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Indsatsplan til udmøntning af Svendborg Kommunes Beskæftigelsesplan – 1. udkast 

 

Fokusområde Unge 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har særligt fokus på unge i sårbare situationer, der har brug for hjælp og støtte. 
 
 
Initiativ 
 

Målsætning Beskrivelse Opfølgning 

Internt ungeprojekt ”Min Plan” At opnå en hurtigere og bedre 
afklaring af unges 
uddannelses/jobvalg 

Gennem tilbuddet der blev 
etableret i 4. kvartal 2019 skal 
opnås en tættere kontakt til den 
unge fra første henvendelse i 
Ungekontakten, og derved 
hurtigere opnå et større kendskab 
til den unges faglige, sociale og 
sproglige kompetencer, som er 
afgørende i arbejdet med at lægge 
en målrettet og realistisk plan mod 
job eller uddannelse i samarbejde 
med den unge 

Der følges op på bl.a. 
 

- Antal deltagere 
- Varighed på forløb 
- Resultater af forløb 

Forberedende forløb for unge ml. 
18-30 år, der har en psykiatrisk 
diagnose eller er i udredning 
herfor 

Tilbuddet skal bringe de unge 
tættere på uddannelse eller 
beskæftigelse 

Der skal gennemføres en 
udbudsproces for at få valgt en 
leverandør og få etableret et 
tilbud. 
 
 

Der følges op på bla.  
 

- Udbudsproces og valg af 
leverandør 

- Antal deltagere  
- Varighed på forløb  
- Resultater af forløb 

Udviklingsforløb for unge, hvor 
fysisk træning anvendes som led i 
den beskæftigelsesrettede indsats 

Afklaring af behov for tilbud og 
handlinger som følge heraf 

Der blev i efteråret 2019 etableret 
et lokalt forløb for 13 unge. På 
baggrund af erfaringerne herfra vil 
der i løbet af 1. kvartal 2020 blive 

Der følges op på resultaterne af 
pilotforløbet 
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taget stilling til om der skal forløb 
af denne karakter i udbud 

Mere brug af erhvervspraktik i 
folkeskolen 
 
 

Øget kendskab til arbejdsmarkedet LO Sydfyn opfordrer i deres 
høringssvar til at kommunen 
øger brugen af Erhvervspraktik i 
folkeskolens 8. og 9. eller 10. 
klasse og gør det obligatorisk, så 
eleverne får kendskab til 
arbejdsmarkedet og især de 
praktiske uddannelser. 

Forslaget ligger udenfor 
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalgets område, 
men udvalget vil videregivet 
forslaget til Børne og 
Ungeudvalget. 

Indførelse af en 
praktikpladsgaranti i samarbejde 
med Erhvervslivet 

Sikre at unge, der påbegynder en 
erhvervsuddannelse sikres 
mulighed for at få en læreplads 

LO Sydfyn opfordrer i deres 
høringssvar til at Svendborg 
Kommune indfører en 
praktikpladsgaranti i samarbejde 
med erhvervslivet. Man har taget 
initiativ i Faaborg-Midtfyns 
Kommune, hvor det lokale 
Erhvervsråd har foreslået en 
garanti og hvor man har nedsat en 
kommunal arbejdsgruppe3 

Det er ikke muligt at indføre en 
praktikplads garanti uden at det 
sker i et tæt samarbejde med 
Erhvervslivet. 
 
Beskæftigelses- og 
Integrationsrådet vil videresende 
forslaget til kommunens 
Erhvervschef og Erhvervsråd for 
derigennem at få afdækket 
mulighederne for et samarbejde 
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Fokusområde Samarbejde 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har særligt fokus på samarbejde på tværs af kommune, virksomheder, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, 
kulturinstitutioner og øvrige relevante parter. 
 
 
Initiativ 
 

Målsætning Beskrivelse Opfølgning 

Samarbejde omkring a-
kasseforsøget 
 
 

Et smidigt og fleksibelt samarbejde 
til gavn for borgerne. 

Udvalgte a-kasser får i en fireårig 
periode ansvaret for 
kontaktforløbet for 
dagpengemodtagere i 
opsigelsesperioden og de første 
tre måneder af ledighedsperioden. 
A-kasserne vurderer selv hvilke 
ledige, der skal visiteres videre til 
jobcentret. Der skal være et godt 
samarbejde så der er smidige 
overgange 

Der følges op på 
ledighedsudviklingen i de berørte 
a-kasser. 
Der vil være løbende dialog via 
LAU 

Opkvalificering på HORESTA-
området 

Opkvalificere ledige til 
restaurationsbranchen 

I samarbejde med STAR, 
uddannelsesinstitutioner og lokale 
virksomheder planlægges et 
opkvalificeringsforløb indenfor 
denne branche. 

 

Samarbejde med de lokale 
virksomheder 

Implementering af den politisk 
vedtagne virksomhedsstrategi 
”Sammen om job” 

Der er fokus på at understøtte 
virksomhedernes behov for at 
rekruttere den arbejdskraft de har 
behov på. Strategien har fokus på 
at yde en professionel og 
differentieret indsats. 
Det nedsatte advisoryboard 
fungerer som sparringspartner 
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Jobkonsulenttilbud Virksomhedspraktik til 
aktivitetsparate borgere 

Der skal etableres et internt 
virksomhedsrettet forløb, der skal 
sikre at borgere der ikke er 
jobparate får en 
virksomhedsrettet indsats, via en 
håndholdt jobkonsulent støtte. 
Der etableres primært kommunale 
praktikker og praktikker i 
virksomheder der er segmenteret 
c og d i viksomhedsstrategien 

Der følges op på anvendelse af 
virksomhedspraktikker samt 
opnåelse af ordinære timer 

Socialt ansvarlige virksomheder Samarbejde om job, praktikker mv. 
til borgere længere væk fra 
arbejdsmarkedet 

Der arbejdes med at udvikle på 
samarbejdet med virksomheder, 
der ikke kun rekrutterere til 
ordinære stillinger, men hvor der 
kan skabes småjob eller små 
fleksjob  til borgere længere væk 
fra arbejdsmarkedet.  
Der arbejdes endvidere på at 
udarbejde et muligt budgettema. 

 

Ministermål Handicap Skabe rammerne for at flere 
handicappede opnår en tilknytning 
til arbejdsmarkedet 

Der er nedsat en tværfaglig 
arbejdsgruppe, der arbejder med 
initiativer, der kan fremme 
handicappedes muligheder for at 
opnår en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
Gruppen vil blandt andet også 
have fokus på intern vidensdeling 
på tværs af kommunen. 

Der følges op på brugen af de 
handicapkompenserende 
ordninger 

Ministermål Handicap Kortlægning i praksis på 
handicapområdet 

Beskæftigelsesministeriet har 
igangsat en ”Kortlægning af 
kommunernes praksis på 
handicapområdet”. Formålet med 
kortlægningen er at få et billede 
af: 

Svendborg kommune indgår som  
en af 20 kommuner i 
kortlægningen, der udføres af 
Marselisborg Consulting. 
 



5 

1. Jobcentrenes brug af de 
handicapkompenserende 
ordninger (HKO), herunder 
prioritering og 
organisering af 
handicapområdet samt 
holdninger og viden om 
handicap og HKO  

2. Brugernes (borgeres og 
arbejdsgiveres) udbytte af 
HKO og mødet med 
jobcenteret i forbindelse 
med bevillingsprocessen 

 

Resultatet af kortlægningen vil 
blive anvendt i det videre arbejde 
med handicap-målet. 

Jobrettet fokus Arbejde mere målrettet med det 
jobrettede fokus og en trinvis 
indføring på arbejdsmarkedet. 
 

Kompetenceudviklingsprojekt for 
jobrådgivere og 
virksomhedskonsulenter. Projektet 
er delvist finansieret af puljemidler 
fra STAR. 
Der arbejdes bl.a. men jobrettet 
samtaler og supervision 
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Fokusområde Integration 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fokus på at integration sker bedst gennem job eller uddannelse 
 
 
Initiativ 
 

Målsætning Beskrivelse Opfølgning 

Klædt på til job Målgruppen bliver klar til job eller 
uddannelse, herunder IGU  

Et beskæftigelsesrettet tilbud 
målrettet kvinder med ikke vestlig 
baggrund 

Der følges op på deltagerne efter 
endt forløb 

IGU i Ældreområdet 2018 Deltagerne skal gennemføre en 2 
årig IGU inden for SOSU-området 

Der er i samarbejde med SOSU Fyn 
og kommunens ældreområde i 
gangsat IGU-forløb for 20 personer 
med henblik på at klargøre 
målgruppen til at arbejde indenfor 
området 

Der følges op på gennemførelse 
samt efterfølgende 
beskæftigelsesstatus 

IGU i Socialområdet 2020 Deltagerne skal gennemføre en 2 
årig IGU inden for SOSU-området 

Som led i budgetforliget for 2020 
blev der besluttet et igangsætte 
endnu et forløb for 20 deltagere 
mhp. at uddanne målgruppen til at 
arbejde indenfor socialområdet 

Der følges op på gennemførelse 
samt efterfølgende 
beskæftigelsesstatus 

Samarbejde med Integrationsrådet En styrkelse af samarbejdet ml. 
BIU og integrationsrådet 

Der arbejdes for at skabe et 
tættere samspil mellem udvalg og 
råd, bl.a. via et fællesmøde 

Opsamling på fælles drøftelser 

Fokus på brancheområder med 
gode jobmuligheder 

Få flere borgere med ikke-vestlig 
herkomst i beskæftigelse 

Fokus på brancher med vækst for 
gennem beskæftigelsesrettede 
tilbud som bl.a. praktik og 
løntilskud, samt fokus på at 
udbrede IGU-mulighederne til 
flere brancher 

Der følges op på 
beskæftigelsesfrekvens. 
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Fokusområde Sygefravær 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har fokus på at alle sygemeldte får de bedste muligheder for at fastholde deres job eller bevare 
tilknytningen til arbejdsmarkedet 
 
 
Initiativ 
 

Målsætning Beskrivelse Opfølgning 

Nedbringelse af sygefravær på 
ældreområdet 

Udarbejdelse af 
samarbejdsstrategi mellem HR. 
Jobcenter og ældreområdet 

STAR-finansieret projekt, hvor der 
på baggrund af en analyse af 
sygefraværet og inddragelse af 
ledere og 
medarbejderrepræsentanter skal 
udarbejdes en samarbejdsstrategi, 
der bl.a. skal sikre en tidligere 
inddragelse af jobcentret 

De politiske udvalg Social og 
sundhed og Beskæftigelses- og 
integration får i marts måned 
forelagt strategien. 
 
Der følges op på udviklingen af 
sygefraværet i ældreområdet 

Fælles Enhed Styrket samarbejde mellem 
Jobcenter og HR 

Der er etableret et tæt samarbejde 
mellem jobcenter og HR, der bl.a. 
har understøttet relanceret af 
sygdomspolitik og etablering af en 
kommunal hotline funktion. Den 
fælles enhed skal blive ved med at 
sætte fokus på samarbejde og de 
muligheder der er for tidlig indsats 

Der følges på det kommunale 
sygefravær 

Tidlig indsats Fasttrack mulighed for alle 
arbejdsgivere 

Alle arbejdsgivere og sygemeldte 
har mulighed for at kontakte 
jobcentret, hvis der ønskes en 
tidlig inddragelse af jobcentret, 
med de muligheder det giver. 
For kommunale arbejdsgivere er 
der endvidere etableret en 
hotlinefunktion. 

Der følges op på udviklingen i 
antallet af sygedagpengesager 

Sundhedsfremmende initiativer Indsatser der kan sikre 
fastholdelse  

For medarbejdere der når at blive 
sygemeldte har jobcentret en 

Der følges på det kommunale 
sygefravær 
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række tilbud, der skal sikre hurtig 
tilbagevenden. 
For medarbejdere med drypvis 
fravær og risiko for sygemeldinger 
har kommunen som arbejdsgiver 
forebyggende indsatser. 
Der skal sikres et godt samspil 
mellem dem, hvilket kan drøftes i 
den fælles enhed. 
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