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Beskæftigelsesplanen 

Beskæftigelsesplan 2017 er Solrød Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme 
de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2017. Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhæng 
mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de lokalpolitiske mål og prioriteringer i 
indsatsen. 

Beskæftigelsesplanen har til formål at skabe overblik over indsatsområderne og anvise 
retningen i Solrød Kommunes samlede beskæftigelsesindsats. Dermed bliver 
Beskæftigelsesplanen et konkret arbejdsredskab for ledere og medarbejdere i Job- og 
Socialcenteret. 

Job- og Socialcenteret varetager de beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til borgere, der er:

 Forsikrede ledige
 På integrationsydelse
 Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere eller i ressourceforløb
 På sygedagpenge, i jobafklaringsforløb eller revalidering.
 I fleksjob eller på ledighedsydelse.

”I Job- og Socialcenteret består kerneopgaven 
dels i at hjælpe kommunens ledige borgere med at blive selvforsørgende 

og dels i at fastholde borgere på arbejdsmarkedet. 
Udgangspunktet for indsatsen er arbejdsmarkedets behov.”

Beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune bygger i udgangspunktet på, at borgerne er 
ansvarlige og selv er i stand til at træffe vigtige beslutninger i eget liv. Borgerne mødes med 
respekt, ordentlighed samt kvalificerede, realitetsorienterede og udviklende samtaler. Desuden 
vil borgerne blive mødt med følgende: 

Borgere der kan Borgere der kan,
men ikke vil 

Borgere der har problemer 
ud over ledighed

Dem der kan selv – skal selv, 
hurtigst muligt. 

Ledige borgere i Solrød 
Kommune vil blive mødt med 
forventning om bred 
jobsøgning – både ift. 
geografisk spredning og 
jobtype, søgning af job fra 
første ledighedsdag, og krav 
om dokumentation for en 
bred søgning af job efter 3 
måneders ledighed.

Jobparate 
kontanthjælpsmodtagere 
samt uddannelsesparate unge 
vil blive mødt med krav om 
deltagelse i nytteindsatsen fra 
dag et. 

Hurtig afdækning og ved 
behov lægelig udredning på 
den manglende motivation og 
engagement. 

Er der ikke lægelige fysiske 
eller psykiske forklaringer på 
manglende motivation og 
engagement, vil borgerne 
blive mødt med krav om 
rådighedsafprøvende tilbud af 
nyttejobslignende karakter. 

Koordineret, tværfaglig og 
målrettet plan med små og 
konkrete delmål som er 
tydelige og overskuelige for 
den enkelte borger.

Borgeren selv, den 
praktiserende læge, klinisk 
funktion og andre relevante 
aktører er tætte 
samarbejdspartnere i forhold 
til at bringe borgerne tilbage 
på arbejdsmarkedet og 
dermed i selvforsørgelse.
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I forhold til arbejdsmarkedet og virksomhederne varetager Job- og Socialcenteret 
beskæftigelsesrettede opgaver som rådgivning og vejledning, støtte til at besætte ordinære 
job, fastholdelse af sygemeldte i job, opkvalificering herunder etablering af løntilskudsjob, 
virksomhedspraktik, voksenlærlingeaftaler, jobrotation, fleksjob samt etablering af 
integrationsgrunduddannelser og erhvervsgrunduddannelser. 

Solrød Kommune ønsker at fremstå som en kompetent og pålidelig rekrutterings- og 
sparringspartner for virksomheder i Solrød Kommune og omegn. Udgangspunktet for 
virksomhedssamarbejdet er individuelt og relationelt orienteret ift. den enkelte virksomhed og 
virksomhedskonsulent. Fokus er at give virksomhederne en let og direkte kontakt og – i det 
omfang lovgivningen tillader det – oplevelsen af et ubureaukratisk samarbejde.

Beskæftigelsesparadokset

I Solrød Kommune har ledighedsprocenten det seneste år været meget lav. Det betyder, at 
beskæftigelsesindsatsen i 2017 og de kommende år vil blive kendetegnet af et paradoks. På 
den ene side er der fortsat en andel ledige – og nogle med andre udfordringer end ledighed – 
som har tiltagende svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og på den anden side er 
der arbejdsgivere, som har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

I forhold til borgerne der kan er Job og Socialcenterets opgave sammen med de ledige borgere 
at finde den kortest mulige vej til beskæftigelse – også selv om det nødvendigvis ikke er 
borgerens drømmejob eller ’plan b’, men derimod et job, som medfører selvforsørgelse og 
fodfæste på arbejdsmarkedet. 

I forhold til virksomhederne er det Job og Socialcenterets opgave at vejlede, rådgive og 
overbevise virksomhederne om at de gennem efteruddannelse, brugen af 
virksomhedspraktikker som opkvalificering og via mentorstøtte mv. kan opkvalificere de 
tilbageværende ledige til netop deres virksomhed. 

Den landspolitiske retning

Gennem de seneste 4 år er en række nye reformer trådt i kraft på beskæftigelsesområdet, og 
det har naturligvis sat sit præg på dagsordenen i Job- og Socialcenteret.

I 2013 kom førtidspension- og fleksjobreformen. I 2014 kom kontanthjælps- og 
sygedagpengereformen efterfulgt af beskæftigelsesreformen i 2015. Samlet set lægger alle 
reformerne op til, at flere skal i arbejde, og at ”alle de som kan, skal”. Reformerne handler i 
høj grad om at forkorte borgernes vej til beskæftigelse med mindst mulig indsats / indgriben. 
Dette skal opnås gennem en øget samtalefrekvens og med et virksomhedsrettet fokus.

Med refusionsreformen den 1. januar 2016 blev kommunernes økonomiske incitamenter 
ændret markant. Den statslige refusion blev omlagt, og kommunernes refusion på ydelser til 
ledige og sygemeldte borgere udmåles på baggrund af deres varighed på offentlig forsørgelse.

Den 1. juli 2016 trådte jobreform fase I i kraft, som omfatter 225-timers reglen og 
kontanthjælpsloftet. 225-timers reglen berører borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp og 
integrationsydelse som sammenlagt har modtaget ydelse i 1 år inden for 3 år. Hvis de ikke har 
arbejdet mindst 225-timer inden for de seneste 12 måneder nedsættes deres ydelse. Der 
forventes at opstå en del småjobs som følge af dette nye krav. 
Kontanthjælpsloftet er en grænse for hvor meget en person på kontanthjælp, 
uddannelseshjælp og integrationsydelse kan modtage. Overstiger de samlede ydelser loftet, vil 
der blive reduceret i den særlige boligstøtte (§34) og boligstøtten. Formålet er, at der skal 
være en økonomisk gevinst ved at være selvforsørgende.
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Både 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet har sat ekstra fokus på borgernes rette 
placering. Borgere der ikke kan selv, og som har behov for et længerevarende forløb og en 
tværfaglig indsats, skal på ressourceforløb, hvor de ikke økonomisk rammes af 225-timers 
reglen og kontanthjælpsloftet. Før indførelse af disse var ydelsen den samme. 

Men for de borgere, der kan selv – også bare i mindre grad – betyder kontanthjælpsloftet og 
225-timers reglen, at der i Job og Socialcenteret vil være fokus på at hjælpe borgerne ift. 
småjobs. Ikke bare for at forhindre borgerne i at blive boligtruet, men fordi at småjob er en 
god indgang til arbejdsmarkedet. 

Tværgående og forpligtende samarbejder 

For at løse den komplekse opgave og de mange løbende lovændringer indgår Job- og 
Socialcenteret i en del regionale, tværkommunale, styrelsesarrangerede og øvrige 
samarbejder, netværk og relevante fora. Det drejer sig om deltagelse i:

 Jobforum (Direktører og arbejdsmarkedschefer ift. det Regionale Arbejdsmarkedsråd - 
RAR).

 KL-jobcenterchef netværk.
 Jobcenterchef-netværk i København Syd, som omfatter Greve, Køge, Solrød og Stevns 

kommuner. 
 Beskæftigelsesøkonomisk netværk i København Syd.
 Uddannelsesforum Øst – samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne.  
 Forpligtende Greve, Roskilde, Solrød om ”fast track” med asylcentrene og Røde Kors.
 Ungdommens Uddannelsesvejledning og deltagelse i styregruppen.
 Netværk i STAR - Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering: Jobcenterchef-netværk, 

netværk ift. aktivitetsparate og virksomhedsindsats
 Jobservice Danmark.
 Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.
 Work in Denmark.
 Klinisk funktion i Region Sjælland ift. rehabiliteringsteam, -forløb og udredninger mv.
 TSP – Tværgående samarbejdsforum for Psykiatrien (med ledelsen af Region Sjællands 

psykiatri).
 KLU – Kommunalt lægelige udvalg (med de praktiserende læger i kommunen).

Mål og prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen 

Hvert år udmelder beskæftigelsesministeren fire politiske beskæftigelsesmål, som skal være 
med til at understøtte de landsdækkende udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet. 
Herudover har Solrød Kommune valgt to yderligere mål, som understøtter Solrød Kommunes 
lokale udfordringer. Det giver samlet set følgende: 

1. En stærk virksomhedsindsats (ministermål) 
2. Dem der kan selv – skal selv, hurtigst muligt
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (ministermål)
4. Flere unge skal have en uddannelse (ministermål)
5. En arbejdsmarkedsrettet sygeopfølgning
6. Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet (ministermål) 

På baggrund af ministermålene og Solrød Kommunes beskæftigelsesmæssige udfordringer i 
2017, vil de følgende afsnit beskrive de overordnede mål, resultatmålene samt de særligt 
prioriterede indsatser. Prioriteringerne er ikke udtømmende, for der vil altid ligge en 
socialfaglig vurdering til grund for den iværksatte indsats. 
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1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Samarbejdet mellem Job- og Socialcenteret og regionens virksomheder er selve 
omdrejningspunktet i den aktive beskæftigelsesindsats. Job- og Socialcenteret vil være en 
kompetent og foretrukken sparrings- og rekrutteringspartner, der også hjælper 
virksomhederne med at tænke i alternative løsningsmuligheder, hvis udbud og efterspørgsel 
ikke altid stemmer overens. Job- og Socialcenteret er også en del af Jobcentrenes 
Rekrutteringsservice Sjælland, som er et rekrutteringssamarbejde med 16 andre jobcentre i 
Region Sjælland, der sikrer virksomhederne en bred rekrutteringsplatform. 

Som allerede nævnt i indledningen ønsker Solrød Kommune at fremstå som en kompetent og 
pålidelig rekrutterings- og sparringspartner for virksomheder i Solrød Kommune og omegn. 
Udgangspunktet for virksomhedssamarbejdet er individuelt og relationelt orienteret ift. den 
enkelte virksomhed og virksomhedskonsulent. Fokus er at give virksomhederne en let og 
direkte kontakt og – i det omfang lovgivningen tillader det – oplevelsen af et ubureaukratisk 
samarbejde.

Arbejdet med den virksomhedsrettede indsats består af to dele:

 At understøtte virksomhedernes opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere samt 
formidling af ordinære job til ledige borgere

 At benytte virksomhedsvendte tilbud til ledige borgere gennem formidling og etablering af 
virksomhedspraktikker, løntilskud, småjob og fleksjob mv.

Alle medarbejdere – primært virksomhedskonsulenter – i Job- og Socialcenteret repræsenterer 
Solrød Kommune i deres kontakt til virksomhederne. Derfor kan virksomhederne også forvente 
en service, der er bredere end blot beskæftigelsesrettet – eksempelvis kan 
virksomhedskonsulenten formidle kontakt til byggesagsbehandlingen. 

I 2016 har der været kontakt (minimum ved opringning) til alle virksomheder med over 5 
ansatte i Solrød Kommune. Der vil i 2017 fortsat være fokus på at give Solrød Kommunes 
virksomheder en god service samt et fokus på det omkringliggende arbejdsmarked.

Der er i 2016 lavet en løbende tilfredshedsundersøgelse af besøgte virksomheder, med 
nedenstående resultater. I 2017 vil der ske en kvalificering af undersøgelsen i de første 2 uger 
af september. 

Ja Nej Ved 
ikke

Fik du brugbar viden om jobcentrets tilbud og muligheder? 72 % 23 % 5 %
Vil du bruge jobcentret igen, hvis du har brug for information 85 % 11 % 4 %
Ville du anbefale andre virksomheder at kontakte jobcentret, hvis de 
har brug for information?

78 % 11 % 11 %

Oplevede du en tilfredsstillende service? 90 % 3 % 7 %
Oplevede du forståelse for din virksomhed og af dit behov 86 % 10 % 4 %

Det er dokumenteret, at virksomhedsvendt aktivering er et virksomt middel til at opnå 
selvforsørgelse. Derfor har virksomhedsvendt aktivering altid været en prioriteret indsats i 
Solrød Kommune. I 2016 har der været en særlig virksomhedsvendt indsats på 
integrationsområdet, som vil fortsætte i 2017. Derudover vil der i 2017 og 2018 grundet 
særlige puljemidler være en særlig prioritering af virksomhedsvendt aktivering til de 
aktivitetsparate borgere og borgere i ressourceforløb. 
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Overordnet målsætning:

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

Resultatmål:

Antallet af ledige borgere i virksomhedspraktikker1 er 700 placeringer i 2017
Antallet af etablerede løntilskud er 100 placeringer i 2017 

Af de virksomheder virksomhedskonsulenterne er i kontakt med oplever:
95 % en let tilgang og kontakt med virksomhedskonsulenten

95 % oplevede en tilfredsstillende service

Der forventes lidt færre virksomhedspraktikker og løntilskud end der etableres i 2016. Dette 
skyldes, at der er nedgang i antallet af borgere, men at de der er tilbage skal have en langt 
tættere og mere håndholdt indsats.

Vores særligt prioriterede indsatser i 2017:

 Prioritering af tilbud til borgerne inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder
 Arbejde med øget virksomhedsvendt aktivering af de borgere der er på kanten af 

arbejdsmarkedet – aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløb som 
Solrød Kommune har fået puljemidler til, herunder;  
o Fokus på udvikling af samarbejdsaftaler mellem virksomheder og Solrød Kommune, 

hvor der både tages højde for de forskellige målgruppers behov og for virksomhedens 
efterspørgsel 

Vi fortsætter med at arbejde med: 

 Formidling af småjob
 At øge samarbejdet med alle kommunens private arbejdsgivere
 Ordinære ansættelser gennem dialog med virksomhederne omkring effekten af praktik- og 

løntilskudsforløb
 Fokus på at gøre vores borgere attraktive for virksomheder i Solrød Kommune, herunder 

øge kendskabet til selvforsørgende dagpengemodtagere og integrationsborgere
 At øge virksomheders kendskab til den relativt nye fleksjob ordning, hvor arbejdsgiver kun 

betaler for de effektive arbejdstimer
 Opfølgning på virksomhedernes tilfredshed – fra 2017 med tilfredshedsundersøgelse i en 

14 dages periode
 Tidlig og tæt dialog med arbejdsgivere til sygemeldte borgere, med fokus på fast-track 

ordningen og systematisk anvendelse af kommunens fastholdelseskonsulent med henblik 
på fastholdelse af medarbejdere i virksomhederne ved sygdom

 Partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri, UUV-Køge Bugt samt Roskilde Tekniske Skole 
med det formål at få flere unge ind i erhvervsuddannelserne

1 Virksomhedspraktikker inkluderer også nytteindsats
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2. Dem der kan selv, skal selv – hurtigst muligt

Det er Job- og Socialcenterets opgave i samarbejde med de ledige borgere at finde den kortest 
mulige vej til beskæftigelse – også selv om det hverken er borgerens drømmejob eller ’plan b’, 
men derimod et job, som giver selvforsørgelse og fodfæste på arbejdsmarkedet. I denne 
gruppe er borgere på a-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate 
unge.

Dem der kan selv – skal selv, hurtigst muligt. Ledige borgere i Solrød Kommune vil blive mødt 
med forventning om bred søgning af job fra første dags ledighed og krav om dokumentation 
for en bred søgning af job efter 3 måneders ledighed. Ved bred søgning menes både 
geografisk såvel som i typen af stillinger, der søges. Jobparate kontanthjælpsmodtagere samt 
uddannelsesparate vil blive mødt med krav om deltagelse i nytteindsats fra dag et.

Den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioder er et godt mål sammen med antallet af 
langtidsledige - dvs. a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har 
været ledige i min. 80 % af tiden det seneste år. Nedenstående viser den positive udvikling i 
antallet af langtidsledige:

Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 Dec 2014 Dec 2015 Sep 2016
174 151 144 137 104 85 63

2016 var præget af et puljeprojekt med ekstraordinær indsats for de langtidsledige, hvilket har 
haft en positiv effekt på faldet i antallet af langtidsledige. Den gennemsnitlige varighed på a-
dagpenge er dog stadig blandt den længste i klyngen og fokus i 2017 er på reduktion af denne.

Overordnet målsætning:

Dem som kan selv, skal selv – hurtigst muligt

Resultatmål:

Den gennemsnitlige varighed på a-dagpenge skal reduceres med 2 uger til 12,3 uger

Den gennemsnitlige varighed på jobparate kontanthjælpsmodtagere skal forblive 25,6 uger

Antallet af langtidsledige, skal reduceres til max. 45 fuldtidspersoner

For at understøtte det overordnede mål om, at dem der kan selv, skal selv – hurtigst muligt, 
vil der i 2017 blive nedsat et ”hurtigt-i-job-udvalg” for borgere på a-dagpenge. I udvalget vil 
sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og undervisere i jobsøgning i fællesskab afdække om 
borgerne har andre problemer ud over ledighed, samt planlægge og afstemme nødvendige 
tiltag såfremt borgerne udviser; manglende motivation, tegn på strategisk undvigeadfærd ift. 
jobsøgningen eller har tegn på andre omfattende problemer end ledigheden. Desuden skal 
”hurtigt-i-job-udvalget” drøfte og lægge planer for borgere med gentagne ledighedsperioder 
(der ikke er sæson-betinget) og borgere der har været ledige i over et år. 

Er der ikke lægelige fysiske eller psykiske forklaringer på manglende motivation og 
engagement vil borgerne på a-dagpenge blive mødt med krav om rådighedsafprøvende tilbud 
af nyttejobslignende karakter. 
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Vores særligt prioriterede indsatser i 2017:

 Nedsættelse af et ”hurtigt-i-job-udvalg” ift. borgere, der er på forskellige måder udviser:
o Tegn på manglende motivation
o Tegn på strategisk undvigeadfærd ift. jobsøgningen
o Tegn på at have andre omfattende problemer end ledigheden
o Der har gentagende ledighedsperioder (der ikke er sæson-betinget)
o Eller har været ledige i over et år 

 Udviklingen af indsatsen ift. det grå guld
 Udvikling af indsatsen ift. målgrupperne: Kontor, ledere og akademikere

Vi fortsætter arbejdet med: 

 For jobparate kontanthjælpsmodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate anvendes 
nytteindsatsen fra dag for ansøgning. 

 Screening af alle ny-ledige borgere indenfor 4 uger for, om de er i risiko for 
langtidsledighed.

 Alle der kan, men som udviser modvilje (der ikke bunder i andre problemer end ledighed) 
vil blive rådighedsafklaret i et virksomhedsvendt tilbud.

 Systematisk brug af ABC-jobplan og jobstrategi som et dialogværktøj mellem borger, 
jobkonsulent, virksomhedskonsulenter og a-kassen
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3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen i Job- og Socialcenteret er helhedsorienteret og har således fokus på en 
god modtagelse og en målrettet integration i det danske samfund. Integrationsteamet består 
således både af integrations- og virksomhedskonsulenter samt boligmedarbejder og 
familiekonsulenter, der alle spiller en rolle for den enkelte flygtnings mulighed for at blive en 
aktiv og bidragydende medborger i Solrød Kommune.

Integrationsindsatsen har en bred og mangfoldig målgruppe at favne, selv om det fælles afsæt 
er flugten fra en utryg tilværelse og tilegnelsen af et nyt sprog samt kulturelle forskelle, som 
manifesterer sig i både sociale og professionelle sammenhænge. Ikke mindst i mødet med Job- 
og Socialcenteret, sprogskolen og det danske arbejdsmarked. 

Der tilrettelægges altid en individuel indsats, som tilgodeser den enkelte flygtnings 
kompetencer og forudsætninger. Nogle kan tale engelsk og har en veluddannet baggrund, 
imens andre er analfabeter, og atter andre bærer tunge krigstraumer med sig. De skal alle 
have en indsats, men ikke nødvendigvis den samme – men der er med alle borgere et 
vedholdent fokus på selvforsørgelse og job.

Solrød Kommune hjemtog og intensiverede den virksomhedsrettede indsats omkring flygtninge 
i 2016.

Indsatsen for at få flygtninge i job består af tre dele: 

1. Fokus på servicering af virksomhederne
2. En håndholdt og støttende indsats til både virksomheder og borgere
3. Tydelige forventninger til borgerne om at skulle i job – effektueret både gennem 

økonomiske sanktioner og intensiveret virksomhedsrettet indsats af borgerne, hvis der 
er tvivl om deres vilje til job 

Nedenstående tabel viser den meget positive udvikling i andelen af flygtninge i 
integrationsperioden, som er på kontanthjælp og integrationsydelse i Solrød Kommune.

Andel af borgere i integrationsperioden, der er selvforsørgende i 2016

Januar
2016

Februar
2016

Marts
2016

April 
2016

Maj 
2016

Juni 
2016

Juli 
2016

August 
2016

September 
2016

Andel i 
procent

8 % 6 % 6 % 7 % 12 % 19 % 22 % 35 % 40 %

Kilde: Udregning er procentdelen af kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere af den samlede mængde borgere 
i integrationsperiode. 

Resultat for borgere i integrationsperioden januar til og med oktober 2016 I alt 

I job 28
Startet som selvstændig 3
Løntilskud, nyetableret 36
Virksomhedspraktik, nyetableret 71
Startet i uddannelse på SU 11
Stater i uddannelse på SU inden for 6 mdr. 9
Kilde: Egne regneark



BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

10

Overordnet målsætning: 

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Resultatmål:

60 % af borgere i integrationsperioden er selvforsørgende 

Vores særligt prioriterede indsatser i 2017:

 Tidlig og målrettet virksomhedsvendt aktivering til flygtninge inden for 2-4 uger efter 
ankomst 

 Formidling og iværksættelse af IGU-forløb
 Styrke samarbejdet med asylcentrene i forhold til fast-track ordningen
 Boligrådgivning samt rådgivning og hjælp til opskrivning
 Job- og sprogindsats til flygtninge, der mister integrationsydelsen fordi ægtefællen går i job
 Integrationsydelsesmodtagere og gravide ift. fastholdelse i sprogskole og jobrettet indsats
 Reduktion i gennemsnitlige udgifter til dansk og aktive tilbud
 Optimering og udbud af tolkebistand

Vi fortsætter arbejdet med: 

 Vedholden og intensiv fokus på selvforsørgelse og job
 Integrationskontrakt udarbejdes med fokus på den kortest mulige vej til arbejdsmarkedet 
 Uddannelsespålæg til de unge under 25 år, herunder en uddannelsesrettet plan og indsats, 

eksempelvis ved hjælp af uddannelsesrettet vejledning
 Tæt samarbejde med sprogskolen om en effektiv og målrettet danskundervisning – 

eksempelvis fokus på skånebehov eller særlige muligheder for at intensivere 
undervisningen, fravær og fremmøde samt deltagelse og progression i dansktilegnelsen – 
udvides med øget individuelt tilrettelagt undervisning, der tager højde for en høj grad af 
selvforsørgede, herunder særligt tilrettelagt undervisning i forhold til brancher

 Tværfagligt samarbejde der inkluderer de frivillige, familiementorer og boligsociale 
medarbejdere
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4. Flere unge i uddannelse og job

De unge på offentlig forsørgelse kan som udgangspunkt opdeles i to målgrupper;

 Unge, der kan, skal påbegynde uddannelse og så vidt muligt forsørge sig selv frem til 
uddannelsesstart – hvis de ikke kan det, skal de arbejde for deres ydelse i 
nytteindsatsen. Unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse pålægges at søge 
uddannelse. Der lægges sammen med den unge en plan for uddannelsesunderstøttende 
aktiviteter frem til uddannelsesstart

 Unge, der ikke kan, skal bringes tættere på en uddannelse og/eller arbejdsmarkedet 
gennem en hurtig virksomhedsrettet indsats koordineret og kombineret med relevant 
afklaring, supplerende undervisning og andre tværfaglige relevante indsatser. Fokus er 
erhverv med gode beskæftigelsesmuligheder. 

Ultimo september 2016 er 251 unge i Solrød Kommune på offentlig forsørgelse 

Unge mellem 18-29 år i Solrød Kommune i september 2016 Antal
A-dagpenge 42
Uddannelseshjælp – uddannelsesparate 20
Ressourceforløb og aktivitetsparate uddannelseshjælp 87
Integrationsydelse 50
Sygedagpenge, jobafklaring og revalidering 27
Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension 25
I alt 251

Unge, der ikke kan, udgør den største andel af unge under 30 år, som er på offentlig 
forsørgelse – også kaldet aktivitetsparate unge eller unge i ressourceforløb. Disse unge er 
kendetegnet ved, at de har problemer ud over ledighed, og at de behøver en særlig indsats for 
at komme i uddannelse eller i arbejde. Kendetegnende for de unge aktivitetsparate 
uddannelseshjælpsmodtagere er:

 100 % har psykiske helbredsproblemer – primært personlighedsforstyrrelser og angst. 
 Ingen har højere uddannelse end grundskole (13 % har ikke en grundskoleuddannelse)
 57 % af borgerne har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp (før 

kontanthjælpsreformen) siden de var 18 år. 
 30 % har fysiske problemer – hovedsageligt ryg og tandproblemer, dvs. at 30 % af 

borgerne har således både fysiske og psykiske helbredsproblemer
 30 % har udfordringer i forhold til stofmisbrug, og som oftest er der tale om 

hashmisbrug. 
 Over halvdelen af sagerne har en varighed på mere end to år, og lidt mere end hver 

fjerde borger har været på kontant- eller uddannelseshjælp i mere end 5 år. 

Disse unge bliver mødt med en koordineret, tværfaglig og målrettet plan med små og konkrete 
delmål – med tydelighed og overskuelighed for den enkelte unge. Den unge selv, den 
praktiserende læge, UUV, mentorer, tilbud og andre tilknyttede aktører er tætte 
samarbejdspartnere i at bringe borgerne til selvforsørgelse.
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Nedenstående tabel viser antallet af borgere under 30 år på a-dagpenge, integrationsydelse 
eller uddannelseshjælp, der starter i uddannelse eller job: 

Overordnet målsætning:

Flere unge skal have en uddannelse

Resultatmål:

Minimum 200 uddannelsesparate unge starter i uddannelse eller job

Varigheden af uddannelsesparate unge er max. 15,6 uger i perioden januar til september, 
(svarende til korteste varighed i klyngen)

Andel af aktiveringsberørte aktivitetsparate unge er løbende minimum 75 %
(svarende til højeste i klyngen)

Min. 15 unge har haft tilknyttet frivillig mentor (puljeprojekt og mål fra dette)

Min. 10 unge starter EGU forløb

Vores særligt prioriterede indsatser i 2017:

 Brugen af virksomhedsvendt aktivering - også kun i få timer om ugen 
 Iværksættelse af EGU-forløb, med fokus på områder med gode beskæftigelsesmuligheder 

og med evt. forskellige støttemuligheder (innovationsprojekt).  
 Brug af nyt frivilligt mentorkops som er finansieret af puljepenge. Formålet er at støtte 

unge i overgangen til uddannelse
 Udvalgte borgere får en håndholdt indsats via ”Sherpa-metoden” med tæt opfølgning og 

kombination af sagsbehandler og mentorfunktion
 Tættere samarbejde med produktionsskolen ift. målretning af uddannelsesforløb 
 Fokus på anvendelse af forrevalidering og revalidering

Vi fortsætter arbejdet med: 

For de unge, der kan: 
 Tidlig afklaring og styrket samarbejde med Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) 

o Uddannelsesvejledning som integreret del af den unges ledighedsforløb
o Samtale med en uddannelsesvejleder indenfor den første måned
o Tæt samarbejde om frafaldstruede unge ved brug af overgangs- og 

fastholdelsesmentorer
 Målrettet brug af FVU til alle unge uden en ungdomsuddannelse
 Brug af brobygningsinitiativer og virksomhedspraktikker til uafklarede unge – særligt med 

fokus på erhvervsuddannelserne
 Orienteringer og oplæg i 9. klasser og gymnasier om ydelsesniveau og hvilke krav der 

stilles, hvis de vil ansøge om uddannelseshjælp 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
2014 22 16 23 14 16 12 16 32 16 15 20 10 212
2015 24 12 13 14 13 10 17 39 20 14 19 12 207
2016 16 15 16 22 12 22       103
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Unge, der ikke kan:
 Sagsbehandler er koordinerende og fungerer som tovholder i den tværgående indsats, der 

kan indeholde eksempelvis: 
o Mentor, misbrugskonsulent, psykiatrisk sygeplejerske, økonomisk vejledning og/eller 

boligrådgivning
o Forløb i distriktspsykiatrien eller ved egen læge
o Udredninger via speciallæger mv. med henblik på tilrettelæggelse af indsats og støtte
o Tilbud efter serviceloven, genoptræningsforløb mv.
o Faglig opkvalificering (eksempelvis FVU – Forberedende voksenundervisning)
o Udvikling af sociale og personlige kompetencer
o Mulig anvendelse af revalidering som redskab til at sikre øget kvalifikationsniveau
o Brug af kompenserende tiltag og hjælpemidler (beskrivelse af skånehensyn, 

arbejdspladsindretning, arbejdsredskaber, personlig assistance, IT-rygsæk, mv.)
 Fortsat tidlig indsats for de 15-17-årige i samarbejde med UUV, Børn og Unge 

Rådgivningen, PPR, SSP, UngSolrød, 10Solrød og Produktionsskolen, både for at:
o forebygge, at de unge ikke overgår til offentlig forsørgelse ved det fyldte 18. år
o sikre den bedste overgang til voksenområdet for den unge og sikre størst mulig 

vidensoverlevering
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5. En arbejdsmarkedsrettet sygedagpengeopfølgning

Det er vigtigt indledningsvis at understrege, at udgangspunktet for sygedagpenge ikke er 
sygdom, men uarbejdsdygtighed – og dette i ethvert erhverv efter 12 ugers sygemelding.

Sygedagpengeområdet har også været omfattet af en reform, der blev implementeret medio 
2014 og med effekt fra primo 2015. Reformen har medført: 

 En tidligere opfølgning gennem mulighed for et ”fast-track” forløb – en meget tidlig 
indsats, hvis arbejdsgiverne ønsker det (der er desværre ikke så udbredt kendskab til 
muligheden hos virksomhederne som det kunne ønskes)

 En øget samtaleintensitet, da der er dokumentation for, at netop flere samtaler har 
positiv effekt. Konkret er samtalefrekvensen øget fra hver 3. måned til nu at skulle 
afholdes hver måned 

 At ingen vil miste deres forsørgelsesgrundlag gennem indførelse af ny ydelse og forløb 
benævnt jobafklaring, der er uafhængig af formue og ægtefælles indtægt 

Solrød Kommune oplever desværre en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge og 
jobafklaringsforløb samt i sygedagpengesagernes varighed, og ikke mindst viser nøgletal, at 
Solrød har flere længerevarende sager end sammenlignelige kommuner. Dette fremgår af 
nedenstående: 

Udviklingen i antallet af sager:
Fuldtidspersoner Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli 16
Sygedagpengesager 240 269 247 255 
Jobafklaringsforløb 9 34 
I alt (antal sager) 240 269 256 289 
*juli har altid det laveste antal sygemeldte

Den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesagerne har udviklet sig som følger:
Sager over 8 uger 2013 2014 2015 2016
Gennemsnitlig varighed i uger 31,7 32,7 34,2 34,4

En af forklaringerne på de flere sager er blandt andet en kendt konsekvens af højkonjunktur: 
Flere presses i deres eksisterende arbejde og flere sårbare borgere kommer i arbejde med 
risiko for sygemelding til følge. Dertil vurderes også, at den markant øgede samtaleintensitet 
og de flere sager i sig selv på stort set samme antal sagsbehandlere, også har haft en 
betydning i længden af sagerne. 

Med udgangspunkt i opnormering af antallet af sygedagpengesagsbehandlere skal den 
overordnede målsætning og resultatmålene nås via en kombination af de særligt prioriterede 
indsatser samt de indsatser vi fortsætter arbejdet med.
 

Overordnet målsætning: 

Nedbringe varigheden og antallet af længerevarende sygedagpengeforløb

Resultatmål:

Nedbringe den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge med 3 uger
Fastholde den høje andel af deltidssygemeldte på 16 %

Den gennemsnitlige længde af jobafklaringsforløb er blandt de 25 % laveste i klyngen
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Vores særligt prioriterede indsatser i 2017:

 Særligt fokus på borgere:
o Med gentagne sygemeldinger
o Der er sygemeldt fra ledighed 
o Der er selvstændige 

 Fokus på den tidlige indsats i sygedagpengeforløbet
o Kontakten til arbejdsgiver – udbredelse af viden om ”fast-track” forløb
o Opringning til borgerne med råd og vejledning og oplysning om ret og pligt, når Job- 

og Socialcenteret får besked om sygemeldingen
 Særligt fokus på rimelige krav til afklaringsniveau af arbejdsevne før beslutning om f.eks. 

fleksjob
 Udvikling af tidlig indsats / tilbud til borgere med smerteproblemer

Vi fortsætter arbejdet med: 

 For borgere i ansættelsesforhold er en tidlig kontakt til arbejdsgiver med henblik på 
fastholdelse en afgørende del af opfølgningen. Der arbejdes ud fra et fokus på hurtig og 
gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Fastholdelseskonsulentens funktion og tilbud 
præsenteres for arbejdsgivere og sygemeldte borgere

 For sygemeldte, der er ledige, fortsættes det tætte samarbejde med a-
dagpengesagsbehandler 

 Fokus på arbejdsmarkedsbehov ift. arbejdet med opkvalificering og revalidering af 
borgere 

 Tidlig og bred kompetenceafklaring, løbende fokus på uarbejdsdygtighed og bred 
vurdering af uarbejdsdygtighed efter 13 uger 

 Kvalificering af arbejdet med forlængelser af sygedagpengeforløb 
 Tidligere inddragelse af psykiatrisk sygeplejerske og lægekonsulenten i en større del af 

sagerne
 Tværfagligt team bestående af psykolog, fastholdelseskonsulent og lægekonsulent, som 

sammen med sagsbehandler screener de ny-sygemeldte med stress, angst og 
depression med henblik på relevant indsats (igangsat medio 2016). 

 Stressforløb til de stressramte borgere i samarbejde med anden aktør samt 
Genoptræningscentret (igangsat medio 2016 og med gode resultater – 75 % 
raskmeldte efter forløb) 
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6. Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Borgere på udkanten af arbejdsmarkedet er borgere, som har problemstillinger ud over 
ledighed. Problemerne kan sprede sig over sociale, psykiske og/eller fysiske lidelser, der 
hæmmer deres arbejdsmarkedsparathed i en sådan grad, at borgeren er i risiko for helt at 
miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed ende på permanent offentlig forsørgelse. 

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (sidstnævnte 
også beskrevet under unge), ressourceforløbsmodtagere samt ledighedsydelses- og 
integrationsydelsesmodtagere.

Udgangspunktet i arbejdet med borgere på udkanten af arbejdsmarkedet er den koordinerende 
sagsbehandler samt en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. Der sættes med det samme en 
intensiv afklaring i gang, som har til formål at afdække, hvori borgerens udfordringer består, 
hvilke ressourcer borgeren har samt hvilken indsats, der dermed vil give mening at sætte i 
gang – herunder mål og delmål. 

Den koordinerende sagsbehandler varetager tæt opfølgning og holder kontakt til alle relevante 
aktører i borgerens forløb. Såfremt borgeren ikke er i stand til at deltage i et aktivt tilbud, har 
borgeren ret og pligt til at tage imod en mentor, som skal have kontakt til borgeren mindst én 
gang om ugen. 

Formålet med indsatserne skal være, at borgeren kan opnå eller bevare en tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

I 2013 trådte fleksjob- og førtidspensionsreformen i kraft. Med reformen kunne borgere 
tilbydes ressourceforløb med henblik på at udvikle deres arbejdsevne, men også fleksjob på 
ganske få timer blev en mulighed. Der er nu i en årrække arbejdet med en del borgere i 
ressourceforløb. Det forventes i 2017 at en del af disse vil blive afsluttet – primært til fleksjob.

Tilgang til førtidspension og fleksjob
 2010 2011 2012 2013 2014 2015
FØP 35 32 35 28 17 25
Fleksjob 17 18 16 19 14 23

Overordnet målsætning:

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

Resultatmål: 

40 % af de aktivitetsparate borgere og 35 % af ressourceforløbsborgerne
skal på 3 nedslagstidspunkter være i virksomhedsrettet tilbud eller småjob

(nedslagstidspunkt ukendt og valgt af Styrelsen)

Maksimalt 19 % af samtlige fleksjobvisiterede på ledighedsydelse (ledige)
Maksimalt 30 % af alle ledighedsydelsesmodtagere har en varighed på et år

28 ny-tilkendelser af førtidspension
30 i tilgang til fleksjob
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Vores særligt prioriterede indsats i 2017:

 Nyledige aktivitetsparate borgere bliver hurtigst muligt afklaret 
 Brugen af virksomhedsvendt aktivering (også kun i få timer om ugen) – v./ puljeprojekt
 Anvisning af småjobs (evt. kombineret med praktik)
 Udvalgte borgere får en håndholdt indsats via ”Sherpa-metoden” med tæt opfølgning 

og kombination af sagsbehandler og mentorfunktion
 Boligrådgivning samt rådgivning og hjælp til opskrivning 
 Flygtninge ud over integrationsperioden tilbydes intensiveret indsats via Job Partners
 Der arbejdes målrettet med afklaring til fleksjob - særlig fokus på rimelige krav til 

afklaringsniveau af arbejdsevne før beslutning om f.eks. fleksjob
 Ledighedsydelsesmodtagere med over 1 års ledighed (i august 2014 udgør de 41 % af 

alle ledighedsydelsesmodtagere)

Vi fortsætter arbejdet med: 

 Alle borgere har en langsigtet plan med konkrete delmål og mål for de planlagte 
aktiviteter 

 Fokus på mulige skridt og delmål samt fokus på selv en lille progression hos borgeren
 Løbende involvering af borgeren og tydeliggørelse af sammenhæng og rød tråd i 

indsatserne
 Sagsbehandler er koordinerende og fungerer som tovholder i en tværgående plan og 

indsats med tæt, løbende og relevant inddragelse af andre aktører omkring borgerne.
Indsatserne kan være:

o Mentor, misbrugskonsulent, psykiatrisk sygeplejerske, økonomisk vejledning 
og/eller boligrådgivning

o Forløb i distriktspsykiatrien eller ved egen læge
o Udredninger via speciallæger mv. med henblik på tilrettelæggelse af indsats og 

støtte 
o Tilbud efter serviceloven, genoptræningsforløb mv.
o Faglig opkvalificering (eksempelvis FVU)
o Udvikling af sociale og personlige kompetencer
o Mulig anvendelse af revalidering som redskab til at sikre øget 

kvalifikationsniveau
o Brug af kompenserende tiltag og hjælpemidler (beskrivelse af skånehensyn, 

arbejdspladsindretning, arbejdsredskaber, personlig assistance, IT-rygsæk, mv.)
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Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse i Solrød Kommune

2 Uddannelseshjælp er til borgere under 30 år, som en erstatning for kontanthjælp.

3 Grundet overgang til integrationsydelse pr. 1. juli hvor integrationsborgere skal have opholdt sig i landet i 7 ud af 8 år for at kunne modtage 
kontanthjælp ses en lille nedgang i antallet af aktivitetsparate borgere.

2015 2016
Til rådighed for arbejdsmarkedet Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Tendens
Til rådighed i alt 470 481 489 499 503 507 513 488 462 449 473
A-dagpenge 227 230 236 229 243 245 246 232 218 216 212 219
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 30 28 28 28 28 19 14 9 7 9 8
Kontantydelse 0 0 1 2 3 2 2 3 3 3
Jobparate over 30 år 42 43 44 47 42 48 49 44 38 34 35 37 33
Uddannelseshjælp under 30 år2 30 34 36 42 36 36 39 39 36 30 26 21 20
Ledighedsydelse 32 36 29 30 31 30 34 34 34 34 39 36 36
Integrationsborgere i den 
3-årige integrationsperiode

109 110 116 122 121 126 129 128 126 123 118 98 88

Integrationsborgere ud over den 
3-årige integrationsperiode

32 37 28

På vej til arbejde 
På vej til arbejde i alt 509 529 549 560 582 579 564 571 562 561 549
Aktivitetsparate over 30 år3 100 105 104 105 107 109 110 110 110 107 85 78 82
Aktivitetsparate under 30 år 62 58 60 59 58 56 54 57 58 61 60 62 62
Ressourceforløb 63 66 65 64 65 65 66 66 65 62 63 64 68
Revalidering 23 22 21 19 18 17 14 15 13 12 14 13 15
Sygedagpenge i alt 251 265 285 297 316 311 299 302 293 290 291
Jobafklaringsforløb 10 13 14 16 18 21 21 21 23 29 36 37 34
Fleksjob 144 145 146 147 146 148 147 148 150 148 150 149 145
Førtidspension 408 403 403 398 404 403 398 401 401 401 398 398 399
I alt på ydelse 1531 1558 1587 1604 1635 1637 1622 1608 1575 1559 1570


