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Opfølgning på måltal i indsatsplan 

Fokusområde Unge 
Initiativ 
 

Opfølgning 

Internt ungeprojekt ”Min Plan” BIU fik status på forløbet på møde den 4. maj 2020 
 

 41 borgere er afsluttede pr. 11 marts 2020 
 80% har haft stabilt fremmøde 
 10 unge svarende til 24,3% er startet job eller uddannelse og yderligere 9 er startet på 

brobygningsforløb eller praktik 
 
Projektet har været sat i bero pga. Covid-19 

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

Der er en igangværende udbudsproces og valg af leverandør  
 
Mål fra den nye kontrakt følges op på disse når de fastsættes 

 

Fokusområde Samarbejde 
 
Initiativ 
 

Opfølgning/måltal 

Samarbejde omkring a-kasseforsøget 
 
 

Der følges op på ledighedsudviklingen i de berørte a-kasser. 
Der er løbende dialog via LAU og møder med udvalgsformand 
Indsatsen beror på a-kassernes indsats hvorfor der ikke fastsættes et måltal 
 
Påvirket af covid-19 

Opkvalificering på HORESTA-området Mål: 
80 Procent af deltagerne opnår beskæftigelse 
 
Midlertidig suspenderet som følge af covid19. 

Samarbejde med de lokale virksomheder BIU fik status på BIU-møde den 30 marts 2020. 
I perioden 11.marts til 13. maj er yderligere 29 jobordre håndteret, heraf er 28 besat. 
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Jobkonsulenttilbud Måltal:  
15 % af aktivitetsparate borgere opnår ordinære timer. 
 
Det har ikke været muligt at etablere praktikker som følge af covid-19 

Socialt ansvarlige virksomheder Måltal:  
15 % af aktivitetsparate borgere opnår ordinære timer. 
 
Det har ikke været muligt at etablere praktikker som følge af covid-19 

Ministermål Handicap Der er status på dagsordenen 15. juni 2020 
 

Jobrettet fokus 
Kompetenceudviklingsprojekt for 
jobrådgivere og virksomhedskonsulenter 

Mål: 60 medarbejdere deltager i opkvalificeringsforløbet  
Endnu ikke igangsat 

  
 

Fokusområde Integration 
Initiativ 
 

Opfølgning 

IGU i Ældreområdet 2018 Der var status på BIU-mødet 4. maj 2020 
Mål: 
60 % gennemfører forløb 
25% opnår beskæftigelse 
 
Forløbet er endnu ikke afsluttet 

IGU i Socialområdet 2020 Der var status på BIU-mødet 4. maj 2020 
Mål: 
60 % gennemfører forløb 
25% opnår beskæftigelse 
 
Forløbet er endnu ikke afsluttet 

Fokus på brancheområder med gode 
jobmuligheder 

Der følges op på beskæftigelsesfrekvens. 
Beskæftigelsesfrekvensen for målgruppen udgjorde i 2018 51 pct. 
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Mål: 
Beskæftigelsesfrekvensen øges til 55 pct. 
 
Der er ikke nye tal 

 

 

Fokusområde Fastholdelse 
Initiativ 
 

Opfølgning/måltal  

Nedbringelse af sygefravær på 
ældreområdet 

Mål: 
Sygefraværet i ældreområdet skal nedbringes til 5 % - (fastsat i strategien) 
 

 
 



4 

Tidlig indsats Der følges op på udviklingen i antallet af sygedagpengesager. 
 
Mål: 
I benchmark opgørelsen på sygedagpenge i 2019 lå Svendborg placeret som nr. 40. Målet er at opnå en 
placering blandt den øverste tredjedel.  
Der er ikke nye tal 
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