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Beskæftigelsesplan 2019 er Solrød Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske 

udfordringer i 2019. Beskæftigelsesplanen sikrer sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de lo-

kalpolitiske mål og prioriteringer i indsatsen.  

Beskæftigelsesplanen har til formål at skabe overblik over indsatsområderne og anvise retningen i Solrød Kommunes sam-

lede beskæftigelsesindsats.  

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

 

 Forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) 

 På kontanthjælps, uddannelseshjælp eller integrationsydelse 

 I ressource- eller jobafklaringsforløb  

 På sygedagpenge eller revalidering. 

 I fleksjob eller på ledighedsydelse. 

 Mellem 15-25 år og uden ungdomsuddannelse. 

 

Job- og Socialcentrets kerneopgave er, at hjælpe kommunens ledige 

 borgere med at blive selvforsørgende, og at fastholde borgere  

med helbredsmæssige udfordringer på arbejdsmarkedet. 

 

Effekten for borgeren  

Effekten for borgere ved beskæftigelse er en højere indkomst og muligheden for at tage ansvaret og styringen af eget liv, 

samt sandsynlighed for bedre helbred og livskvalitet for dem selv og deres pårørende. Undersøgelser viser, at det er sand-

synligt, at langvarig arbejdsløshed, gentagne jobtab og oplevelser af jobusikkerhed sammen med andre stressende livsfak-

torer giver øget risiko for forskellige negative helbredskonsekvenser, herunder særligt depression1. 

 

 

 

                                                      
1 Ulighed i sundhed, sundhedsstyrelsen 2011 s. 74-75.  

 

 

 

[Overskrift  1 – Under billede] 

[Overskrift 2] 

[Tekst - Slet ikke efterfølgende linje indeholder sektionsskifte]
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Den overordnede strategi  

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. Den overordnede strategi er:  
 

Beskæftigelsesparadokset 

I Solrød Kommune har ledighedsprocenten i en årrække været meget lav, seneste måling fra september måned 2018 viste 

at ledighedsprocenten var helt nede på 2,2 %. Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen i 2019 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 ledig-

hed – som har tiltagende svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og på den anden side er der arbejdsgivere, som 

har svært ved at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft. 

Ministermål 

Hvert år udmelder beskæftigelsesministeren et antal politiske beskæftigelsesmål, som skal være med til at imødegå de 

landsdækkende udfordringer, der er på beskæftigelsesområdet.  

Følgende mål er udmeldt i 2019:  

 

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. (ministermål) 

2. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. (ministermål) 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. (ministermål) 

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i 

beskæftigelse. (ministermål) 

5. Udsatte ledige skal have en indsats (ministermål) 

6. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. (ministermål)  

 

Ministermålene er indskrevet som overordnede målsætninger under de enkelte afsnit. 

 

 

 

DEN OVERORDNEDE STRATEGI 

Borgere der kan selv Borgere der kan, men ikke vil Borgere der har problemer ud over le-

dighed 

Dem der kan selv – skal selv, hurtigst muligt.  

 

Ledige borgere i Solrød Kommune vil blive 

mødt med en 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. 

 

Øvrige jobparate samt uddannelsesparate unge 

vil blive mødt med krav om deltagelse i nytte-

indsatsen fra dag et. 

Hurtig afdækning og, ved behov, lægelig ud-

redning på den manglende motivation og en-

gagement.  

 

Er der ikke lægelige fysiske eller psykiske forkla-

ringer på manglende motivation og engage-

ment, vil Solrød Kommune afprøve, hvorvidt 

borgerne står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Det betyder, at borgerne kommer i nytteindsats 

og rådighedsafklarende tilbud – dvs. tilbud som 

afklarer om borgeren står til rådighed for ar-

bejdsmarkedet.   

Koordineret, tværfaglig og målrettet plan med 

konkrete delmål som er tydelige og overskue-

lige for den enkelte borger. 

 

Borgeren selv, den praktiserende læge, klinisk 

funktion og andre relevante aktører er tætte 

samarbejdspartnere (f.eks. psykiatrien, mis-

brugsbehandler, mentorer, virksomheder) i for-

hold til, at sikre en målrettet og korrekt indsats 

og støtte, som bringer borgerne tilbage på ar-

bejdsmarkedet og dermed i selvforsørgelse.  
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Lokalepolitiske fokusområder 

De politiske ministermål blev drøftet på mødet med Social- Sundheds- og fritidsudvalget den 24. september 2018. Udval-

get har på baggrund af drøftelsen ud over de udmeldte ministermål følgende fokusområder til den kommende beskæfti-

gelsesplan: 

 

1. Fortsættelse af det gode arbejde med at nedbringe arbejdsløsheden  

2. Målrettede virksomhedspraktikker med mulighed for job 

3. Særlig fokus på rette ydelse, hjælp og støtte til syge og funktionsnedsatte borgere 

4. Særlig fokus på nyuddannede, herunder akademikere  

 

Fokusområderne er indarbejdet i de forskellige afsnit som indsatser og strategier, der vil være særligt prioriteret i 2019.  

 

Brugen af virtuel borgerbetjening 
 

Solrød Kommune har efter ansøgning fået en særlovgivning der giver mulighed for at afholde de lovpligtige beskæftigel-

sesrette samtaler via Skype. Den første samtale skal dog altid afholdes personligt, så sagsbehandleren og borgeren bedst 

muligt kan få etableret en tillidsfuld relation. Ved sagsbehandlerskift indkaldes borgeren også til en personlig samtale. 

Særlovgivningen løber fra 1. november 2018 til 31. december 2021. 

Forarbejdet til implementering af brugen af virtuel borgerbetjening er pågået i 2018. Muligheden for virtuel borgerbetje-

ning betyder, at der under alle prioriterede indsatser i beskæftigelsesplanen vil være et punkt om virtuel borgerbetjening.  
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Virksomhedsservice- og samarbejde 
 

Overordnet målsætning  

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (ministermål). 

 

 

 

Job- og Socialcenterets opgaver ift. den virksomhedsrettede indsats består af: 

 

 Formidling af ordinære job til de ledige borgere / rekrutteringshjælp til virksomhederne. 

 At etablere virksomhedsvendte tilbud til ledige borgere gennem formidling og etablering af virksomhedspraktikker, 

løntilskud, småjob og fleksjob mv. 

 At understøtte virksomhedernes behov for opkvalificering  

 Fastholdelse af syge og sygemeldte medarbejdere i job 

 At uddanne og opkvalificere ledige mhp. at understøtte arbejdsmarkedets behov  

 

Samarbejdet mellem Job- og Socialcenteret, og erhvervslivet er selve omdrejningspunktet i den aktive beskæftigelsesind-

sats.  

 

Strategien ift. virksomhederne 

Udgangspunktet for virksomhedssamarbejdet er individuelt ift. den enkelte virksomhed og virksomhedskonsulent. Fokus er 

at give virksomhederne en let og direkte kontakt og dermed oplevelsen af et ikke-bureaukratisk samarbejde.  

 

Job- og Socialcenterets målsætning er, at være en kompetent og foretrukken sparrings- og rekrutteringspartner, der hjæl-

per virksomhederne med at tænke i alternative løsningsmuligheder, når udbud og efterspørgsel ikke stemmer overens.  

 

Strategien ift. borgerne 

I forhold til borgerne er det dokumenteret, at virksomhedsvendt aktivering er et effektfuldt middel til at opnå selvforsør-

gelse. Arbejdsmarkedsparathed skabes på virksomhederne. Dette med fokus på det gode match mellem den ledige og 

virksomhedernes behov samt muligheden for etablering af ordinært arbejde eller småjob.  

 

Virksomhedsvendt aktivering anvendes også som ”arbejdstræning” til arbejdsmarkedet og vurdering af den enkelte bor-

gers arbejdsevne og skånebehov. 

 

Der er fokus på brugen af mentorer på virksomhederne samt handicapkompenserende ordninger, herunder personlig assi-

stance og hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelse.   

 

Samarbejdspartnere 

Job- og Socialcenteret er en del af Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland, som er et rekrutteringssamarbejde med 16 

andre jobcentre i Region Sjælland, samt Jobservice Danmark, der sikrer virksomhederne en bred rekrutteringsplatform.  

 

I 2019 har samarbejdet i Rekrutteringsservice Sjælland særligt fokus på rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af den 

kvalificerede arbejdskraft – bl.a. gennem forankring af projektet ”Kvalificeret arbejdskraft til Sjælland og Øerne”. I samarbej-

det fokuseres på at opkvalificere ufaglærte og faglærte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere inden for infrastrukturpro-

jekter og flaskehalsprojekter gennem brancherettede kursusforløb. 
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Erhvervsindsatsen 

Erhvervsindsatsen er placeret i Job- og Socialcenteret, og har til formål at koordinere og understøtte de lokale virksomhe-

der i Solrød Kommune. Det sker blandt andet i samarbejde med Greve-Solrød Erhvervsservice, som arrangerer dialogmø-

der med virksomheder, informationsaftener med iværksættere samt workshops for virksomheder mv.  

 

Erhvervsindsatsen sikrer også understøttelse af de lokale virksomheder gennem kommunens Erhvervs Task Force2, via net-

værksdannelse gennem temaoplæg, netværksmøder med det lokale erhvervsliv, Greve-Solrød Erhverv samt Team Solrød. 

 

 

  

Konkrete resultatmål: 

 

Antallet af etablerede virksomhedspraktikker i 2019 skal være 800 (inkl. nytteindsats), hvilket er en stigning på 100 i forhold 

til 2018. 

 

Antallet af etablerede løntilskud i 2019 er 125, hvilket er samme niveau som i 2018.  

 

Virksomheder (med over 5 ansatte) i Solrød Kommune har som minimum ved opringning haft kontakt med en virksom-

hedskonsulent i 2019.  

 

Tilfredshedsundersøgelsen, som vil blive foretaget i september 2019, viser at: 

 min. 95 % har en let tilgang og kontakt med virksomhedskonsulenten  

min. 95 % oplevede en tilfredsstillende service. 

 

Solrød skal løbende være blandt de 3 kommuner i klyngen med højeste andel af de ledige i 

virksomhedsvendt tilbud for alle relevante målgrupper. 

 

 

  

                                                      
2 En arbejdsgruppe som består af repræsentanter på tværs af kommunens afdelinger.  
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Jobparate og A-dagpengemodtagere 
 
 

Overordnet målsætning: 

Fortsat nedbringelse af ledigheden (lokalpolitik fokusområde) 

Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse (ministermål) 

Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse (del af ministermål) 

 

 

Det er Job- og Socialcenterets opgave i samarbejde med de ledige borgere at finde den kortest mulige vej til beskæfti-

gelse – også selv om det hverken er borgerens drømmejob eller ’plan b’, men derimod et job, som giver selvforsørgelse 

indtil, drømmejobbet bliver muligt. 

 

Målgruppen er borgere på a-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate integrationsydelsesmodtagere. 

Borgere på integrationsydelse vil blive behandlet særskilt i afsnittet 3 ”Flygtninge og familiesammenførte”.  

 

P.t. er ledighedsprocenten i Solrød Kommune 2,2 % hvilket er historisk lavt, og blandt de 5 laveste i Danmark. 
 

Strategien 

Strategien i Solrød Kommune er ”Dem der kan selv – skal selv, hurtigst muligt”. Ledige borgere i Solrød Kommune vil blive 

mødt med en forventning om bred søgning af job fra første dags ledighed og krav om dokumentation for en bred søg-

ning af job efter 3 måneders ledighed. Ved bred søgning menes både geografisk såvel som i typen af stillinger, der søges.  

 

Jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate og jobparate integrationsborgere vil blive mødt med krav om del-

tagelse i nytteindsats fra første ledighedsdag.  

 

Der er fokus på: 

 

 Borgere med længerevarende ledighed eller i risiko for dette. 

 At understøtte arbejdsmarkedets behov. 

 Det gode match mellem den ledige og arbejdsgiver. 

 At hjælpe nyuddannede mod job inden for de områder, de er uddannet til, således at samfundets uddannelsesinve-

stering giver mening. 

 Fokus på virksomhedsparktik, løntilskud og småjob, som fører til ordinær ansættelse samt brugen af vikarbureauer. 

 Brugen af virtuelle borgersamtaler. 
 

Etablering af nyt Jobhus 

I sommeren 2018 åbnede Job- og Socialcenteret et Jobhus, som varetager opgaver omkring vejledning og opkvalificering 

af borgere, som er tæt på arbejdsmarkedet, dvs. målgruppen beskrevet i dette afsnit. 

 

Jobhuset består af jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter og undervisere, dvs. de aktører der er involveret ift. den en-

kelte borgers tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobhuset sikrer, at disse aktører er samlet under samme tag og skaber 

endnu bedre sammenhæng for borgere. 
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Dertil kommer at erhvervsindsatsen også vil være i tæt samspil med Jobhuset, hvilket vil være med til at sikre matchet mel-

lem den ledige og arbejdsmarkedets behov.  

 

Konkrete resultatmål: 

Antallet af langtidsledige skal falde fra 67 fuldtidspersoner august 2018, til 45 august 2019. 

Fastholdelse af ledighedsprocenten blandt de fem laveste i Danmark 

Solrød skal løbende være blandt de 3 kommuner i klyngen med laveste andel på en kommunal finansieret overførelses-

ydelse 

For målgrupperne: 

Jobparate, uddannelsesparate og A-dagpenge-modtagere, skal Solrød: 

Løbende være blandt de 3 kommuner i klyngen med størst andel ledige i virksomhedsvendt aktiveringstilbud 

Løbende være blandt de 3 kommuner i Klyngen der er bedst til at lukke sager i forhold til antal sager 

 

 

 

Udvikling 

Nedenstående tabel viser udviklingen i ledighedsprocenten, langtidsledige, a-dagpenge, og jobparate (målt i fuldtidsper-

soner): 

 

 Dec 

2010 

Dec 

2011 

Dec 

2012 

Dec 

2013 

Dec 

2014 

Dec 

2015 

Dec 

2016 

Dec 

2017 

sep 

2018 

Ledighedsprocenten  4,7 % 4,1 % 4,5 % 4,1 % 3,5 % 3 % 2,9 % 2,8% 2.2% 

A-dagpenge  401 350 402 291 262 230 229 228 193 

Kontanthjælp –

Jobparate 

105 83 95 110 72 57 25 28 14 

Integration - jobpa-

rate  

      64 47 23 

Hvoraf de langtidsle-

dig er (ledig min 80 

% seneste år) 

174 151 144 137 104 85 55 45 44 
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Integration 
 

Overordnet målsætning:  

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (ministermål) 

 

 

Job- og socialcenterets opgave ift. integrationsindsatsen i Solrød Kommune er at sikre målrettet integration af flygtninge 

og familiesammenførte i det danske samfund.  

 

Kommunens integrationsansvar blev 1. juli 2016 gjort mere fleksibelt. Det betyder, at integrationsprogrammet kan afsluttes 

efter 1 år, men også forlænges i op til 5 år, hvis borgeren ikke er i job. Det betyder, at flygtninge nu har op til 5 år til at 

gennemføre deres danskuddannelse. For at fremme incitamentet til hurtig gennemførelse er der tillæg til integrationsydel-

sen, når danskuddannelsen er ca. midtvejs.3 

 

Målgruppen af integrationsborgere kan deles op i to: 

 

 De jobparate integrationsborgere, dvs. dem, som er tæt på arbejdsmarkedet. 

 De aktivitetsparate integrationsborgere, dvs. dem, som har andre problemer ud over ledighed og ikke selv kan.  

 

Fra 2016 til 2018 er antallet af borgere på integrationsydelse faldet fra 139 til 45, hvilket er et fald på 68% på to år. Sol rød 

kommune er blevet udnævnt til at være blandt Danmarks bedste til at bringe flygtninge i selvforsørgelse.  

 

Strategien for jobparate integrationsborgere 

Strategien går overordnet ud på at fokusere på job, uddannelse og sprogskole.  

 

For nytilkomne flygtninge er der fokus på at deltage kontinuerligt i virksomhedsvendt aktivering, indtil de er kommet i or-

dinært job eller uddannelse. Hvis integrationsborgerne viser manglende motivation til job og uddannelse, vil den ledige 

blive mødt med sanktioner i ydelsen og krav om fremmøde for at modtage ydelse.   

 

Solrød har fokus på at rådgive og støtte integrationsborgere ift. det ordinære uddannelsessystem – herunder mangelom-

råderne. Dette med henblik på at sikre et mere varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.   

 

Jobparate integrationsborgere der bliver ledige/eller afsluttet uddannelse vil blive mødt med den samme strategi, som 

jobparate på kontanthjælp og uddannelseshjælp som er nytteindsats.   

 

Jobparate integrationsborgere forsørget af ægtefælle eller på barsel sikres hyppigt råd og vejledning om jobmuligheder 

og vigtigheden i at følge sprogundervisningen.  

 

 

Strategien for aktivitetsparate integrationsborgere  

Strategien er lægelig udredning og socialfaglig afdækning af borgerne gennem bl.a. virksomhedspraktikker med henblik 

på at tilegne og udvikle sociale og sproglige kompetencer.  

 

                                                      
3 Der måles og arbejdes fortsat med den tidligere 3-årige integrationsperiode i statistikkerne. 
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Der købes særligt tilrettelagte sprogundervisning til borgere der ikke kan profitere af den almindelige undervisning mhp. at 

sikre læring af dansk. 

 

Solrød Kommune anvender ressourceforløb som ved etniske danskere i særligt komplekse sager, hvor en længerevarende 

helhedsorienteret og målrettet indsats er nødvendig for at få afklaret borgerens arbejdsevne og fremtidige tilknytning til 

arbejdsmarkedet.  

 

I august 2018 er der 7 integrationsborgere inden for den 3-årige integrationsperiode, som er registreret aktivitetsparate 

(langt fra arbejdsmarkedet) og 8 borgere med 4-7 års ophold.  

Derudover er der i alt 6 integrationsborgere med 4-6 års ophold, som deltager i et ressourceforløb.    

 

Konkrete resultatmål  

Solrød Kommune har i gennemsnittet i 2019 max. 20 integrationsborgere på integrationsydelse.    

 

Solrød skal fortsat have den laveste andel flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse i klyngen både hvad 

angår kvinder og mænd i 2019 

 

 

 

Udvikling 

Nedenstående tabel viser, at antallet af flygtningen der er tildelt Solrød Kommune de sidste 5 år har været svingende. An-

tallet fordeles til Kommunerne efter en objektiv matematisk model, der tager højde for forskellige sociale kriterier i den 

enkelte kommune.   

 

 2015 2016 2017 2018   
Flygtninge – kvote 44 35 4 5 udmeldt 2 modtaget. 

Familiesammenførte 67 19 3 4 

 

I 2019 er det udmeldt fra centralt hold, at Solrød Kommune vil modtage 12 kvoteflygtninge, dette tal kan blive op eller ned-

justeret i løbet af året.  

 

Oversigt over antallet af borgere på integrationsydelse fra juli 2016 til juli 2018  

 

 
 

Den 1. juli 2016 blev integrationsydelsen fuldt implementeret.  Det er en ydelse til borgere der ikke har opholdt sig i Dan-

mark de sidste 7 ud af 8 år. Siden implementeringen er antallet af integrationsborgere på integrationsydelse i Solrød Kom-

mune reduceret med 76%, mens antallet af borgere på integrationsydelse og ophold i Danmark mellem 3-7 år er reduce-

ret med 33% jf. ovenstående. 

Jul 2016 Jul 2017 Jul 2018

Op til 3 års ophold 5 49 19

4-7 års ophold 7 8 11

I alt 12 57 30

Op til 3 års ophold 104 24 6

4-7 års ophold 23 10 9

I alt 127 34 15

Total 139 91 45

Jobparat

Aktivitetsparat
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Unge 
 

Overordnet målsætning: 

Flere unge skal støttes mod og fastholdes i uddannelse og job (lokalpolitisk mål)  

 

 

Job- og socialcenterets opgave er at unge hurtigst muligt hjælpes i uddannelse eller job med støtte, tværfaglige indsatser 

og mulige kompenserende foranstaltninger ved behov for dette. 

Indsatsen omkring den unge kan opdeles i tre grupper – og for alle grupper er der fokus på brug af virtuel borgerbetje-

ning i kontakten med den unge: 

 

 Den forebyggende ungeindsats – gældende fra det 15. år. 

 Job og uddannelsesparate unge på offentlige ydelse 

 Unge der har andre problemer end ledighed  

 

Den nye koordinerende ungeindsats 

Ungeindsatsen og ansvaret fra det 15. år er blevet skærpet med ny politisk aftale og en lov om kommunal ungeindsats. 

Den betyder at Kommunen pr. 1. juli 2019 får ansvaret for alle unge under 25 år, indtil den unge har gennemført en ung-

domsuddannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Frem til medio 2019 arbejdes med at udvikle og implementere denne nye unge-indsats der sikrer én indgang, én plan og 

én kontaktperson i kommunen samt visitation og opfølgning på den nye forberedende grunduddannelse - FGU.  

Som en del af den nye unge-indsats har Solrød Kommune valgt at hjemtage Uddannelsesvejledningen efter grundskolen 

og gøre den til en integreret del af Job- og Socialcenteret ligesom den ene indgang - for de unge der ikke allerede er 

kendt – bliver i Job- og Socialcenterets modtagelse. 

Arbejdet omkring de unge fra det 15. år. kommer til at foregå i et tværgående team med fast ad hoc repræsentation fra 

skoler, SSP, Ungebasen, Børne- og familieafdelingen, Job- og Socialcenteret – herunder misbrugssagsbehandler, m.fl. 

Modellen tilpasses løbende i forhold til målgruppernes og opgavernes størrelse. 

 

Strategien for den forebyggende ungeindsats 

Strategien er fokus på rettidig omhu i opfølgning og straksindsats ift. at hjælpe, sikre og/eller fastholde de unge i  en ung-

domsuddannelse.  

Strategien udmøntes i alle dele af Kommunen der er i berøring med de unge. Er der behov for en bred og længerevarende 

indsats, sker dette i det tværgående team fra borgerens 15. år.  

Strategien bliver i øvrigt: 

 Langsigtet, helhedsorienteret og tværgående planlægning og samarbejde på tværs af institutioner og afdelinger  

 Hurtig og tæt kontakt til unge mellem 15-25 år der ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse 

mhp. udarbejdelse af uddannelsesplan. 

 Fastholdelse på uddannelsessporet efter endt folkeskole  

 Fokus på fravær og udfaldstruede i både grundskole og på ungdomsuddannelser. 

 Fokus på visitation og opfølgning på den nye FGU.  
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Strategien for uddannelsesparate 

Uddannelsesparate unge der søger ydelse i Job- og Socialcenteret skal hurtigst muligt tilbage i job eller påbegynde ud-

dannelse. Skal den unge påbegynde uddannelse, er fokus på at den unge skal forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. 

Kan de ikke det, skal den unge arbejde for deres uddannelseshjælp i nytteindsatsen. Unge uden erhvervskompetencegi-

vende uddannelse vil blive pålagt og støttet i at søge optag på uddannelse.  

I 2019 vil der være særlig fokus på, at fastholde unge på uddannelsessporet, så de bliver klar til uddannelse inden for et år. 

Strategien er, at de unge aktivitetsparate skal gøres uddannelsesparate.  

 

Strategien for unge der har andre problemer end ledighed 

Job- og Socialcenteret har særlig fokus på de unge med andre problemer end ledighed og som er på ydelserne uddannel-

seshjælp, ressourceforløb og revalidering. Som det fremgår af tabellen på næste side udgør disse den største andel af bor-

gere under 30 år, og de har grundet deres udfordringer ud over ledighed en særlig risiko for aldrig at få en tilknytning til 

arbejdsmarkedet og dermed ende på permanent offentlig forsørgelse.  

Som øvrige borgere med andre problemer en ledigheden sikres en meget finmasket koordineret, tværfaglig og målrettet 

plan med konkrete delmål som er tydelige og overskuelige for den enkelte unge. 

 

Den unge selv, den praktiserende læge, klinisk funktion og andre relevante aktører er tætte samarbejdspartnere (f.eks. psy-

kiatrien, misbrugsbehandler, mentorer, virksomheder) i forhold til, at sikre en målrettet og korrekt indsats og støtte, som 

bringer unge i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. 

 

De unge vil blive mødt med individuelt tilpassede krav ift. at bringes tættere på en uddannelse eller arbejdsmarkedet gen-

nem et beskæftigelsesfremmende tilbud, som er tilpasset den enkeltes forudsætninger og derfor individuelt tilrettelagt. 

Der er fokus på mentorstøtte i hjemmet og på virksomhederne samt handicapkompenserende ordninger, herunder per-

sonlig assistance og hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelse. 

 

Sidst men ikke mindst er der fokus på brugen af ny FGU og forlængelsesmulighederne (deltidsuddannelse) til netop denne 

målgruppe.    

 

Konkret resultatmål: 

Solrød kommune skal være blandt de 3 kommuner i klyngen med laveste andel unge mellem 16 og 29 år på forsørgelses-

ydelse 

 

Minimum 90 procent af en årgang afgangselever fra grundskolen skal 10 måneder efter endt folkeskole være i gang med 

en ungdomsuddannelse eller 10. klasse 

 

Øvrige temaer til opfølgning: 

Antal unge i FGU forløb 
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Udviklingen af unge mellem 18-29 i perioden 2016 til 2018 

 
 

 

  

UNGE MELLEM 18-29 SEP 2016 SEP 2017 SEP 2018 

A-dagpenge 42 40 31 

Uddannelseshjælp – uddannelsesparate 20 13 18 

aktivitetsparate uddannelseshjælp  63 55 49 

Integrationsydelse 50 25 10 

Sygedagpenge 19 16 22 

Jobafklaring  4 7 4 

Revalidering  5 6 6 

Ledighedsydelse og fleksjob 9 8 8 

Ressourceforløb  17 20 23 

Førtidspension  15 16 20 

Antal fuldtidspersoner i alt 250 206 191 

Antal borgere 18-29 år i Solrød Kommune i alt  2.470 2.559 2.468 

Andel 18-29 årige borgere på ydelse i Solrød Kommune  10,1 % 8,1 % 7,7 % 
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Sygedagpenge 
 

Overordnet målsætning:  

En tidlig og arbejdsmarkedsrettet sygedagpengeopfølgning (lokalpolitisk mål) 

 

 

Job- og Socialcenterets opgave er, at medvirke til at den sygemeldte så hurtigt som muligt genvinder sin arbejdsevne og 

dermed kan vende tilbage til sit arbejde eller stå til rådighed som ledig.  

 

Udgangspunktet for sygedagpenge er uarbejdsdygtighed grundet egen sygdom, herunder også arbejdsskadede. Ca. 1.000 

borgere er årligt i kontakt med Solrød Kommunes sygedagpengeteam.  

 

Strategien  

Overordnet set er der fokus på, at syge borgere rådgives og vejledes ift. den rigtige hjælp, ydelse og støtte.  

 

Den sygemeldte selv, arbejdspladsen, den praktiserende læge, klinisk funktion og andre relevante aktører er tætte samar-

bejdspartnere (f.eks. psykiatrien, misbrugsbehandler, mentorer, andre virksomheder) i forhold til, at sikre en målrettet og 

korrekt indsats og støtte, som bringer den sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. 

 

Den sygemeldte vil blive mødt med individuelt tilpassede krav og tilrettelagt forløb ift. at blive bragt tættere på arbejds-

markedet. Der er fokus på mentorstøtte på arbejdspladsen samt handicapkompenserende ordninger, herunder personlig 

assistance og hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelse   

 

Herudover er der i Solrød Kommune fokus på: 

 

 En tidlig og rettidig indsats, da der er evidens for, at tidlig indsats har god effekt.  

 Længerevarende sygedagpengeforløb eller forløb der risikerer at blive længerevarende  

 Fastholdelse af borgere i eksisterende ansættelser ved fastholdelseskonsulent  

 Borgere med flere ydelsesskift mellem A-dagpenge og sygedagpenge 

 Selvstændige deltids- og fuldtidssygemeldte samt ægtefælleansættelser med henblik på optimering af arbejdstid 

 Implementering og brug af nyt stress-håndteringstilbud ”Åben og rolig” 

 Målrettede virksomhedspraktikker med mulighed for job  

 Brugen af virtuel borgerbetjening 

 

Konkrete resultatmål 

Nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb (+ 52 uger)  

til 30 fuldtidspersoner i juli 2019. 

 

Det gennemsnitlige antal samtaler pr. person på sygedagpenge mere end 52 uger skal være blandt de 3 højeste i klyngen 

Solrød skal løbende være blandt de 3 bedste i klyngen til at afslutte sager i forhold til antal 
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Udviklingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Jobimdsats.dk. Juli måned har altid det lavest antal sygemeldte.  

  

UDVIKLING PÅ SYGEDAGPENGEPMRÅDET  

Fuldtidspersoner Juli 

2011 

Juli 

2012 

Juli 

2013 

Juli 

2014 

Juli 

2015 

Juli  

2016 

Juli  

2017 

Juli 

2018 

Sygedagpenge-

sager  

i alt  

230 244 234 268 232 251 250 216 

Heraf sygedag-

penge på over 

52 uger 

20 29 38 33 43 42 44 28  



 

17 BESKÆFTIGELSESPLAN 

SOLRØD KOMMUNE 2018 

 

Borgere med andre problemer end ledighed  
 

Overordnet målsætning  

 

Udsatte ledige skal have en indsats (ministermål) 

Flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse (ministermål) 

 

 

Det er Job- og Socialcenterets primære opgave at støtte og hjælpe borgere med andre problemer end ledighed med af-

klaring og arbejdstræning ift. at rykke tættere på arbejdsmarkedet. Eller hvis borgeren har omfattende og varige funktions-

nedsættelser er det Job- og Socialcenterets opgave at sikre udredning og afklaring til anden ydelse.  

 

Målgruppen omfatter borgere, der er på kontanthjælp (aktivitetsparate), ledighedsydelse, ressourceforløb eller jobafkla-

ring. 

 

Denne målgruppe har problemstillinger ud over ledighed. Problemerne kan være sociale, psykiske og/eller fysiske lidelser, 

der hæmmer deres arbejdsmarkedsparathed i en sådan grad, at borgerne er i risiko for helt at miste tilknytningen til ar-

bejdsmarkedet og dermed ende på permanent offentlig forsørgelse helt uden for arbejdsmarkedet - førtidspension  

 

Strategi  

 

På grund af den nuværende lave ledighed og mangel på arbejdskraft kan arbejdsmarkedet p.t. rumme borgere med ud-

fordringer, som i lavkonjunktionsperioder sandsynligvis ville have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

 

Strategien er at få udnyttet arbejdsmarkedets mangel på arbejdskraft gennem en fokuseret, håndholdt virksomhedsrettet 

indsats med særligt praktikforløb og småjob – gerne i kombination. Det vil ske i tæt samarbejde mellem sagsbehandler, 

mentor og virksomhedskonsulent. 

 

Der er fokus på mentorstøtte på arbejdspladsen samt handicapkompenserende ordninger, herunder personlig assistance 

og hjælpemidler til borgere med funktionsnedsættelse.   

 

Udgangspunktet for målgruppen er den koordinerende sagsbehandler samt en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang. 

Den koordinerende sagsbehandler varetager tæt opfølgning og holder kontakt til alle relevante aktører i borgerens forløb 

som f.eks. praktiserende læge, klinisk funktion og andre relevante aktører er tætte samarbejdspartnere (f.eks. psykiatrien, 

misbrugsbehandler, mentorer, virksomheder). Formålet med indsatserne skal være, at borgeren kan opnå eller bevare en 

tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

Herudover er følgende i fokus: 

 

 Virtuelle samtaler ift. hyppigere opfølgningssamtaler, da samtalefrekvensen har en positiv effekt på borgerens for-

løb og afklaring ifm. tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

 Anvendelse af revalideringstiltag også til denne målgruppe med henblik på selvforsørgelse. 

 Nyledige aktivitetsparate borgere mhp. hurtig visitation og vurdering af hvilke indsatser, der bringer dem tilbage til 

selvforsørgelse 

 Tidlig inddragelse af klinisk funktion mhp., at afklare behandlingsmuligheder og øvrige helbredsmæssige udvik-

lingsmuligheder. 
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 Øget fokus på rådighed og 225 timers reglen, mhp. at flere aktivitetsparate står til rådighed og mødes med pas-

sende krav.  

 

 

Konkrete resultatmål: 

For målgrupperne: 

Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, samt ledige i ressource- og jobafklaringsforløb, 

skal andelen af aktiveringsberørte løbende være den højeste i klyngen 

 

For flexjob-visiterede, 

skal andelen på ledighedsydelse løbende være blandt de 3 laveste i klyngen 

 

 

Udvikling:  

 

 

 

Antallet af aktivitetsparate borgere på kontanthjælp kan kun måles fra medio 2016, da der før denne dato indgår integrati-

onsborgere. 

 

Der er en stor stigning, der primært kan tilskrives: 

 

 Udviklingen i jobafklaringsforløbene efter sygedagpengereformen i 2015 hvor intentionen var, at ingen borgere 

måtte stå uden ydelse. I Solrød har der været et fald på 21,6% i antallet af sygedagpengesager siden 2014 mens 

tilsvarende tal på landsplan er 19,9%. 

 Borgere på flexjob som kan tilskrives flex- og førtidspensionsreformen hvor borgerne i stedet for at få førtidspen-

sion, hvis de havde under ½ arbejdsevne kan få flexjob på ganske få timer. 

 

  

Aug 2011 Aug 2012 Aug 2013 Aug 2014 Aug 2015 Aug 2016 Aug 2017 Aug 2018

Jobafklaringsforløb . . . . 9 37 57 74

Kontanthjælp (aktivitetsparat) 80 83 73

Ressourceforløb . . 17 43 62 65 71 70

Ledighedsydelse 30 39 44 37 35 37 42 48

Fleksjob 106 105 111 129 138 142 161 174

Førtidspension 459 437 422 413 409 399 398 399

Total 760 812 838

Antal fuldtidspersoner
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Socialt bedrageri 
 

Overordnet målsætning: 

Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes (ministermål) 

 

 

Solrød Kommunes opgave er at bekæmpe socialt bedrageri og mindske risikoen for fejludbetalinger i kommunen. Dette 

for at sikre: 

 

 alle sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag 

 alle borgere modtager den ydelse, de er berettiget til 

 

Strategien: 

Solrød Kommune har en kontrolgruppe i Kommunens Borgerservice med to ansatte der i samspil med de øvrige afdelinger 

i Kommunen, herunder Job- og Socialcenteret, er med til at forebygge og stoppe socialt bedrageri.  

 

Strategien ift. bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger er opdelt i 4 områder:  

 

7. Oplyse og vejlede borgerne, så fejludbetalinger og svindel undgås 

8. Kontrol ved ansøgning om forsøgelsesydelse af f.eks. formue, aktiver mv. 

9. Løbende kontrol af borgere på forsøgelsesydelser f.eks. ift. lønindtægt, formue mv. 

10. Særlige projekter hvor erfaringen viser særlige muligheder for at begå socialt bedrageri, f.eks. udrejse af landet samti-

dig med borgeren er på overførselsindkomst, enlige forsørgere og selvstændige på sygedagpenge 

11. Analysere og vurdere sager ved mistanke om socialt bedrageri 

 

 

I løbet af 2019 vil der være et særligt fokus på: 

 

 Brugen af et nyt kontrolsystem i Borgerservice og Job- og Socialcenteret  

 Kontrol med sygedagpengesager ift. indtægt og opstart af selvstændig virksomhed 

 Borgere i tilskudsordninger; fleksjob, personlig assistance, virksomhedspraktik og løntilskud, som er ansat i ægte-

fælles eller anden familierelateret virksomhed.  

 Fejludbetalinger i overgangen fra en ydelse til en anden 

 Kontrol af modtagere af enligeydelser. 

 Kontrol af ID-dokumenter, der afleveres i forbindelse med ansøgning om offentlige ydelser eller ved indrejse. 

 Kontrol af om opholdsgrundlaget for EU-borgere fortsat er til stede. 

 

 

Konkret resultatmål 

Den økonomisk bruttogevinst af kontrolgruppen sættes til 2,9 mio. kr. 
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Bilag 1. Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse i Solrød Kommune 

 

 3 KVT 2014 3 KVT 2015 3 KVT 2016 3 KVT 2017 3 KVT 2018 TENDEN 

Til Rådighed i alt 421 393 355 343 320  

Forsikrede ledige 265 254 234 208 208  

Jobparate på kontanthjælp 66 56 39 24 18  

Uddannelsesparat på uddannelseshjælp under 30 år 39 36 20 14 20  

Ledighedsydelse 35 35 37 42 48  

Jobparate på integrationsydelse 0-3 år 16 12 16 45 19  

Jobparate på Integrationsydelse 4-7 år   9 10 7  

       

På vej til arbejde i alt 583 609 645 577 532  

Aktivitetsparate på Kontanthjælp 114 105 80 81 74  

Aktivitetsparate på uddannelseshjælp under 30 år 64 64 65 58 51  

Ressourceforløb 44 63 66 71 72  

Revalidering og for-revalidering 20 28 14 21 17  

Sygedagpenge 284 240 267 262 231  

Jobafklaringsforløb 0 9 35 55 72  

Aktivitetsparate på integrationsydelse 0-3 år 57 100 93 19 6  

Aktivitetsparate på Integrationsydelse 4-7 år   25 10 9  

Fleksjob 130 138 142 161 176  

Førtidspension 415 411 399 397 400  

I alt på Ydelse 1.549 1.551 1.541 1.478 1.428  
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Bilag 2. Tværgående og forpligtende samarbejder  

 

For at løse den komplekse opgave og de mange løbende lovændringer indgår Job- og Socialcenteret i en del regionale, tværkommunale, styrel-

sesarrangerede 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.   

 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). 
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