Tillæg til
beskæftigelsesplan for
Haderslev Kommune
Gældende for 2020

Forord
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Haderslev
Kommune vedtog torsdag den 13. december 2018
en beskæftigelsesplan for Haderslev Kommune
gældende for perioden 2019 – 2021.
I 2019 er der kommet yderligere krav til
beskæftigelsesplanen og et tillæg til den gældende
beskæftigelsesplan er derfor nødvendig.

bliver givet kommunerne langt større frihed til at
planlægge indsatsen for de ledige. Fremover kan
indsatsen i kommunerne i højere grad tilrettes med
udgangspunkt i den enkelte borger. Den kommende
forenkling af beskæftigelsesindsatsen træder i kraft
den 1. januar 2020.

Siden beskæftigelsesplanen for Haderslev Kommune

De tre beskæftigelsespolitiske mål for 2020 er:
• Virksomhederne skal sikres den nødvendige og
kvalificerede arbejdskraft.

blev vedtaget i december 2018, er der kommet krav
om at indsatsen med repatriering beskrives i den
kommunale beskæftigelsesplan.

• Flere flygtninge og familiesammenførte skal være
selvforsørgende
• Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Derudover er, antallet af beskæftigelsespolitiske mål
også blevet reduceret fra seks mål til tre mål.

De tre beskæftigelsespolitiske mål er overført
fra 2019. Indsatsen for disse mål er beskrevet i
beskæftigelsesplanen for 2019 – 2021.

Reduktionen af antallet af mål skyldes, at der med den
kommende forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Indsatsen med vejledning og
information om repatriering
efter repatrieringsloven
Jobcentret samarbejder med Dansk Flygtningehjælp
om at vejlede og informere flygtninge og indvandrere
om repatriering.
Indsatsen i Jobcentret gennemføres, som en naturlig
del af den generelle vejledningsforpligtigelse som
flygtninge og indvandrere modtager ved samtaler på
Jobcentret.
Det er Dansk Flygtningehjælp som yder konkret
rådgivning til flygtninge og indvandrere om at vende
hjem til deres hjemland.

Det er muligt, at få økonomisk støtte til repatriering. Der
ydes økonomiske til følgende:
• Rejseudgifter: En enkeltbillet til hjemlandet eller
det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan
kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis
det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt
svage personer.
• Transport af personlige ejendele eller hjælp til
udgifter til køb af personligt bohave
• Hjælp til etablering i hjemlandet
• Indkøb og transport af erhvervsudstyr
• Transport af erhvervsudstyr
• Udgifter til sygeforsikring til personer
• Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret
medicin
• Udgifter til medbragte personlige medicinske
hjælpemidler
• Udgifter til skolegang til skolesøgende børn
• Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter
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