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Forord
Skanderborg Kommunes kerneopgave på beskæftigelses- og sundhedsområdet er, at borgere i
kommunen er i eller på vej i job, og vi hjælper dem med at tage styringen i eget liv. Det indebærer,
at vi møder borgerne, der hvor de er, og giver den enkelte præcis den hjælp og støtte, de har behov
for. I Skanderborg Kommunes beskæftigelsesindsats betyder det, at ledige og sygemeldte borgere,
via en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, bringes tættere på arbejdsmarkedet og
støttes i at mestre deres hverdag.
Der er ingen tvivl om, at beskæftigelsesindsatsen i 2021 er særligt udfordret af COVID-19pandemiens indflydelse på arbejdsmarkedet. Der er blevet mange flere ledige, som har brug for
hjælp til at finde arbejde, men samtidig er det også helt centralt at bibeholde et stærkt fokus på de
borgere, der har brug for en mere omfattende og helhedsorienteret indsats for at kunne blive en del
af arbejdsfællesskabet.
I alle dele af beskæftigelsesindsatsen er det helt afgørende, at vi har fokus på virkningen for
borgeren i de indsatser, vi sætter i værk. Indsatserne planlægges i en dialog med borgeren, hvor det
er vigtigt, at såvel borgeren selv som sagsbehandleren og virksomhedskonsulenten tror på, at det er
den rette indsats i forhold til at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Hertil kommer
indsatser, der samtidig kan bidrage til, at borgeren bliver i stand til at tage styringen i eget liv. Det
kan være sundhedsindsatser, sociale indsatser, rusmiddelindsatser eller andet, der kan understøtte
dette formål.
Vi er ydmyge omkring opgaven og bevidste om, at vi ikke kan løse opgaven uden et godt og
tillidsfuldt samarbejde med kommunens virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Derfor
arbejder vi i 2021 målrettet på, at bygge videre på det tætte samarbejde, vi allerede har med
erhvervslivet og uddannelsessektoren, så vi i fællesskab kan løse de udfordringer, vi står overfor.
2021 kommer ligesom 2020 til at kræve meget af alle, som er en del af beskæftigelsesindsatsen i
Skanderborg Kommune. Jeg er dog sikker på, at vi er godt rustet til opgaven, og jeg er sikker på, at
vi igen i 2021 vil levere rigtig gode resultater, til gavn for Skanderborg Kommunes ledige og
sygemeldte borgere.

___________________________________
Tage Nielsen
Formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget
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Arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune er på mange områder en attraktiv kommune for både borgere og erhvervsliv.
I en årrække har vi oplevet en stigning af tilflyttere fra primært Aarhus og Horsens1. I perioden 3.
kvartal 2015 til 3. kvartal 2020 steg antallet af indbyggere med lidt over 4.000, således at vi nu har
63.070 borgere i kommunen2.
Flere og flere danskere er tilbøjelige til at pendle til og fra arbejde. I den sammenhæng kan en
kommunes geografiske placering og infrastruktur begge være afgørende faktorer i valg af
bopælskommune. Skanderborg Kommune har en central placering i Østjylland, og med E45 kan
Trekantområdet, Herning, Silkeborg, Viborg og Aarhus nås inden for en time i bil.
Lokale virksomheder nyder også godt af de logistiske fordele, der forbindes med en nærliggende
motorvej, ligesom Aarhus som en universitetsby og et stort udbud af erhvervsuddannelser bidrager
til kvalificeret arbejdskraft i Skanderborg Kommune.
Et velfungerende arbejdsmarked er også kendetegnet ved en høj beskæftigelsesgrad og lav ledighed.
Begge faktorer er karakteristiske for Skanderborg Kommune. Siden 2010 har vi oplevet en positiv
udvikling i antallet af beskæftigede i aldersgruppen 16-64 år, ligesom (brutto)ledigheden har været
stødt nedadgående.

Figur 1
1
2

Statistikbanken, FLY66 (2015-2019)
Statistikbanken, FOLK1A (3. kvartal 2015 til og med 3. kvartal 2020)
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Coronakrisen og dens betydning for arbejdsmarkedet i Skanderborg
Kommune
COVID-19-pandemien og konsekvenser afledt heraf har haft og har fortsat en stor indvirkning på
arbejdsmarkedet i Skanderborg Kommune.
Industri og handel er to af de største brancher i kommunen, og det var også inden for disse områder,
at flest nytilmeldte ledige kom fra. Vi oplevede en markant stigning af forsikrede ledige, hvoraf
flertallet var produktionsmedarbejdere, lagerfolk og butiksassistenter. Fra februar 2020 til og med
august 2020 steg antallet af forsikrede ledige med 223 fuldtidspersoner3.
Ledigheden i Skanderborg Kommune er også påvirket af et pendlingsmønster, som viser en højere
grad af udpendling end indpendling. Når virksomheder i omkringliggende kommuner afskediger
medarbejdere, kan der derfor være tale om medarbejdere, der bor i Skanderborg Kommune.
Der er desuden op til flere usikkerheder forbundet med krisen, f.eks. er det endnu for tidligt at
vurdere, hvordan nyuddannede er stillede, når de skal søge job efter endt studie. Dimittender kan
risikere at have udsigt til langtidsledighed, ligesom øvrige målgrupper af ledige kan have et øget
behov for opkvalificering og/eller et brancheskifte.
Behovet for at følge udviklingen af Coronakrisens konsekvenser for arbejdsmarkedet og
beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune er fortsat aktuelt.
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Vision og kerneopgave
”Mennesker møder mennesker” er Byrådets vision for Skanderborg Kommune, og visionen afspejles
i politikker og planer, ligesom den sætter rammen for vores kerneopgaver. På beskæftigelsesområdet
består kerneopgaven i, at ”Borgere i Skanderborg Kommune er i eller på vej i job, og vi hjælper dem
med at tage styringen i eget liv”. Målet for beskæftigelsesindsatsen er at sikre flest mulige borgere i
varigt arbejde. I sin enkelthed betyder det, at vi skal hjælpe ledige og sygemeldte med at opnå
fodfæste på arbejdsmarkedet, ligesom vi skal hjælpe det lokale erhvervsliv med kvalificeret
arbejdskraft. Med afsæt i Byrådets vision baserer vi beskæftigelsesindsatsen på den enkelte borgers
ressourcer og erhvervslivets behov og efterspørgsel på arbejdskraft.

Hvad er styrende for Beskæftigelsesplan 2021?
Der er mange forskellige måder at arbejde med beskæftigelsesindsatsen på, hvorfor
beskæftigelsesplanen har til hensigt at skabe en tydelig og fælles retning. Skanderborg Kommunes
Beskæftigelsesplan 2021 bygger i vid udstrækning på henholdsvis interne og eksterne
styringselementer, heriblandt politiske investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet i
Skanderborg Kommune, input fra Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, og udmøntning af
Beskæftigelsesministerens politiske målsætninger for 2021. Samtidig sætter borgeroplevelser,
virkning og værdi for borgerne, samt virksomhedsundersøgelser også sit præg på
beskæftigelsesplanen.
Coronakrisen og dens konsekvenser for arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg
Kommune sætter også sine tydelige aftryk på beskæftigelsesplanen. Coronapandemien har på mange
områder vendt op og ned på vores hverdag. Stigende ledighed og ændrede markedsvilkår for mange
brancher er blot nogle af de faktorer, som har indflydelse på arbejdsmarkedet i Skanderborg
Kommune og vores indsatser.
Figur 2
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Udvikling i målgrupper
Tabel 1 viser udviklingen i antallet af offentligt forsørgede i Skanderborg Kommune sammenlignet
med landsplan.
Af tabellen fremgår det, at antallet af forsikrede ledige (A-dagpenge) er steget mere i Skanderborg
Kommune end på landsplan, og den samme tendens gør sig gældende med hensyn til målgruppen af
kontanthjælpsmodtagere. Gruppen af kontanthjælpsmodtagere består af både jobparate og
aktivitetsparate, hvoraf sidstnævnte omfatter borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.
Antallet af borgere i ressourceforløb er ligeledes steget mere i Skanderborg Kommune sammenlignet
med landsplan. Omvendt viser tabellen, at antallet af borgere på integrationsydelse er faldet markant
mere i Skanderborg Kommune, end det er tilfældet på landsplan.

Tabel 1
Udvikling i antallet af fuldtidspersoner
Ydelse
A-dagpenge
Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
Ledighedsydelse
Sygedagpenge og jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Revalidering og forrevalidering
Fleksjob
Førtidspension
Integrationsydelser
I alt

Jan.-okt. 2019
Skanderborg
Kommune
80.381
588
69.912
182
34.493
240
15.778
208
89.787
1.036
22.910
126
4.060
25
78.089
1.061
208.701
1.660
13.855
190
617.966
5.316

Hele landet

Jan.-okt. 2020
Skanderborg
Kommune
109.317
865
67.174
191
34.754
236
17.760
237
97.709
1.116
22.073
144
3.298
17
81.520
1.099
218.460
1.694
12.456
146
664.521
5.745

Hele landet

Udvikling i hele
landet i %
36,0
-3,9
0,8
12,6
8,8
-3,7
-18,8
4,4
4,7
-10,1
7,5

Udvikling i
Skanderborg
Kommune i %
47,1
4,9
-1,7
13,9
7,7
14,3
-32,0
3,6
2,0
-23,2
8,1

Fuldtidspersoner som andel af
arbejdsstyrken
Jan.-okt. 2020
Skanderborg
Hele landet
Kommune
3,8
2,8
2,4
0,6
1,2
0,8
0,6
0,8
3,4
3,6
0,8
0,5
0,1
0,1
2,9
3,5
7,7
5,5
0,4
0,5
23,3
18,7

Kilde: Jobindsats.dk, udtræk af data den 19.11.2020. Data for sygedagpenge og jobafklaringsforløb samt for A-dagpenge er for jan.-sep. Integrationsydelser omfatter selvforsørgelsesog hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

I tabel 2 (se næste side) fremgår udviklingen i antallet af offentligt forsørgede i Skanderborg
Kommune sammenlignet med Favrskov Kommune. Udviklingen i de to kommuner minder på flere
områder hinanden, men der er dog også forskelle at spore.
Antallet af A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er to målgrupper af ledige, som er
steget i begge kommuner. Skanderborg Kommune oplever desuden stigninger i målgrupperne
”Ledighedsydelse” og ”Sygedagpenge og jobafklaringsforløb”, dog er stigningerne større i Favrskov
Kommune. Til gengæld har Favrskov Kommune oplevet et fald i antallet af borgere i ressourceforløb,
mens Skanderborg Kommune har en stigning af borgere i denne målgruppe. Begge kommuner har
et fald i antallet af borgere på integrationsydelse.
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Tabel 2
Udvikling i antallet af fuldtidspersoner
Ydelse
A-dagpenge
Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
Ledighedsydelse
Sygedagpenge og jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Revalidering og forrevalidering
Fleksjob
Førtidspension
Integrationsydelser
I alt

Jan.-okt. 2019
Favrskov
Skanderborg
Kommune
Kommune
453
588
193
182
242
240
89
208
740
1.036
122
126
16
25
813
1.061
1.372
1.660
164
190
4.204
5.316

Jan.-okt. 2020
Favrskov
Skanderborg
Kommune
Kommune
697
865
204
191
239
236
110
237
820
1.116
97
144
15
17
839
1.099
1.405
1.694
122
146
4.548
5.745

Udvikling i
Favrskov
Kommune i %
53,9
5,7
-1,2
23,6
10,8
-20,5
-6,3
3,2
2,4
-25,6
8,2

Udvikling i
Skanderborg
Kommune i %
47,1
4,9
-1,7
13,9
7,7
14,3
-32,0
3,6
2,0
-23,2
8,1

Fuldtidspersoner som andel af
arbejdsstyrken
Jan.-okt. 2020
Favrskov
Skanderborg
Kommune
Kommune
2,9
2,8
0,8
0,6
1,0
0,8
0,5
0,8
3,4
3,6
0,4
0,5
0,1
0,1
3,4
3,5
5,8
5,5
0,5
0,5
18,8
18,7

Kilde: Jobindsats.dk, udtræk af data den 19.11.2020. Data for sygedagpenge og jobafklaringsforløb samt for A-dagpenge er for jan.-sep. Integrationsydelser omfatter selvforsørgelsesog hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Det seneste år har Skanderborg Kommune, langt overvejende pga. Coronakrisen, oplevet en markant
stigning i antallet af forsikrede ledige (A-dagpenge), ligesom der forekommer stigninger i blandt
andet målgrupperne ”Kontanthjælp”, ”Ledighedsydelse”, ”Sygedagpenge og jobafklaringsforløb” og
”Ressourceforløb”. Skanderborg Kommune har fortsat en relativt lav ledighed og generelt en relativt
lille andel af kommunens befolkning på offentlig forsørgelse, sammenlignet med
landsgennemsnittet.
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Fokusområder
Coronakrisen har medført betydelige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg
Kommune. Udfordringerne kommer til udtryk på forskellig vis, f.eks. er antallet af forsikrede ledige
steget markant, hvilket også fremgår af tabel 1 og 2 omkring udviklingen i antallet af offentligt
forsørgede i Skanderborg Kommune.
Coronapandemien har desuden haft en negativ indflydelse på nogle unges psykiske tilstand, som kan
forårsage, at disse unge er i risiko for at være længere tid på offentligt forsørgelse.
Coronakrisen og den midlertidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen i perioden 12. marts til
og med den 27. maj 2020 har også haft en betydelig indvirkning på øvrige målgrupper. I
suspenderingsperioden har der eksempelvis ikke kunnet træffes afgørelser om nye
jobafklaringsforløb. Den manglende tilgang af borgere til jobafklaringsforløb og afgangen fra
jobafklaringsforløb til f.eks. ressourceforløb har resulteret i en flaskehalsproblematik på
sygedagpengeområdet.
Udfordringer som disse forstærkes yderligere med den politisk vedtagne forandring
”Beskæftigelsesindsatsen reduceres”, hvor Byrådet med budgettet for 2020-23 vedtog en reduktion
af budgettet til beskæftigelsesindsatsen med 5 mio. kr.
På baggrund af Coronakrisens effekt på dels udvikling i antallet af offentligt forsørgede i Skanderborg
Kommune, dels den mentale tilstand blandt eksempelvis unge, er der kategoriseret fire
fokusområder.
De fire fokusområder er:





Forsikrede ledige
Unge
Borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb
Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet

Under hvert fokusområde vil der fremgå eksempler på målsætninger og tiltag til håndtering af
udfordringerne.

Forsikrede ledige
Byrådet har med budget for 2020-23 iværksat et investeringsprojekt med det formål at reducere
varigheden på ydelse for forsikrede ledige. Investeringen skal dels sikre mere målrettede indsatser
for især forsikrede ledige med risiko for langtidsledighed, dels styrke formidlingen til konkrete
jobåbninger. Det politiske investeringsprojekt blev vedtaget før Coronakrisen, og virkeligheden ser
nu anderledes ud. Det gør det vanskeligere at forudsige hvilke indsatser investeringen vil udmønte
sig i, da der er behov for fleksibilitet til at håndtere de udfordringer, der følger af den større
ledighed og de ændrede arbejdsmarkedsforhold.

Vi vil:

Virkning for forsikrede ledige

Følge udviklingen i antallet af forsikrede
ledige, hvor vi sammenligner udviklingen med
landsplan og sammenlignelige kommuner.

Ved at følge udviklingen i antallet af forsikrede
ledige kan vi efter behov iværksætte indsatser
og initiativer, hvor forsikrede ledige og deres
muligheder for at komme i arbejde forstærkes.
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Vi vil:

Virkning for forsikrede ledige

Bibeholde et stærkt virksomhedsrettet fokus,
bl.a. via virksomhedsbesøg og kampagner som
Akademikerkampagnen.

Når vi har et stærkt samarbejde med
erhvervslivet, er der mulighed for at skabe et
godt match mellem ledig borger og den enkelte
virksomhed. Virksomhedssamarbejdet giver
også bedre mulighed for etablering af
praktikker i private virksomheder.
Virkningen for borgerne er derfor større
tilknytning til arbejdsmarkedet via job eller
praktik.

Følge landsdækkende, regionale og lokale
tendenser ift. udvikling af egne og
tværkommunale opkvalificeringsprojekter,
samt indgå i relevante partnerskaber, f.eks.
med vikarbureauer.

Med tværkommunale opkvalificeringsprojekter og samarbejdet med f.eks.
vikarbureauer kommer borgere til at opleve
flere muligheder for at komme i arbejde.

Støtte ledige akademikere i deres vej i job ved
at sikre dem relevant erfaring via
virksomhedspraktik i private virksomheder og
i kommunalt regi (325-aftale).

Ledige akademikere vil med en
virksomhedspraktik i private virksomheder
eller i kommunalt regi få opbygget mere
erfaring, som kan medvirke til, at borgeren
kommer i arbejde.

Unge
På ungeområdet er der også et investeringsprojekt, der skal realiseres fra 2020-23 som følge af
budgetforliget i 2019. Denne politiske forandring omfatter indsatsområder med det formål, at flere
unge i aldersgruppen 15-30 år kommer i uddannelse og job via en intensiveret uddannelses- og
beskæftigelsesindsats.
Coronakrisen, herunder afledte effekter fra den midlertidige suspendering af
beskæftigelsesindsatsen, har forårsaget betydelige benspænd. Det gælder selve indsatsområderne i
den politiske forandring, ligesom flere unge under suspenderingsperioden oplevede en forværring
af deres psykiske tilstand.
Kategorien ”Unge” er derfor også at betragte som et særligt fokusområde i 2021.

Vi vil:

Virkning for unge

Reducere antallet af unge på uddannelseshjælp Formålet med at reducere antallet af unge på
med 20 fuldtidspersoner, korrigeret for
uddannelseshjælp er at få flere unge i job eller
udviklingen på landsplan.
uddannelse. Virkningen for de unge vil derfor
være, at unge hjælpes i arbejde eller påbegynder
en uddannelse.
For de aktivitetsparate unge, som modtager
uddannelseshjælp – det vil sige de unge, der er
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Vi vil:

Virkning for unge
længst væk fra arbejdsmarkedet og uddannelse,
kan virkningen også være at komme på en
anden ydelse, f.eks. ledighedsydelse eller
førtidspension. Såfremt en ung går fra
uddannelseshjælp til ledighedsydelse, vil målet
være at finde et fleksjob med udgangspunkt i
den unges ressourcer. Førtidspension vil
omvendt være en løsning, hvis den unge har så
betydelige
fysiske
og/eller
psykiske
funktionsnedsættelser, at job eller uddannelse
ikke kan komme på tale.
Unge på
førtidspension har dog fortsat muligheden for
et job med løntilskud (skånejob).

Følge udviklingen i antallet af unge på offentlig
forsørgelse, hvor vi sammenligner udviklingen
med landsplan og sammenlignelige
kommuner.

Ved at følge udviklingen i antallet af unge på
uddannelseshjælp kan vi efter behov
iværksætte indsatser og initiativer, hvor de
unge og deres muligheder for at komme i
arbejde eller uddannelse styrkes.

Hjælpe unge med at fastholde dem i
uddannelse, blandt andet ved hjælp af en
overgangs- og fastholdelsesmentor.

En overgangs- og fastholdelsesmentor kan være
med til at understøtte unge med behov for
ekstra støtte i overgangen til eller opstart på en
ungdomsuddannelse. Mentoren kan yde
håndholdt støtte, hvis den unge er frafaldstruet
ift.
ungdomsuddannelsen
eller
FGU
(Forberedende Grunduddannelse).
De unge vil derfor opleve en håndholdt støtte,
som kan betyde, at de fortsætter og
gennemfører en ungdomsuddannelse. Med en
gennemført ungdomsuddannelse står de unge
stærkere i forhold til videregående uddannelse
og job.

Fortsætte arbejdet med projekt Ungevejen,
som handler om udvikling af forebyggende
kommunale tilbud for psykisk sårbare unge.

Unge, der oplever at være psykisk sårbare og
som ikke allerede er tilknyttet psykiatrien, kan
modtage et forebyggende tilbud, hvor den unge
og/eller forældre blandt andet kan deltage i
rådgivningssamtaler.
Virkningen for de psykisk sårbare unge og deres
forældre kan bestå i, at de kan indgå i et
netværk
og
fællesskab
med
andre
unge/forældre. Via enten gruppebaserede eller
individuelle samtaler kan de unge opleve at få
viden og værktøjer til at håndtere den psykiske
sårbarhed, således at den ikke udvikler sig til at
fordre en mere omfattende indsats.
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Vi vil:

Virkning for unge

Opfordre fagbevægelse, uddannelsesinstitutioner, byggebranchen og det øvrige
erhvervsliv til at etablere lærepladser.

Skanderborg Kommune kan udelukkende
opfordre til etablering af lærepladser. Med en
sådan opfordring er det en forhåbning, at flere
lærepladser etableres, således at flere elever og
lærlinge kommer i lære, som en del af deres
erhvervsuddannelse.
De unge kan med en læreplads få et bedre
uddannelses- og praktikforløb, ligesom de vil
opleve at stå stærkere efter endt uddannelse.

Borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb
Skanderborg Kommune har i flere år været udfordret af, at andelen af borgere i kommunen, som er
på sygedagpenge, ligger over landsgennemsnittet. For at imødegå denne udfordring er der investeret
i flere medarbejderressourcer, således sagsbehandlernes sagstal på området nedbringes, og der
dermed er mere tid til den enkelte borger.
Der er desuden investeret i en ekstern sagsgennemgang af området, samt i forlængelse heraf
opkvalificeringsforløb, der skal styrke sagsbehandlingen på området yderligere, bl.a. med fokus på
at styrke vurderingen af uarbejdsdygtighed (§ 7-vurderinger), samt at sætte tidligere ind med en
intensiv indsats, hvor der er risiko for et længerevarende forløb.

Vi vil:

Virkning for sygemeldte borgere og
borgere i jobafklaringsforløb

Nedbringe antallet af borgere i
jobafklaringsforløb og på sygedagpenge i 2021,
svarende til 43 fuldtidspersoner i forhold til
2019-niveauet, korrigeret for udviklingen på
landsplan.

Når antallet af borgere på sygedagpenge og i
jobafklaringsforløb reduceres, betyder det, at
sygemeldte enten raskmeldes, eller de kan
overgå til en anden indsats, eksempelvis
ressourceforløb.
Virkningen for den enkelte borger vil være, at
den sygemeldte borger modtager den rette
indsats, eventuelt en kombination af
beskæftigelsesrettede
indsatser,
sociale
indsatser
og
sundhedsmæssige
tilbud.
Iværksatte indsatser og tilbud skulle gerne
bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.
Borgeren vil derfor opleve at modtage en
helhedsorienteret indsats med afsæt i egne
ressourcer.

Arbejde med en fortsat styrkelse af
sagsbehandlingen på jobafklaringsområdet.

En fortsat styrkelse af sagsbehandlingen på
jobafklaringsområdet vil for borgere betyde, at
de får den rette indsats.
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Vi vil:

Virkning for sygemeldte borgere og
borgere i jobafklaringsforløb

Sætte endnu større fokus på at styrke
vurderingen af uarbejdsdygtighed.

Ved at sætte endnu større fokus på vurderingen
af uarbejdsdygtighed (§7) sikres borgerne en
hurtig afklaring af deres situation, hvorefter de
kan modtage en målrettet indsats med
udgangspunkt i deres situation.

Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet
Når mennesker kommer i en situation, hvor de står uden et arbejde, formår mange selv at finde et
nyt job. Andre ledige har dog udfordringer udover blot ledighed, og det sætter dem i risiko for at
være langvarigt på offentlig forsørgelse. I denne gruppe af ledige har mange behov for både sociale
indsatser og beskæftigelsesrettede indsatser.
Set i lyset af Coronakrisen, hvor det samlede antal ledige er steget, kan borgere længst væk fra
arbejdsmarkedet have endnu sværere vilkår for at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Vi vil:

Virkning for borgerne

Fortsætte med at udtænke indsatser til gavn
for den enkelte borger – alt fra at
sammentænke sociale indsatser med
beskæftigelsesindsatser til brugen af digitale
redskaber, heriblandt virtual reality-briller.

Fordelene
ved
at
sammentænke
beskæftigelsesrettede og sociale indsatser er
mange. Virkningen for borgeren kan omfatte et
mere
helhedsorienteret
og
individuelt
tilrettelagt forløb, ligesom borgeren kan opleve
progression både i forhold til mestring af eget
liv og at komme tættere på arbejdsmarkedet.
Brugen af virtual reality-briller er et eksempel
på en individuel tilrettelagt indsats for borgere
med f.eks. angst, hvor de trænes i håndteringen
af angst.

Sætte fokus på småjobs, fleksjob og fleksjob på
få timer.

Tilknytning til arbejdsmarkedet handler ikke
udelukkende om fuldtidsstillinger på ordinære
vilkår. Vejen til arbejde omfatter i ligeså høj
grad småjobs, fleksjob og fleksjob på få timer,
som er med til at sikre, at borgere længst væk
fra arbejdsmarkedet også oplever at være en del
af arbejdsfællesskabet.

Foretage en evaluering af blandt andet
Vestervej og JobNU-kollegiet, hvoraf
sidstnævnte er et kollegium for unge med
autismespektrumsforstyrrelser. Vestervej

En evaluering af tiltag som Vestervej og JobNUkollegiet kan være med til at afdække
muligheden for at etablere flere og/eller
lignende tilbud og indsatser for borgere længst
væk fra arbejdsmarkedet.
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Vi vil:

Virkning for borgerne

omfatter etablering af midlertidige boliger
målrettet borgere med behov for massiv støtte.
Bibeholde et stærkt fokus på sociale klausuler,
hvor vi via udbudte bygge- og anlægsprojekter
vil bidrage til, at borgere længst væk fra
arbejdsmarkedet kommer i betragtning til job,
praktik mv.

I Skanderborg Kommune omfatter sociale
klausuler et uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv, hvor der kan være krav om, at der
blandt andet stilles et antal ordinære timer til
rådighed til f.eks. borgere på kontanthjælp
(underlagt 225-timers reglen), eller at IGUelever
(elever
på
IntegrationsGrundUddannelsen) skal være beskæftigede under
hele byggeperioden, eller at unge med andre
udfordringer
end
ledighed/manglende
uddannelse kobles på projektet.
Borgere længst væk fra arbejdsmarkedet vil
med dette uddannelses- og beskæftigelsesrettede perspektiv få tilbudt job, praktik mv.,
som øger deres tilknytning til arbejdsmarkedet.
En meningsfuld virkning for borgerne vil derfor
være, at de kommer i job og er selvforsørgende
i stedet for at modtage offentlige ydelser.
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Udmøntning af ministermål
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har præsenteret fem beskæftigelsespolitiske
målsætninger, hvoraf de to første målsætninger er nye, mens de øvrige er videreført fra 2020:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2.
3.
4.
5.

Flere ledige skal opkvalificeres
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

1| Alle ledige skal fortsat have en værdig sagsbehandling
Beskæftigelsesministerens nye målsætning om en værdig sagsbehandling lægger op til, at ledige har
en oplevelse af at få en imødekommende modtagelse og meningsfuld indsats i de enkelte jobcentre.
Denne ambition er i tråd med Skanderborg Kommunes tilgang til mødet med det enkelte menneske,
ligesom kommunens beskæftigelsesindsats tilrettelægges ud fra individuelle behov.
Borgerundersøgelse
For at få indblik i borgernes oplevelse af kontakten med os vil vi i 2021 gennemføre en undersøgelse
af borgernes oplevelse af jobcentret, ungecentret og ydelsesafdelingen. Første del af undersøgelsen
er et elektronisk spørgeskema, hvor borgere har mulighed for at svare på spørgsmål omkring deres
oplevelse af kontakten. Baseret på tilbagemeldinger herfra inviteres tilfældigt udvalgte borgere til at
deltage i et fokusgruppeinterview for at høre mere om deres oplevelser.
Implementering af Forenklingsreformen
Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet trådte i kraft den 1. januar 2020. Reformen
tilpassede regler og proceskrav, så de blev mere ensartede på tværs af målgrupper. Samtidig blev der
givet bedre muligheder for i højere grad at tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkelte
borger.
Skanderborg Kommune gennemførte i 2019 et forløb med Marselisborg Consulting for at styrke
implementeringen af forenklingsreformen. Under forløbet blev der udarbejdet materiale i form af
fælles faglige principper og kvalitetsstandarder. I 2021 fortsætter arbejdet med implementering af
reformen. I den sammenhæng har Skanderborg Kommune fået bevilget puljemidler fra Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering til opkvalificering af medarbejdere som et led i
implementeringsarbejdet.

Vi vil:

Virkning for borgerne

Gennemføre en måling af borgeroplevelser,
inkl. fokusgruppeinterviews.

Gennemførelse af en måling af borgernes
oplevelse af jobcentret, ungecentret og
ydelsesafdelingen har til hensigt at inddrage
borgerne og give dem mulighed for at ytre sig
om deres oplevelser. Virkning for borgerne er
at, de oplever at blive hørt og inddraget.
Via kompetenceudvikling af medarbejderne
kan
borgerne
opleve
endnu
bedre
kommunikation og sagsbehandling med afsæt i

Arbejde med implementering af Forenklingsreformen bl.a. via opkvalificering af
medarbejdere.
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Vi vil:

Virkning for borgerne
borgerens situation. Nogle medarbejdere har
fået viden og metoder til at vide, hvordan de
skal agere i mødet med unge, som er psykisk
sårbare
og/eller
syge,
mens
andre
medarbejdere har fokus på visuel formidling,
der kan anvendes i mødet med borgeren.
Borgerne kan få en oplevelse af endnu bedre
kvalitet i indhold og form i mødet med job- og
ungecenter.

2| Flere ledige skal opkvalificeres
Folketinget vedtog i sommeren 2020 en opkvalificeringspakke, som giver flere ledige mulighed for
at tage uddannelse, mens de er ledige, samt forbedrer vilkårene for at tage uddannelse, bl.a. ved at
give ufaglærte dagpengemodtagere og dagpengemodtagere med en forældet uddannelse ret til at
modtage 110 % dagpenge, mens de tager en uddannelse inden for områder med mangel på
arbejdskraft. Allerede i 2. halvår 2020 er der derfor større fokus på uddannelse og opkvalificering af
ledige, og der påbegyndes nu flere uddannelsesløft end tidligere.
Opkvalificeringsprojekter
I vores servicering af virksomhederne i Skanderborg kommune lader vi os ikke begrænse af
kommunegrænser. Vi indgår i et tværkommunalt opkvalificeringsprojekt, ligesom vi udvikler egne
opkvalificeringsprojekter baseret på de brancher, der oplever mangel på arbejdskraft.
I 2021 har vi følgende opkvalificeringsprojekter:
 Byg og Anlæg (tværkommunalt projekt)
 Jobrotation (eget projekt – opkvalificering af pædagoger på Bostederne i Skanderborg
Kommune).
Uddannelsesambassadør III
Med henblik på at kunne arbejde mere fokuseret med at få flere ledige opkvalificeret fra ufaglært til
faglært har Skanderborg Kommune søgt om projektmidler ved Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering for at kunne ansætte en uddannelsesambassadør, som kan arbejde specifikt med
denne målgruppe i en toårig periode.
Såfremt der gives tilsagn om tilskud og der ansættes en uddannelsesambassadør, så forventer
Jobcenter Skanderborg at kunne iværksætte over 30 uddannelsesløft og etablere 40
voksenlærlingepladser i 2021.

Vi vil:

Virkning for borgerne

Udvikle og gennemføre egne og
tværkommunale opkvalificeringsprojekter
inden for brancher, som oplever mangel på
kvalificeret arbejdskraft.

Opkvalificeringsprojekter gør det muligt for
borgerne
at
komme
tættere
på
arbejdsmarkedet.
Via
et
kortere
uddannelsesforløb og praktik, hvor borgeren
opkvalificerer sine kompetencer inden for
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Vi vil:

Virkning for borgerne
mangelområder, står borgeren stærkere ift. at
komme i ordinært job efter endt forløb.
Borgeren vil opleve bedre mulighed for at
komme i arbejde og blive selvforsørgende frem
for at modtage offentlige ydelser.

Iværksætte over 30 uddannelsesløft og
etablere 40 voksenlærlingepladser i 2021.

Såfremt at projektet bliver en realitet i
Skanderborg Kommune, vil virkningen for
borgerne være flere eller bedre muligheder for
at komme i beskæftigelse via enten
uddannelsesløft eller voksenlærlingeplads.
På den måde bevæger borgerne sig fra offentlig
ydelse til selvforsørgelse, og samtidig bliver
borgerne en del af arbejdsmarkedet og derved
også et arbejdsfællesskab.

3| Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede
arbejdskraft
Et stærkt virksomhedssamarbejde spiller en afgørende rolle såvel på arbejdsmarkedet som i
beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune. På den ene side understøtter vi virksomhederne
med rekruttering af kvalificerede medarbejdere, og på den anden side er samarbejdet vigtigt, hvad
angår åbninger for praktikpladser og løntilskud for ledige borgere. Med afsæt i den nuværende
situation, hvor Coronakrisen fortsat har et fast greb om Danmark, er det gode
virksomhedssamarbejde vigtigere end nogensinde.
Måling af virksomhedernes tilfredshed
Hvert år gennemfører Dansk Industri undersøgelsen ”Lokalt Erhvervsklima”, som rangerer
kommunerne baseret på erhvervsvilkår. I undersøgelsen fra 2019 placeres Skanderborg Kommune
på en 8. plads under kategorien ”Arbejdskraft”. Kategorien beskriver virksomhedernes tilfredshed
med kommunens indsats og jobcentrets samarbejde med det lokale erhvervsliv, herunder at sikre
adgang til kvalificeret arbejdskraft. Til sammenligning indtog Skanderborg Kommune i 2018 en 11.
plads i kategorien ”Arbejdskraft”. Virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets service og evnen til
at forsyne erhvervslivet med kvalificeret arbejdskraft er stigende. Der ligger dog fortsat et potentiale
i at udbrede virksomhedernes muligheder for et samarbejde med Skanderborg Kommune.
Foruden den landsdækkende undersøgelse deltager Jobcenter Skanderborg i en KL-undersøgelse.
Undersøgelsen er en måling af virksomhedernes tilfredshed med kontakten fra de områder, der
varetager virksomhedskontakten i Skanderborg Kommune. Det gælder både jobcenterets arbejde for
at forsyne virksomhederne med kvalificeret arbejdskraft og arbejdet med at finde praktikpladser og
løntilskud mv. til borgere, der har længere vej ind på arbejdsmarkedet.
Lokalt koordinerende samarbejder
Jobcenter Skanderborg deltager også i projektet Lokalt Koordinerende Samarbejder på tværs af
erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Her indgår vi i et delprojekt, som handler om
opkvalificering af medarbejdere på erhvervsuddannelsesniveau. Forsyning af kvalificeret
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arbejdskraft består i dette tilfælde ikke af opkvalificering af ledige, men derimod opkvalificering af
virksomhedernes ansatte. Delprojektet løber fra primo 2019 til medio 2021.
Vi vil:

Virkning for virksomhederne

Foretage virksomhedsundersøgelser for at få
indsigt i virksomhedernes tilfredshed med og
oplevelse af samarbejde med os.

Tilfredshedsundersøgelser gør det muligt for
virksomhederne at få oplevelsen af at blive
inddraget og give deres tilkendegivelser om
samarbejdet. Ved positive tilbagemeldinger får
vi indsigt i det, vi kan gøre endnu mere af, mens
mindre positive tilfælde giver os et billede af
udviklingspotentialer, hvor virksomhederne
fremadrettet kan få en endnu bedre oplevelse af
kontakten med os.

Foretage virksomhedsbesøg i regi af Lokalt
Koordinerende Samarbejder med fokus på
opkvalificering af medarbejdere på
erhvervsuddannelsesniveau.

I Lokalt Koordinerende Samarbejder deltager
jobcentret i virksomhedsbesøg sammen med
ErhvervSkanderborg og repræsentanter fra
uddannelsesinstitutioner. Virksomhedsbesøg
af en sådan karakter kan give virksomheden et
helhedsorienteret tilbud, hvor der ikke skal
planlægges tre separate møder.
Virksomhedsbesøgene
tager
afsæt
i
information om virksomhedens muligheder for
opkvalificering af ansatte. En virkning for
virksomhederne kan derfor omfatte, at
opkvalificeringen bidrager til yderligere vækst
og udvikling til gavn for både virksomheden og
dens ansatte.

4| Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Beskæftigelsesfrekvensen er markant lavere for borgere med handicap end for befolkningen som
helhed. Derfor er der fastsat en national målsætning om at øge beskæftigelsen blandt borgere med
handicap med 13.000 personer. Målsætningen skal være indfriet i 2025.
Projekt med Dansk Handicapforbund
For at give ledige med handicap bedre mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet eller vende
tilbage til arbejdsmarkedet er der behov for, at vi bliver bedre til at spotte borgere i målgruppen,
samt endnu bedre til at anvende de handicapkompenserende ordninger, f.eks. i form af personlig
assistance eller hjælpemidler på arbejdspladsen.
Derfor er Skanderborg Kommune gået ind i et samarbejde med Dansk Handicap Forbund, som bl.a.
indebærer kompetenceudvikling af medarbejdere og en intensiveret og fokuseret indsats over for
målgruppen af ledige med handicap. Forventningen er, at 60 % af de ledige, som modtager projektets
indsats, kommer i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob i projektperioden. Samarbejdet,
der bl.a. består i et fælles projekt finansieret af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering, løber indtil videre til medio 2022.
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Vi vil:

Virkning for borgerne

Udpege en personlig jobformidler, der skal yde
en intensiv, håndholdt indsats for ledige med
handicap.

Ved hjælp af den intensive og håndholdte
indsats er det forventningen, at 60 % af de
ledige, som medvirker i projektet, kommer i
ordinær beskæftigelse, uddannelse eller
fleksjob.
Ledige borgere med handicap vil både få en
oplevelse af en intensiv indsats, samtidig med
at mere end halvdelen forventes at komme i job.
En virkning for borgerne vil derfor også være at
gå fra en offentlig ydelse til selvforsørgelse.

Sætte endnu større fokus på handicapkompenserende ordninger.

Når borgere og virksomheder i endnu højere
grad
bliver
informerede
om
handicapkompenserende ordninger, herunder
hjælpemidler på arbejdspladsen, kan borgerne
opleve fastholdelse på arbejdet, således at de får
nemmere ved at udføre deres arbejde.
Handicapkompenserende ordninger kan derfor
understøtte, at borgere med handicap kan opnå
og fastholdes i beskæftigelse.

5| Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Skanderborg Kommune arbejder aktivt med at sikre flygtninge og familiesammenførte varig
tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse er der iværksat beskæftigelsesfremmende
indsatser på integrationsområdet.
IntegrationsGrundUddannelse (IGU)
Forsøgsordningen om IntegrationsGrundUddannelsen, som er forlænget til medio 2022, har til
hensigt at styrke integrationsborgernes faglige, sproglige og sociale kompetencer. I Skanderborg
Kommune betragter vi ordningen som en vigtig trædesten for integrationsborgere i deres vej til
ordinær og varig beskæftigelse.
Siden 2016 har Skanderborg Kommune haft succes med at anvende IGU-ordningen som et redskab
til at få denne målgruppe i job og uddannelse. Vi fortsætter derfor indsatsen i 2021, og målsætningen
for 2020-2022 er at etablere 25 IGU-pladser.
Projekt om ægtefælleforsørgede kvinder
Ifølge Styrelsen for International Rekruttering og Integration er der et potentiale i at motivere
ægtefælleforsørgede kvinder til selv at komme ind på det danske arbejdsmarked. I Skanderborg
Kommune har vi derfor udviklet en beskæftigelsesrettet indsats henvendt til denne gruppe af
kvinder. Indsatsen indebærer blandt andet tilbud om motivation- og vejledningssamtaler med fokus
på brancher med mange jobåbninger, ligesom de får hjælp til CV og jobsøgning, samt rådgivning om
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økonomi og betydningen af ordinær beskæftigelse. Målsætningen er, at minimum 14 kvinder i løbet
af 2020-2023 kommer i beskæftigelse som følge af indsatsen.
Vi vil:

Virkning for borgerne

Etablere 25 IGU-pladser til
integrationsborgere som en vej til
selvforsørgelse (målsætningen dækker over
2020-2022).

Når en integrationsborger gennemfører et IGUforløb, er der bedre vilkår for at komme i
arbejde. Virkningen for integrationsborgerne
vil derfor være at kunne komme i arbejde og
blive selvforsørgende. Ved at indgå på en
arbejdsplads og være en del af et
arbejdsfællesskab har integrationsborgeren
endnu bedre forudsætninger for at blive
integreret i det danske samfund.

Via projekt om ægtefælleforsørgede kvinder
arbejde på at minimum 14 kvinder kommer i
beskæftigelse som følge af indsatsen
(målsætningen dækker over 2020-2023).

Projektets beskæftigelsesfremmende indsats
over for ægtefælleforsørgede kvinder har til
hensigt at hjælpe kvinderne til at komme i
arbejde. På den måde kan de opleve en følelse
af at blive endnu mere integrerede i det danske
samfund, ligesom de kan have nemmere ved at
lære det danske sprog, samt få et netværk og
fællesskab
med
eksempelvis
øvrige
integrationsborgere og etniske danskere.
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Repatriering
Ifølge en lovændring vedtaget i Folketinget den 21. februar 2019 skal kommunerne beskrive i
beskæftigelsesplanen, hvordan man arbejder med repatriering i beskæftigelsesindsatsen.
Repatriering er betegnelsen for personers frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere
opholdsland med henblik på at tage varig bopæl (§ 2 i repatrieringsloven). Skanderborg Kommune
yder hjælp til repatriering for borgere omfattet af repatrieringsloven, f.eks. flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge eller andre familiesammenførte udlændinge, som ønsker at vende
tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.
Ifølge lovgivningen skal jobcentret som en del af samtalerne med borgere på offentlig forsørgelse,
der kan være i målgruppen for repatriering, informere om mulighederne for repatriering til
hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Jobcenter Skanderborg følger lovgivningen og informerer
om mulighederne for repatriering, når det er relevant.
I 2020 har Skanderborg Kommune ydet hjælp til repatriering for to personer, svarende til ca. 1 % af
de 211 repatrierede på landsplan (data er for perioden januar-september 2020).
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