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Indledning 
Kommunalbestyrelsen skal hvert år godkende en beskæftigelsesplan, der med udgangspunkt i de 

vejledende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af ministeren, beskriver det kommende års indsats.  

Det foregående års resultater og effekter skal indgå i grundlaget for udarbejdelsen af planen. 

Lovgivningen og de vejledende beskæftigelsespolitiske mål sætter den overordnede ramme for indsatsen i 

kommunerne. Med Beskæftigelsesplanen og kommunens budget 2017 fastlægges de lokale prioriteringer 

og overordnede målsætninger i kommunalbestyrelsen, mens Erhvervs-, Beskæftigelses – og Kulturudvalget 

gennem vedtagelse af strategier for indsatsen indenfor de enkelte områder sætter rammerne for, hvordan 

de fastsatte mål skal indfries. 

Figur 1 Rammer i beskæftigelsesindsatsen 

 

De fynske kommuner under RAR Fyn1 er gået sammen i Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum i en erkendelse 

af, at arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. 

Formændene for de politiske udvalg for beskæftigelsesindsatsen godkender hvert år et fælles tillæg til 

deres beskæftigelsesplaner for de udfordringer og indsatser der samarbejdes om. Tillægget for 2017 indgår 

som bilag i denne plan. 

Beskæftigelsesplanen for 2017 suppleres af en administrativ plan, der omsætter de overordnede politiske 

prioriteringer til administrative retningslinjer og delmål.  Jobcentret vil gennem systematisk opfølgning 

have fokus på at der arbejdes mod de fastsatte målsætninger. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 

orienteres løbende om udviklingen.  

                                                           
1 Alle de fynske kommuner undtagen Middelfart, der har valgt at koble sig sammen med de syddanske kommuner 
under RAR Syd 

• Lovgivning eks. Beskæftigelseslov, sygedagpengelov mv.

• Beskæftigelsespolitiske reformer eks. jobreform, 
refusionsreform mv.

• Beskæftigelsespolitiske mål - de 4 ministermål

Landspolitiske 
prioriteringer

• Budget 2017

• Beskæftigelsesplan 2017

Overordnede lokalpolitiske 
prioriteringer

• Strategier for indsatsen overfor de enkelte målgrupper

• eks. aktiveringsstrategi for jobparate, aktivitetsparate, 
uddannelseshjælpsmodtagere, virksomhedsstrategi 
mv.

Erhvervs-, Beskæftigelses 
og Kulturudvalgets 

prioriteringer
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Beskæftigelsespolitiske mål 
Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal vejledende mål for beskæftigelsesindsatsen i det 

kommende år på områder, hvor der er særligt behov for en styrket indsats. Målene skal bidrage med at 

sætte en fælles overordnet retning for den aktive beskæftigelsesindsats på tværs af landet.  

For 2017 har ministeren udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål, der skal være med til at sikre at flere 

personer opnår eller fastholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. Erhvervs -, Beskæftigelse og 

Kulturudvalget har besluttet, at ministerens mål skal være centrale for den beskæftigelsespolitiske indsats i 

Svendborg. 

Målene lægger i forlængelse af de beskæftigelsespolitiske mål, der blev meldt ud for 2016, og understøtter 

en fortsat implementering af de reformer, der er gennemført på beskæftigelsesområdet i de senere år.  

De beskæftigelsespolitiske mål angiver en overordnet retning og udmøntes til lokale målbare 

succeskriterier senere i beskæftigelsesplanen. 

Mål 1 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  

Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte en effektiv rekruttering af 

den nødvendige arbejdskraft. Jobcentrene skal samtidig have fokus på en målrettet opkvalificering, så 

ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af virksomhederne. 

Begge dele bidrager til at forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtter 

jobcentrenes kerneopgave med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes 

behov. 

Et styrket samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne kan samtidigunderstøtte indsatsen for, at 

flere kommer i virksomhedsrettede tilbud, herunder nyankomne flygtninge og familiesammenførte og 

andre borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. 

Mål 2 Flere unge skal have en uddannelse 

Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare 

påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige 

kompetencer til at komme i beskæftigelse. Uddannelse kan i den henseende også opnås via læring gennem 

et arbejde.  

For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssig behov, herunder unge med 

funktionsnedsættelse, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.  

Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og understøtte, at flere unge får de 

afgørende forudsætninger for at fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet – nu og i fremtiden.  

Mål 3 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal 

tættere på arbejdsmarkedet  
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Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at 

komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb.  

Med indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, har regeringen indført en mærkbar 

økonomisk gevinst ved at skifte kontanthjælpen ud med en arbejdsindkomst i den lave ende af lønskalaen.  

Det er samtidig vigtigt, at kommunerne sikrer målrettet hjælp og støtte til mennesker med komplekse 

udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne, så de ved hjælp af en helhedsorienteret og tværfaglig 

indsats kan genvidste fodfæstet på arbejdsmarkedet.  

Mål 4 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  

Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og 

familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning med ca. 100.000 personer frem mod 2020.  

Samtidig ved vi, at en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte først og fremmest går 

igennem arbejdsmarkedet.  

Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst 

muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og 

det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv.  

Regeringen har derfor i foråret 2016 indgået en topartsaftale med kommunerne om et styrket 

integrationsprogram, hvor den virksomhedsrettede indsats sættes i fokus og fremrykkes. Ligeledes har 

regeringen og arbejdsmarkedets indgået en trepartsaftale om en ny integrationsgrunduddannelse (IGU), 

som udgør en trædesten til det almindelige arbejdsmarked for flygtninge og familiesammenførte, der ikke 

med det samme kan leve op til de høje krav, der stilles på det danske arbejdsmarked. 
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Lokale fokusområder på beskæftigelsesområdet 
 

Mange på langvarig offentlig forsørgelse. 
 

Beskæftigelsesområdet blev pr. 1. januar 2016 omfattet af refusionsreformen, der ændrer den statslige 

refusion til alene at være afhængig af borgerens varighed på offentlig forsørgelse, og ikke længere 

afhængig af hvilken type af ydelse eller hvilket tilbud, borgeren modtager.  Der er derfor politisk vedtaget 

en række initiativer, der skal understøtte en mere resultatorienteret og virksomhedsrettet indsats, for at 

sikre at borgerne opnår kortest mulig tid på offentlig forsørgelse.  Omlægning af tilbudsviften til en mere 

virksomhedsrettet indsats, indsats- og aktiveringsstrategier for såvel de jobparate, de unge og de 

aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt en investering i virksomhedsindsatsen er alle indsatser, der 

skal medvirke hertil.  

En af de helt store udfordringer i Svendborg Kommune er dog at der forsat ses en relativt høj andel af 

borgere på langvarig offentlig forsørgelse. Som det fremgår af figur 2 har Svendborg kommune en relativ 

konstant andel af borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet, og som har gjort det længe. Svendborgs 

andel er højere end både gennemsnittet for sammenlignelige kommuner (klynge) og landsgennemsnittet. 

Figur 2. Andel borgere på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb 
over ½ år, i forløb på sygedagpenge over 1 år eller i forløb på kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år 
ud af befolkningen (16-66 år). 

 

Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Svendborg - Jobindsats.dk  

Borgere, der har modtaget offentlig forsørgelse i mere end et halvt år, skal ofte have støtte og hjælp til at 

vende tilbage til arbejdsmarkedet, så de i sidste ende ikke ender på en varig forsørgelsesydelse som 

førtidspension. Dette gælder i særdeleshed for de borgere der har komplekse problemstillinger i form af 
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sociale-, psykiske- eller misbrugsproblemer. Persongruppen findes ofte blandt de aktivitetsparate borgere, 

hvor vejen frem mod beskæftigelse ofte forudsætter en forudgående helhedsorienteret og tværfaglig 

indsats. 

Derfor er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb på offentlig forsørgelse ofte betydelig 

længere end for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der i højere grad kan opnå beskæftigelse uden en 

forudgående helhedsorienteret og tværfaglig indsats. 

Formålet med en målrettet helhedsorienteret og tværfaglig indsats er at hjælpe borgere med komplekse 

problemstillinger eller med markant nedsat arbejdsevne, så de kan bevare en tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Det er i den forbindelse underordnet, om de har modtaget uddannelseshjælp, 

kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller er nytilkomne flygtninge eller familiesammenførte. 

 

Virksomhedernes fremtidige behov 
 

Generelt på landsplan og i Svendborg ses der tendenser til faldende ledighed. Svendborg Kommune har 

stadig en højere ledighed end landsgennemsnittet, men Svendborgs ledighedstal ligger nu lavere end 

gennemsnittet for Fyn. Det er en glædelig udvikling, men åbner samtidig op for en ny udfordring – risikoen 

for mangel på arbejdskraft. Hvis det begyndende opsving, som forventet, fortsætter, bliver en af 

jobcentrets udfordringer at sikre, at virksomhederne kan få den kvalificerede arbejdskraft de efterspørger. 

Det er med til at underbygge vigtigheden af et godt og konstruktivt samarbejde med virksomhederne for at 

øge den tilgængelige arbejdsstyrke og sikre at de ledige har de rette kompetencer. 

Det betyder samtidig, at en af de helt store udfordringer består i at skabe et match mellem virksomhederne 

og den gruppe af borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet. For borgerne kan en åbning ind på en 

virksomhed være med til at skabe motivation for at deltage aktivt og tage ansvar for eget liv. For 

virksomhederne kan en større rummelighed måske skabe mulighed for fremtidig rekruttering. Der er behov 

for nye måder at engagere og forpligte virksomhederne til også at ansætte de udsatte borgere ordinært, 

om ikke i fuld tid, så i hvert fald i et mindre antal timer. Virksomheder, der forventes at kunne tilbyde 

ordinære timer skal prioriteres forud for virksomheder der ikke kan.  

Figur 3 viser, at andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedsrettede 

aktiviteter i Svendborg er stigende og højere end landsgennemsnittet, men der er fortsat et 

udviklingspotentiale, hvis Svendborg skal nå op på niveau med de bedste kommuner, og 

virksomhedsrettede tilbud anses som vejen til at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet og muligheden for 

ordinære ansættelser. 
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Figur 3. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der deltager i virksomhedspraktik, privat 
løntilskud eller offentligt løntilskud. 

 

Kilde: Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Svendborg - Jobindsats.dk  

 

Tidlig jobrettet indsats 
 

Et af Jobcenter Svendborgs hovedfokusområder, der både skal være med til at modvirke at nyledige ender 

på langvarig offentlig forsørgelse og samtidig skal understøtte at virksomhederne får den arbejdskraft de 

har behov for, er en tidlig, jobrettet indsats fra første kontakt. 

Jobcenter Svendborg har august 2016 fremrykket visitationen for nyledige dagpengemodtagere og  

kontanthjælpsmodtagere. Der er etableret en visitationsenhed, der består af jobrådgivere og 

virksomhedskonsulenter, der sammen møder borgerne i den første samtale.  For kontanthjælpsmodtagere 

betyder det, at de allerede ved første henvendelse for at ansøge om kontanthjælp bliver mødt med en 

jobrettet samtale. Nyledige dagpengepengemodtagere indkaldes til samtale med visitationsenheden. 

Fokus for indsatsen er borgerens jobmuligheder og de aktuelle jobåbninger. Formålet med etableringen af 

en fremrykket, fælles visitation er at skabe øget fokus på job i samtalen, herunder større fokus på ordinære 

job og de jobåbninger virksomhedskonsulenterne får kendskab til via deres kontakter i virksomhederne. 

Dermed sikres, at der først er fokus på job, sekundært på de tilbud, der kan være nødvendige for at 

opkvalificere borgerne til jobbene, hvis de ikke umiddelbart kan henvises til jobåbninger. 

Hvis borgeren ikke vurderes at være jobparat visiteres denne straks videre til de medarbejdere, der har 

kompetencerne i forhold til at arbejde med de aktivitetsparate borgere. Hvis borgeren er umiddelbart 

jobparat arbejdes videre i visitationsenheden, hvor kombinationen af jobrådgiverens samtalekompetencer 
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og virksomhedskonsulentens kendskab til virksomhedernes behov, kan hjælpe borgeren videre. Hvis der 

skønnes et opkvalificeringsbehov vil der være fokus på at give borgeren de opkvalificerende tilbud, der kan 

sikre den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet. 

I opkvalificeringen er der fokus på de områder arbejdsmarkedsbalancen peger på i forhold til at have gode 

beskæftigelsesmuligheder. Jobcentret anvender de mange muligheder, der er for opkvalificering. Det kan 

f.eks. ske via den regionale pulje til kortere erhvervsrettede uddannelsesforløb der kan godkendes ud fra en 

positivliste godkendt af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Fyn. Andre opkvalificeringstiltag som 

voksenlærlinge aftaler, praktikker og løntilskud er også benyttede redskaber. Der er et tæt samspil med 

jobcentrets samarbejdspartnere, f.eks. a-kasserne og de øvrige fynske kommuner i forhold til at skabe 

fælles uddannelsesforløb og motivationsforløb. 

For jobparate kontanthjælpsmodtagere anvendes endvidere nytteindsatsen som et redskab. 

Lokale målsætninger for indsatsen i 2017 
 

Mål 1 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  
 

Jobcentret har et effektivt beredskab til at modtage og formidle jobordrer fra virksomhederne. Dette 

samarbejde blev i oktober 2016 styrket ved indgåelse af et samarbejde mellem de fynske kommuner i 

Rekrutteringsservice Fyn.  

Rekrutteringsservice Fyn sikrer, at alle virksomheder på Fyn får samme koordinerede og strukturerede 

hjælp til rekruttering af arbejdskraft uanset hvilket fynsk jobcenter, de vælger at kontakte. Hvert jobcenter 

stiller ét fast telefonnummer til rådighed for Rekrutteringsservice Fyn. 

Alle Jobcentrene arbejder efter de samme principper og med den samme målsætning, nemlig at sikre at 

virksomheden får den bedst mulige fynske kandidat til jobbet. 

Det er virksomheden, der vælger hvilket jobcenter, der tages kontakt til. Det er herefter det jobcenter, der 

er ansvarlig for den videre dialog og servicering af virksomheden. Virksomhederne skal ikke sendes frem og 

tilbage mellem kommunerne, men opleve at der er én indgang til jobcentrene og tilbydes en fast 

kontaktperson i forhold til den konkrete opgave. 

I 2017 og de kommende år vil jobcentrene have en særlig udfordring med at rekruttere til de mange store 

fynske anlægsprojekter, f.eks. letbanen i Odense og sygehusbyggeriet. De fynske kommuner samarbejder 

også i netværket Byg til Vækst der er etableret netop for at sikre at fynske virksomheder og fynske ledige 

bliver en del af målgruppen, der skal rekrutteres til det byggeboom, der er i gang. 

Udover rekrutteringsopgaven, har jobcentret et samarbejde med de lokale virksomheder i kommunnen. Et 

samarbejde, der udover de konkrete aktuelle rekrutteringsopgaver også har fokus på indhentning af viden 

om virksomhedernes fremtidige behov for arbejdskraft. En viden som bliver omsat til i jobcentret til at 

motivere og vejlede de jobsøgende, og til at afgive de bedste og mest effektfulde aktiveringstilbud som 

middel til at modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet. I dialogen med virksomhederne vil jobcentret 
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forsøge at pege på alternative kompetencer og/eller uddannelse af ansatte, samt fokus på elevpladser, 

herunder voksenlærlinge. 

Den nye fremrykkede visitationsindsats, hvor virksomhedskonsulenternes viden om de helt aktuelle 

arbejdskraftsbehov i de lokale virksomheder vil være med til at understøtte målsætningen om at 

virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft.  

Målepunkter 

 Samarbejdsgraden mellem de lokale virksomheder og jobcentret øges til 30 procent. 

Mål 2 Flere unge skal have en uddannelse 
 

Målet for de unge er uddannelse, ikke alene påbegyndelse af en uddannelse men også gennemførelse. 

Der er ingen tvivl om at vejen mod en uddannelse er længere for nogen unge end for andre. Der er derfor 

behov for at kunne differentiere indsatsen. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget vedtog derfor i juni 

måned 2016 en indsatsstrategi for uddannelseshjælpsmodtagere. 

En ressourceorienteret tilgang 

De unge, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate kan have større eller mindre barrierer i forhold til opstart 

af uddannelse. Sagsbehandlingen skal altid tilrettelægges og udøves med fokus på den unges ressourcer. 

Indsatsen bliver individuelt tilrettelagt 

Jobcentrets aktive indsats frem mod uddannelsesstart tilrettelægges altid i samspil med den unge med 

udgangspunkt i den unges ønsker, ressourcer og behov.   

Der udfærdiges en uddannelsesplan i samspil med den unge. Selve indsatsen i uddannelsesplanen 

tilrettelægges ud fra hvilken indsatsgruppe den unge matcher. Indsatsplanen skal ses som en slags 

servicedeklaration med henblik på, at skabe kvalitet, gennemsigtighed, struktur og målbarhed.  

Indsatsstrategien er tilrettelagt i forhold til følgende indsatsgrupper: 

 Åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate (tættest på uddannelse) og uddannelsesparate 

(længst fra uddannelse). 

 Aktivitetsparate. 

 STU og aktivitetsparate der skal indstilles til rehabiliteringsteam og ressourceforløb. 

Indsatsen for de enkelte grupper varierer efter, hvor tæt de er på at kunne deltage i en ordinær 

uddannelse. De åbenlyst uddannelsesparate, der ikke har nogen barrierer i forhold til at påbegynde 

ordinær uddannelse henvises til nytteindsats, med det formål, at de skal arbejde for deres ydelse indtil de 

påbegynder en uddannelse på ordinære vilkår. De uddannelsesparate, der har behov for at blive forberedt 

til en uddannelse deltager i uddannelsesforberedende forløb eller virksomhedspraktikker, der kan hjælpe til 
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afklaring af uddannelsesvalg. Indsatsen for de aktivitetsparate unge vil ofte være virksomhedsrettet indsats 

kombineret med den nødvendige forberedende voksenundervisning (FVU) eller parallelindsatser udenfor 

jobcentrets regi. 

Indsatser på uddannelsesinstitutionerne 

Indsatsen for unge skal så vidt muligt placeres på uddannelsesinstitutioner eller i uddannelseslignende 

miljøer. Det er målsætningen, at de unge skal kunne afsøge og afprøve uddannelsesmuligheder på 

uddannelsesinstitutionerne. For de uddannelsesparate unge, skal den aktive indsats klargøre den unge til et 

aktivt studieliv, hvorfor indsats og timetal skal afspejle de krav de unge mødes af ved studiestart. 

I 2016 indgik Svendborg Kommune et strategisk samarbejde med Svendborg Erhvervsskole, HF & VUC Fyn 

om etablering af et brobygningsforløb, hvor medarbejdere fra Ungekontakten/Jobcentret fik fysisk 

placering på Svendborg Erhvervsskole.  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bevilget 

projektmidler til Svendborg Erhvervsskole til en videreudvikling af forløbet i 2017. Projektmidlerne, der 

også indeholder midler til kommunale tovholdere i hhv. Nyborg og Svendborg Kommune, skal anvendes til 

en styrkelse af det eksisterende forløb med blandt andet løbende optag og mere fokus på 

praktikmuligheder både i forhold til, samt en udbredelse af samarbejdet til også at omfatte unge fra 

Nyborg.  

Målepunkter 

 Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere nedbringes med 8 % i forhold til 2016 svarende til 490 

personer   

 Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der hver måned påbegynder en uddannelse øges til 3 % 

målt som et gennemsnit over hele året 

 

Mål 3 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige 

kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet  
 

Det er afgørende at jobcentret har fokus på bekæmpelse af langtidsledighed, ikke mindst i lyset af 

refusionsreformen.  Jobcentret skal sikre en forebyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at 

blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.  Langtidsledigheden forebygges 

primært via en tidlig indsats og ved at anvende de mest effektive aktiveringsredskaber.   

Indsatsen for at opkvalificere ledige med mindst uddannelse, ligger i forlængelse af den eksisterende 

aktiveringsindsats. Svendborg har et relativt højt forbrug af uddannelse i den samlede tilbudsvifte og det 

forventes at fortsætte jf. de politisk vedtagne strategier for indsatsen. Uddannelse vil fremtidigt prioriteres 

til ledige med størst behov, samt målrettes områder med gode beskæftigelsesmuligheder.  

Generelt for udfordringerne vedr. langtidsledighed fremhæves jobcentrets evne til at motivere ledige til 

faglig og geografisk mobilitet samt motivation for uddannelse indenfor områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder. Det er vigtigt at det sker i et tæt samspil med borgernes a-kasser, så der 
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arbejdes sammen om at bringe borgeren ud i selvforsørgelse. Parallelt hermed udfordres jobcentrets evne 

til at motivere og engagere virksomhederne til at ansætte jobcentrets målgrupper.  

 

Gennem de seneste års reformer har der været et øget fokus på at der er behov for en tværfaglig indsats og 

at indsatsen i højere grad skal foregå i samspil med virksomhederne. Kontanthjælpsloftet og kravet om 225 

timer, skærper kravet til borgerne om at stå til rådighed og opnå ordinære ansættelsestimer. Det skærper 

samtidig kravet til kommunerne for at sikre at de borgere, der har massive problemer udover ledighed 

tilbydes en tværfaglig og koordineret indsats f.eks. i form af et ressourceforløb. 

Der er etableret et forum for det tværgående samarbejde i form af de nedsatte rehabiliteringsteam, hvor 

der er en god tværfaglig dialog, der inddrager de forskellige kommunale indsatsområder, den regionale 

sundhedskoordinator og borgeren i tilrettelæggelse af en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. 

Rehabiliteringsteamet laver en fælles indstilling til det videre forløb f.eks. i form af fleksjob eller 

ressourceforløb. Der vil i 2017 være fokus på at øge det virksomhedsrettede fokus i ressourceforløbene. 

På kontanthjælpsområdet arbejdes efter den aktiveringsstrategi der blev vedtaget i sidste kvartal af 2015. 

Strategien opdeler de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 3 indsatsgrupper, ud fra en række 

kriterier, der blandt andet ser på den enkeltes arbejdsmarkedsperspektiv. Opdelingen giver bedre mulighed 

for at målrette og differentiere indsatsen til den enkelte målgruppes behov.  

Indsatsgruppe 1: Borgere med et jobperspektiv og behov for en virksomhedsrettet indsats. 

Den primære indsats for denne målgruppe er et virksomhedsforberedende forløb med fokus på 

kompetenceafklaring, CV og jobsøgning efterfulgt af løntilskud eller virksomhedspraktik i ordinære 

virksomheder.  

Indsatsgruppe 2: Borgere med et aktiveringsperspektiv og behov for en tværfaglig indsats 

Den primære indsats for denne målgruppe er virksomhedsforberedende forløb med fokus på 

motivationsfremmende og kompetenceudviklende initiativer, der skal skabe progression frem mod 

ordinært job. Sideløbende vil borgeren ofte have behov for tværfaglige indsatser, som for eksempel 

misbrugsbehandling eller bostøttehjælp fra Socialafdelingen. Efter det forberedende forløb vil målet være 

en virksomhedspraktik, ofte i et mere skånsomt miljø som f.eks. et virksomhedscenter eller i en social-

økonomisk virksomhed. 

I indsatsgruppe 2 er der også borgere, hvor den primære indsats er en tværfaglig drøftelse i 

rehabiliteringsteamet.  

Indsatsgruppe 3: Borgere der kun i begrænset omfang kan profitere af en indsats 

Den primære indsats for denne gruppe vil ikke i første omgang være i form af et beskæftigelsesrettet 

tilbud. Jobcentret vil have rollen som koordinerende sagsbehandler i forhold til tværfaglige indsatser, og 

hvis borgeren er motiveret herfor kan der tilknyttes en personlig mentor, indtil der kan profiteres af et 

beskæftigelsesrettet tilbud. 
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For at sikre at alle borgere får den nødvendige tværfaglige indsats har Erhvervs-, Beskæftigelses- og 

Kulturudvalget sammen med Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en fælles 

Beskæftigelse, Sundheds og Socialstrategi overfor de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, i 

første omgang indsatsgruppe 3.  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilget midler til en udvikling af den virksomhedsrettede 

indsats for borgere længst væk fra arbejdsmarkedet, herunder arbejdet med at få skabt ordinære 

arbejdstimer for denne målgruppe. I Svendborg vil der i 2017 i det såkaldte STV-projekt blive arbejdet med 

at sætte mere fokus på jobmulighederne. Det skal ske i et samspil mellem myndighedssagsbehandler, 

virksomhedskonsulent, virksomhed og borger, hvor formålet fra starten af et virksomhedsvendt forløb 

defineres som opnåelse af ordinære timer. Der skal arbejdes med modeller, der kan sikre at såvel 

jobcentrets medarbejdere og borgere får et øget kendskab til arbejdsmarkedet og de muligheder der er. 

Samtidig arbejdes der med at øge virksomhedernes forståelse for den arbejdskraftsreserve og de 

rekrutteringsmuligheder der er i målgruppen, i takt med at der bliver øget behov for arbejdskraft. 

 

Målepunkter 

 Andelen af langtidsforsørgede dagpengemodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet aktivering 

indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 42 % 

 Andelen af langtidsforsørgede kontanthjælpsmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet 

aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 35 % 

 Andelen af langtidsforsørgede uddannelseshjælpsmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet 

aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 25 % 

 Andelen af langtidsforsørgede sygepengemodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet 

aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 35 % 

 Andelen af langtidsforsørgede ledighedsydelsesmodtagere, der har deltaget i virksomhedsrettet 

aktivering indenfor de sidste 6 måneder skal stige til 30 % 

 

Mål 4 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  
 

Integrationsindsatsen har forgreninger ned i stort set alle Svendborg kommunes forvaltningsområder, lige 

fra f.eks. kommunens ejendomscenter, der er med til at finde boliger til de borgere kommunen får ansvaret 

for, over sundhedsafdelingens sundhedsplejersker, der tilser børnenes sundhedstilstand, skole og dagtilbud 

der sørger tilbud til børnene og undervisning og jobcentret, der står for den beskæftigelsesrettede indsats. 

Der er nedsat en administrativ styregruppe, der går på tværs af organisationen, der skal sikre en fælles 

koordinering af indsatsen overfor målgruppen, således at integrationen af borgerne i det danske samfund 

kan lykkedes. 

Vejen til selvforsørgelse og integration går gennem arbejdsmarkedet. Den største forståelse for det danske 

samfund og det danske sprog sker ved, at borgerne opnår en tilknytning til en virksomhed. Jobcenter 
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Svendborg arbejder målrettet med at åbne døren til de danske virksomheder, bl.a. gennem brancherettede 

forløb med arbejdsrettet sprogundervisning og virksomhedspraktikker.  I 2016 er der startet forløb indenfor 

Industri og Detailhandlen. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har bevilget midler til et 3 

årigt projekt, hvor hovedformålet er at fremme den virksomhedsvendte indsats. Gennem dette projekt skal 

indsatsen udvikles og udbredes til flere brancher. Samtidig arbejder Jobcenter Svendborg målrettet på at 

fremme udbredelsen af den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU), hvor flygtninge og 

familiesammenførte kan indgå en aftale med en virksomhed om et 2 årigt uddannelsesforløb, hvor 

ansættelse i virksomheden kombineres med sprogundervisning og arbejdsmarkedsuddannelse. 

 

Målepunkter 

Da Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oplyser, at der første offentliggøres måleindikatorer 

for dette måltal ultimo 2016, er der ikke fastsat et lokalt måltal. Dette vil ske primo 2017 og blive forelagt til 

Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Kulturudvalgets godkendelse. 

  



15 
 

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 
 

Indledning 
Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men 

kommunerne står stadig overfor en lang række af udfordringer, herunder også udfordringer, der går på 

tværs af kommunegrænserne. 

De fynske kommuner under RAR-Fyn2 har på beskæftigelsesområdet formået at skabe et godt og solidt 

samarbejde såvel politisk som administrativt.  Det Fælles Fynske Beskæftigelsesforum, der består af 

formændene i de fynske udvalg for beskæftigelsesindsatsen har etableret et tæt samarbejde om de 

udfordringer, kommunerne er fælles om. 

Som et led i samarbejdet udarbejdes der hvert år et fælles tillæg til kommunernes individuelle 

beskæftigelsesplaner. I tillægget sættes fokus på de fælles udfordringer og de tiltag, der iværksættes for at 

imødegå disse. 

Fælles fokusområder i 2017 
Samarbejdet mellem kommunerne vil i 2017 fortsat sætte fokus på 3 centrale områder. 

 Samarbejdet med de fynske virksomheder 

 Indsatsen for at få flere unge til at starte, og gennemføre, en uddannelse  

 Integrationsopgaven i kommunerne. 

Dette tillæg vil kort beskrive eksempler på tiltag, der er i gang, tiltag der er på vej og områder, der skal 

yderligere fokus på i 2017. 

Samarbejdet med virksomhederne 
Samspillet med de fynske virksomheder er essentielt for beskæftigelsesindsatsen. Virksomhederne har brug 

for kvalificeret arbejdskraft, hvis den positive udvikling på arbejdsmarkedet skal fortsætte. Samtidig er der 

behov for, at der i fællesskab skabes plads til de fynboer, der i dag befinder sig i udkanten af 

arbejdsmarkedet. 

Rekruttering og formidling af kvalificeret arbejdskraft. 

De fynske kommuner har i flere år arbejdet sammen omkring virksomhedssamarbejdet.  Byg til vækst, hvor 

kommunerne arbejder sammen om at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de igangværende og kommende 

bygge- og anlægsprojekter er et eksempel på dette samarbejde.  Byg til vækst har senest faciliteret en 

serviceaftale for rekruttering til Odense Letbane-projektet.  

Et andet eksempel på det fynske samarbejde er Jobmesse Fyn som hvert år giver de fynske jobsøgende og 

de fynske virksomheder en mulighed for at mødes og skabe kontakt. I de seneste år har de fynske 

uddannelsesinstitutioner også været at finde på messen, for at gøre opmærksom på nødvendigheden og 

                                                           
2 Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø  
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mulighederne for uddannelse. I 2016 blev de fynske kommuners 10. klasser som et nyt initiativ inviteret 

med på jobmessen. 

Det fælles rekrutteringsarbejde blev i 2016 styrket ved indgåelse af aftalen om Rekrutteringsservice Fyn. 

Rekrutteringsservice Fyn er én indgang til de fynske jobcentre for virksomhederne og sikrer, at alle 

virksomheder på Fyn får samme koordinerede og strukturerede hjælp til rekruttering af arbejdskraft. Med 

Rekrutteringsservice Fyn kan den enkelte virksomhed selv vælge hvilket jobcenter, der tages kontakt til i 

forbindelse med rekruttering af arbejdskraft. Det jobcenter, der får første  kontakt påtager sig 

tovholderfunktionen og er ansvarlig for den videre dialog og service. 

Rekrutteringsservice Fyns servicemål er: 

 Indenfor én arbejdsdag er der skabt dialog med virksomheden 

 Indenfor 3 arbejdsdage præsenteres de bedst egnede kandidater 

 Alle ordinære jobordrer skal besættes 

Der søges bredt på tværs af kommunegrænser for at sikre den bedste fynbo til jobbet, men hvor det ikke er 

muligt samarbejdes med landets øvrige jobcentre og Workindenmark for at sikre at virksomhedernes 

behov for arbejdskraft opfyldes. 

Kompetenceudvikling af de ledige 

En af udfordringerne kommunerne står overfor er, at det ikke altid er muligt at matche de ledige med de 

jobåbninger, der findes. De fynske kommuner arbejder sammen om at opkvalificere arbejdsstyrken , så det 

matcher det aktuelle arbejdsmarked. Eksempler herpå er forløb som ”Byggepladsen” og ”Fynboer der 

gnistrer”. Der er også etableret et konkret samarbejde med en virksomhed om at uddanne et større antal 

ledige til svejsere. 

I 2017 vil der fortsat være fokus på fælles opkvalificering af ledige indenfor området, hvor der er behov for 

arbejdskraft. Rekrutteringsservice Fyns styregruppe vil være opmærksomme på særlige 

opkvalificeringsbehov, der afdækkes i kontakten med virksomhederne, og vil gå i dialog med 

uddannelsesinstitutionerne om relevante uddannelses- og opkvalificeringsforløb. 

Kompetenceudvikling af medarbejdere 

Beskæftigelsesområdet har gennem de senere år været udsat for flere store reformer og lovændringer. De 

mange ændringer kræver, at medarbejdere og ledere i kommunerne er omstillingsparate og gode til at 

tilegne sig ny viden. 

Da kommunerne står overfor de samme udfordringer, hver gang lovgivningen ændrer sig, er der opbygget 

gode erfa-netværk på tværs af kommunerne indenfor de forskellige fagområder, hvor der sker 

vidensdeling, og hvor aktuelle problemstillinger kan drøftes.  

Samtidig er kommunerne opmærksomme på mulighederne for fælles kompetenceudvikling af 

medarbejdere. Senest har de fynske kommuner i samarbejde med a-kasserne via midler fra 

Kompetencefonden kørt to omfattende opkvalificeringsforløb; et for virksomhedskonsulenter og andre, der 
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har kontakt med virksomhederne og et forløb for de medarbejdere, der gennemfører fællessamtalerne 

med de forsikrede ledige.  

 

Indsatsen for at få og fastholde de unge i uddannelse 
 

En af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer er at få flere unge til at påbegynde og gennemføre 

en ordinær uddannelse. De fynske kommuner står overfor de samme udfordringer i forhold til at sikre den 

målsætning. Udfordringerne er bl.a.: 

 Erhvervsuddannelsesreformen, hvor der stilles krav om et vist karaktergennemsnit forud for 

optagelse på en erhvervsuddannelse. Det kan betyde, at der er unge, der ikke kan gå direkte i en 

ungdomsuddannelse uden et opkvalificerende forløb. 

 Manglen på praktikpladser kan betyde, at nogle unge falder fra eller helt fravælger en 

erhvervsuddannelse. 

 Mange uddannelser har kun optag 1 eller 2 gange om året. Det kan være en udfordring at sikre og 

fastholde/time de unges motivation, så det passer med optagelsestidspunkterne . 

De fynske kommuner samarbejder om at imødekomme disse og andre udfordringer i forhold til at få de 

unge gennem en uddannelse.  

Der er forskellige uddannelsestilbud i de forskellige fynske kommuner og der er behov for, at der fortsat 

arbejdes sammen om f.eks. brobygningsforløb, der kan gøre de unge klar til at starte ordinær uddannelse.  

Et eksempel herpå er Uddannelsesbroen, hvor 5 fynske kommuner har samarbejdet med 4 erhvervsskoler 

om et studieforberedende forløb. Der vil være fokus på at lave partnerskabsaftaler og fælles forløb der 

tilpasses de lokale behov på tværs af de fynske kommuner. 

Manglen på praktikpladser er en anden udfordringer kommunerne vil samarbejde om. Kommunerne vil i 

kontakten med virksomhederne have fokus på mulighederne for at skaffe flere praktikpladser. Det kan 

f.eks. være ved at tænke lære- og uddannelsespladser ind i de større offentlige byggerier eller ved 

kampagneaktiviteter i regi af Rekrutteringsservice Fyn. 

Integrationsopgaven i kommunerne 
 

Kommunerne står over for en historisk stor udfordring med at modtage og integrere de mange nye 

flygtninge og familiesammenførte, der forventes at komme til Fyn i de kommende år. På trods af en fælles 

opfattelse af en vellykket integration går gennem arbejdsmarkedet, må det erkendes, at der fortsat er et 

potentiale for at øge den virksomhedsrettet indsats i flere af de fynske kommuner. 

Med den nye integrationslovgivning, hvor de nye borgere som udgangspunkt mødes som jobparate, hvor 

integrationsperioden afkortes og hvor tidlig virksomhedsrettet indsats bliver et krav til kommunerne, er der 

behov for at de fynske kommuner arbejder sammen. 
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Generelt er der behov for vidensdeling og sparring omkring nye initiativer på området. 5 fynske kommuner; 

Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Odense og Svendborg, har hver i sær fået tilsagn om proces - og 

projektstøtte til at udvikle den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Det er oplagt i den forbindelse at 

udnytte den fælles viden og de erfaringer, de 5 kommuner får disse projekter, i det fælles fynske 

samarbejde. 

Danskundervisningen skal i langt højere grad tilrettelægges fleksibelt og under hensyn til virksomhedernes 

behov. De fynske kommuner kan arbejde sammen om gode samarbejdsaftaler med sprogudbyderne og 

drage nytte af hinandens erfaringer. Der kan i fællesskab skabes et større fokus på den 

arbejdsmarkedsrettede sprogundervisning. 

Et andet væsentligt område, hvor de fynske kommuner kan samarbejde er omkring udbredelsen af den nye 

IGU (integrationsgrunduddannelse) for den del af målgruppen, der ikke med det samme kan leve op til de 

krav, der stilles på det danske arbejdsmarked.  

IGU er et helt nyt redskab, og de fynske kommuner kan med fordel arbejde sammen om, i samspil med de 

faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, at arbejde for at IGU’en udvikles og 

anvendes, så det giver målgruppen den faglige ballast, der skal til at begå sig på det danske arbejdsmarked. 

Det kan f.eks. være koordinering af rekruttering til AMU-kurser til målgruppen eller fælles 

kampagneaktiviteter overfor virksomhederne. 

 


