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I 2020 og 2021 har beskæftigelsesområdet været 
præget af sundhedskrisen som følge af Covid 19. 
Det har påvirket den vækst og øgede beskæftigelse, 
som Haderslev Kommune ellers har oplevet de 
foregående år. 
Det har blandt andet betydet en stærk stigning i 
ledigheden og antallet af sygemeldte borgere, som 
hen over sommeren og efteråret blev afløst af et 
tilsvarende fald i ledigheden. Det betyder, at vi næsten 
er på samme niveau som før nedlukningen i marts 
2020. Det har dog haft den virkning, at vi ser en stigning 
i antallet af langtidsledige, og at der stadig er flere 
sygemeldte borgere end før Covid 19, hvilket gør sig 
gældende for så godt som samtlige landets kommuner.

Trods Covid 19 er der gang i arbejdsmarkedet, og der er 
stadig stor efterspørgsel på arbejdskraft. 
Der er opstået nye og andre jobs, mens nogle områder 
og funktioner er lukket ned, og nogle af disse kommer 
formentlig ikke tilbage.
Mange nyledige er kommet hurtigt i job. I bygge- og 
anlægsbranchen, indenfor hotel- og restauration, 
industri og pleje- og omsorgssektoren ser vi fortsat ind 
i en stigende mangel på arbejdskraft i et omskifteligt 
arbejdsmarked. 

Covid 19 har lært os, at vi til stadighed og nu i endnu 
højere grad skal være klar til at udvikle og om- og 
nedlægge tilbud og indsatser. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har 
siden september 2020 drøftet og arbejdet med 
at formulere og sætte retning for de næste års 
beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplanen 2022-23 er på baggrund af disse 
drøftelser bygget op om seks politiske fokusområder, 
som vi i udvalget er enige om, skal have en særlig 
prioritering i den kommende periode.

De politiske fokusområder er

 • Virksomhedssamarbejde
 • Tværgående samarbejde
 • Opkvalificering og Uddannelse
 • Unge og Uddannelse
 • Integration og Beskæftigelse
 • Fastholdelse af sygemeldte på    
  arbejdsmarkedet 

Fokusområderne “Unge og uddannelse” og 
“Fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet”.er 
indarbejdet i Beskæftigelsesplanen for 2021.
Den situation vi står i efter Covid 19 kræver vilje, solid 
faglig viden og samarbejde, når vi skal skabe resultater 
til gavn for borgere og virksomheder i Haderslev 
Kommune,

Udvalgsformand Jon Krongaard, på vegne af 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Forord
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Beskæftigelsesplanen 2022-23 består af to dele. 

Første del indeholder de politiske visioner, overordnede 
målsætninger og fokusområder. 
Denne del forventes at være konstant i hele 
perioden, og drejer sig primært om de politiske 
prioriteringer samt rammen og retningen for 
beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune. 
 
Anden del indeholder mål og indsatser. Denne 
del forventes justeret fra år til år. Det drejer sig om 

ministermålene (”De beskæftigelsespolitiske mål”), 
som udmeldes hvert år, og den konkrete tilgang til 
indsatser, metoder og målgrupper. Det vil ligeledes 
fremgå af denne del, hvis der et givent år er andre tiltag 
eller initiativer, som spiller en særlig central rolle for 
beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplanen består således af to separate 
dele, som dog bør læses i sammenhæng. 

Læsevejledning
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I denne del af beskæftigelsesplanen beskrives 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets politiske 
vision og prioriteringer (fokusområderne), som sætter 
ramme og retningen for beskæftigelsesområdet i 
Haderslev Kommune de kommende år.

Indledning

Formålet med beskæftigelsesplanen er at sætte en 
klar politisk retning for beskæftigelsesindsatsen. 
I Haderslev Kommune er det Beskæftigelses- 
og Integrationsudvalget, som vedtager 
beskæftigelsesplanen. 

Denne beskæftigelsesplan gælder for 2022 – 2023. 

Beskæftigelsesplanen består af den politiske vision, 
de politiske fokusområder, de beskæftigelsespolitiske 

mål, og indsatser. Den sikrer sammenhæng mellem 
den politiske vision, fokusområder og indsatser for 
området.
 
Beskæftigelsesplanen er en del af styringskonceptet, 
som sikrer, at

 • indsatsen bygger på gældende lovgivning og  
  retspraksis
 • de politiske målsætninger og prioriteringer  
  opfyldes
 • de økonomiske rammer overholdes 
 • alle ledere og medarbejder på    
  beskæftigelsesområdet kender de relevante  
  mål og delmål

Styringskonceptet kan illustreres således:

Del 1 – Politik, vision og 
fokusområder

Arbejdsmarkedspolitik - Lovgivning

Vision, strategi og fokusområder

Beskæftigelsesplan

Økonomisk ramme

Beskæftigelsesmål/Området

Resultatmål/Team
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Haderslev Kommune er en kommune med cirka 55.000 
indbyggere, og der er cirka 23.000 arbejdspladser.  
Haderslev Kommune er en traditionel landkommune 
og en del af region Syddanmark. 
I 2020 var 29 % af arbejdsstyrken på offentlig 
forsørgelse i Haderslev Kommune.

Der er cirka 35.000 borgere i den erhvervsaktive 
alder (16 –66 år) i Haderslev Kommune. 
Beskæftigelsesmæssigt ligger Haderslev Kommune et 
spændende sted, Når man bor i Haderslev Kommune, 

er der under en times kørsel til byerne Esbjerg, Kolding, 
Sønderborg, Odense, Vejle og Flensborg. 

Erhvervslivet og beskæftigelsen i Haderslev Kommune 
er præget af at ligge i Sønderjylland med det kulturelle 
og historiske snit, som følger med i at være en 
kommune med militære garnisoner og domkirke.

I figur 1 ses den procentmæssige fordeling af 
arbejdspladser på brancher i Haderslev Kommune.

1 Der er medtaget ydelser med kommunal finansiering.

Figur 1
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Haderslev Kommune er en kommune med cirka 55.000 
Visionen for beskæftigelsesområdet i Haderslev 
Kommune er:

Flest mulige i selvforsørgelse.

Visionen er et udtryk for, at beskæftigelsesindsatsens 
primære opgave er at understøtte borgerne til at 
blive selvforsørgende og sikre virksomhederne den 
arbejdskraft, de har brug for.
Det er vigtigt for Beskæftigelses- og Integrations- 
udvalget, at alle værktøjerne i beskæftigelses-
lovgivning bliver brugt med henblik på, at borgerne i 
Haderslev Kommune kommer i selvforsørgelse. 
Visionen er også en tro på, at der er livskvalitet i at klare 
sig selv og have en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Visionen og beskæftigelsesplanen skal også ses i 
forhold til kommunalbestyrelsens vækstdagsorden, 
hvor beskæftigelsesindsatsen har en vigtig rolle i 
forhold til at sikre arbejdskraft. 

Det overordnede mål for Haderslev Kommune 
er at ligge i den bedste halvdel (mindst at være 
på 49. plads) ved udgangen af 2023 i forhold 
Beskæftigelsesministeriets officielle benchmarking. 
Dette kræver en forbedring på 29 pladser. 
Ved Beskæftigelsesministeriets sidste officielle 
benchmarking i december 2020 lå Haderslev 
Kommune nr. 78 i Danmark, hvilket var en fremgang på 
9 pladser siden december 2019. 

Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune tager 
udgangspunkt i den enkelte borger og i at understøtte 
den enkelte til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Det kan være på fuldtid, deltid, med forskellige typer af 
støtteforanstaltninger eller med få timers job om ugen.

Samarbejdet med virksomhederne er en vigtig 
forudsætning for at skabe et arbejdsmarked for alle. 
Det er oplevelsen, at mange virksomheder i Haderslev 
Kommune ønsker at samarbejde om at skabe et 
rummeligt arbejdsmarked med plads til alle borgere. 
Borgeren har krav på respekt og forståelse af de 
forhold, der står i vejen for dennes tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Borgerne skal opleve at blive 
inddraget, set og hørt. Samtidig er det vigtigt, at 
borgeren forstår regler og rammer for ledighed og 
informeres tydeligt om de krav og forventninger, der 
stilles. 

Det er en politisk ambition, at beskæftigelsesplanen 
skal forstås i forhold til den ramme, som opsættes i 
forhold verdensmålene. Herunder særligt verdensmål 
nummer otte: ”Anstændige jobs og økonomiske 
vækst. Målet handler om at fremme økonomisk vækst 
ved at skabe højere produktivitet og teknologiske 
gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse 
og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.”

Arbejdet med verdensmålet betyder blandt andet, at 
der i beskæftigelsesindsatserne skal arbejdes med 
 • udviklingsorienterede politikker, der skaber  
  anstændige jobs og iværksætteri, som   
  fremmer en formalisering og udvikling   
  af mikro-, små- og mellemstore virksomheder. 
 • anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd,  
  herunder også unge og personer med   
  handicap og med lige løn for arbejde   
  af samme værdi. 
 • andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse  
  eller under uddannelse væsentligt reduceres.

Vision for beskæftigelsesområdet
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Fokusområderne er et politisk værktøj til at sætte 
retning i forhold beskæftigelsesindsatsen. Formålet er, 
at politikerne bruger deres indflydelse til at beslutte 
de fokusområder, hvor de ønsker, at Jobcentret skal 
arbejde med særlige indsatser. 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet, 
at de politiske fokusområder for den kommende 
beskæftigelsesplan er,
 • Unge og uddannelse
 • Virksomhedssamarbejde
 • Tværgående samarbejde
 • Opkvalificering og uddannelse
 • Integration og beskæftigelse
 • Fastholdelse af sygemeldte på 
arbejdsmarkedet 

Fokusområde - Unge og Uddannelse
For udvalget handler det om: 
 • Flere unge skal påbegynde og gennemføre en  
  uddannelse
 • Fastholdelsesmentorer, som fastholder de  
  unge på uddannelsen 
 • Økonomisk rådgivning, der kan bidrage til, 
  at den unge får overblik oven sin egen   
  økonomiske situation
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
 • Støtte og rådgivning både før og efter endt  
  uddannelse
 • Tidlig indsats inden den unge bliver 18 år
 • Lave realistisk forventningsafstemning med  
  den enkelte unge

Fokusområde - Virksomhedssamarbejde
For udvalget handler det om:  
 • Indsatser skal være meningsgivende og  
  fornuftige for både borgere, virksomheder og  
  kommunen
 • Særlig fokus på virksomhedssamarbejdet med  
  Haderslev Kommune som virksomhed
 • Proaktiv og direkte service til og vejledning af  
  virksomheder 
 • Information til virksomhederne om  
  mulighederne ved at samarbejde med   
  Jobcentret - oplyse om hvilke muligheder   
  Jobcentret har for at hjælpe virksomhederne

Fokusområde - Fastholdelse af sygemeldte på 
arbejdsmarkedet
For udvalget handler det om:  
 • Tidlig og differentieret indsats med   
  udgangspunkt i borgerens og virksomhedens  
  behov for vejledning og indsats
 • Særlig indsats/samarbejde med virksomheder  
  med højt sygefravær 
 • Bedre kommunikation til borgerne 
 • Øget tværfagligt samarbejde fx med   
  sundhedsområdet 
 • Fokus på handicapkompenserende ordninger  
  - hjælpemidler, personlig assistance osv.
 • Udvikling af en ny strategi på    
  sygedagpengeområdet

Fokusområde - Uddannelse og opkvalificering
For udvalget handler det om:  
 • Bruge uddannelse til at få borgerne væk fra  
  ledighed - fra ufaglært til faglært
 • Opkvalificering af borgere, mens de fortsat er i  
  job
 • Fokus på områder med jobåbninger/ 
  mangel  på arbejdskraft og brancher med   
  gode jobmuligheder
 • Alder bør ikke spille ind, der skal investeres i  
  alle borgere
 • Økonomisk rådgivning, der kan hjælpe   
  borgeren til at få overblik over egen økonomi  
  og vise konsekvenser ved f.eks. uddannelse
 • Voksenlærlinge, særlige målrettede forløb og  
  revalidering
 • Samarbejde med A-kasser og fagforeninger

Fokusområde - Integration og Beskæftigelse
For udvalget handler det om:  
 • Brug af sport og foreningsarbejde, som kan 
  bidrage til at skabe integration i    
  lokalsamfundet
 • At komme i beskæftigelse er væsentligt for  
  integrationen
 • Borgerne skal forstå det danske system, den  
  danske kultur og det danske sprog 
 • Vigtigt at blive en del af den danske kultur og  
  blive tilknytte arbejdsmarkedet 
 • Fokus på kvinderne. Ikke indsatser kun for   
  kvinder med anden etnisk baggrund - det er  
  isolation og ikke integration – det gavner ikke  
  kvinderne 

Fokusområder
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Fokusområde - Tværfagligt samarbejde
For udvalget handler det om:  
 • Koordinering af samarbejde mellem flere  
  forvaltninger 
 • Hele kommunen skal arbejde sammen om  
  borgeren/familien
 • Samarbejde med Rusmiddelcentret,  
  Lokalpsykiatri, Sundhedscentret,  
  Borgerservice og Børn & familie 

Andre opmærksomhedspunkter
Udvalget ønsker, at der også i den kommende periode 
er fokus på at: 
 • Skabe et bedre Image - Jobcentret skal være  
  et sted, som både virksomheder og borgere  
  har lyst til at kontakte for at få hjælp/ 
  inspiration 
 • Øge borgernes lyst til at opsøge Jobcentret  
  for at modtage rådgivning om uddannelse,  
  karrieremuligheder, job og økonomi
 • En fortsat udvikling af den professionelle  
  indsats og kultur i Jobcentret
 • Fokus på indsats og effekt, så vi gør det, som  
  virker
 • Opmærksom på langtidsledige (reducere  
  antallet af langtidsledige)
 • Borgere med handicap skal fastholdes på og  
  støttes i at komme i job

Særlig indsatsområder
Veteranindsatsen
Veteranindsatsen består af en lang række forskellige 
indsatser blandt andet tæt kontakt med den enkelte 
veteran, etablering af behandling og netværk for 
den enkelte, relationsarbejde, deltagelse i centrale 
landsdækkende veteranfora og samarbejde med 
forskellige interessenter.

Veteranindsatsen varetages af veterankoordinatoren. 

Haderslev Kommune er en garnisonsby. Der er pt. 747 
registrerede veteraner i Haderslev Kommune.

Socialøkonomi
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har besluttet 
og afsat midler til, at det skal gennemføres et projekt 
om socialøkonomi i perioden fra 4. kvartal 2021 og til 3. 
kvartal 2024. 

Projektets formål er at skabe arbejdspladser 
indenfor det socialøkonomiske område. Dette skal 
ske ved at skabe en proces og kultur for at tænke i 
social ansvarlighed og livskvalitet. Et af projektets 
helt centrale områder er at tilbyde én indgang til 
iværksættere og virksomheder, som driver eller ønsker 
at drive en socialøkonomisk virksomhed.
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Den anden del af beskæftigelsesplanen handler om 
mål og indsatser. Beskæftigelsesministeren udmelder 
hvert år nogle ministermål, som alle landets kommuner 
vil blive målt på. Derudover er der nogle lokale mål, 
som er gældende kun for Haderslev Kommune. På 
baggrund af de valgte mål iværksættes relevante 
indsatser. 

Under afsnittet Beskæftigelsesmål og indsatser er der 
konkrete beskrivelser af målgrupper, mål og indsatser/
metoder. Dette er udarbejdet af Jobcentret.

Ministermål for 2022
Målene er:
1. Alle ledige skal have en værdig  
 sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal  
 være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i  
 beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige  
 og kvalificerede arbejdskraft

På grund af Covid-19 er det valgt, at ministermålene for 
2021 videreføres til 2022. Fælles for målene er, at de alle 
har til formål at få flere med i arbejdsfællesskabet og 
dermed sikre danske virksomheder den arbejdskraft, 
som de har behov for. Ministermålene understøtter 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets vision 
om “Flest mulige i selvforsørgelse”. Vigtigheden 
af at fastholde det fokus er kun blevet større med 
situationen med Covid 19. 

Del 2 – Mål og indsatser
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Jobcentret har som en del af en organisatorisk 
implementering arbejdet med at omsætte den politisk 
vision, de politiske fokusområder og ministermålene til 
konkrete mål og indsatser/metoder. 

Det at beskrive konkrete mål, indsatser og metoder 
skal ske i samarbejde med medarbejderne i 
Jobcentret. Dette er en vigtig proces for at skabe 

kendskab og ejerskab til beskæftigelsesplanen blandt 
medarbejderne. Implementeringsprocessen er også 
en mulighed for at skabe sammenhold, en fælles 
forståelse og retning om beskæftigelsesindsatsen i 
hele Jobcentret.

Produktet af dette arbejde beskrives i nedenstående 
tabel.  

FOR UDVALGET HANDLER DET OM:  

• Flere unge skal påbegynde og gennemføre en   
	 uddannelse 
• Fastholdelsesmentorer, som fastholder de unge  
	 på	uddannelsen  
• Økonomisk rådgivning, der kan bidrage til, at   
 den unge får overblik oven sin egen økonomiske  
	 situation 
•	 Samarbejde	med	uddannelsesinstitutioner  
• Støtte og rådgivning både før og efter endt  
	 uddannelse 
•	 Tidlig	indsats	inden	den	unge	bliver	18	år 
• Lave realistisk forventningsafstemning med den  
 enkelte unge

Fokusområde - Unge og Uddannelse 

JOBCENTRETS TILGANG/INDSATS: 

Tidlig	indsats: 
•	 Fælles	visitation/screening	UU/jobcenter 
• Uddannelses- og jobrettet Introforløb med  
 realistisk forventningsafstemning og    
	 rammesætning  
 
Særlig tilrettelagte forløb målrettet mod sårbare/
udsatte	unge 
• Fodboldprojekt
• Cykelprojekt
•	 Særlig	indsats	for	piger	–	fitness,
• Projekt 6510
 
Styrket samarbejde	med
• uddannelsesinstitutionerne om
	 •	 flere	unge	på	EUD
	 •	 uddannelsespålæg 
	 •	 frafaldstruede /fastholdelse
 • Internationale studerende (sprogcenter)
 • Fastholdelsesmentorer
• Headspace omkring udsatte unge
•	 Den	boligsociale	helhedsplan
• Børn og kultur om
 • de 15-17-årige generelt
 • unge med kriminalitetsbaggrund
• Voksen og Sundhed om
 • sundhedsfremmende indsatser
 • autisme og hjerneskadeområderne
• Alle forvaltningsområder om Kommunal Unge   
	 Indsats	(KUI)   

Beskæftigelsesmål og indsatser
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FOR UDVALGET HANDLER DET OM:  

• Indsatser skal være meningsgivende og   
 fornuftige for både borgere, virksomheder og   
	 kommunen 
• Særlig fokus på virksomhedssamarbejdet med   
	 Haderslev	Kommune	som	virksomhed 
•	 Proaktiv	og	direkte	service	for	virksomheder 
• Information til virksomhederne om  
 mulighederne ved at samarbejde med  
 Jobcentret - oplyse om hvilke muligheder  
	 Jobcentret	har	for	at	hjælpe	virksomhederne 

Fokusområde - Virksomhedssamarbejde 

JOBCENTRETS TILGANG/INDSATS: 

Attraktiv og professionel samarbejdspartner for 
virksomhederne omkring
• rekruttering
• fastholdelse
•	 opkvalificering	af	medarbejdere

Proaktiv	og	direkte	service	i	form	af: 
•	 direkte	rekruttering 
•	 Jobrotation 
•	 Voksenlærlinge 
•	 Fleksjobordning 
•	 Småjob/ ordinær timer 
•	 Hybridjob 
•	 Løntilskudsjob 
•	 Virksomhedspraktik 
•	 VITAS	-	Support 
•	 Arbejdsfordelinger m.m.

Styrkelse af samarbejdet med
•	 Haderslev	Erhvervsråd
• Job7 kommunerne
• Job Sønderjylland kommunerne

Særlige indsatser
•	 Virksomhedsforlagt	danskundervisning 
• Fastholdelsesindsats
	 •	 Fast	track	-	1.	samtale	afholdes	på		 	
  virksomheden sammen med arbejdstager  
  og arbejdsgiver
 • Information til og rådgivning af    
  virksomheder om mulighederne  
  for støtte i form af blandt andet  
  hjælpemidler, indretning, personlig  
	 	 assistance, §-56/58a	m.v.
 • Fast kontaktperson ordning til    
	 	 virksomheder	med	højt	sygefravær  
	 •	 Dialog	med	virksomheder,	der	oplever	 
  mangel på arbejdskraft med fokus på  
	 	 opkvalificering,	substitutionsarbejdskraft,		
	 	 rekruttering	m.v.
  
Samarbejde omkring sociale klausuler i kontrakter 
mellem Haderslev kommune og ekstern 
leverandør.  
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FOR UDVALGET HANDLER DET OM:   

•	 Tidlig	og	differentieret	indsats	med	 
 udgangspunkt i borgerens og virksomhedens  
	 behov	for	vejledning	og	indsats 
• Særlig indsats/samarbejde med virksomheder  
	 med	højt	sygefravær  
•	 Bedre	kommunikation	til	borgerne  
• Øget tværfagligt samarbejde, fx med  
	 sundhedsområdet  
• Fokus på hjælpemidler, personlig assistance  
	 osv. 
• Udvikling af en ny strategi på  
	 sygedagpengeområdet 

Fokusområde - Fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet 

JOBCENTRETS TILGANG/INDSATS: 

Tidlig indsats:
•	 Øget fokus på indsats	FØR	sygemelding	via		 	
	 fast	track,	handicapkompenserende ordninger,		
	 hjælpemidler, de	sociale	kapitler	m.m.
•	 Øget	fokus	på risiko	for	lang	sygemelding,	 
 tilbagevenden eller behov for brancheskift 
•	 For	alle sygemeldte	i beskæftigelse skal	 
 der indenfor de første 8 uger, afholdes  
	 fastholdelsessamtale	ude	på	virksomheden -	 
	 fokus	på muligheder	og delvis	raskmelding	 
 med en optrapningsplan

Særlige indsatser:
• Fokus på Haderslev Kommune (som  
	 virksomhed)	-	øget	samarbejde	med	Løn,	HR	og	 
 relevante fagområder
• Fokus på ledige sygemeldte - tæt samarbejde  
	 med	Team	A-dagpenge. 
•	 Komplekse borgerforløb	-	samarbejde	 
 med øvrige forvaltningsområder, regionale  
 samarbejdspartnere og specialister
      
Bedre kommunikation med og til borgerne:
• Mundtlig kommunikation med fokus på kvalitet  
	 i	indhold	og	respektfuld	tone. 
•	 Skriftlig	kommunikation	med	fokus	på tydeligt	 
 og let tilgængeligt sprog, god struktur og  
 respektfuld tone

Ny kommunikationsstrategi:
• Én indgang til sygedagpengeteamet
• Udvikling af informationsmateriale i form af  
	 digitale	filer,	informationsoplæg,	film,	indhold	 
	 på	hjemmesiden mv. 
• Synlighed på sociale medier, LinkedIn,  
	 Facebook	mv. 
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FOR UDVALGET HANDLER DET OM:   

• Bruge uddannelse til at få borgerne væk fra  
	 ledighed	-	fra	ufaglært	til	faglært 
•	 Opkvalificering	af	borgere,	mens	de	fortsat	er	i	 
	 job 
• Fokus på områder med jobåbninger/mangel på  
 arbejdskraft og brancher med gode  
	 jobmuligheder 
• Alder bør ikke spille ind, der skal investeres i alle  
	 borgere 
• Økonomisk rådgivning, der kan hjælpe borgeren  
 til at få overblik over egen økonomi og vise  
	 konsekvenser	ved	f.eks.	uddannelse 
• Voksenlærlinge, særlige målrettede forløb og  
	 revalidering 
•	 Samarbejde	med	A-kasser	og	fagforeninger 
 

Fokusområde - Uddannelse og opkvalificering 

JOBCENTRETS TILGANG/INDSATS: 

Proaktiv	og	målrettet	opkvalificering	og	
uddannelse med fokus på
•	 fra	ufaglært	til	faglært 
• Behov for brancheskift og brug af    
 voksenlærlingeordning og jobrotation

Styrkelse af samarbejdet med 
• virksomheder og uddannelsesinstitutioner   
 med særligt fokus på brancher med    
 gode beskæftigelsesmuligheder og mangel  
 på arbejdskraft, fx SOSU - fødevare- og  
	 restaurationsområdet	m.fl.
• A-kasser og faglige organisationer via  
 dialogmøder med deltagelse af a- og  
 sygedagpengeteamet

Særlige indsatser
• Information om mulighed for danskundervisning  
	 til	nytilkommende	udlændinge  
• uddannelseskonsulent- viden til borgerne  
	 om uddannelsesmuligheder	og	styrket	 
	 samarbejde	med	uddannelsesinstitutionerne  
•	 Virksomhedsforlagt	danskundervisning og	 
	 forløb	for	skrive-	og	læsesvage.	
• Økonomisk rådgivning: med fokus på borgerens  
 økonomiske muligheder under  
 uddannelsesforløb
 
Deltagelse	i	samarbejdsfora:
•	 Job7.dk	-	Samarbejde	med	fokus	på	 
	 opkvalificering	og	rekruttering	inden	for	 
 brancheområder med mangel 
•	 Job-Sønderjylland	-	samarbejde med	fokus	 
	 på	opkvalificering	og	rekruttering	inden	for	 
	 brancheområder	med	mangel 
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FOR UDVALGET HANDLER DET OM:   
 
• Brug af sport og foreningsarbejde, som kan  
 bidrage til at skabe integration i lokalsamfundet
• At komme i beskæftigelse er væsentligt for  
 integrationen
• Borgerne skal forstå det danske system, den  
	 danske	kultur	og	det	danske	sprog  
• Vigtigt at blive en del af den danske kultur og  
	 blive	tilknytte	arbejdsmarkedet  
•	 Fokus	på	kvinderne.	Ikke	indsatser	kun	for	 
	 kvinder	med	anden	etnisk	baggrund	-	Det	er	 
	 isolation	og	ikke	integration	–	Det	gavner	ikke	 
	 kvinderne 
 

Fokusområde - Integration og Beskæftigelse 

JOBCENTRETS TILGANG/INDSATS: 

Tværgående og professionel samarbejdspartner 
for borgere, virksomheder, frivillige og øvrige 
samarbejdspartnere, fx omkring den boligsociale 
helhedsplan.
 
Særligt fokus på 
• gennemførelse af danskuddannelse indenfor  
 de første 5 år, med særligt fokus på det danske  
	 system,	arbejdsmarked	og	kultur. 
•	 opkvalificering	af	IT-	og	sprogkompetencer	 
	 som en	vej	ind	i uddannelse	og	arbejde. 
•	 uddannelse	og	opkvalificering	af	langtidsledige	 
 med anden etnisk baggrund end dansk, der står  
	 uden	for	arbejdsmarkedet. 

Målrettede	opkvalificeringsforløb	for	borgere	med	
sproglige	udfordringer	-	fra	ufaglært	til	faglært -	
Rengøring og	SOSU
 
En	særlig	fastholdelsesindsats,	som	et	tilbud	til	
virksomhederne.
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FOR UDVALGET HANDLER DET OM:   
 
•	 Koordinering	af	samarbejde	mellem	flere	 
	 forvaltninger  
• Hele kommunen skal arbejde sammen om  
	 borgeren/familien 
•	 Samarbejde	med	Rusmiddelcentret,	 
 Lokalpsykiatri, Sundhedscentret, Borgerservice  
 og Børn & familie
 

Fokusområde - Tværfagligt samarbejde 

JOBCENTRETS TILGANG/INDSATS: 

Proaktiv, professionel og koordinerende 
samarbejdspartner for øvrige forvaltningsområder, 
regionale	og	nationale	samarbejdspartnere.
Fælles fokus på relationel koordinering som 
metode på tværs

Strategisk samarbejder med
• Seniorområdet i forhold til rekruttering  
	 til SOSU-området.
•	 Daginstitutionsområdet	med	henblik	på.	 
 hvordan vi kan understøtte hinanden på det  
 område med fokus på rekruttering,  
	 opkvalificering	og	muligvis	fastholdelse. 
• Center for Specialundervisning og  
 Kommunikation omkring borgere med særlige  
 behov/handicap
• Sundhed omkring sundhedsfremmende  
 indsatser, parallelt med    
	 beskæftigelsesindsatsen.	I	forhold	til
 • Borgere, der visiteres til indledende  
	 sundhedssamtale 
	 •	 Forløbsprogrammer	bl.a.	for	borgere	i	 
 kræft rehabilitering og borgere med moderat  
	 depression  
•	 Børn	og	Familie	og	Beskæftigelse i	forhold	til	 
 fælles indsats og plan for borgere med  
 komplekse udfordringer, hvor både børn og  
	 forældre	er	i	tilbud 
•	 Rusmiddelcenter	der	fysisk	er	til	stede	hver	uge	 
	 hos	Ungeteamet	og	deltager	i	introforløb.
  
Særlig indsatser 
• Tværfagligt samarbejde med  
 Forløbskoordinatoren i Lokal Psykiatrien/ 
	 Region	Syddanmark/Klinik	Funktion
• Tværfagligt samarbejde omkring borgere  
 med komplekse problemer gennem forskellige  
 projekterne
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