
Opsamling på 
medarbejderinddragelse 

Input til indsatsplan



Jobparate og fleksjob
• Tidlig indsats – herunder tidlig kontakt , informationsbreve, 

nytteaktivering er godt

• Borgere der ”tilpasser sig” – flere samtaler, tilbud

• Undgå unødvendige jobrådgiverskift

• Tættere samarbejde med virksomhedskonsulenter

- gerne mere opsøgende indsats i forhold til småjobs/små fleksjob (når 
flere søger seniorpension giver det så jobmuligheder for andre)

• Målrettet opkvalificering – gerne flere lokale forløb, gerne fokus på 
brancheskift

• Forløb for højtuddannede – motivation til f.eks. Geografisk/faglig 
mobilitet

• Transportmuligheder er et issue



Aktivitetsparate
• Behov for at genopfriske samarbejdet med de lokale læger – evt. informationsmateriale 

(brev)

• Mere fokus på småjobs/ordinære timer fra start – arbejdstidsaftalen – også fra eksterne 
leverandører

- Fokus på de virksomheder, der kan rumme borgere længere væk fra arbejdsmarkedet

• Bedre information til borgere – bedre forventningsafstemning og rolleafklaring – kan der 
evt. gøres brug af fælles informationsmøder

• Undgå unødvendige jobrådgiverskift

• Fokus på at arbejde med progression – mål/delmål – trinvis indføring på 
arbejdsmarkedet

• Samarbejde
• Tilbud til borgere med anden etnisk herkomst i f.eks. Socialområdet
• Udvide brugen af 3 partssamtaler med f.eks. Bostøtte, familieafdeling mv.
• Udvidet samarbejde med ydelsen – synliggøre værdien ved at arbejde.

• Transportudfordring hvis tilbud ligger udenfor Svendborg 



Sygedagpenge
• Tættere samarbejde med virksomhedskonsulenter – for nogle borgere 

sygemeldt fra ledighed savnes at kunne henvise til ledige jobs

• Mulighed for at tilbyde sygemeldte opkvalificering

• Ønskes bedre viden om Handicapkompenserende ordninger

• Ønskes bedre viden om de kommunale tilbud – mere tværfagligt 
samarbejde primært i JAF sager

• Mere fokus på muligheder for omplacering mellem kommunale 
arbejdspladser

• Større anvendelse af kommunal hotline – øget reklame (mangler 
særligt de syge fleksjobs)

• Oplæring i empowerment – kompetenceudvikling



Opsamling på politisk 
drøftelse af 

Beskæftigelsesindsatsen



Drøftede emner
• Afdække mulighederne for at udbrede IGU til transport og Horesta

området

• Stort kørekort til integrationsborgere – Adm. OBS på mange ledige i branchen 

• Brancherettet sprogundervisning

• Sygefravær – sundhedsfremmende initiativer

• Nytteaktivering til integrationsborgere –Adm. OBS allerede en mulighed der anvendes

• Socialøkonomiske virksomheder – Adm. OBS budgettema socialt ansvarlige 
virksomheder

• Praktik i Folkeskolen – bør sendes videre til BUU

• Praktikpladsgaranti – bør løftes til Erhvervschefen
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