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1. Borgmesterens forord 
 
I 2020 blev Herlev – ligesom resten af verden – ramt af coronavirussen. Virussen påvirkede 
og påvirker stadig store dele af vores samfund, herunder beskæftigelsesområdet. Vi har i 
Herlev oplevet en stor stigning af ledige borgere, særligt i gruppen af 
dagpengemodtagere. 
 
Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe de ledige borgere tilbage i arbejde. For nogle er der 
tale om en kortere periode med ledighed, hvorefter borgeren vender tilbage til en 
lignende stilling. For andre vil vejen tilbage til arbejdsmarkedet kræve 
opkvalificering/omkvalificering eller uddannelse.  
 
Det er afgørende, at vi i dette arbejde har blik for fremtidens arbejdsmarked. Vi skal sikre, 
at borgerne har kompetencerne til også i fremtiden at kunne have et job at stå op til hver 
morgen. Jobcenter Herlev prioriterer derfor opkvalificering/omkvalificering og uddannelse 
højt. Vi arbejder fokuseret med at målrette indsatserne mod områder, hvor der vil være 
gode jobmuligheder både på nuværende tidspunkt og i fremtiden.  
 
Vi skal sikre, at alle, som er blevet ledige som følge af coronavirussen, kommer 
tilbage på arbejdsmarkedet og får del i det fællesskab, det er at gå på arbejde. 
Her er det afgørende, at vi alle – virksomheder, borgere og Jobcenter – løfter i 
flok. Det har jeg stor tiltro til, at vi kan. I Herlev vægter fællesskabet højt – 
også når det handler om beskæftigelse. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Thomas Gyldal Petersen 
Borgmester 
 
Foto: fotograf Ulrik Jantzen
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2. Om Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 
 
At være en del af arbejdsmarkedet er en gevinst for både borgeren og for 
samfundet. Borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet er med til at give den 
enkelte borger en følelse af at kunne bruge sine ressourcer og være med i 
fællesskabet og er samtidig med til at sikre et velfungerende samfund og en 
sund samfundsøkonomi. 
 
Er man ikke en del af arbejdsmarkedet, kan det være forbundet med både 
personlige og samfundsmæssige omkostninger. Der er fare for, at man som 
ledig rammes af eksklusion og manglende fælleskabsfølelse, samtidig med at 
det har omkostninger i form af forsørgelsesudgifter og lavere skatteindtægter 
samt øgede udgifter på sundhedsområdet. Jobcenter Herlev arbejder derfor for, 
at alle borgere – uanset udfordringer og ressourcer – har tilknytning til 
arbejdsmarkedet i det omfang, det er muligt. Det gør vi gennem en tidlig 
virksomhedsrettet indsats, som er medvirkende til at give den ledige både 
netværk og faglige kompetencer.  
 
 
Herlev Kommunes beskæftigelsesplan tager afsæt i de overordnede mål for 
beskæftigelsesindsatsen, der udmeldes af beskæftigelsesministeren. Målene 
understøtter de områder, hvor der efter beskæftigelsesministerens mening er 
et særligt behov for en styrket indsats. 
 
De fem udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2021 er: 
 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 
2. Flere ledige skal opkvalificeres 
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 

2020) 
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2020) 
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

(videreføres fra 2020) 

 
Udover ministermålene indgår også lokale mål for beskæftigelsesindsatsen i Herlev 
Kommune. Det er besluttet at fokusere på følgende lokale mål: 
 

6. Flere unge skal i uddannelse/job 
7. Flere borgere skal i fleks-/småjob. 

I Beskæftigelsesplanen bliver de udmeldte ministermål og de lokale mål omsat 
til konkrete resultatmål, der svarer til Herlev Kommunes udfordringer. 
Jobcentret oplever, at borgernes problemstillinger bliver stadig mere 
komplekse, og derfor sætter vi øget fokus på både det tværfaglige og 
tværsektorielle samarbejde med eksempelvis psykiatrien og 
misbrugsbehandling. Internt arbejder både mentorer og 
virksomhedskonsulenter på tværs af målgrupperne, og der er fokus på 
samarbejdet mellem både andre kommunale forvaltninger og eksterne 
samarbejdspartnere. 
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1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 
Alle borgere, som er tilknyttet Jobcenter Herlev – hvad end der er tale om borgere med 
kortere perioder med ledighed eller borgere med mere komplekse problemstillinger – skal 
opleve individuel og værdig sagsbehandling i jobcentret. At alle borgere mødes 
respektfuldt og får en ordentlig sagsbehandling er en grundforudsætning for Jobcenter 
Herlevs arbejde med at hjælpe borgere i beskæftigelse.  
 
 
2. Flere ledige skal opkvalificeres 
Uddannelse samt op- og omkvalificering af ledige borgere er et højt prioriteret område i 
Jobcenter Herlev.  Som følge af Covid-19 er andelen af jobparate ledige borgere steget 
betragteligt, og det er afgørende, at jobcentret har stort fokus på at hjælpe de ledige 
borgere tilbage til varig beskæftigelse. Nogle borgere vil være i risiko for ledighed på 
længere sigt grundet lavt eller forældet uddannelsesniveau. Jobcentret vil have et stort 
fokus på at videreuddanne eller op-/omkvalificere denne gruppe af borgere, så de også er 
rustet til fremtidens arbejdsmarked. 
 
 
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 
selvforsørgende 
Integrationsindsatsen skal vedblive at sigte imod, at flygtninge og familiesammenførte 
hurtigst muligt, efter de er kommet til kommunen, kommer ud på danske arbejdspladser. 
Her får de opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig 
tilknytning til arbejdsmarkedet med det mål at blive i stand til at forsørge sig selv. I 
indsatsen skal der lægges et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund. 
 

 
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 
Selvom det går godt på det danske arbejdsmarked viser VIVE’s seneste rapport om 
handicap og beskæftigelse fra 2016, at kun hver tredje med et større handicap er i job 
mod knap otte ud af ti personer uden handicap. Rapporten viser også, at mange borgere 
med handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Det er derfor 
vigtigt, at vi sætter fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap. 

 
 

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 
Jobcentrene skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den 
arbejdskraft, de har behov for. Derfor har vi fokus på at understøtte 
virksomhedernes behov for rekruttering og på en opkvalificeringsindsats, som 
er målrettet virksomhedernes efterspørgsel og behov efter medarbejdere. Det 
er afgørende for virksomhederne, at de får den rigtige arbejdskraft på det 
rigtige tidspunkt – ikke hvilken kommune de ledige bor i. Et væsentligt element 
i dette arbejde er et stort fokus på op-/omkvalificering og uddannelse, så de 
ledige borgere opnår de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 
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6. Flere unge skal i uddannelse/job 
I Herlev Kommune prioriterer vi indsatsen for unge højt, og derfor skal alle 
unge, som står uden uddannelse og job, deltage i en aktivitet, der kan gøre den 
unge klar til uddannelse eller job. For at sikre, at alle unge i Herlev får de bedste 
muligheder for at realisere deres potentiale, sættes der tidligt ind hos de unge. 
Jo tidligere de unge aktiveres og arbejder på de udfordringer de har, jo 
hurtigere og mere succesfuldt vil deres forløb som oftest blive. 
 
 
7. Flere borgere skal i fleksjob/småjob 
I Jobcenter Herlev arbejder vi for, at arbejdsmarkedet kan rumme alle borgere. 
Derfor er det et mål, at ledige, der er blevet bevilliget fleksjob, kommer hurtigst 
muligt i arbejde med de nødvendige skånebehov, samt at Jobcentret 
understøtter, at tilknytningen til arbejdsmarkedet bevares. Derudover vil vi have 
fokus på skabelsen af småjobs op til 12 timer om ugen. Småjobs kan hjælpe 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til på længere sigt at opnå mere 
permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere, der er omfattet af 225 
timers-reglen, vil også have gavn af småjobs. 
 

 
 

 
3. Resultatmål for indsatsen i 2021 
 
For at styrke den lokale indsats har Arbejdsmarkedsudvalget i Herlev Kommune opstillet 
en række resultatmål for indsatsen i 2021, der skal understøtte ministermålene samt de 
lokale mål og fokusere indsatsen mod konkrete udfordringer i Herlev.  
 
 
Beskæftigelsespolitisk mål Resultatmål i 2021 
 
Alle ledige skal have en værdig 
sagsbehandling 
 

 
Det påtænkes at gennemføre en 
brugerundersøgelse af Jobcenter Herlev i 
foråret 2021. I undersøgelsen skal 
flertallet af borgere tilkendegive, at de 
oplever respektfuld og værdig behandling 
i jobcentret, samt at de oplever, at deres 
synspunkter inddrages. 
 

 
Flere ledige skal opkvalificeres 
 

 
Andelen af om- og opkvalificeringstilbud 
skal øges som en procent af de samlede 
tilbud for de jobparate målgrupper. De 
jobparate målgrupper er defineret som A-
dagpenge, jobparate 
kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst 
uddannelsesparate.  
 
Sammenligningsåret er 2019, og data 
trækkes fra jobindsats.dk.  
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Flere flygtninge og familiesammenførte skal 
være selvforsørgende 
 
 

 
Mindst 80 procent af de 
jobparate flygtninge og 
familiesammenførte til 
flygtninge skal være helt eller 
delvist selvforsørgende eller i 
uddannelse i 2021. 
 

 
Flere personer med handicap skal i 
beskæftigelse 

 
Antallet af fuldtidspersoner på 
sygedagpenge skal nedbringes 
til 345 i 2021 via en fokuseret 
indsats over for sygemeldte 
borgere ramt af stress, angst 
og/eller depression. 
 

 
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

 
Mindst 75 procent af 
rekrutteringsordrerne fra lokale 
virksomheder skal matches via 
enten ansættelse på ordinære 
vilkår eller i fleksjob i 2021. 
 

 
Flere unge skal i uddannelse/job 

 
Antallet af fuldtidspersoner på 
uddannelseshjælp skal 
nedbringes til højst 110 i 2021. 
 

 
Flere borgere skal i fleksjob/småjob 

 
Mindst 340 fuldtidspersoner skal i fleksjob 
i 2021. 
 

Der skal etableres mindst 20 småjobs til 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
op til 12 timer ugentligt i 2021. 
 

 
 
 

4. Status på arbejdet med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen 
 
Den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik i august 2018 aftale om en forenkling 
af beskæftigelsesindsatsen. 
 
Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen fik kommunerne langt større 
frihed til at planlægge indsatsen for ledige med udgangspunkt i den enkelte 
borger. Formkravene til indholdet i samtalerne blev forenklet, og der blev aftalt 
en forsøgsordning, hvor udvalgte a-kasser i en fireårig periode fik ansvaret for 
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kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de tre første 
måneder af ledighedsperioden. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2020. 
 
Jobcenter Herlev vurderer generelt, at forenklingen også i praksis har åbnet 
mulighederne for at øge kvaliteten i indsatserne, men oplever dog, at situationen med 
Covid-19 har udfordret implementeringen i praksis, da beskæftigelsesindsatsen blev 
suspenderet få måneder efter ikrafttræden. 
 
Samtaler med den ledige, aktive virksomhedsrettede indsatser, men også uddannelse og 
opkvalificering er i Jobcenter Herlev meget vigtige redskaber. I forlængelse af den 
aktuelle situation med Covid-19 er der sket ændringer på arbejdsmarkedet, hvor der ses 
høj ledighed på nogle arbejdsområder og vækst inden for andre områder. En af Jobcenter 
Herlevs opgaver er derfor at hjælpe ledige til at opnå flere og/eller nye kompetencer. 
 
Borgernes behov og problematikker kan variere meget alt efter målgruppe, og 
samtalekadence vil derfor også afhængige af målgruppen, Generelt har jobcentret fokus 
på hyppige samtaler i starten af ledighedsperioden, mens der senere i ledighedsperioden 
vil være mere fokus på, at samtalerne afholdes efter behov. Jobcentret vil dog stadig have 
opmærksom på, at perioden uden kontakt til borgerne ikke må blive for lang. Særligt 
borgere med længere ledighed har oftest behov for mere sparring på jobsøgning, hjælp 
til at afdække mulighederne for uddannelse og eventuelt brancheskift, 
 
For ledige på dagpenge afholder jobcentret efter de første seks måneders 
ledighed samtaler cirka hver tredje måned på baggrund af et ønske om at sikre 
den ledige gode muligheder for hjælp til sparring på jobsøgning men også 
eventuel opkvalificering. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering. 
 
Hvad angår de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, vil der kontinuerligt 
blive afholdt samtaler, hvor fokus vil være på at tilrettelægge en realistisk plan 
med henblik på at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.  
 
For unge på uddannelseshjælp vil der kontinuerligt blive afholdt samtaler, hvor fokus vil 
være uddannelse, herunder uddannelsesvalg, uddannelsesfastholdelse og 
uddannelsesstart. 
 
 

Flere digitale løsninger 
Jobcentret har aktuelt krav om digital selvbooking af samtaler for de forsikrede 
ledige, de jobparate kontanthjælpsmodtagere, de åbenlyst uddannelsesparate, 
sygedagpengemodtagere samt borgere i jobafklaringsforløb. Den digitale 
selvbooking af samtaler betyder mere fleksibilitet for borgeren.  
 
 

Forsøgsordning med a-kasserne 
A-kasseforsøget løber over en fireårig periode, hvor a-kassen har ansvaret for 
kontaktforløbet i opsigelsesperioden og de første tre måneder af 
ledighedsforløbet for dagpengemodtagere. I Herlev Kommune omfatter det 
ledige fra a-kasserne Dansk Metal, FOA, FTFa samt Socialpædagogerne (SL). 
Situationen med Covid-19 har udfordring a-kasseforsøget, idet a-kasserne 
inden for en meget kort periode oplevede en stor tilstrømning af borgere. 
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Perioden for a-kasseforsøget er ikke ændret, men tidspunkt for 
resultatmålingerne er rykket.  
 
 

Fokus på kommunernes resultater gennem benchmarking 
Med forenklingen fjernes en række af de proceskrav i sagsbehandlingen, som 
kommunerne tidligere har skullet leve op til. For fortsat at sikre, at 
kommunerne tilvejebringer en nødvendig indsats for borgerne, øges 
monitoreringen af kommunerne. Det vil give sig til udtryk gennem nye 
benchmarkingrapporter samt en årlig redegørelse for Folketingets 
Beskæftigelsesudvalg. 
 
 
 

5. Ministermål 1 – alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 
 

I Jobcenter Herlev er det afgørende, at alle borgere mødes i øjenhøjde og med respekt for 
den enkeltes livssituation. Alle ledige borgere skal i Jobcenter Herlev derfor mødes med 
forståelse for vedkommendes individuelle situation. Indsatsen skal tilpasses den enkelte, 
og borgerens forståelse og syn på sagen skal inddrages i sagsbehandlingen. 

 
I Jobcenter Herlev understøtter vi borgerens progression med udgangspunkt i 
vedkommendes individuelle ståsted. Egne ressourcer er et vigtigt element i arbejdet, og vi 
arbejder for, at alle – uanset baggrund – er i stand til at profitere af de muligheder, de 
har. Grundtanken i sagsbehandlingen er, at alle mennesker har noget at bidrage med, og 
at der altid arbejdes ud fra et udgangspunkt om, at borgeren bringer sine ressourcer i spil 
og aktivt er med til at udvikle disse. Samtidig skal der være blik for de udfordringer, 
borgeren har, så der tilbydes relevant og hurtig hjælp med henblik på at hjælpe borgeren 
til at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 
Det er kun muligt at hjælpe de ledige borgere succesfuldt i beskæftigelse, hvis det sker 
gennem værdig og ordentlig sagsbehandling. På baggrund af ovenstående har alle 
jobcentrets indsatser – herunder de indsatser, som bakker op om de øvrige 
beskæftigelsespolitiske mål for 2021 – derfor ministermål 1 som grundforudsætning. 

 
 

 

6. Ministermål 2 – flere ledige skal opkvalificeres 
 

Uddannelse samt op- og omkvalificering af ledige borgere prioriteres højt i Jobcenter 
Herlev. Særligt borgere med lavt eller forældet uddannelsesniveau er i risiko for at miste 
fodfæstet på arbejdsmarkedet og ende i langtidsledighed. 

 
Situationen med Covid-19 har medført en øget tilgang af jobparate ledige – særligt 
dagpengemodtagere – som det er afgørende, at vi tager hånd om og hjælper tilbage til 
beskæftigelse. Det er vigtigt, at disse borgere ikke lider et kompetencetab. Et centralt 
element i dette arbejde er et vedvarende fokus på uddannelse samt op-/omkvalificering.  
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I vores fokus på uddannelse samt op- og omkvalificering lægges der vægt på, at vi har blik 
for fremtidens arbejdsmarked, så vi sikrer, at borgerne også i fremtiden har de 
nødvendige kompetencer til at have fast beskæftigelse. Borgerne skal uddannes eller op-
/omkvalificeres inden for områder, hvor det vurderes, at der både i dag og i fremtiden vil 
være gode beskæftigelsesmuligheder. 
 

7. Ministermål 3 – flere flygtninge og familiesammenførte skal være 
selvforsørgende 
 
Indsatsen over for flygtninge og familiesammenførte prioriteres højt i Herlev 
Kommune og altid med udgangspunkt i målet om, at den enkelte flygtning og 
familiesammenførte skal blive selvforsørgende. Flygtningene og de 
familiesammenførte modtager danskuddannelse samt beskæftigelsesrettede 
tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller 
ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. Nogle af de dårligst 
fungerende borgere får desuden tilknyttet en mentor. De borgere, som ikke 
møder op som aftalt, bliver sanktioneret i det omfang, lovgivningen giver 
mulighed herfor. Indsatsen vil i 2020 og 2021 særligt fokusere på følgende 
initiativer: 
 

 Sprogskole og samarbejde med socialøkonomisk virksomhed 
 Fastholdelse 
 Integrationsgrunduddannelse (IGU) 
 Repatriering. 

 
Sprogskole og samarbejde med socialøkonomisk virksomhed  
Herlev Kommune har et samarbejde med Vestegnens Sprog- og 
Kompetencecenter, som tilbyder danskundervisning for de af Herlevs borgere, 
som har behov herfor. Undervisningen foregår på Vestegnens Sprog- og 
Kompetencecenters afdeling i Ballerup. 
 
Herlev Kommune startede i maj 2019 et samarbejde med en socialøkonomisk 
virksomhed omkring blandt andet fuldtidsaktivering af flygtninge og 
familiesammenførte. Borgerne henvises til aktiveringen ved siden af forløb på 
sprogskole og evt. deltidsbeskæftigelse med henblik på styrkelse af 
arbejdsmarkedsparatheden. Som udgangspunkt aktiveres borgerne i det 
omfang, at borgeren sammenlagt er aktiveret 37 timer om ugen. 
 
 
Fastholdelse 
Flygtninge og familiesammenførte borgere, som har tilknytning til 
arbejdsmarkedet, skal understøttes i at bevare tilknytningen, så der opnås 
mere fast og varig beskæftigelse. Vi vil derfor intensivere indsatsen over for 
de flygtninge og familiesammenførte, som i varierende grader har 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Denne gruppe har ofte mindre permanent tilknytning til arbejdsmarkedet end 
andre ledige borgere, som kommer i beskæftigelse. Derudover er en del 
flygtninge og familiesammenførte beskæftiget på deltid, og her vil Jobcenter 
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Herlev intensivere indsatsen med henblik på at få flere over i 
fuldtidsbeskæftigelse. 
 
Fra 2020 vil Jobcentret supplere indsatsen med efterværn for de flygtninge, der 
er fuldt selvforsørgende. Efterværnet har til formål at hjælpe borgeren og 
virksomheden i forhold til de misforståelser, der evt. opstår grundet manglende 
kendskab til de forventninger og krav, der stilles på det danske arbejdsmarked. 
 
 
Integrationsgrunduddannelse (IGU)  
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er målrettet flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring 
med det danske arbejdsmarked. IGU varer to år og omfatter ansættelse i en 
lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med 
uddannelsesgodtgørelse. 
 
Jobcenter Herlev har fortsat fokus på IGU for de flygtninge og 
familiesammenførte, for hvem det vurderes som relevant. 
 
 

Repatriering 
Jævnfør Repatrieringsloven er Herlev Kommune forpligtet til at vejlede om 
mulighederne for at modtage hjælp til repatriering i forbindelse med den 
særlige integrationsindsats efter integrationsloven. Herunder skal Herlev 
Kommune vejlede om muligheden for at få individuel rådgivning af Dansk 
Flygtningehjælp, når en udlændig udtrykker ønske om at vende tilbage til sit 
hjemland eller tidligere opholdsland. 
 
Herlev Kommune har udarbejdet en folder med information til borgere i 
målgruppen om reglerne og mulighederne for repatriering. Folderen dækker 
blandt andet information om, at den pågældende borger kan søge om 
økonomisk støtte til at få dækket rejseudgifter, transport af personlige 
ejendele samt etablering i hjemlandet. I vejledningen henvises der også til 
Dansk Flygtningehjælp, som yder individuel rådgivning på flere sprog. Folderen 
vil blive lagt i Herlev Kommunes Borgerservice, på Herlev Bibliotek samt på 
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter. 
 
Forvaltningen vil desuden lave en systematisk indsats over for borgere, som er 
omfattet af repatrieringsloven, så det sikres, at alle borgere i målgruppen er 
bekendte med muligheden for at repatriere. 
 
 
8. Ministermål 4 – flere personer med handicap skal i beskæftigelse 
 
Herlev Kommune vil i 2020-2021 sætte fokus på at intensivere beskæftigelsen 
blandt personer med handicap. 
 
I arbejdet med målet læner Herlev Kommune sig op af en bred 
handicapforståelse, som ikke kun omfatter varige lidelser, men også mere 
midlertidige og mere forbigående funktionsnedsættelser såsom stress, 
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depression og andre problematikker af psykisk karakter. Mange borgere med 
forbigående lidelser og funktionsnedsættelser kommer sig helt eller delvist, 
men har behov for en særlig indsats, mens lidelsen står på, med henblik på at 
komme sig og erhverve sig redskaber til mestring af funktionsnedsættelsen. 
 
Vi vil fokusere indsatsen på borgere med forbigående lidelser som stress, angst 
og/eller depression, da det er denne gruppe ud af den samlede gruppe af 
borgere med handicaps, som, vi vurderer, har det største behov for en særlig 
indsats. Der er veletablerede støtteordninger for borgere med handicaps af mere 
fysisk karakter, som allerede benyttes. 
 
De gældende støtte- og kompensationsordninger medvirker til at fastholde og inkludere 
mennesker med handicap. Vi arbejder med en kreativ tilgang og tager udgangspunkt i 
den enkelte borgers udfordringer. 
 
For borgere med diagnoser har Herlev Kommune etableret samarbejde med 
samarbejdspartnere, der med relevant faglig indsigt kan hjælpe borgeren i beskæftigelse. 
Et væsentligt element er den virksomhedsrettede indsats, og alle borgerne skal, når de 
skønnes parate til det, have et virksomhedsrettet tilbud. Det kan være 
virksomhedspraktik, løntilskud, småjobs eller andre tilbud. Disse tilbud gives ofte parallelt 
med eksisterende eller som supplerende til indsatser iværksat i andre sektorer, 
eksempelvis inden for sundhedssektoren.  
 
Herlev Kommune understøtter ministermålet ved at igangsætte indsatser, hvor 
borgere med handicap kommer i beskæftigelse og rykkes tættere på 
arbejdsmarkedet eller uddannelse. Indsatserne tager form som følger: 
 

 Projekt Unge med Kant 
 Opfølgning på sygemeldte borgere 
 Dialog med virksomheder 
 Samarbejde med lokale kulturelle og sportslige institutioner/foreninger, 

eksempelvis Herlev Billedskole og ishockeyklubben Herlev Eagles. 

 

Projekt Unge med Kant 
Projekt Unge med Kant er et projekt, som løber i perioden 1. august 2019 – 31. 
december 2021. Projektets formål er at hjælpe unge mellem 15-29, der ikke har 
en ungdomsuddannelse og ikke er i arbejde, i retning af en erhvervsuddannelse 
eller beskæftigelse. Projektet rummer alt fra vejledningsindsats til 
mentorarbejde, og hovedelementerne er klargøring, brobygning og fastholdelse 
i uddannelsessystemet. Der er ansat tre ungeguides, som i alt skal følge 40 unge 
pr. år. Indsatserne vil fokusere på forskellige tiltag såsom, kost- og 
motionsforløb, introduktion til forskellige motionsformer og introduktion til 
andre kulturelle tilbud. 
 
I indsatsen vil vi tage udgangspunkt i de refleksioner, deltagerne får ved at 
deltage sammen med andre i kulturelle aktiviteter. Her får hver enkelt borger 
mulighed for at sætte sig selv i spil i en ny og mere positivt ladet kontekst og 
indgå som en del af et større fællesskab, hvor borgerens problematikker træder 
i baggrunden. Ved at reflektere og tale om de oplevelser, som deltagerne får, 
når de deltager i en kulturel aktivitet, har de mulighed for at mobilisere 
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mentale ressourcer, som de kan bruge i forbindelse med håndteringen af deres 
udfordringer. Målet er, at deltagerne gennem et større selvværd, større 
robusthed og større netværk gøres klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. 
 

 
Opfølgning på sygemeldte borgere 
Jobcenter Herlev vil have fokus på tidlig screening af sygemeldte borgere med 
en særlig opmærksomhed på sygemeldte, som har en arbejdsgiver. Til dette 
arbejde har vi ansat en fastholdelseskonsulent. Indsatsen har til formål at sikre 
de bedste forudsætninger for at fastholde sygemeldte i job samt at støtte 
arbejdsgiver og borger i at udarbejde en god plan for tilbagevenden til job. I 
vores tidlige dialog med borgeren vil vi have fokus på en tidlig tilbagevenden til 
job, evt. med en delvis raskmelding, men også på hvorvidt omplacering på 
arbejdspladsen og mulige hjælpemidler er relevante. 
 
Vi vil desuden have fokus på samarbejdet omkring de ledige 
dagpengemodtagere, som sygemeldes, for at undgå unødige forsinkelser i 
borgerens forløb henimod en raskmelding og en fortsat jobrettet indsats. 
 
Derudover vil der være særligt fokus på en indsats for de sygemeldte borgere, 
som er sygemeldte grundet stress, angst og/eller depression. Her vil fokus være 
på at støtte op med konkrete redskaber til mestring af borgerens sygdom og 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
 
Dialog med virksomheder 
I kontakten med virksomhederne vil Herlev Kommune have særligt fokus på 
italesættelsen af ressourcerne hos sårbare borgere. Vi ønsker at øge fokus på, 
at mange borgere med psykiske udfordringer og handicaps allerede har en fast 
plads på arbejdsmarkedet, og at disse udfordringer ikke nødvendigvis er en 
hindring for at opnå fast og varig beskæftigelse. Målet er, at virksomhederne 
får gavn af de ressourcer, som de ledige medarbejdere går rundt med, samt at 
rykke ved selvforståelsen hos en gruppe af ledige vedrørende muligheden for 
at kunne varetage et job på ordinære vilkår trods handicap. 
 
 

Samarbejde med lokale kulturelle og sportslige 
institutioner/foreninger, eksempelvis Herlev Billedskole og 
ishockeyklubben Herlev Eagles 
I forhold til aktivitetsparate borgere over 35 år ønsker vi fortsat at samarbejde med Herlev 
Eagles, der tilbyder ugentlig motion for et antal borgere i form af træning. Borgere har 
også mulighed for at komme i virksomhedspraktik hos Herlev Eagles. 
 
Der samarbejdes også med Herlev Billedskole vedrørende afklarende forløb for 
aktivitetsparate borgere med udgangspunkt i den enkelte situation, herunder eventuelle 
diagnoser.  
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9. Ministermål 5 – virksomhederne skal sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 
 
I Herlev Kommune prioriterer vi samarbejdet med Herlevs lokale virksomheder 
højt. Vi skal levere en hurtig og effektiv indsats over for virksomhederne, så de 
oplever Herlev som en attraktiv erhvervskommune og aktiv medspiller i deres 
udvikling, og vi skal derfor understøtte de lokale virksomheder med rekruttering 
af nye medarbejdere samt hjælpe med at matche ledige og virksomheder. 
 
Jobcentret vil således blive ved med at opsøge arbejdsgivere og tilbyde bistand 
til at udsøge, screene og formidle relevante stillinger, så det gode og effektive 
match mellem borger og arbejdsgiver styrkes. 
 
Endelig skal det gode samarbejde med de lokale virksomheder være med til at 
skabe åbninger for ledige Herlevborgere. I 2020-2021 vil indsatsen for, at 
virksomhederne sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, være 
centreret om: 
 

 Workshop for virksomheder 
 Analyse af virksomhedernes behov, herunder op- og omkvalificering 
 Jobbutikken 
 Straksaktivering 
 Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. 

 

Workshop for virksomheder 
Vi vil arrangere en workshop for lokale virksomheder, hvor de får mulighed 
for at møde ledige og Jobcenter Herlev med henblik på at matche ledige og 
sammenholde de lediges kompetencer og virksomhedernes behov. Set i lyset 
af situationen med Covid-19 vil workshoppen blive afholdt, såfremt det er 
muligt. 
 
 
Analyse af virksomhedernes behov, herunder op- og 
omkvalificering 
Vores samarbejde med lokale virksomheder er nøglen til, at ledige hurtigst 
muligt kommer tilbage i job eller bliver opkvalificeret til at kunne varetage job i 
brancher med stor efterspørgsel efter arbejdskraft. 
 
For at lykkes med dette arbejde skal Jobcentrets medarbejdere være klædt på 
til at møde de ledige borgere med et virksomhedsrettet sigte. Vi arbejder 
derfor kontinuerligt med at kompetenceudvikle vores medarbejdere, så 
arbejdet med den ledige som udgangspunkt altid har et virksomhedsrettet 
sigte. 
 
Herlev Kommune vil desuden foretage en analyse af virksomhedernes behov, så indsatsen 
over for ledige borgere kan tilrettelægges bedst. I analysen vil der være særligt fokus på, 
hvilke jobtyper virksomhederne efterspørger både i dag, samt hvilke jobtyper de vurderer 
at få behov for i fremtiden. Arbejdet med analysen opstartes primo 2021. 
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Ved at have kendskab til virksomhedernes behov både i dag og i fremtiden kan 
vi tilrettelægge indsatsen i forhold til op- og omkvalificering af ledige på den 
mest hensigtsmæssige måde. Ved opkvalificering skal forstås videreuddannelse 
af borgere, som har intet eller lavt uddannelsesniveau, hvorimod der ved 
omkvalificering skal forstås omskoling af borgere, hvis uddannelse er forældet, 
med henblik på varetagelse af en ny type job. Op- og omkvalificeringen af 
ledige skal tage højde for både de nuværende konjunkturer og evt. fremtidige 
konjunkturændringer. 
 
Vi vurderer, at ufaglært arbejdskraft vil stå svagere på fremtidens 
arbejdsmarked, og Jobcenter Herlev vil derfor have et stort fokus på at sikre, at 
så mange ufaglærte som muligt op- eller omkvalificeres med henblik på at 
kunne varetage job, som kræver forudgående uddannelse. 
 
Op- og omkvalificering er et centralt punkt i vores dialog med borgerne, uanset 
målgruppe. For nogle borgere vil et konkret job eller en virksomhedsrettet 
indsats være den hurtigste vej til at komme i job, mens det for andre vil være et 
kortere kursus eller et uddannelsesforløb. I Jobcentrets kontakt med 
virksomheder, som mangler arbejdskraft, er der fokus på mulige jobåbninger, 
hvor ledige med evt. kortere opkvalificering enten ved kursus eller praktisk 
opkvalificering på arbejdspladsen vil kunne få ansættelse. 
 
Herlev Kommune er den del af det tværkommunale samarbejde Hovedstadens 
Rekrutteringsservice. Målet er at sikre virksomhederne den bedste kandidat til 
en ledig stilling uanset kommunegrænser. Udover konkrete rekrutteringer 
afholdes der ligeledes kurser inden for udvalgte arbejdsområder, hvor der er 
gode jobmuligheder. Her er der mulighed for dels at opkvalificere ledige, som 
har behov for at udvikle deres faglige kompetencer, men også at omkvalificere 
den ledige til et nyt arbejdsområde. Dette understøtter mulighederne for at 
skifte branche, hvis det er nødvendigt for at bedre chancerne for varig 
beskæftigelse. 
 
Jobcenter Herlev deltager desuden sammen med andre kommuner i et projekt 
med VUC om udvikling af et nytænkende dialogværktøj, der kan understøtte 
beskæftigelsesindsatsen og motivere borgerne til job og uddannelse. Resultatet 
kan være med til at skabe grundlag for bedre samtaler med borgerne om 
beskæftigelses- og uddannelsesmål samt evt. manglende kompetencer, 
herunder blandt andet læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Dette kan være 
med til at kvalificere borgerens jobplan yderligere. 
 
 

Jobbutikken 
Med etableringen af Jobbutikken på rådhuset har virksomhederne en fysisk 
indgang til Jobcenter Herlev, hvor virksomheder både kan henvende sig for at 
rekruttere borgere, men også få en fast plads på Jobbutikkens ”jobvæg”. Her 
kan virksomhederne omkostningsfrit og i samarbejde med Jobbutikkens 
virksomhedskonsulent søge nye medarbejdere eller reklamere for relevant 
tiltag. Derved sparer virksomheden kostbar tid i rekrutteringsprocessen. 
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Straksaktivering 
I Herlev Kommune vil vi skærpe fokus på borgerens jobsøgning, og så har vi 
troen på, at en hurtig indsats kan understøtte de mere ressourcestærke 
borgere i selv at finde job. Vi har derfor indført krav om straksaktivering for 
udvalgte grupper af ydelsessøgende borgere, herunder flygtninge og 
familiesammenførte på integrationsydelse, som iværksættes i umiddelbar 
forlængelse af borgerens første henvendelse. Borgeren henvises med det 
samme til Herlev Kommunes Jobbutik, hvor vedkommende har mulighed for 
jobrettet sparring med en virksomhedskonsulent i forhold til det brede 
arbejdsmarked og områder med gode jobmuligheder. 
 
 

Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder 
Herlev Kommune ønsker at styrke samarbejdet med virksomheder, som lever op 
til kriterierne for at være en socialøkonomisk virksomhed. Socialøkonomiske 
virksomheder er kendetegnet ved at være virksomheder, der gennem deres 
målsætning og organisering er rummelige og dermed skaber plads til folk, der 
ellers har svært ved at finde indpas på arbejdsmarkedet. De kan dermed 
eksempelvis hjælpe sårbare borgere med at komme tættere på 
arbejdsmarkedet, ligesom en socialøkonomisk virksomhed kan tilbyde borgere 
opkvalificering i en virksomhedsrettet produktion. 
 
 
 
10. Lokalt mål – flere unge skal i uddannelse/job 
 
Indsatsen for unge under 35 år, der ikke har en erhvervskompetencegivende 
uddannelse, varetages af den tværfaglige kommunale ungeindsats i Saxbo, der 
består af jobrådgivere, uddannelsesvejledere, virksomhedskonsulenter, 
ungementorer, SSP-medarbejdere samt projektmedarbejdere. 
 
I Herlev Kommune prioriteres indsatsen for unge, der ikke har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse, højt. Det er derfor et lokalt mål, at 
alle unge i Herlev skal være i gang med uddannelse eller job eller deltage i en 
aktivitet, der kan gøre den unge klar til uddannelse eller job. Herlev Kommune 
ønsker at have særligt fokus på følgende indsatser: 
 

 Hurtig henvisning til job, herunder hurtigt uddannelsespålæg 
 Uddannelsesvejledning  
 Forberedende voksenundervisning (FVU) i Saxbo 
 Egne projekter 
 Op- og omkvalificering. 

 
Hurtig henvisning til job, herunder hurtigt uddannelsespålæg 
Vi vejleder alle unge i forhold til relevante uddannelsesvalg og jobåbninger og 
henviser dem samtidig til straksaktivering, enten i den kommunale nytteindsats 
eller i en virksomhedspraktik. Derudover giver vi fortsat uddannelsespålæg 
senest syv dage efter første henvendelse. 
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Uddannelsesvejledning  
Ungdommens Uddannelsesvejledning blev hjemtaget til Herlev Kommune med 
virkning fra 1. august 2019. Uddannelsesvejlederne er organisatorisk blevet 
forankret i den kommunale ungeindsats, hvor de vurderer de unges 
uddannelsesparathed i folkeskolen og målgruppevurderer i forhold til den 
forberedende grunduddannelse (FGU). 
 
Hver skole i Herlev er blevet tildelt en uddannelsesvejleder. Hensigten er blandt 
andet at sikre et systematisk og tidligt samarbejde omkring den unge i forhold 
til den individuelle såvel som den kollektive vejledning på skolerne. Samtidig vil 
den enkelte uddannelsesvejleder følge den unge helt fra folkeskolen, til 
vedkommende er faglært. 
 
 

Forberedende voksenundervisning (FVU) i Saxbo 
Den kommunale ungeindsats tilbyder fortsat faglig opkvalificering i form af 
FVU-undervisning til de unge, der mangler afgangseksamen i dansk og 
matematik. Det vil primært være for de unge, der ikke er klar til at tage dansk 
og matematik på FGU, og hvor der samtidig pågår en parallel indsats 
eksempelvis i jobcenter og behandlingsregi. 
 
 

Egne projekter 
Som i de foregående år er egne projekter en del af tilbudsviften i den 
kommunale ungeindsats. Projekterne tæller følgende: 
 

 Projekt Fra Motion til Uddannelse 
 Projekt Unge med Kant. 

Projektet Fra Motion til Uddannelse er en videreførelse af Projekt Sport, 
Uddannelse og Fællesskab. Projektet er et samarbejde mellem 
socialpsykiatrien, den lokale fodboldklub B73 og den kommunale 
ungeindsats. Målsætningen er at klargøre de unge og brobygge til 
virksomheder og uddannelse. 
 
Projekt Unge med Kant er et projekt, som løber i perioden 1. august 2019 – 31. 
december 2021. Projektets formål er at hjælpe unge mellem 15-29 år, der ikke 
har en ungdomsuddannelse og ikke er i arbejde i retning af en 
erhvervsuddannelse. Projektet rummer alt fra vejledningsindsats til 
mentorarbejde, og hovedelementerne er klargøring, brobygning og fastholdelse 
i uddannelsessystemet. Der er blevet ansat tre ungeguides, som i alt skal følge 40 
unge pr. år. 
 
Begge projekter vil have fokus på unge med angst, som udgør en betragtelig 
gruppe af projektdeltagerne i begge projekter. For disse unge er det 
afgørende, at der etableres en tryg og kontinuerlig medarbejderkontakt, som 
muliggør, at medarbejderen kan arbejde med den unge og vedkommendes 
angstproblematik. Dette arbejde vil blive individuelt tilrettelagt og tilpasset den 
unges udfordringer. 
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Voksenlærlinge og unge der har afsluttet gymnasiet 
For at sikre, at de unge får en uddannelse, vil der blive lagt fokus på op- og 
omkvalificering. For unge over 25 år ligger der en mulighed for opkvalificering 
via voksenlærlingeordningen, som er rettet mod erhvervsuddannelserne. For at 
undgå frafald fra uddannelsesforløb vil den kommunale ungeindsats arbejde på 
at etablere et netværk for unge voksenlærlinge. 
 
Unge, der er startet på en gymnasial uddannelse uden at være afklaret omkring 
uddannelsesvalg, vil blive tilbudt vejledning omkring omkvalificering. Herlev 
Kommunes uddannelsesvejledere vil blive tilknyttet i forhold til uafklarede 
elever på de uddannelsesinstitutioner, som har flest Herlevunge. Her vil 
uddannelsesvejlederne vejlede de uafklarede unge i retning af blandt andet 
erhvervsuddannelserne. 
 
Omkvalificering er også relevant i forhold til de unge, der har fået en 
uddannelse, men som med kortere kurser eller uddannelse vil kunne 
omkvalificeres til mangelområderne på arbejdsmarkedet. 
 
 
 

11. Lokalt mål – flere borgere skal i fleksjob/småjob 
 
Jobcenter Herlev vil øge fokus på, at borgere, som ikke er i stand til at 
varetage et fuldtidsjob, stadig har tilknytning til arbejdsmarkedet. Det 
omfatter både fleksjobvisiterede borgere og sårbare borgere, som vil have 
gavn af ansættelse i småjobs få timer om ugen. Indsatsen omfatter således 
følgende områder: 
 

 Fleksjob 
 Småjob. 

 
Fleksjob 
I Jobcenter Herlev arbejder vi aktivt med at skabe flere fleksjob, og der kan 
således også ses en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob i Herlev 
Kommune fra et årsgennemsnit på 221 i 2013 til et foreløbigt årsgennemsnit 
for 2019 på 300. 
 
Erfaringer viser, at deltagelse i virksomhedsrettet forløb styrker borgernes 
psykiske helbred og tro på egne evner til at fastholde et job. Samtidig er et 
virksomhedsrettet tilbud en god måde at afprøve, om borgerens skånehensyn 
kan imødekommes i løsningen af de konkrete arbejdsopgaver. Jobcentret 
arbejder målrettet med at etablere virksomhedsrettede tilbud på 
arbejdspladser, hvor der er en realistisk mulighed for ansættelse i fleksjob. 
 
Som angivet i nedenstående tabel, der viser den indekserede udvikling for 
antallet af fleksjob i henholdsvis Herlev Kommune, Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden (RAR) og hele landet, er der fortsat et 
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potentiale i Herlev Kommune, da udviklingen i hele landet og RAR 
Hovedstaden er steget mere end i Herlev Kommune siden 2013. 
 

 
 
 
Småjobs 
På samme måde som fleksjob er med til at fastholde personer med nedsat 
arbejdsevne på arbejdsmarkedet, kan småjobs være med til at genere ordinære 
timer og en vej tilbage i fuld beskæftigelse for borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet. Småjobs på få ordinære timer om ugen kan være med til at 
øge motivation og troen hos borgeren omkring en fremtid væk fra offentlig 
forsørgelse. Småjobs kan også være med til at sikre, at borgerne ikke bliver ramt 
af 225-timersreglen. 
 
Gennem en øget indsats via Jobcentrets virksomhedskonsulenter vil vi arbejde 
med at intensivere arbejdet med at skabe småjobs til aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, så virksomhederne bliver bekendte med de 
muligheder, som ansættelse af medarbejdere i småjobs medfører. Ansættelse af 
medarbejdere i småjobs kan være en oplagt mulighed for at få dækket et behov 
i korte afgrænsede perioder med spidsbelastning eller mere permanente 
opgaver med få timers arbejde om ugen. Ved ansættelse af en medarbejder i et 
job få timer om ugen er der desuden mulighed for at øge antallet af timer ved 
behov. 
 
Vi har desuden etableret en bank med småjobs med henblik på synliggørelse af 
småjobs for medarbejderne, som herigennem klædes godt på i forhold til at 
støtte sårbare borgere i ansættelse i småjobs. Disse småjobs vil kunne findes 
såvel eksternt som internt i Herlev Kommune. 
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12. Resultatrevision 
 
Herlev Kommunes Beskæftigelsesplan 2018-2019 indeholdt en række resultatmål, der 
havde til formål at understøtte ministermålene for beskæftigelsesindsatsen i 2018-2019 og 
fokusere indsatsen mod konkrete udfordringer i Herlev. Der bringes her en oversigt over 
resultatmålene og resultaterne i både 2018 og 2019. Der bringes endvidere en oversigt 
over resultatmålene og resultaterne for 1. og 2. kvartal 2020. 
 
 
Resultatmål for 2018 
 
Resultatmål  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
1.a: 
Højest 150 unge på 
uddannelseshjælp (målt i 
fuldtidspersoner) 
 
1.b: 
Højest 315 forsikrede 
ledige og heraf højest 75 
under 30 år (målt i 
fuldtidspersoner) 

 
151 
 
 
 
 
407, heraf 87 
under 30 år 

 
153 
 
 
 
 
350, heraf 63 
under 30 år 

 
138 
 
 
 
 
326, heraf 65 
under 30 år 

 
138 
 
 
 
 
354, heraf 72 
under 30 år 

2: 
50 procent match af 
lokale 
rekrutteringsordrer 

 
36,4 procent 

 
43,0 procent 

 
67,5 procent 

 
62,9 procent 

3: 
75 procent af de 
jobparate flygtninge og 
familiesammenførte til 
flygtninge er 
selvforsørgende 

 
52 procent 

 
66 procent 

 
54 procent 

 
50 procent 

4: 
100 jobparate 
kontanthjælpsmodtagere 
(målt i fuldtidspersoner) 
 
4.b: 
365 aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 
(målt i fuldtidspersoner) 

 
112 
 
 
 
 
335 

 
101 
 
 
 
 
326 

 
84 
 
 
 
 
312 

 
89 
 
 
 
 
296 

 
 
Resultatmål for 2019 
 
Resultatmål  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
1.a: 
Højest 150 unge på 
uddannelseshjælp (målt i 

 
131 
 

 
135 
 

 
105 
 

 
104 
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fuldtidspersoner) 
 
1.b: 
Højest 315 forsikrede 
ledige og heraf højest 65 
under 30 år (målt i 
fuldtidspersoner) 

 
 
 
371, heraf 67 
under 30 år 

 
 
 
331, heraf 57 
under 30 år 

 
 
 
300, heraf 64 
under 30 år 

 
 
 
302, heraf 62 
under 30 år 
 
 

2: 
50 procent match af 
lokale 
rekrutteringsordrer 

 
67 procent 

 
70 procent 

 
45 procent 

 
61 procent 

3: 
75 procent af de 
jobparate flygtninge og 
familiesammenførte til 
flygtninge er 
selvforsørgende 

 
47,6 procent 

 
75 procent 

 
65 procent 

 
85 procent 
 

4: 
80 jobparate 
kontanthjælpsmodtagere 
(målt i fuldtidspersoner) 
 
4.b: 
327 aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 
(målt i fuldtidspersoner) 

 
88 
 
 
 
 
288 

 
87 
 
 
 
 
282 

 
86 
 
 
 
 
263 

 
96 
 
 
 
 
251 

 
 
 
 
Resultatmål for 2020 
 
Resultatmål  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 
1: 
Mindst 75 procent af 
rekrutteringsordrerne 
fra lokale 
virksomheder skal 
matches via enten 
ansættelse på 
ordinære vilkår eller i 
fleksjob i 2020. 

 
88 procent 

 
76 procent 

 
 

 
 

2: 
Mindst 75 procent af 
de jobparate 
flygtninge og 
familiesammenførte 
til flygtninge skal 
være helt eller delvist 
selvforsørgende eller 

 
76 procent 
 
(Antal jobparate 
flygtninge og 
familiesammenf
ørte til 

 
80 procent 
 
(Antal jobparate 
flygtninge og 
familiesammenf
ørte til 
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i uddannelse i 2020. flygtninge: 21) flygtninge: 20) 
3: 
Antallet af 
fuldtidspersoner på 
sygedagpenge skal 
nedbringes til 285 i 
2020 via en fokuseret 
indsats over for 
sygemeldte borgere 
ramt af stress, angst 
og/eller depression. 

 
358 
fuldtidspersoner 

 
Data er ikke 
tilgængelig 
grundet nyt 
sagsbehandlings
system 

 
 

 
 

4: 
Antallet af 
fuldtidspersoner på 
uddannelseshjælp 
skal nedbringes til 
højst 120 i 2020. 

 
107 
fuldtidspersoner 

 
117 
fuldtidspersoner 

 
 

 
 

5: 
Mindst 330 
fuldtidspersoner skal 
i fleksjob i 2020. 
 
Der etableres mindst 
50 småjobs op til 12 
timer ugentligt i 
2020. 

 
313 
fuldtidspersoner 
 
 
3 småjobs  

 
309 
fuldtidspersoner 
 
 
4 småjobs  

  

 


