksjob ned til 2 timer om ugen
med henblik på, at borgeren på sigt får flere timer.
Jobcenteret følger op på borgerens fleksjob, hver gang der er gået
2 ½ år i fleksjobbet. Dette gælder, uanset om borgeren er ansat
før eller efter 2013.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats §
122 & 123

Andet

Midlertidige fleksjob
Et fleksjob bevilges første gang for en femårig periode. Dvs. det
er midlertidigt.
Borgere over 40 år, hvis arbejdsevne ikke har udsigt til bedring,
kan tildeles permanent fleksjob efter det første midlertidige fleksjob.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§120

Borgere under 40 år, bevilges som udgangspunkt fleksjob fem år
af gangen.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§120

Under den nye fleksjobordning aflønnes borgere kun i forhold
Lov om en aktiv
til det præsterede arbejde. De aflønnes ikke i forhold til den tid,
beskæftigelsesindsats
de har været om at udføre arbejdet. Dvs., at en borger i fleksjob fx §122 stk.2
godt kan bruge 20 timer om ugen på at præstere, hvad der svarer
til 15 timers arbejde. I sådanne tilfælde aflønnes borgeren kun for
15 timers arbejde. Der er dog ikke tale om en arbejdsgivervurdering fra gang til gang.

Ledighedsydelsesmodtagere er ledige fleksjobberettigede borgere. Bekendtgørelse af lov
Eller fleksjobsberettigede borgere som aktuelt ikke arbejder p.g.a: om aktiv socialpolitik
sygdom, barsel, sorgorlov, ferie etc.
§74
Ydelse

Borgere i fleksjob efter den gamle ordning modtager fuld løn fra
deres arbejdsgiver. Arbejdsgiveren modtager refusion fra kommunen på enten 2/3 eller 1/2 af lønnen.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§133

Borgere i fleksjob efter den nye ordning modtager kun løn fra
deres arbejdsgiver, for de reelle timers arbejde de udfører. Derudover modtager de et flekslønstilskud fra kommunen. Størrelsen af
flekslønstilskuddet beregnes ud fra lønnen fra arbejdsgiver mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
§123

Ledige fleksjobbere modtager ledighedsydelse.

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik §74
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Ressourceforløb

Lovhenvisning

Generelt

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§112

Ressourceforløb er forløb målrettet personer, der har komplekse
problemer, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats. For at få bevilget et ressourceforløb skal borger opfylde mindst en af følgende 3 betingelser:
• Personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse.
•P
 ersonen har deltaget i tilbud eller revalidering efter denne lov
uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet.
• Kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende
indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.
Et ressourceforløb udgøres af en tværfaglig og helhedsorienteret
indsats for de berørte borgere. Indsatsen i ressourceforløbet skal
være sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job
eller uddannelse. Fokus for forløbet er at udvikle borgerens arbejdsevne gennem en konkret og helhedsorienteret indsats, hvor
målet i forhold til arbejde og uddannelse, samt den enkeltes for-

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§113

udsætninger og behov styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang.
Ressourceforløbet bør som udgangspunkt omfatte mere end rent
beskæftigelsesrettede tiltag. Ressourceforløb kan fx også inkludere sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud. De forskellige
tiltag skal kombineres og koordineres på tværs. Dette sker med
udgangspunkt i rehabiliteringsplanen og Rehabiliteringsteamets
indstilling.

Ydelse

Borgere i ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse. Denne ydelse er på kontanthjælpsniveau, men er uafhængig af både
ægtefælles og samlevers indkomst og (egen) formue.

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§68

Hvis en borger forud for et ressourceforløb modtog sygedagpenge eller ledighedsydelse, modtager borgeren en ressourceforløbsydelse på niveau hermed. Borgere kan dog kun modtage
ressourceforløbsydelse på niveau med sygedagpenge, så længe de
vil være berettiget til at modtage sygedagpenge. Fx hvis sygedagpengene har været forlænget i forbindelse med en arbejdsskadesag.

Bekendtgørelse af lov
om aktiv socialpolitik
§68

Evt. tidsgrænse for forløb/
ydelsen?

Varigheden af et ressourceforløb er mellem 1-3 tre år pr. forløb.
Lov om en aktiv
Der er mulighed for flere forløb i træk, afhængig af borgers alders- beskæftigelsesindsats
gruppe
§114

Andet

Borgere i ressourceforløb får en koordinerende sagsbehandler,
der bliver gennemgående i forløbet. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at personen får en helhedsorienteret indsats,
der er tværfaglig og koordineret på tværs af de kommunale forvaltninger og andre myndigheder.

Lov om organisering og
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen
m.v. §9-12

Personer under 40 år skal som udgangspunkt have deltaget i et
ressourceforløb før der kan tilkendes en førtidspension. Et forløb
skal dog indeholde indsatser, som kan forventes at have en indflydelse på funktionsniveauet og dermed en positiv udvikling af
arbejdsevnen.
Sagen skal for Rehabiliteringsteamet, før en borger kan bevilliges
et ressourceforløb.
Undergrupper/
typer

Ikke relevant for denne gruppe.
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Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§36 stk. 3

Førtidspension, seniorpension &
tidlig pension

Lovhenvisning

Tidlig pension (i folkemunde: ”Arne-pension”)

Generelt

Førtidspension kan bevilliges, hvis en borger er fyldt 40 år og
arbejdsevnen er så varig og væsentligt nedsat i ethvert erhverv, at
borgeren ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob.
Borgere under 40 år kan kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Bekendtgørelse af lov
om social pension §16

Tidlig pension er tilbagetrækningsydelse - det vil sige en ydelse
for borgere, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Alle sager om pension skal som udgangspunkt forelægges for
Rehabiliteringsteamet, der kommer med en indstilling i forhold
til, om borgeren bør tilkendes pension eller ej. Typisk går der et
længere forløb forud for, at kommunen bevilliger pension. I helt
særlige tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle på
borgerens arbejdsevne – herunder borgere i terminalfasen af en
sygdom - kan der bevilliges pension, uden at sagen har været
forelagt for rehabiliteringsteamet.

Lov om organisering
og understøttelse af
beskæftigelsesindsatsen m.v. §11

Førtidspensionister har som udgangspunkt ikke en sag i Jobcen-

Lov om en aktiv be-

tret. De kan dog få en sag i forbindelse med skånejob eller
lignende.

skæftigelsesindsats
§6.11

Undergrupper/
typer

Tidlig pension betyder, at man har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis man opfylder betingelserne for, hvor mange
år man har været tilknyttet arbejdsmarkedet.
Man optjener anciennitet fra det fyldte 16. år og frem til det
tidspunkt, hvor der er 6 år (7 år for visse årgange), til man når
folkepensionsalderen.
Ud over alder og krav om tilknytning til arbejdsmarkedet (anciennitet) skal man opfylde en række generelle betingelser.

Borgere med højest 6 år til folkepensionen kan ansøge om seniorpension.
For at få seniorpension er det et krav, at:
•p
 ersonen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet
med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og
•p
 ersonens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om
ugen i forhold til seneste job.

Bekendtgørelse af lov
om social pension §26g

• Være dansk statsborger
• Have fast bopæl i Danmark
• Have boet i Danmark i mindst tre år, fra det fyldte 15 år, til pensionsalderen
• Man må ikke modtage førtidspension eller seniorpension
Ydelse

Pensionsloven §26a

Førtidspensionister modtager førtidspension.
For borgere som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003,
gælder reglerne om førtidspension efter gammel ordning. Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension.

Det er desuden en betingelse, at borgeren opfylder de grundlæggende krav til statsborgerskab, bopæl og bopælstid, som gælder
for ret til pension efter lov om social pension.

For borgere som er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003
samt seniorpension er størrelsen af deres pension afhængig af,
om de er enlige eller i et forhold, og hvorvidt de og en eventuel
ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse.

Bekendtgørelse af lov
om social pension §16
Bekendtgørelse af lov
om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig
førtidspension §13
Bekendtgørelse af lov
om social pension §32a

Seniorpensionen har kunnet tilkendes siden 1. jaunar 2020.

Evt. tidsgrænse for forløb/
ydelsen?

Borgere der er bevilget seniorpension modtager seniorpension.
Ydelsen er afhængig af indkomst og hvorvidt seniorpensionsmodtager er samboende eller alene.

Bekendtgørelse af lov
om social pension §32a

Borgere der er bevilget tidlig pension, modtager tidlig pension.
Størrelsen af deres tidlig pension afhængig af, hvorvidt de har
indkomster over en vis størrelse, samt om borger har anden pensionsordning.

Bekendtgørelse af lov
om social pension
kapitel 4 b

Som udgangspunkt er førtidspension ikke en midlertidig ydelse.
I helt særlige tilfælde kan der dog bevilliges midlertidig førtidspension.
Førtidspensionister der når folkepensionsalderen overgår til
folkepension.
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Andet

Borgere har ret til selv at søge om førtidspension. I sådanne
tilfælde sker det på det foreliggende grundlag. Her vil kommunen
ikke iværksætte nye undersøgelser omkring borgernes helbred
og arbejdsevne. Kommunen vil i stedet indhente alle relevante
oplysninger herom, hvor de forefindes. Hvis ansøgere af pension
ikke opfylder kravene til at få bevilliget førtidspension, kan sagen
behandles uden om Rehabiliteringsteamet.

Pensionsloven §17
stk. 2

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller
overgangsydelse
Generelt

Lovhenvisning

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er rettet Lov om en aktiv
mod borgere, som ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller socialpolitik §11
Grønland i 9 år ud af de sidste 10 år.
Visse borgere er imidlertid undtaget fra opholdskravet

Borgere har ret til selv at søge om seniorpension
Borgerne kan selv søge seniorpension. Det foregår digitalt og ved
brug af NemID. Ansøgningen indgives til Seniorpensionsenheden
tidligst 6,5 år før folkepensionsalderen.

Pensionsloven §26b

Borgere har ret til selv at søge om tidlig pension
En person, der er 6 år eller mindre fra folkepensionsalderen, kan
ansøge om tidlig pension.

Pensionsloven §26r

Borgeren skal opfylde de samme betingelser for at modtage integrationsydelse som for at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
Undergrupper/
typer

Ikke relevant

Ydelse

Borgeren modtager Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller
overgangsydelse. Størrelsen på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse afhænger blandt andet af, om borgeren
er samboende, og om borgeren er forsørger.

Ansøgning skal indgives via den selvbetjenings-løsning, som Udbetaling Danmark stiller til rådighed.
Rehabiliteringsteamet kan ikke bevillige førtidspension. Rehabiliteringsteamet kommer med indstilling til førtidspension i den
givne sag. Herefter forberedes sagen af Jobcentret. Selve afgørelsen om bevilling eller afslag på pension træffes af kommunens
pensionsnævn.

Lov om en aktiv
socialpolitik §22

Pensionsloven §20

Selvforsørgende

Lovhenvisning

Generelt

Selvforsørgende er borgere, der ikke er berettigede til at modtage
ydelser efter lov om en aktiv socialpolitik. Det vil typisk være borgere der grundet formue ikke har ret til offentlig forsørgelse.

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§6.12

Denne gruppe borgere kan modtage råd og vejledning samt modtage tilbud om:
• Virksomhedspraktik
• Løntilskud
• Vejledning og opkvalificering

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §57,
66 & 90

Ydelse

Borgeren modtager ingen ydelser

Unge under 18 år

Lovhenvisning

Generelt

Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§6.13
Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats
§57 & 90

Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats
Denne gruppe borgere kan modtage råd og vejledning samt modtage tilbud om:
• Virksomhedspraktik
• Vejledning og opkvalificering

Ydelse
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Lov om en aktiv
socialpolitik §11 stk.10

Borgeren modtager ingen ydelser
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