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Brønderslev 

Resume af Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

En del af den værdige og meningsfulde sagsbehandling er, at Job- og UngeCentret i 
samarbejde med borger og virksomheder etablerer forløb, der er målrettede og har fokus på 
hurtigste vej til arbejdsmarkedet. Job- og UngeCentret Brønderslev har siden 2015 arbejdet 
målrettet med at tilrettelægge indsatsen i samspil med borgerne. Job- og UngeCentret vil i 
2021 videreudvikle denne tilgang til borgerne ved hjælp af:  

• Et løbende og ledelsesmæssigt fokus på værdig, individuel og meningsfuld 
sagsbehandling 

• Kvalitative undersøgelser af borgernes oplevelse af Job- og UngeCentret 
• Kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere 
• Øget brug af virtuelle samtaler med borgerne  

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har godkendt 3 hovedområder for brugen af 
opkvalificering og uddannelse af ledige i Brønderslev Kommune: 

• Fra ufaglært til faglært 
• Opkvalificering med udgangspunkt i den enkeltes behov  
• Opkvalificering til arbejdsmarkedets behov 

De 3 hovedområder kan ses som gensidigt supplerende i en samlet uddannelses- og 
opkvalificeringsindsats. For at opkvalificere flere ledige vil Job- og UngeCentret i 2021 have 
fokus på:  

• Motivation og opkvalificering af jobklare ledige med henblik på at imødekomme 
efterspørgslen efter arbejdskraft, bl.a. gennem hyppige jobrettede samtaler og 
kendskab til opkvalificeringsmuligheder hos alle medarbejdere  

• Tværgående samarbejde med bl.a. de lokale a-kasser og faglige organisationer om 
opkvalificering 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

I 2021 vil jobcentret på integrationsområdet arbejde målrettet med:   
• Fortsat at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i arbejde 
• Opkvalificering i lighed med andre målgrupper i Job- og UngeCentret. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Indsatsen for ledige med handicap er i Brønderslev Kommune en del af den 
helhedsorienterede indsats, som også andre ledige indgår i. På beskæftigelsesområdet har 
Brønderslev Kommune prioriteret indsatsen for borgere med handicap ved, at tre 
nøglepersoner i jobcentret er dedikeret til opgaven. Målet i indsatsen for borgere med 
handicap er at fastholde eller få borgerne i ordinære jobs blandt andet ved hjælp af de 
kompenserende ordninger. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Indsatsen har relation til målet om, at flere ledige skal opkvalificeres. For at sikre 
virksomhederne kvalificeret arbejdskraft vil Job- og UngeCentret i 2021 have fokus på:  

• En tæt og løbende virksomhedskontakt samt et tværkommunalt samarbejde for at 
identificere virksomhedernes behov for arbejdskraft  

Særlige fokusområder i 
kommunen 

1) Flere unge skal i uddannelse og job. For at imødegå udfordringerne på 
ungeområdet, vil UngeCentret vil i 2021 have fokus på:  

o At flere udsatte og udfordrede unge skal kunne mestre hverdagsliv og 
komme tættere på uddannelse eller arbejde 

o Jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere 
o Job- og virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate unge  

 
2) Flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, skal opnå tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Her arbejdes med en investeringsstrategi, hvor vejen til at nå 
målene er følgende:  

o En jobrettet, håndholdt og helhedsorienteret tilgang 
o Hyppige samtaler med borgerne  
o Iværksættelse af flere lønnede timer og virksomhedsrettede tilbud 

parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov  
o Tæt opfølgning på iværksatte indsatser 
o Resultatfokus 
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Frederikshavn 

Resume af Frederikshavn Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Borgertilfredshedsundersøgelse 2 gange årligt med henblik på, at måle borgerens oplevelse 
af værdighed i sagsbehandlingen og ud fra målingen sætte fokus på eventuelle 
udviklingspunkter. 
Borgernes tilfredshed mellem målingerne skal enten være uændret eller forbedret.  

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

 Andel af påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontanthjælps- og 
uddannelseshjælpsmodtagere pr. måned skal være højere end landsgennemsnittet. 
 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Der skal måles på, at vi fortsat har en højere andel i beskæftigelse end landsgennemsnittet 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Der er fortsat ikke måltal i jobindsats i stedet måles på: 
Procedure for hjælpemidler, herunder implementering og udbredelse af kendskabet til 
proceduren. 
Bevillingspraksis efter kompensationsloven, så benchmarking-målinger er mere 
sammenlignelige og valide. 
Personmarkeringer på både fysisk og psykisk handicap 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Vi skal hjælpe virksomhederne med deres rekruttering, så der skal måles på antal 
rekrutteringssager, herunder hvor mange stillinger, der er blevet slået op, hvor mange, 
der er besat af vores borgere samt hvor mange, der er besat i alt. 
Fokus på fastholdelse via delvise raskmeldinger. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
- Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne, herunder partnerskabsaftaler med 
virksomhederne 
- Håndholdt og helheldsorienteret indsats for de ledige så tidligt i forløbet som muligt samt 
understøtte borgernes egne planer for at komme i job 
- Metodeprojekter har styrket indsatsen med virksomhedsrettede aktiviteter for borgere 
længst væk fra arbejdsmarkedet - den positive udvikling skal fastholdes via partnerskab med 
virksomheder 
- Kontinuerligt fokus på at metodeudvikle og styrke det tværgående samarbejde og på at 
understøtte kerneopgaven via projektmidler 
- Proaktiv og systematisk opkvalificeringsindsats både i virksomhederne og blandt de ledige 
borgere samt fokus på fra ufaglært til faglært 
- Tværkommunale samarbejder såsom kandidatbanker på tværs af kommunegrænser 
- Udvikle indsatsen for at få flere handicappede i beskæftigelse, herunder systematisk 
screening og øget samarbejde med de øvrige centre i kommunen og handicaporganisationer 
- Frivillig repatriering. Alle borgere i målgruppen skal oplyses om mulighederne for frivillig 
repatriering. Herudover vil der blive gennemført informationsmøder om ordningen 
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Hjørring 

Resume af Hjørring kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
Jobcenter Hjørring lægger i sin indsats vægt på en god kontakt med borgerne og 
virksomhederne, så samarbejdet om, at borgeren får en varig plads på arbejdsmarkedet 
fremmes. For at borgeren føler sig tryg i processen og oplever den som fair, meningsgivende 
og handlingsorienteret, skal der i indsatsen være fokus på:  

 Tidlig kontakt  
 En klar ramme for forventningsafstemning  
 Klar kommunikation  
 Tydelighed om forløbets indhold 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
Jobcentret vil i 2021 igen øge sit fokus på anvendelse af jobrotation samt 
voksenlærlingeordningen. Der er samtidig indhentet midler fra STAR til ansættelse af en 
uddannelsesambassadør i samarbejde med 3F, som bl.a. skal være med til at gøre flere 
ufaglærte faglærte. Derudover vil jobcentret arbejde med at motivere flere ledige til 
uddannelse. Indsatsen vil ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.  

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
Indsatserne fra 2020 med vægt på virksomhedsrettede forløb og et jobrettet mindset 
(udgangspunktet er at borgerne er jobparate) i arbejdet med borgerne, vil blive fortsat i 
2021.  
 
Særlig indsats for kvinderne i målgruppen 
Andelen af kvinder i målgruppen i beskæftigelse skal stige. Dette betyder, at jobcentret vil 
fortsætte en række af de forløb, som blev opstartet i 2019 og 2020 indenfor områder som 
eks. køkken, rengøring, fiskeindustri mv. Indsatsen tager samtidig sigte på at overkomme en 
række af de strukturelle barrierer, der kan være for kvindernes tilknytning til 
arbejdsmarkedet (lav uddannelse, manglende arbejdsidentitet mv.) 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
Hjørring kommune har for dets handleplaner og opmærksomhedspunkter for 2021, ligger sig 
op ad de indsatser i Satspuljeaftalen, som har overskriften ”Flere mennesker med handicap 
skal i job og uddannelse”. 
Der vil i indsatsen være fokus på at udnytte erfaringerne fra den fremrykkede 
rehabiliteringsindsats (”Hjørringmodellen”), fortsat fokus på formidling af fleksjob samt 
samarbejde med KLAPjob om at skabe job til de førtidspensionister, som ønsker at være en 
del af arbejdsmarkedet, der tilgodeser deres særlige vilkår.   

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
Jobrettet opkvalificering 
Jobcentret vil fortsætte de målrettede opkvalificeringsforløb inden for områder, hvor der er 
mangel på arbejdskraft, eks. indenfor fiskeindustrien, byggesektoren mv. Samtidig vil 
indsatsen i høj grad være baseret på det lokale jobbarometer, der dækker hele Vendsyssel. 
 
Sikre samarbejdsgraden 
Jobcenter Hjørring vil sikre og udbygge sin samarbejdsgrad med virksomhederne, idet dette 
er en væsentlig i forhold til at have en så bred samarbejdsflade og dermed bedre muligheder 
for at flere borgere kan komme i beskæftigelse og/eller opnå ordinære løntimer. 
Samarbejdsgraden skal bl.a. sikres ved at gennemføre flere servicebesøg, ikke mindst på 
virksomheder, som Jobcentret enten ikke har samarbejdet eller hvor samarbejdet har været 
”på hold” i en længere periode. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
Ungegarantien 
Hjørring Byråd besluttede i 2019 en ny strategi for at flere unge i uddannelse, kaldet 
Ungegarantien. Den overordnede vision for strategien er at sikre, at den enkelte unge 
kommer på rette vej og udfylder sit potentiale i forhold til uddannelse og job – at den enkle 
unge opnår en ”positiv destination”. I 2021 vil der være et fortsat stort fokus på 
implementeringen af strategiens elementer.  
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Jammerbugt 

Resume af Jammerbugt kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
I Jobcenter Jammerbugt er der bevidst arbejdet med netop at sikre en meningsfuld og 
værdig indsats, hvilket er tydeliggjort i strategien på området siden 2013. Tilsvarende har 
Jammerbugt Kommune gennem de seneste år været en særdeles aktiv aktør i det nordjyske 
frikommunenetværk, der har haft til formål at dokumentere, at lovgivningen kan gøres mere 
fleksibel , målrettet og individuel til fordel for en netop værdig indsats. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
Der arbejdes kontinuerligt på, sammen med a-kasser, erhvervsuddannelser, 
arbejdsgiverrepræsentanter, nabokommuner m.fl. at afdække mangelområder, hvortil 
kompetenceudvikling af ledige, jobformidling mv. kan målrettes. Det sker f.eks. ved hjælp af 
et Jobbarometer, som har fokus på den forventede brancheudvikling 1 år frem.  Desuden 
iværksættes løbende brancherettet opkvalificering via bl.a. klyngesamarbejder. 
 
Endelig udvides samarbejdet med a-kasserne til bl.a. at dække over fælles uddannelsesdage 
og fællesinitiativer i relation til opkvalificeringsdagsordenen. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
Jammerbugt Kommune har med succes benyttet såvel småjobs som IGU ordningen til at 
hjælpe flygtninge og indvandrere i job og uddannelse. Hertil er kommunen lykkes med at få 
kvinder tilknyttet arbejdsmarkedet og dette fokus fortsættes i 2021, hvor der yderligere vil 
blive gennemført et særligt forløb målrettet mænd med udfordringer ud over arbejdsløshed.  
 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
Jobcenter Jammerbugt har ikke særlige strategier for borgere med handicap, men har 
særlige strategier for, at alle borgere – uanset hvilke ressourcer og evt. skånebehov de måtte 
have - får de bedste muligheder for arbejdsmarkedstilknytning, herunder også borgere med 
handicap.  
 
Der vil i 2021 være fokus på, at videreudvikle samarbejdet mellem Sundheds- og 
Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundheds- og Handicapafdelingen om projekter, som kan 
understøtte, at flere borgere med handicap kommer tættere på arbejdsmarkedet.  

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: Se: Flere ledige skal opkvalificeres 
Jobcenter Jammerbugt vil i 2021 have fokus på: 
Fortsat samarbejde med virksomhederne i klynger, hvorved der herigennem kan opnås mere 
synergi i relation til kvalificeret arbejdskraft. Desuden skal samarbejdet med virksomhederne 
om de mere udsatte ledige videreudvikles gennem det nyetablerede virksomhedsnetværk 
”Værdijob”. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
Der er to helt overordnede fokusområder i 2021 (i lighed med 2020): 

1. Ungeindsatsen. Der sendes fx et kraftigt signal om fokus på den tidlige indsats 
2. Samarbejdet med virksomhederne 

Der er desuden fokus på; 
• tidlig indsats via det tværgående samarbejde, fx ift. Børne- og Familieforvaltning 

og Sundhed- Handicapafdeling. 
• koblingen mellem sundhed og arbejdsmarked  

Og mål for alle beskæftigelsesindsatserne er altid og i prioriteret rækkefølge: 
1. Ordinært job/ordinær uddannelse. 
2. Jobrotation. 
3. Øvrig virksomhedsrettet indsats. 
4. Uddannelse/kurser (dog i enkelte tilfælde før pkt. 3). 
5. Diverse aktiveringsprojekter. 
6. Passiv forsørgelse. 
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Læsø 

Resume af Læsø Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
- Lokalt forankret beskæftigelsesindsats og sagsbehandling. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
- Tæt dialog med virksomheder om muligheder og behov for fremtidig 

arbejdskraft. 
- Forbedrede muligheder for opkvalificering som ledig. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
- Opkvalificering til mangelområder for borgere tættest på 

arbejdsmarkedet. 
- Tidlig, helhedsorienteret og håndholdt indsats for de ledige. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
- Tidlig, helhedsorienteret og håndholdt indsats for de ledige. 
- Udvikling af indsatsen for at få flere handicappede i beskæftigelse - 

herunder systematisk screening og fokus på hjælpemidler og personlig 
assistance. 

- Øget tværfagligt samarbejde og dialog med Læsø Handicapråd. 
- Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne om borgere længst 

væk fra arbejdsmarkedet. 
Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
- Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne. 
- Opkvalificering til mangelområder for borgere tættest på 

arbejdsmarkedet. 
Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
- Læsøs borgere og virksomheder skal hovedsageligt kunne sagsbehandles 

på Læsø 
- En klar fundering i en virksomhedsrettet indsats 
- Ledige tilknyttes med henblik på ordinært arbejde, sekundært med 

henblik på at en løsere tilknytning til virksomheden erstattes af en mere 
fast tilknytning 

- Fokus på bosætningspolitik for at øge arbejdskraftudbuddet 
- Både sæson og helårs pendlere, er en væsentlig faktor til kvalificeret 

arbejdskraft 
- Et tværgående samarbejde mellem erhvervs- og bosætningspolitik og 

beskæftigelsesindsatsen, uddannelsesindsatsen, sundhedsindsatsen og 
den sociale indsats. 
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Mariagerfjord 

Resume af Mariagerfjord kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Øget inddragelse  
Borgere og virksomheder skal have en god oplevelse i mødet med beskæftigelsesområdet, 
og de oplever sig inddraget i vejen til arbejde og uddannelse Succeskriterie:  
• Den samlede tilfredshed med indsatsen er stigende og når 90 % senest i 2024  
• Oplevelsen af inddragelse i egen sag er stigende og når 70 % senest i 2024 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Brancherettet opkvalificering 
Vi skruer op for den brancherettede opkvalificering af de ledige, så det lokale 
arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft kan dækkes. Det gør vi inden for konkrete 
udvalgte områder, hvor behovet for arbejdskraft er størst, og der er et mach med de 
kompetencer de ledige har.  
 
Vi skruer samtidig generelt op for vejledningen om mulighederne for efteruddannelse og 
brancheskifte. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Forpligtigende partnerskaber mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og 
Mariagerfjord Kommune  
Vi arbejder efter nye og mere forpligtigende partnerskaber, som gør vi effektivt og fleksibelt 
kan tilpasse rekruttering, opkvalificering og uddannelsesudbud til arbejdsmarkedets behov.  
 
Nye veje til match for udsatte  
• Vi skal blive dygtigere til at finde nye veje til match for borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet, for borgere med handicap, for unge der ikke skal uddannelsesvejen 
og for borgere med anden sproglig baggrund. Det giver værdi for både borgere og 
virksomheder.  

• Vi skal blive dygtigere til at lave en sammenhængende og koordineret indsats på tværs 
af kommunen, der understøtter at vi lykkes med nye veje til match.  

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Samme handlinger som ministermål nummer 3 
 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Sammen handlinger som mål 2 og 3, samt nedenstående fokus på rette uddannelsesvalg og 
uddannelsesudbud  
 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Rette uddannelsesvalg og rette uddannelsesudbud 
• Vi skal være på forkant med arbejdsmarkedets langsigtede behov for kvalificeret 

arbejdskraft, og understøtte at uddannelsesudbuddet og de unges valg af uddannelse 
målrettes behovet. Det er et samarbejde mellem virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner og kommune, der starter allerede i grundskolen.  

 
Digitalisering af beskæftigelsesindsatsen  
• Vi skal skrue op for digitaliseringen af beskæftigelsesindsatsen, så vi kan møde borgere 

og virksomheder professionelt. Digitaliseringen skal understøtte borgere og 
virksomheders møde med området, og skabe grundlaget for en mere fleksibel og 
målrettet indsats 
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Morsø 

Resume af Morsø Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
Højeste fokus for den borgerrettede indsats I Morsø Kommune er, at alle borgere får en 
rettidig og individuelt tilpasset indsats med det sigte, at den enkelte inddrages og tilskyndes 
til selv at tage ansvar for eget liv, for her igennem hurtigst muligt at blive selvforsørgende. 
Sagsbehandlingen udføres med respekt for borgerens situation og der vægtes en gensidig 
forståelse for tilbud og krav der pålægges den ledige. Sagsbehandlingen der udføres i 
Jobcentret, fokuserer alene på indsatsen og er uafhængig af borgerens forsørgelsesgrundlag. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
Der vil i blive arbejdet målrettet med at anvende de vedtagne tiltag til at opkvalificere de 
ledige og specielt arbejdet med opkvalificering af ufaglærte og faglærtes kompetencer, som 
virksomhederne helt konkret efterspørger. 
Der er tæt samarbejde med FGU og der sættes fokus på uddannelse og beskæftigelse for de 
unge, som måtte have udfordringer i forhold til at gå umiddelbart videre i uddannelse eller 
beskæftigelse. 
På grund af Covid-19 krisen i 2020-2021 er der indført nye og bedre muligheder for at løfte 
de ufaglærte og faglærte uddannelsesmæssigt. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
I tråd med, at der er betydelig mindre tilgang af flygtninge og familiesammenføringer vil der 
være et stort fokus på fastholdelse i job og uddannelse af de borgere, som kom i gang i 2016 
- 2019, og et øget fokus på de resterende borgere inden for den 5- årige integrationsperiode. 
Den resterende gruppe af borgere i denne målgruppe har udfordringer ud over ledighed. 
Vejen til en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked går for mange via praktikker, 
løntilskud og småjobs. 
 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
Jobcenter Mors har forskellige indsatser til at styrke, at flere med handicap kommer i 
arbejde. Der er bl.a. etableret et fastholdelsesteam der formidler viden om støttemuligheder 
på arbejdsmarkedet samt bevilger personlig assistance og hjælpemidler til målgruppen. 
Samtidig har Morsø Kommune et velfungerende tilbud målrettet voksne med forsinket eller 
mangelfuld udvikling af kognitive evner samt udviklingshæmning m.m. Indsatser som 
KLAPjob 
og KLAR TIL START benyttes i det omfang hvor det er relevant og formålstjeneligt. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
Jobcenter Mors har kontinuerligt øje for hvilke kompetencer virksomhederne efterlyser og 
såfremt kvalifikationerne ikke findes, forsøges med opkvalificering inden for de efterspurgte 
kvalifikationer, ligesom der er etableret tæt samarbejde med nabokommunernes jobcentre 
samt Morsø Erhvervsråd for hele tiden at kunne matche efterspørgslen på arbejdsmarkedet. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

 

Bekæmpelse af socialt 
bedrageri og 
fejludbetalinger skal 
styrkes. 

Strategi/indsatser i forhold til lokale fokusområder: 
Morsø Kommunes kontrolgruppe har et tæt samarbejde med bl.a. Jobcenter Mors i form af 
eks. hyppige samarbejdsmøder med henblik på at forebygge og mindske risikoen for 
fejludbetalinger i kommunen. Fokus i 2020 vil især være på sygedagpengesager, borger i 
tilskudsordninger samt fejludbetalinger i overgangen fra en ydelse til en anden. 

Udsatte ledige skal have 
en 
indsats 

Strategi/indsatser i forhold til lokale fokusområder: 
Indsatsen for denne målgruppe er en helhedsindsats tit i kombination mellem det 
beskæftigelsesrettede og det sociale område således at en indsats bliver tilpasset den 
enkelte borgers behov og ressourcer. Indsatsen er målrettet på det antal arbejdstimer som 
den enkelte har ressourcer til at udfylde og evt. kombineret med et tæt samarbejde med en 
mentor 
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Rebild 

Resume af Rebild kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 

2021  
Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

Alle ledige skal have 
en værdig 
sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
Sådan når vi målet i samarbejde med borgerne 
En værdig sagsbehandling med tydelige formål 
Beskæftigelsesministerens opfordring til at arbejde med værdighed, gennem målet om at alle skal have en værdig 
sagsbehandling, er et vigtigt fokus. En værdig sagsbehandling er en afgørende forudsætning for et godt samarbejde 
mellem borger og rådgiver. 
For at lykkes med det, vil vi generelt: 

• sikre at samarbejdet er forankret i respekt og interesse for, hvad borgeren selv vil og kan og dermed 
differentiere indsatsen med udgangspunkt i den enkelte. Samarbejdet mellem jobcenter og borger skal 
motivere og understøtte borgers tro på at det kan lykkes. Dialog og aktiv deltagelse giver borger 
mulighed for at tage ejerskab 

• sikre at indsatserne koordineres og der aktivt samarbejdes på tværs. Når en borger har brug for flere 
indsatser, skal der være sammenhæng mellem indsatserne og samarbejdet skal tage udgangspunkt i 
borgeren og ikke systemet 

• sikre at samarbejdet har fokus på, at borgeren kommer i mål og vi støtter op, hvis der opstår 
udfordringer. Borger skal opleve, at der er tydelige rammer og aftaler i samarbejdet og at vi er 
tilgængelige, når det brænder på. 

Helt konkret vil vi: 
• sikre at en faglig vurdering ved opstarten danner grundlag for at differentiere beskæftigelsesindsatsen 

med udgangspunkt i den enkeltes situation.  
• prioritere håndholdte indsatser med særligt fokus på arbejdet med borgerens motivation og troen på at 

det kan lykkes. 
• undgå unødvendige lange forløb. 
• sikre at alle indsatser og tiltag iværksættes for at gøre en positiv forskel for borgeren. 
• have fokus på forebyggelse gennem en tidlig og struktureret indsats - f.eks. for at fastholde sygemeldte 

borgere i job. 
• arbejde løbende på at styrke brugen af digitale kontaktformer, når det giver mest værdi i forhold til 

borgere og virksomheder. 
Vi følger op på at der sker en positiv udvikling i oplevelsen af værdig behandling blandt de 
borgere, som er i kontakt med jobcentret 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
Om- og opkvalificering af ledige 
Styrket og differentieret vejledningsindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og 
forudsætninger, således både personer med kort og lang vej til beskæftigelse tilgodeses. Jobcenter Rebild ønsker at 
omsætte indsatsen med brug af centralt udmeldte puljer til opkvalificering ved, at der arbejdes med en 
differentieret tilgang, hvor: 

• der i kontakten med de ledige er øget fokus på at undersøge og afklare, om de er i målgruppen for 
opkvalificering og på at vejlede dem til job via opkvalificering. 

• der er fokus på den enkelte lediges kompetencer og motivation sammenholdt med de kompetencer, 
erhvervslivet efterspørger. 

• ressourcerne kommer de ledige til gavn og at de anvendes der, hvor det giver mening for den enkelte og 
hvor den lediges chance for job forbedres mest muligt. 

• der deles viden og samarbejdes tæt med relevante aktører på uddannelsesområdet 
• det er vigtigt at få prioriteret en hurtig indsats, da flere dele af uddannelsesaftalerne udløber i 2021. 

Målsætningen er at flest muligt får den om- eller opkvalificering, der er nødvendig for at få og bevare en plads 
på arbejdsmarkedet. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte 
skal være 
selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
Flere selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte 
Vores ambition er, at flere flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse. Her er der særligt fokus på 
de første afgørende år efter ankomst til kommunen. Det betyder blandt andet, at der altid er fokus på: 

• et stærkt samarbejde omkring overgangen fra asylcenter til jobcenter så borgerens kompetencer og 
erfaringer belyses og der hurtigt kan oprettes et CV 

• en tidlig virksomhedsrettet indsats suppleret med en målrettet opkvalificering og sideløbende 
danskuddannelse 

• forberedende uddannelsesforløb til unge under 25 år 
• at ansvarliggøre borgeren mest muligt i egen sag for at undgå klientgørelse 
• muligheden for etablering af IGU-forløb som vejen ind på arbejdsmarkedet 

For kvinder med flygtningebaggrund er der en særlig udfordring. Derfor er der igen i 2021 særligt fokus på at få 
flere kvinder med flygtningebaggrund i beskæftigelse. Jobcenter Rebild deltager i projektet Integrations- og 
beskæftigelsesambassadør, hvor integrationsindsatsen målrettet mod: 

• Styrke dialog med private virksomheder 
• Styrke dialog med de offentlige institutioner 
• Kortlægning og udvikling af målgruppens kompetencer 
•  Sikre sammenhængende og beskæftigelsesrettede forløb 
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• Videreudvikle samarbejdet på tværs af forvaltninger og med frivillige aktører i civilsamfundet 
Der opstilles et konkret mål om at 30% af målgruppen har ordinære, lønnede arbejdstimer ved 
udgangen af 2021. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
Flere personer med handicap i beskæftigelse 
………..specifikt fokus på at reducere ledigheden for fleksjobbere og det konkrete mål fra 2020 om at ledigheden 
for fleksjobbere skal reduceres til 13% fastholdes. 
Beskæftigelsesindsatsen for fleksjobberne sigter mod at: 

• ny-visiterede til fleksjobordningen kommer i beskæftigelse hurtigst muligt. 
• ledige fleksjobbere i deres jobsøgning får synliggjort deres kompetencer, så de har et godt fundament at 

stå på. 
• mulighederne for at støtte op omkring en fleksjobansættelse, f.eks. gennem de 

handicapkompenserende ordninger løbende tænkes ind. 
• tilbyde en koordineret tværfaglig indsats, når det kan bidrage positivt til at en borger kan få eller 

fastholde et fleksjob. 
• der følges op på især nyetablerede fleksjob for at vurdere behovet for justeringer i opgaver eller fysiske 

forhold med henblik på at sikre fastholdelse. 
Særligt i forhold til virksomhedsindsatsen gælder det, at: 

• det kræver en specialisereret virksomhedskontakt målrettet de rummelige dele af arbejdsmarkedet, så 
alle kan få mulighed for at bidrage og blive værdsat for det de kan. 

• der er flere forhold at tage højde for når ledige fleksjobbere skal matches med jobåbninger, så det 
kræver en mere håndholdt indsats at skabe grundlaget for etablering af holdbare fleksjob, som kommer 
både borger og virksomhed til gode. 

• der ligger en stor opgave i at informere virksomhederne om mulighederne i fleksjobordningen. 
• et særligt fokus er på at Rebild Kommune som arbejdsgiver tager ansvar og bidrager aktivt 

Virksomhederne 
skal sikre den 
nødvendige og 
kvalificerede 
arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne 
I 2021 er det ambitionen at styrke den opsøgende kontakt. 
Vi vil derfor: 

• differentiere den opsøgende indsats (f.eks. ud fra antal ansatte, branche eller geografi) 
• vælge virksomheder og kontaktform ud fra formålet: 

                                         Hvilke virksomheder kontaktes om hvad 
                                   Hvordan mødes vi bedst og mest effektivt om den konkrete dagsorden? 
                                         Hvilket niveau i virksomhederne skal kontaktes (f.eks. øverste ledelse eller daglig leder?) 

• altid møde virksomhederne velforberedte, lyttende og konstruktive 
• styrke og målrette vores kommunikation, så den altid er så simpel og digital som muligt 

                                        Hvilke virksomheder skal modtage hvad og hvordan? 
• samarbejde om virksomhedsindsatsen med de faglige organisationer og uddannelsesinstitutionerne 
• styrke samarbejdet mellem erhvervsindsatsen og arbejdsmarkedsindsatsen 

målsætningen er, at der sker en stigning i antal jobordrer i 2021 og at andelen af besatte jobordrer skal stige i 
2021. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
Unge 

• Flere unge vælger en erhvervsuddannelse: 
Der opstilles et mål om, at mindst 26 % af de unge søger ind på en erhvervsuddannelse direkte fra 
grundskolen i 2021 og at mindst 95% søger ind på enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial 
uddannelse samlet set. 

• Den Kommunale ungeindsats vil sikre at de unge: 
o har en sammenhængende uddannelsesplan som beskriver mål og vej for fremtidig uddannelse og job 
o får uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen, herunder uddannelsesparathedsvurdering 
o i alderen 15-17 år har viden om pligten til at være i uddannelse eller beskæftigelse. 
o der har særlige behov får kortlagt deres behov for bistand, herunder koordineret en sammenhængende 

indsats 
o tilbydes ungeguide ved behov 
• Vejledningsindsatsen skal sikre: 
o at de unge får forståelse af egne forudsætninger og de krav der stilles i uddannelsessystemet og på 

arbejdsmarkedet 
o at unge med særlige behov for vejledning for at kunne vælge, påbegynde eller gennemføre en 

uddannelse eller vælge erhverv, prioriteres 
o at den unges interesser og forudsætninger samt arbejdsmarkedets fremtidige behov for uddannet 

arbejdskraft inddrages. 
o at frafald, fra- og omvalg på uddannelserne begrænses 
o at de unge bliver i stand til selv at kunne søge og anvende informationer om uddannelse, 

uddannelsesinstitutioner og beskæftigelse 
o at der for den enkelte er sammenhæng og progression i vejledningsindsatsen 
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Thisted 

Resume af Thisted Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 20211 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
Af konkrete tiltag kan fremhæves, at vi i efteråret 2020 for første gang gennemførte en 
omfattende brugerundersøgelse blandt borgere tilknyttet Jobcenter Thisted med henblik på 
at udvikle os til gavn for borgerne. Vi fortsætter med brugerundersøgelser i 2021.  

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
Der vil i 2021 være et særligt fokus på, at de ufaglærte ledige bliver faglærte for at sikre, at 
der også er brug for dem på fremtidens arbejdsmarked. Af mere konkrete tiltag kan nævnes, 
at vi har søgt om og fået midler fra ”pulje for uddannelsesambassadører 3” med henblik på 
at understøtte og udvikle vores indsats på området. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
Vi arbejder strategisk i den virksomhedsrettede indsats over for flygtninge og 
familiesammenførte. Vi har f.eks. fokus på at etablere praktikker og løntilskud på de 
virksomheder, hvor der er gode jobmuligheder efterfølgende. Dette arbejde understøttes af 
vores integrations- og beskæftigelsesambassadør, som vi har til og med udgangen af 2021.  

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
Beskæftigelsesindsatsen omfatter alle borgere, der er omfattet af jobcentrets målgrupper – 
uanset om borgeren har et handicap eller ej. Det betyder eksempelvis, at Thisted Kommune 
også vil forebygge ledighed for handicappede og hjælpe med ansøgninger mv. Dog er der 
dele i beskæftigelsesindsatsen, der peger på en særlig støtte til blandt andet handicappede. 
Dette ses i den strategiske målsætning 2.3: Særlig støtte til borgere med problemer ud over 
ledighed. Derudover vil Thisted Kommune blandt andet: 

• Have fokus på, at job kan være mindre end 37 timer 
• Øge fokus på støttemuligheder under uddannelse 
• Have fokus på de handicapkompenserende ordninger 
• Etablere småjobs som en vej ind på arbejdsmarkedet 

Ligesom ved opkvalificering har vi også søgt om og fået midler fra puljen vedr. et mere 
rummeligt arbejdsmarked med henblik på at understøtte og udvikle vores indsats på dette 
område.  

Virksomhederne skal sikres 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
Dette mål understøttes af Thisted Kommunes strategiske spor omkring den 
virksomhedsrettede indsats (rekruttering, fastholdelse af medarbejdere og 
kompetenceudvikling) og tilhørende indsatser. Dette omfatter bl.a.: 

• Matchning af de ledige med arbejdsmarkedets behov 
• Øget fokus på opkvalificering 
• Styrket viden om arbejdsmarkedets behov 
• Forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere 

Derudover styrker vi den virksomhedsrettede del af beskæftigelsesindsatsen ved at samle 
vores erhvervsafdeling, virksomhedsservice og alle jobkonsulenter i ét team.  

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
I beskæftigelsesplanen fremgår en række centrale udfordringer i Thisted Kommune, som vi 
har særligt fokus på i 2021. Det kan desuden fremhæves, at vi har meget fokus på 
digitalisering og udvikling af tilbud.  

 

  

                                                           
1 Se desuden kommunens Strategi for beskæftigelsesindsatsen og tilhørende handleplan for mere om beskæftigelsesindsatsen i 
Thisted Kommune.  

https://www.thisted.dk/Politik/PolitikkerOgPlaner/-/media/POLITIK/PolitikkerStrategier/Strategier/Strategi for besk�ftigelsesindsatsen.pdf
https://www.thisted.dk/Politik/PolitikkerOgPlaner/-/media/POLITIK/PolitikkerStrategier/Strategier/Handleplan for besk�ftigelsesindsatsen.pdf
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Vesthimmerland 

Resume af Vesthimmerlands Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Der fastsættes ikke et konkret mål, men derimod vil beskæftigelsesplanen over de 
næste år følge op på udviklingen i CUBB (Center for Udvikling af Borgerinddragende 
beskæftigelsesindsatser). Den oveordnede tilgang er, at indsatsen skal give mening 
for den enkelte borger, hvilket blandt andet betyder, at der er stort fokus på 
inddragelse af den enkelte borger samt mødet med og troen på den enkelte borger, 
for på den måde at understøtte motivationen til at blive selvforsørgende. Det er helt 
afgørende at den enkelte borger føler sig set, hørt og inddraget.  

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Mål for 2021: afventer. Af ministermålet fremgår ikke, hvordan den enkelte 
kommune kan måle på indsatsen. Pt. afventes ministerens udmelding af 
indikatorer til brug for måling af indsatsen. Når disse er kendte vil mål for 
indsatsen i 2021 blive indskrevet i beskæftigelsesplanen. Generelt har 
kommunen kontinuerligt fokus på opkvalificering og efteruddannelse af ledig 
arbejdskraft. Målet er: at 1) sikre virksomhederne den nødvendige 
kvalificerede arbejdskraft.  2)understøtte fastholdelse på arbejdsmarkedet 3) 
understøtte fodfæste på arbejdsmarkedet. Kommunen har iværksat en række 
indsatser rettet mod uddannelse, kompetenceafklaring og/eller 
efteruddannelse af ledige og beskæftigede. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Mål for 2021: at andelen af flygtninge og familiesammenførte, der bliver 
selvforsørgende, skal som minimum være på niveau med andelen i Region 
Nordjylland. Målet er, at sikre en vellykket integration, som kan betyde, at 
personerne i målgruppen hurtigst muligt besidder forudsætningerne for at forsørge 
sig selv. Midlet er hurtigst muligt i virksomhedsrettede forløb sideløbende med 
danskuddannelse. Yderligere har Vesthimmerlands Kommune fokus på uddannelse 
til de flygtninge og familiesammenførte, hvor det giver mening. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Mål for 2021: at udviklingen i andelen af personer i fleksjob (fuldtidspersoner)) set i 
relation til arbejdsstyrken og befolkningen er på niveau med udviklingen i andelen i 
Region Nordjylland og i Hele landet. Af ministermålet fremgår ikke, hvordan den 
enkelte kommune kan måle på indsatsen. Målet er, at integrere og fastholde 
personer med handicap på arbejdsmarkedet. Ét af redskaberne er 
virksomhedspraktik, der på længere sigt eventuelt kan føre til ordinært job. 
Endvidere fokus på at understøtte udbredelse af viden om 
handicapkompenserende ordninger til virksomheder og relevante medarbejdere i 
jobcentret. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Mål for 2021: at understøtte og løbende udvikle samarbejdet med virksomhederne, 
og at understøtte rekruttering/tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. 
Den tidlige og virksomhedsrettede indsats er et centralt værktøj til at under-
støtte lediges vej til selvforsørgelse. Yderligere er der fokus på at udvikle 
samarbejdet med virksomhederne blandt andet qua Rekruttering Himmerland, 
hvor formålet er, at 1) Det skal være nemt for virksomheder at få og have 
kvalificerede medarbejdere i Himmerland 2) understøtte, at virksomhederne får 
en koordineret og effektiv hjælp til både rekruttering og opkvalificering af 
arbejdskraften. 

Særlige fokusområder i 
kommunen I: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på 

offentlig forsørgelse 
Mål for 2021: at nedbringe det samlede antal af borgere på offentlige ydelser i 
Vesthimmerlands Kommune. Udviklingen skal samlet set være på niveau med 
udviklingen i Region Nordjylland. 

II. Unge og Uddannelse  



Bilag til RAR Nordjyllands møde den 20. januar – nordjyske beskæftigelsesplaner 

12 
 

Mål for 2021: andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der udsluses til uddannelse, 
skal som minimum være på niveau med Region Nordjylland. Antallet af unge på 
uddannelseshjælp skal nedbringes. Antallet af unge der erklæres uddannelsesparate 
skal stige med 3 procentpoint (fra 2020 til 2021). 
Vesthimmerlands Kommune har kontinuerligt fokus på uddannelse til unge. Den 
overordnede strategi er, at indsatsen skal give mening for den unge. Der er fokus 
på:1) en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats. 2) at øge 
andelen af unge der får en uddannelse, 3) forebyggende indsatser. 
 
III. Styrket indsats for udsatte ledige (etablering af småjobs) 
Mål for 2021: etablering af 100 småjobs inden sommeren 2021. Formålet er, at øge 
andelen af udsatte borgere, der opnår ansættelse i ordinære timer (småjobs). 
Vesthimmerlands Kommune har i den forbindelse indgået samarbejde med 
organisationen Code of Care som en del af en investeringstankgang vedr. styrket 
indsats for udsatte ledige. Indsatsen indebærer etablering af en Task Force 
bestående af 25 - 30 lokale virksomhedsledere, som har til opgave at udarbejde en 
strategi for etablering af småjobs til udsatte ledige. 
 
III. Styrkelse af den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere  
Mål for 2021: at reducere varigheden på sygedagpenge samt forebygge langvarige 
sygeforløb. Formålet er, at styrke den tidlige indsats ( qua tilførsel af medarbejder- 
ressourcer) overfor nye sygemeldte. Konceptet er at komme i dialog med borger 
(sygemeldte) samt arbejdspladsen så tidligt i forløbet for at understøtte hurtigst 
mulig tilbagevenden til arbejdet 
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Aalborg 

Resume af Aalborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 
Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 

 
Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Jobcenter Aalborg har fokus på, at borgere og virksomheder oplever god service og oplever, 
at de bliver taget alvorligt. Derfor gennemføres brugerundersøgelser af, om der er fokus på 
kerneopgaven.  
Der vil i 2021 blive gennemført en brugermåling af de forsikrede ledige oplevelse af 
kontakten med jobcentret. Formålet er at få input til om og hvordan jobcentret kan forbedre 
kontakten til de ledige. På sigt er det planen at gennemføre brugerundersøgelser for andre 
målgrupper.  

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Uddannelse og opkvalificering skal anvendes som redskab til at skabe koblingen mellem 
virksomhedens behov og borgerens ressourcer og ønsker. Derfor tilbydes opkvalificering og 
uddannelse, der målrettes mangelområder.  
I lyset af den nuværende covid-19 situation med mindre efterspørgsel efter arbejdskraft er 
der en anledning til at fokusere yderligere på opkvalificering af ledige og beskæftigede.  
For borgere, hvor det er vanskeligt at finde beskæftigelse inden for deres hidtidige erhverv, 
skal der være fokus på omskoling i retning af områder med gode beskæftigelsesmuligheder 
fx i retning af SOSU-området. 
Der er etableret et Dialogforum for aalborgensisk arbejdskraft, hvor Jobhuset, a-kasser og 
uddannelsesinstitutioner løbende drøfter opkvalificering og omskoling for de forsikrede 
ledige. Dialogforummet skal sikre, at der via dialog og samarbejde opnås den bedste 
udnyttelse af midlerne til opkvalificering. 
Fortsat stort fokus på voksenlærlingeordningen. 
Brobygning for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Integrationen sker gennem job (helt eller delvist) samt sprogundervisning og tæt samarbejde 
med civilsamfundet. For at vejen til job bliver så kort som muligt matches borgere og 
virksomheder som udgangspunkt inden for brancher med ufaglærte jobåbninger og der 
iværksættes opkvalificering i relevant omfang. En håndholdt og konsekvent indsats for 
kvinderne i målgruppen prioriteres fortsat, så de får opbygget en arbejdsidentitet og bliver 
en del af arbejdsmarkedet.  Desuden forstærkes IGU-indsatsen. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

I 2021 vil der blive arbejdet på kontinuerlig formidling af viden om de 
handicapkompenserende ordninger på tværs af Jobcenter Aalborg, samt eksternt via dialog 
med virksomhederne.  
Via ordningerne vil borgernes arbejdsevne kunne anvendes i højere grad, og der vil være 
større mulighed for at blive fastholdt på det ordinære arbejdsmarked såvel som i fleksjob. 
For nogle vil ordningen være et alternativ til bevilling af fleksjob. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Det er vigtigt at have et tæt og godt samarbejde med virksomhederne i Aalborg Kommune, 
da det giver et godt kendskab til deres behov for arbejdskraft. Samtidigt skal jobcentret 
sikre, at virksomhederne har viden om hvordan jobcentret kan understøtte ved rekruttering, 
opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Tilsvarende skal der orienteres om 
mulighederne inden for det rummelige arbejdsmarked og potentialet ved at ansætte 
højtuddannet arbejdskraft.  
Hovedlinjen i den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Aalborg er, at alle 
virksomhedskonsulenter skal arbejde med en bred afdækning af virksomhedernes behov for 
arbejdskraft og yde rådgivning om jobcentrets tilbud til virksomhederne. Samtidigt skal 
borgere i en virksomhedsrettet placering have ordinære timer, når de leverer en reel 
arbejdsindsats på et område.  
Jobcenter Aalborgs virksomhedsopsøgende indsats skal koncentrere sig om de brancher, der 
har vanskeligheder med at rekruttere, og hvor der samtidigt er ledig arbejdskraft som – efter 
eventuel opkvalificering/virksomhedsplacering – vil kunne bestride job i disse brancher.  
Jobcenter Aalborg arbejder tæt sammen med Business Aalborg for at skabe sammenhæng 
mellem beskæftigelsesindsats og erhvervsfremme.  

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Forstærket indsats for jobparate, herunder dimittender. 
Udbygge samarbejdet med virksomhederne i Aalborg Alliancen. 
Brobygning og IPS for unge. 
Forstærket indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, bl.a. brobygning og IPS. 
Flere borgere skal i fleksjob. 
Vækst via viden 2.0 
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