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” I Herlev sætter vi en stor ære i 
at sikre ordentlighed i mødet 

med borgerne.” 

Borgmesterens forord
Beskæftigelsen er høj og ledigheden lav. De 
fleste virksomheder efterspørger arbejdskraft 
som aldrig før. Derfor er fokus fortsat på om-
og opkvalificering i den revideret udgave af 
Herlev Kommunes beskæftigelsesplan for 2022-
2023.

Lige nu står vi i en situation, hvor ledigheden er 
historisk lav i Herlev Kommune, og vi skal derfor 
fokusere på om- og opkvalificering af ledige til 
den arbejdskraft, erhvervslivet efterspørger. Det 
gør vi blandt andet i samarbejde med lokale 
virksomheder, hvor vi gennem 
virksomhedsrettede forløb sikrer, at de ledige 
har de kompetencer, der skal til for at opnå varig 
beskæftigelse.

Det er nu, vi skal have alle med.

I en tid hvor beskæftigelsesindsatsen for alvor er 
til debat, er det vigtigt, at det ikke bliver på 
bekostning af de mest udsatte borgere.

For borgere med mere komplekse udfordringer, 
er det væsentligt, at de får tværfaglig hjælp til at 
håndtere deres udfordringer og samtidig bliver 
støttet i at komme i job.

Det giver borgerne en oplevelse af at deltage i et 
fællesskab og styrker deres tro på, at de har en 
plads på arbejdsmarkedet.

I Herlev sætter vi en stor ære i at sikre 
ordentlighed i mødet med borgerne. Det er 
kommunalbestyrelsens og medarbejdernes, 
ambition, at byens ledige mødes med tillid, 
respekt og værdighed i vores jobcenter.

Thomas Gyldal Petersen
Borgmester



Det nye arbejdsmarked præger 
beskæftigelsesplanen
Beskæftigelsesplanen sætter retningen for beskæftigelsesindsatsen i 
Herlev Kommune for 2022-2023 og er bygget op omkring tre centrale 
elementer. 

5 mål udmeldt af beskæftigelsesministeren

3 lokale beskæftigelsesrettede mål

6 fokusområder i Jobcenter Herlev

Beskæftigelsesministerens mål udgør de nationale pejlemærker 
for beskæftigelsesindsatsen, mens de lokale beskæftigelsesmål og 
de omkringliggende indsatser afspejler visionerne for 
beskæftigelsesindsatsen i Herlev Kommune.

I beskæftigelsesplanen præsenteres de fem ministermål sammen 
med de tre lokale beskæftigelsesmål og de seks lokale 
fokusområder med henblik på efterfølgende at omsætte dem til 
konkrete mål og indsatser i Herlev Kommune.

Til sidst vil de konkrete resultatmål blive præsenteret.

Lov om aktiv 
beskæftigelses-

indsats

5 ministermål

3 lokale mål

6 
fokusområder

Resultatmål
Beskæftigelsesplan 

2022-2023



De fem ministermål for 2022

Beskæftigelsesministeren har besluttet at videreføre de fem 
beskæftigelsespolitiske mål fra 2022.

”Fælles for målene er, at de alle har til formål at få flere 
med i arbejdsfællesskabet og dermed sikre danske 
virksomheder den arbejdskraft, de har behov for.”

- Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Lokale mål for 2022

Flere sygedagpenge-
modtagere skal 

være delvist raskmel
dte



Seks fokusområder der forener ledige, 
potentialer og job i Herlev Kommune
For at kunne understøtte beskæftigelsesministerens mål og de lokale 
beskæftigelsesmål arbejder Jobcenter Herlev med seks fokusområder.

Tværgående 
virksomheds-
rettet indsats



Tværgående virksomhedsrettet indsats
Den koordinerede virksomhedsindsats er en forudsætning for at sikre virksomhederne den nødvendige 
arbejdskraft.

For at sikre en velfungerende arbejdsstyrke kræver det et tæt samarbejde mellem de lokale virksomheder og 
jobcenteret; eksempelvis ved at finde små- og fleksjobs, lære- og elevpladser samt voksenelevpladser til unge under 
uddannelse.

Systematisk 
virksomheds-

kontakt

Tværgående 
samarbejde

Jobbutik

CV-vejledning

Gennem en systematisk virksomhedskontakt 
kan virksomhedskonsulenterne i Jobcenter 
Herlev sikre en ensrettet kontakt med de 
lokale virksomheder.

Det tværgående samarbejde skal sikre, at 
jobåbninger skabes på tværs af målgrupper og 
afdelinger i jobcentret. Jobcenter Herlev har derfor 
fokus på, at alle målgrupper indtænkes.

Jobcenter Herlev giver ledige personlig vejledning til 
deres CV og ansøgning. Derved får de ledige overblik 
over kompetencer og muligheder og bliver samtidig 
skarpere på, hvordan de når deres mål.

Jobbutikken virker for virksomhederne som 
et rekrutteringsværktøj, hvor de i 
samarbejde med ledige og jobcentret sikrer 
det gode match.



Brancher med
rekrutteringsudfordringer
Jobcenter Herlev understøtter de lokale virksomheder med at rekruttere nye 
medarbejdere og hjælper med at matche ledige og virksomheder. 
Gennem kendskab til virksomhedernes behov både i dag og i fremtiden kan 
jobcentret tilrette indsatsen i forhold til om- og opkvalificering af ledige på 
den mest hensigtsmæssige måde.

Jobcenter Herlev har valgt at være en del af KL’s tilfredshedsundersøgelse, 
hvor KL kvartalsvis undersøger virksomhedernes tilfredshed med 
kommunernes virksomhedsservice.

Tilfredshedsmålingerne er en del af en strategisk indsats for at sikre, at 
Jobcenter Herlev har en relevant viden om virksomhederne, og at der er 
løbende tilbagemeldinger fra de lokale virksomheder.

Service Velfærd Handel Bygge/anlægTransport



Fokus på om- og opkvalificering af ledige
Jobcenter Herlev skal medvirke til, at virksomhederne kan skaffe kvalificerede medarbejdere. Konkret vil borgere og 
virksomheder møde et jobcenter, der ser muligheder frem for barrierer.

Om- og opkvalificering er et centralt punkt i dialogen med borgerne - uanset målgruppe.

Opkvalificeringsindsatsen skal intensiveres ved at lave opkvalificeringsforløb målrettet brancher med 
rekrutteringsudfordringer. For at lykkes med dette vil jobcentret blandt andet oprette skræddersyede om- og 
opkvalificeringsforløb til den enkelte.

Samarbejde med 
uddannelses-
institutioner

Den regionale 
uddannelses-

pulje

SOSU voksen-
elevordning

Uddannelses-
vejledere

Uddannelsesløft

Partnerskabs-
aftaler



Indsatser for om- og opkvalificering 

Samarbejde 
med 

uddannelse-
institutioner

Uddannelse
Partnerskabs

-aftaler

Jobcenter Herlev vil, i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner, styrke mulighederne 
for kommunens ledige og skabe skræddersyede 
forløb til den enkelte.  

De skræddersyede forløb målrettes jobåbninger 
på områder med arbejdskraftmangel i 
lokalområdet og vil tage afsæt i, at ledige 
efterfølgende får – eller kommer tættere på –
ordinært job.

Uddannelsesvejledere
Jobcentrets uddannelsesvejledere vejleder om 
uddannelsesmuligheder og om- og 
opkvalificering.

Uddannelsesløft
Formålet med puljen til uddannelsesløft er at 
give mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært 
til faglært niveau for dagpengemodtagere, der er 
fyldt 30 år, og som enten er ufaglærte eller 
faglærte med en forældet uddannelse.

SOSU-voksenelevordning
Målgruppen for brancheskift til social- og 
sundhedsområdet er jobparate ledige over 25 år, 
som overvejende har intet, lavt eller forældet 
uddannelsesniveau.

Den regionale uddannelsespulje Formålet med 
den regionale uddannelsespulje er at give alle 
ledige bedre muligheder for opkvalificering.

I Herlev arbejdes der på at få flere børn og unge 
til at interessere sig for erhvervsuddannelserne.

Herlev Kommune har derfor 
partnerskabsaftaler med DI Dansk Byggeri 
Hovedstaden, NEXT, TEC, Dansk Metal og på det 
grønne område. 

Formålet med partnerskabsaftalerne er:

• Fortsat at skabe øget interesse for 
erhvervsuddannelserne hos 
folkeskoleelever, forældre, lærere og 
vejledere med henblik på, at endnu flere 
unge vælger en erhvervsuddannelse efter 
folkeskolen. 

• at endnu flere unge i Herlev – eksempelvis 
unge som er frafaldet gymnasiet eller 
ufaglærte unge – vælger at tage en 
erhvervsuddannelse.

• at voksne ledige støttes i om- og 
opkvalificering i en erhvervsfaglig retning.



Indsatser for jobparate

Direkte 
jobformidling

JobFokus

Jobbutik

Virksomhedsservice

Faglig om- og 
opkvalificering

For de jobparate målgrupper i Jobcenter Herlev findes en række initiativer, der forventes 
at bidrage positivt til udviklingen i antallet af jobparate ledige i Herlev.

Med henblik på at nedbringe antallet af ledige i Jobcenter Herlev og samtidig sikre, at 
virksomheder får den arbejdskraft, de efterspørger, er der fokus på at skabe et flow og 
styrket indsats for de forskellige jobparate målgrupper.

En sådan indsats er JobFokus; Jobcenter Herlevs interne kursus til jobparate ledige, hvor 
der blandt andet arbejdes med CV og ansøgningsmaterialer samt 
opkvalificeringsmuligheder eller uddannelse.



Ungeområdet

Fokus på 
uddannelse

Uddannelses-
vejledning

”Fra Motion til 
Uddannelse”

Forberedende 
Voksenundervisning FVU

I Herlev Kommune prioriteres indsatsen for unge, der ikke har en 
kompetencegivende uddannelse, højt. Det er derfor et lokalt 
mål, at alle unge i Herlev skal være i gang med uddannelse eller 
job eller deltage i aktiviteter, der kan gøre de unge klar til 
uddannelse eller job.

Den helhedsorienterede indsats
Gennem tværfagligt samarbejde med centre for børn, unge og 
familier samt handicap og psykiatri iværksættes projekter og 
indsatser, der skal sikre en helhedsorienteret sagsbehandling, 
hvor der arbejdes med den hele familie.



Indsatser på ungeområdet 

Fokus på 
uddannelse

Uddannelses-
vejledning

”Fra Motion til 
Uddannelse”

Forberedende 
Voksenunder-

visning
FVU

Unge på offentlig forsørgelse bliver i den kommunale ungeindsats mødt 
med en uddannelsesplan med klare mål og tidsfrister for progression 
mod uddannelse. Den unge motiveres til at finde sig et job og bliver 
visiteret til straksaktivering i kommunalt regi indtil påbegyndt 
uddannelse eller job.

Uddannelsesvejlederne er forankret i den kommunale 
ungeindsats, som vurderer de unges uddannelsesparathed i 
folkeskolen og målgruppevurderer i forhold til den 
forberedende grunduddannelse (FGU).

Den kommunale ungeindsats tilbyder faglig opkvalificering i form af inhouse 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- eller behandlingsregi. 
Fremadrettet vil der i undervisningen også være fokus på sundhed, kost og motion samt en 
virksomhedsrettet indsats for at forbedre de almene kompetencer for de unge.

Projektet er et samarbejde mellem socialpsykiatrien, den lokale fodboldklub Boldklubben 1973 
Herlev og den kommunale ungeindsats. Målsætningen er at klargøre de unge og brobygge til 
virksomheder og uddannelse. 
I 2023 udvides projektet, så det kan rumme flere idrætsområder og målgrupper.



Borgere med handicap
Borgere med handicap udgør en kompleks og sammensat gruppe, 
der går på tværs af jobcentrets målgrupper. 

Det er en fælles tværfaglig indsats at få borgere, der er længere væk 
fra arbejdsmarkedet til at deltage som en aktiv del af arbejdsstyrken. 

Derfor skal medarbejderne være nysgerrige på den enkelte borgers 
muligheder og gennem faglig opkvalificering klæde virksomhederne 
på til at se mulighederne ved at ansætte borgere med handicap i 
småjob eller fleksjob - blandt andet gennem de 
handicapkompenserende foranstaltninger. 

Jobcenter Herlev ønsker dertil at spotte og afklare erkendte og ikke-
erkendte kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser - og med 
borgeren ved roret assistere til realistiske jobmål, som sikrer varig 
beskæftigelse.

Jobcenter Herlev tager udgangspunkt i FN’s definition på et 
handicap:

”Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig 
fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, 
som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og 
effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre”.



Indsatser for borgere med handicap
Jobcenter Herlev undersøger og sætter ind med støtte i forhold til de skjulte handicap; barrierer som vanskeliggør, at 
borgeren kan udføre sit arbejde inden for sit kompetenceområde. Et eksempel er læsesvage borgere, som har svært 
ved at læse og forstå tekster samt formulere sig skriftligt, men som har valgt en uddannelse og levevej, hvor skriftlig 
kommunikation er en vigtig og nødvendig kompetence.

Handicapkompenserende foranstaltninger
De handicapkompenserende foranstaltninger søges bredt anvendt på de forskellige målgrupper, ligesom jobcentrets 
nøglepersoner spiller en central rolle i udbredelsen af kendskabet til hvilke ordninger, der med fordel kan anvendes 
på tværs af målgrupper og teams.

Små- og fleksjob

Samarbejde med 
socialøkonomiske 

virksomheder

Isbryderordning

KlapjobSkaber mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet 
med en mindre arbejdsbelastning.

Skaber rummelighed og plads til folk, der ellers har 
svært ved at finde indpas på arbejdsmarkedet.

En indsats under Landsforeningen LEV, som tilvejebringer 
skånejob og fleksjob til mennesker med kognitive og mentale 
vanskeligheder.

Ordningen har til formål at give 
nyuddannede med funktionsnedsættelse 
erhvervserfaring inden for deres fagområde 
samt netværk, som kan styrke 
jobsøgningen.

Samarbejde med 
psykiatrien

Styrke samarbejdet med 
psykiatrien gennem et 
tværfagligt samarbejde.



Sygemeldte borgere
Jobcenter Herlev har fokus på tidlig indsats overfor sygemeldte 
borger, da der er evidens for, at netop en tidlig indsats har god 
effekt.

Formålet er, at den sygemeldte hurtigt og vedvarende kommer 
tilbage på arbejdsmarkedet. Derudover er målet at nedbringe 
den gennemsnitlige varighed hos sygedagpengemodtagere.

Det gøres ved tidlig screening af sagen og kontakt til arbejdsgiver 
og borger, som har til formål at sikre de bedste forudsætninger 
for udarbejdelse af en god og realistisk plan for at fastholde 
den sygemeldte i eksisterende ansættelse.

Hos ledige sygedagpengemodtagere er der særligt fokus på en 
relevant jobrettet indsats. Det kunne eksempelvis være 
opkvalificering ved målrettet brug af virksomhedspraktik med 
henblik på, at den sygemeldte kan genindtræde 
på arbejdsmarkedet.

Desuden har Jobcenter Herlev et tæt tværfagligt samarbejde 
internt omkring ledige dagpengemodtagere og sygemeldte med 
flere ydelsesskift. Dermed sikres en helhedsorienteret 
og arbejdsmarkedsrettet indsats.



Indsatser for sygemeldte borgere

Mestrings-
forløb Om- og 

opkvalificering

Genoptræning

Omplacering/ 
kompensering

Arbejdspladsvurdering ved ergo- eller fysioterapeut med henblik på 
genoptagelse af arbejde eller omplacering på arbejdspladsen ved 
hjælp af hjælpemidler.

Rådgivning om muligheder for om- og opkvalificering 
ved uddannelsesvejleder.

Tidligt samarbejde med arbejdsgiver med 
udgangspunkt i hel eller delvis raskmelding ved 
hjælp af de handicapkompenserende 
foranstaltninger eller omplacering.

Samarbejde med Sundhedsfremme og 
Genoptræningsafdelingen med henblik på at forbedre fysisk 
formåen, smertehåndtering og mestring af energi i 
hverdagen.

Fast Track

Individuelle 
forløb

Arbejdsplads-
vurdering

Mulighed for Fast Track giver virksomhederne de bedste 
forudsætninger for at håndtere deres medarbejderes sygefravær og så 
vidt muligt forkorte sygeperioden gennem tidlige opfølgningssamtaler.

Særligt tilrettelagte individuelle og gruppeforløb med fokus 
på psykoedukation, mindfulness og stresshåndtering for 
sygemeldte borgere med stress, angst og depression. 

Mestringsforløb med fokus på bedre at kunne mestre 
sygdom i forhold til beskæftigelse.

Virksomheds-
konsulent

I tæt samarbejde med teamet at finde 
virksomhedspraktikker, lønnede timer og sikre 
arbejdsfastholdelse.



Jobcenter Herlev vil fortsat arbejde med målrettede forløb 
med fokus på progression til borgere i ressourceforløb, 
jobafklaring, integrationsborgere samt aktivitetsparate 
kontanthjælpsborgere.

De gode indsatser, der er implementeret på baggrund af 
Afklaringspuljen, fortsætter ligeledes ind i 2023. Formålet i 
projektet er fortsat, at flest muligt opnår helt eller delvis 
fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. 
Derved fastholdes den håndholdte og jobrettede indsats, 
hvor borgerne tilknyttes en personlig jobformidler, der 
fastholder fokus på målet om ordinære løntimer.

Indsatstrappen – en helhedsorienteret indsats
I arbejdet med aktivitetsparate borgere, kan der være andre 
udfordringer end ledighed. Derfor arbejder Jobcenter Herlev 
med en trappemodel, hvor der tages hensyn til de 
individuelle behov i forhold til at blive klar til 
arbejdsmarkedet.

Borgere med komplekse problemstillinger og 
integrationsbehov

Opkvalificering

Øvrige indsatser

Mentor
Internt/eksterne tilbud

Virksomhedssamarbejde

Gruppepraktik

Virksomhedspraktik

Løntilskud
Småjob

Selvforsørgelse



Indsatser for borgere med komplekse 
problemstillinger og integrationsbehov

Virksomheds-
rettet indsats

Småjobs
Grib chancen!

Mentor

Forløb på 
Billedskolen

Gruppe-
praktikker



Resultatmål 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte 

skal være 
selvforsørgende

Flere ledige skal 
opkvalificeres

Virksomhederne 
skal sikres den 

nødvendige 
arbejdskraft

Flere borgere skal i 
fleksjob og småjob 

Brugen af de 
handicap-

kompenserende 
foranstaltninger 

skal øges

Flere unge skal i job 
eller uddannelse

Antallet af fuldtidspersoner på 
uddannelseshjælp skal nedbringes til 98 i 
2023.

Mindst 350 fuldtidspersoner skal i 
2023 i fleksjob. Dertil skal 50 borgere 
(aktivitetsparate borgere og borgere 
i ressourceforløb) have været i 
småjob i 2023.  

Antallet af de handicapkompenserende 
foranstaltninger skal øges med 20 procent 
sammenholdt med 2022. 

Andelen af virksomhedsrettede tilbud skal forøges 
med 20 procent sammenholdt med 2022 målt på 

samtlige målgrupper.

Mindst 50 procent af 
rekrutteringsordrerne fra lokale 

virksomheder skal matches via enten 
ansættelse på ordinære vilkår eller i 

fleksjob for 2023. 

Mindst 75 pct. af de jobparate flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge skal være 

helt eller delvist selvforsørgende i 2023. 
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