
Resume af Lemvig Kommunes Beskæftigelsesplan 2021 

Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 
Alle ledige skal have en vær-
dig sagsbehandling 

Borgere, der modtager offentlig forsørgelse, skal opleve en individuel, helhedsori-

-
-

-
-

-

-

enteret, tillidsfuld og sammenhængende indsats, som tager afsæt i den enkeltes 
styrker og udfordringer. Borgerne skal opleve, at de er godt oplyst om den indsats 
og inddraget i den plan der lægges for den enkelte. Borgerne skal desuden være in
formeret om både deres rettigheder og pligter forbundet med beskæftigelseslov
givningen. I Jobcentret vil der være fokus på, at den enkelte sagsbehandler har mu
lighed for at afsætte den nødvendige tid til den individuelle sagsbehandling af bor
geren, at begrænse sagsbehandlerskift for den enkelte borger, samt have fokus på 
etik i sagsbehandlingen. Herudover vil ledelsen have et løbende fokus på opkvalifi
cering af medarbejderne. Borgerinddragelse, samarbejde på tværs af kommunens 
enheder samt inddragelse af relevante samarbejdsrelationer skal bidrage til en ko
ordineret og progressiv indsats for den enkelte borger. 

Flere ledige skal opkvalifice-
res  

Jobcentret vil have ekstra fokus på opkvalificering af ufaglærte til faglærte ved brug 
af mulighederne indenfor voksenlærlingeordningen, uddannelsesløft samt jobrota-
tion. Jobcentret vil bl.a. ved udvidet samarbejde med Ældreområdet opkvalificere 
ufaglærte social- og sundhedsmedarbejdere til faglærte.  
Med henblik på at øge kendskabet til uddannelsesmuligheder afholdes, også i 
2021, uddannelsesdage. Indsatserne består ligeledes af lokale virksomhedsrettede 
projekter, tidlig indsats med øget arbejdsmarkedsfokus på sygedagpengeområdet 
samt interne tilbud. 

Flere flygtninge og familie-
sammenførte skal være selv-
forsørgende  

Fokus er rettet mod iværksættelse af en tidlig virksomhedsrettet indsats.  Det er 
helt centralt for integrationsindsatsen i Lemvig Kommune, at flygtninge får en fast 
tilknytning til arbejdsmarkedet.  Jobcenteret har et tæt samarbejde med de lokale 
virksomheder, således, at også de borgere der er længst væk fra arbejdsmarkedet 
opkvalificeres. Et tæt samarbejde med den lokale integrationsforening. 
I 2021 udvides tilbuddet på Kompetenceværkstedet til også at omfatte gruppen af 
selvforsørgende med henblik på at opnå en bedre kultur-, samfunds- og arbejds-

-
-
-

markedsforståelse. Projekt integrations- og beskæftigelsesambassadørs fire indsat
ser – herunder et særligt tilrettelagt forløb for kvinder, KIT-projektet er blandt Job
centrets indsatsområder. Jobcentret har tæt samarbejde med Sprogskolen om vej
ledning og tilbud til virksomhederne.  

Flere personer med handi-
cap skal i beskæftigelse  

Borgere med psykisk eller fysisk handicap er ofte i en udsat position, der kan gøre 
det vanskeligt, uden ekstra bistand og støtte, at opnå fodfæste på arbejdsmarke-

-

-
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-
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det. En barriere er bl.a. manglende viden om mulighederne for handicapkompense
rende ordninger blandt både personer med handicap og arbejdsgivere. Lemvig 
Kommunes indsatser er dels en virksomhedsopsøgende indsats for at fremme 
kendskabet til Jobcentrets service og tilbud samt rådgivning omkring de handicap
kompenserende ordninger og dels en intern styrkelse af samarbejdet i Lemvig Kom
mune med henblik på at støtte borgere med funktionsnedsættelser i at opnå løn
nede timer. Indsatsen for borgere visiteret til fleksjob består bl.a. i tilknytning af 
personlig jobformidler. 
Jobcenteret har indgået samarbejdsaftale med KLAPjob, hvor det overordnede for
mål er at skabe lige muligheder for alle borgere til at få et aktivt arbejdsliv.  

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og kvalifice-
rede arbejdskraft 

Den virksomhedsrettede indsats prioriteres højt på tværs af grupperne og Jobcen-
-

-
-
-

-
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tret har fokus på at være opdateret i forhold til det lokale arbejdsmarked med hen
blik på at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel. 
Jobcentrets virksomhedsservice sker via en professionel virksomhedskontakt, et 
velfungerende internt samarbejde i Jobcentret, en jobrettet borgerkontakt, der sik
rer at borger har relevant og aktuel viden om virksomhedernes behov for arbejds
kraft og kompetencer samt et stærkt tværgående samarbejde med andre interes
senter. Jobcentret vil i løbet af 2021 gennemføre prioriterede kampagnebesøg sær
ligt rettet mod virksomheder med de største rekrutteringsudfordringer for at opnå 
det nødvendige kendskab til, hvad det lokale arbejdsmarked efterspørger. Vestalli
ancen og LKS indgår fortsat som tætte samarbejdspartnere i forhold til løsning af 
virksomhedernes rekrutterings-udfordringer. 

Særlige fokusområder i kom-
munen 

Lemvig Kommunes vision, overordnede politikker samt strategiplan for dels be-

-

skæftigelse og dels integration sætter rammen for Beskæftigelsesplanen 2021. 
Med afsæt i ovenstående skærpes et særligt fokus på konkrete indsatsområder for 
beskæftigelsesindsatsen i Lemvig Kommune. 
Fokusområderne er følgende: Individuelle og sammenhængende forløb, sammen
hængende ungeindsats, sikre kvalificeret arbejdskraft, integration via beskæftgelse. 

 



Udfyldes af kommunen max. én side 

Resume af Herning 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: 

Målet er tænkt ind i indsatsen for 2021. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 

Målet er tænkt ind i indsatsen for 2021. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 

Målet er tænkt ind i indsatsen for 2021. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 

Målet er tænkt ind i indsatsen for 2021. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 

Målet er tænkt ind i indsatsen for 2021. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
Strategi/indsats i forhold til lokale fokusområder: Herning Kommune har udpeget 4 
fokusområder for indsatsen i 2021. De fire områder med tilhørende årsmål er:  
Fokusområde: Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde. 
Årsmål 2021 

• Herning Kommune skal i 2021, via en styrket erhvervsindsats samt en let 
tilgængelig, sammenhængende og involverende ungeindsats, have færre 
offentligt forsørgede unge under 25 end gennemsnittet, på tværs af 
kommunerne, i Region Midtjylland.  

• Alle unge, der er parate til job eller uddannelse, skal i job eller uddannelse.  

• De unge – som med den rette støtte kan gå i uddannelse eller job – skal 
forberedes til at gå i job eller uddannelse.  

• For unge med komplekse problemstillinger, og unge i udsatte positioner, sikres 
en sammenhængende ungeindsats så de unge er mest muligt på 
arbejdsmarkedet.   

Fokusområde: Borgere på kanten af arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet 
Årsmål 2021 

• Herning Kommune vil i samspil med lokale virksomheder udvikle nye modeller for 
at få borgere på kanten af arbejdsstyrken i arbejde.  

• For borgere på kanten arbejdes der for at få borgerne tættest muligt på 
arbejdsmarkedet; via fokus på tidligt at fastholde og styrke borgerens 
arbejdsmarkedstilknytning arbejdes der målrettet for flere borgere i fleksjob. 

 
Fokusområde: Udsatte borgere skal opleve en mere helhedsorienteret indsats i 
grænselandet mellem social- og beskæftigelsesindsatsen 
Årsmål 2021: 

• Der iværksættes initiativer der fremmer samarbejdet mellem kommunale 
afdelinger, forvaltninger, boligforeninger, forsorgshjem samt frivillige og sociale 
organisationer.  

• Inddragelsen af civilsamfundet styrkes så det omkringliggende samfund i højere 
grad engageres og forpligtes i indsatsen for socialt udsatte.  

• Hjemløse borgere skal i egen bolig. Derfor styrkes indsatsen med at sikre og 
fastholde egen bolig for borgeren.  

• Forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug skal styrkes. 
 

Fokusområde: Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen styrkes til gavn for 
virksomheder, vækst og velfærd 
 
Årsmål 2021: 



• Rekrutteringsindsatsen styrkes og videreudvikles i fortsat tæt samarbejde 
med de andre jobcentre i landsdelen. 

• Der iværksættes en indsats for at opkvalificere den lokale arbejdsstyrke til 
jobs med fokus på at gøre flere ufaglærte faglærte særligt indenfor 
områder med mangel på arbejdskraft. 

• Samtidig skal denne indsats også hjælpe de mange, der er blevet ledige i 
den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på Corona pandemien, 
tilbage i arbejde. 

• Samarbejdet mellem virksomheder, medarbejdere og kommune 
videreudvikles med henblik på at øge mulighederne for fastholdelse af 
medarbejdere i job trods sygdom. 

• Indsatser til forebyggelse af sygefravær skal videreudvikles i samarbejde 
med ledere og medarbejdere i offentlige og private virksomheder. 

 



Resume af Skive 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: 
For Jobcenter Skive handler værdig sagsbehandling netop om at understøtte en indsats, der med udgangspunkt 
i den enkelte behov og kompetencer, målrettet sigter mod hurtigst muligt tilbagevenden til arbejdsmarkedet – 
fremfor at fastholde i ledighed. Der er en tidlig og aktiv vigtig. Indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med 
den ledige, som løbende bliver inddraget og orienteret, når der sker ændringer i forløbet. Den enkelte skal være 
”herre” i egen sag. 
FOKUSOMRÅDER 
- Sagsbehandlingstider 
- Inddragelse af den ledige og løbende dialog 
- Inddragelse af borgerrådgiver 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
I Jobcenter Skive er fokus på kortest vej til selvforsørgelse. Opkvalificering kan i den sammenhæng være et 
vigtig middel - såvel som praktikker og løntilskud. Det betyder også, at opkvalificering lige som praktik og 
løntilskud ikke er et mål i sig selv, men et middel på vejen mod kortest vej til selvforsørgelse. 
 
Jobcentret vil følge udviklingen i: 

• Andel påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontanthjælps- og 
uddannelseshjælpsmodtagere pr. måned. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte 
skal være 
selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
Det primære mål med indsatsen er, at flygtninge hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse og bliver 
selvforsørgende. De væsentlige elementer i indsatsen er: 

- Tidlig brug af sprog-/virksomhedspraktik, som giver flygtninge bedre sprog, praktisk erfaring, 
kendskab til dansk arbejdsmarkedskultur og netværk 

- Fokus på og understøttelse af jobmuligheder og jobsøgning 

- Fokus på kvindeprojekter 
RESULTATMÅL 

• Hver anden flygtninge og familiesammenførte skal være i job i 2021 (43% i juli 2020). 

• 30 % af flygtninge og familiesammenførte kvinder skal i slutningen af 2021 være i beskæftigelse (17% i 
juli 2020) (Ministermål på jobindsats). Der vil i denne sammenhæng også kigges på, hvor mange der 
er startet i uddannelse.  

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
I Skive Kommune er det vigtigt, at alle personer – uanset udfordringer – får en målrettet og individuel 
beskæftigelsesrettet indsats, som tilrettelægges i samarbejde med den enkelte, og som tager udgangspunkt i 
den enkeltes ressourcer og eventuelle skånebehov. Indsatsen for den enkelte tilrettelægges derfor ud fra en 
konkret individuel vurdering, hvor den enkeltes arbejdsevne indgår i vurderingen sammen med øvrige kriterier. 
Indsatsen følger i øvrigt de samme hovedlinjer og fokuspunkter som indsatsen for øvrige ledige.  

Virksomhederne 
skal sikre den 
nødvendige og 
kvalificerede 
arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
Jobcenter Skive arbejder for at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at fastholde og udbygge et 
gensidigt samarbejde med de lokale virksomheder ved at: 

• Være i tæt kontakt med virksomhederne om behov for medarbejdere inden det bliver en udfordring - 
synlig, opsøgende og let tilgængelig for virksomhederne 

• Være med til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft 

• Deltage aktivt og bidrage ved større begivenheder, der kan fremme synlighed og kendskab til 
jobcentrets virksomhedsservice 

FOKUSOMRÅDER 
- synliggøre potentialet ved ansættelse af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet 
- brande jobmulighederne på Skiveegnen 

RESULTATMÅL 

• 275 virksomheder som rekrutterer gennem Jobcenter Skive (253 i 2019) 

• 40 % af rekrutteringsanmodningerne skal besættes af Jobcenter Skive (35% i 2019) 

• 80 % af rekrutteringsanmodningerne skal besættes (79% i 2019) 

Særlige 
fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
I Skive Kommune er der en stor andel af unge på offentlig forsørgelse. Derudover er der fokus på at yde en aktiv 
beskæftigelsesindsats for grupper, som har særlige udfordringer i forhold til beskæftigelse. Lokale 
fokusområder: 

• Flere personer på kontanthjælp og dagpenge skal i job eller uddannelse  

• Flere unge i uddannelse eller job  

• Sygemeldte i job (igen)  

• Ledighedsydelse eller fleksjob 



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

Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Indsatsen skal give mening for den enkelte, kommunen og virksomheden. Mening 
skabes først og fremmest når indsatsen har et realistisk jobperspektiv for borger og 
virksomhed. Arbejdskraften samskabes gennem virksomhedsforløb med 
udgangspunkt i det gode match; fagligt, personligt, i forhold til formål og klare aftaler. 
Det gode match skal bidrage til at indsatsen gør den enkelte i stand til at varetage 
opgaver på virksomheden, og blive aflønnet herfor. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Vi øger arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via 
relevant opkvalificering. Holstebro kommune har med et bredt ti-gængeligt udbud af 
uddannelser en unik position i Vestjylland i forhold til leverancen af fremtidens 
kompetencer. Det betyder, at eksisterende muligheder for uddannelse skal udnyttes i 
den tidlige identifikation af lediges behov for opkvalificering. Samtidigt er 
beskæftigedes behov for løbende opkvalificering en anledning til større samarbejde 
mellem uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedsafdelingen. Det er en 
betingelse, at nye uddannelsesmuligheder, som f.eks. FGU, skal mødes af en 
sammenhængende ungeindsats med udgangspunkt i de unges muligheder for 
selvforsørgelse. Det virksomhedsopsøgende arbejde skal tage udgangspunkt i 
understøttelsen af virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Den politiske 
målsætning er at øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens 
jobfunktioner via relevant opkvalificering.  

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Holstebro Kommune rammesætter beskæftigelsesindsatsen i forhold til ét overordnet 
mål. Holstebro Kommune skal have en mere positiv udvikling i antallet af offentligt 
forsørgede end resten af landet. Flygtninge og familiesammenførte indgår som en 
væsentlig målgruppe i forhold til at realisere målsætningen. Som udgangspunkt 
mødes målgruppen med de samme jobforventninger som øvrige ydelsesmodtagere. 
For flygtninge- og familiesammenførte borgere, som ikke er direkte klar til ordinært 
job gøres overgangen fra passiv ydelse/virksomhedspraktik til lønnet job lettere 
gennem særligt tilrettelagte opkvalificerings-/afklarings og praktikforløb – særligt for 
kvinder. Gennem bl.a. småjob arbejdes der i retning af en kultur, hvor tilknytning til 
arbejdsmarkedet bliver mere fleksibel og glidende og ikke et enten/eller. Slutteligt 
skal nævnes at der tillige vil være fokus på initiativer der imødegår negativ social 
kontrol.   

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

I forhold til borgere med funktionsnedsættelser som potentielt kan holde borgeren 
ude af arbejdsmarkedet, vil Jobcenteret – ud over de generelle 
beskæftigelsespolitiske jobredskaber – fortsat have stort fokus på at anvende de 
målrettede støttemuligheder der kan styrke og stimulere disse borgeres muligheder 
for beskæftigelse.  
Arbejdsmarkedsafdelingen vil søge at udnytte de muligheder der ligger i at 
beskæftigelsesniveauet generelt er højt og den opmærksomhed som kampagnen 
”Med eller uden handicap……” vil sætte på problemet med handicappedes 
beskæftigelsesgrad.   

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Samarbejdet med virksomhederne skal udbygges yderligere i forhold at afdække 
virksomhedernes behov for arbejdskraft og fastholde Jobcenter Holstebro som en 
kreativ rekrutteringspartner for virksomhederne. Jobcenter Holstebro har udviklet et 
IT-jobformidlings-system der matcher borgernes ønsker til job-/fagområder med de 
fagområder der beskæftiges på de enkelte virksomheder i kommunen. Løsningen 
skaber et godt overblik over udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet og 
forstærker koblingen mellem kompetencemuligheder og jobefterspørgsel. 
Den politiske målsætning er at borgere og virksomheder oplever en koordineret 
indsats, hvor arbejdskraft med de nødvendige kompetencer forbindes med 
virksomheder, eller samskabes sammen med virksomheder. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Holstebro Kommune skal have en mere positiv udvikling i antallet af offentligt 
forsørgede end resten af landet. 



Udfyldes af kommunen max. én side 
Resume af Ikast-Brande kommunes Beskæftigelsesplan 2021 

Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 
 

Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Kommunen vil igangsætte en proces der involverer brugere og medarbejdere med henblik 
på at fastlægge et kortfattet sæt standarder for værdig sagsbehandling. Standarder 
formidles og der monitoreres på oplevet tilfredshed før og efter. (Beskæftigelsesplanens pkt. 
11) 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Opkvalificering af ledige har gennem de seneste mange år været et højt prioriteret mål i 
Ikast-Brande Kommune, som traditionelt har haft mange ufaglærte. For dagpengemodtagere 
fortsættes målet om at mindst 30 ledige starter i uddannelsesløft eller på grundforløb 
(planens pkt. 1).  

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

Antallet af ledige flygtninge og familiesammenførte er faldet kraftigt siden 2016 og udgør i 
oktober 2020 38 personer. Indsatserne for at bringe ledige flygtninge og 
familiesammenførte i beskæftigelse er de samme som anvendes for aktivitetsparate og 
jobparate kontanthjælpsmodtagere (planens pkt. 6) 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Der er iværksat 3 initiativer for at fremme beskæftigelsen blandt personer med handicap: 1) 
Ikast-Brande kommune har indgået en samarbejdsaftale med Klap Job under 
Landsforeningen LEV om job til borgere med kognitive handicap. 2) Der er i samarbejde med 
CABI tilrettelagt et kompetenceudviklingsforløb for jobcentrets medarbejdere. 3) Der er 
planlagt en fælles temadag med handicaprådet, samt kommunens afdeling for handicap og 
psykiatri og arbejdsmarkedsafdelingen. Tidspunktet for konferencen vil afhænge af 
mulighederne i forhold til Covid-19. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Alle beskæftigelsesplanens indsatser retter sig direkte og indirekte mod at sikre 
virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Dette gælder på kort sigt 
særligt indsatserne rettet mod a-dagpengemodtagere (pkt 1) og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere (pkt 2) op på lidt længere sigt de øvrige punkter, herunder særligt 
punkterne rettet mod at unge for en uddannelse (pkt 4 og 5). Endelig bidrager indsatser, der 
er rettet mod aktivitetsparate og sygemeldte borgere m.m. sig mod at sikre at en størst 
mulig del af kommunens borgere indgår i arbejdsstyrken og dermed står til rådighed for 
virksomhederne (pktt. 3,6,7,8,9 og til dels 10) 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Ikast-Brande Kommune har for 2021 iværksat et udviklingsarbejde for 
beskæftigelsesindsatsen. Arbejdet er beskrevet i Beskæftigelsesplanen på side 7. Arbejdet 
omfatter følgende områder: 

• Mål og strategikort  
• Samtale og indsatsstrategier  
• Standarder for kvalitet og faglighed  
• Ledelsesinformation og data  
• Fagligt ledelsestilsyn  
• Observation og sparing  

 



 
Resume af Ringkøbing-Skjern kommunes Beskæftigelsesplan 2021 

Ministermål 2021  Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2021 
 

Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Beskæftigelsesudvalget afholder en temadag i januar 2021 med fokus på emnet. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

A-dagpenge: Der skal være fokus på job og efter behov ordinær uddannelse inden for områder 
med gode beskæftigelsesmuligheder i alle samtaler med borgeren.  
Der er ansat uddannelsesambassadør, som har fokus på:  
-Vejledning om de lokale uddannelsesmuligheder  
- Fokus på brug af voksenlærlingeordningen 
- Udnytte uddannelsesfonde/puljer mest muligt.  
- Brug af realkompetencevurdering med henblik på at flytte ufaglærte til faglærte.  
Desuden samarbejdes med A-kasserne med det formål at påvirke valg af uddannelse, så det øger 
beskæftigelsesmulighederne for borgeren 
Kontanthjælpsmodtagere: Jobrettede samtaler med fokus på kompetencer, ønsker og behov på 
det lokale arbejdsmarked ved brug af ABC Jobstrategi. Fokus på evt. behov for opkvalificering, 
som målrettes jobområder med rekrutteringsudfordringer  
Uddannelseshjælp: Der sker en koordinering af den samlede ungeindsats i RKSK på tværs af 
uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Dette sker via Samarbejdsaftale for Den 
Kommunale Ungeindsats (KUI) i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Åbenlyse uddannelsesparate Vejledning om uddannelse og fastlæggelse af uddannelsesplan 
Uddannelsesparate tilmeldes Sporet på UCRS, som er et visitationstilbud til unge uden en 
erhvervskompetencegivende tilbud, hvor den unge fastlægger sit uddannelsesmål med støtte fra 
rådgiver, UU-vejleder og uddannelsesmentor. Unge som har et fastlagt uddannelsesmål, men 
ikke har kompetencerne og færdigheder til at begynde på uddannelse, og ikke opfylder 
betingelser for at gå på FGU, tilbydes et forløb på Unge på Broen på UCRS.  
Aktivitetsparate: Job-bro til uddannelse, hvor kerneelementerne er uddannelsesmentor og 
virksomhedsforløb. Uddannelsesmentor samarbejder og deltager i netværksmøder med den 
unges øvriges netværk. Mentor er også praktikansvarlig, er opsøgende på praktikker, etablering, 
opfølgning og evaluering . 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende  

- Kursusforløb for jobparate– med fokus på jobsøgning og kortere praktikker samt fokus på 
jobnet, joblog, CV mv. 
- Der tilbydes virksomhedsrettede indsatser i form af virksomhedspraktik, løntilskud og IGU, 
mentorindsats, samt vejledning og opkvalificering 
- Kursusforløb for aktivitetsparate med fokus på at udvikle kompetencer og sikre afklaring samt 
mål og retning for indsatsen 
- Flygtninge der har været i Danmark gennem flere år og som er omfattet af LAB-loven: Der 
tilbydes: Vejledning og opkvalificering, sprogskoletilbud, jobkonsulentydelse, mentor-tilbud, 
forløb på KompetenceCenter Skjern og FVU-tilbud 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Fokus på jobskabelse for personer med handicap og funktionsnedsættelse gennem samarbejde 
med virksomhederne i kommunen. 
I 2021 udfærdiges strategi for støtte og etablering af flere socialøkonomiske arbejdspladser i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Derudover er der i kommunes handicappolitik mere om de konkrete indsatser i kommunens 
Handicappolitik Handicappolitik 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Virksomhedsservice er en tværgående stabsfunktion i Beskæftigelse, som sikrer et tæt og 
forpligtende samarbejde med områdets virksomheder, så Beskæftigelse hele tiden har 
overblikket over virksomhedernes behov for arbejdskraft.  
- Fælles strategisk samarbejde mellem de syv vestlige jobcentre med det formål at sikre en 
optimal servicering af virksomhederne i områderne 
- KUBE et frivilligt samarbejde mellem Beskæftigelse, Erhvervscenteret og Uddannelsescentret. 
KUBE der er koordinerende for de fælles initiativer for erhvervs-, beskæftigelse- og 
uddannelsesområdet med hensyn til rekruttering. 
- Særligt fokus på at opnå flere virksomhedsbesøg til både nye og eksisterende relationer.  
-Sammenhængende erhvervsservice til virksomhederne gennem tværgående netværk på tværs af 
Kommunen (Virksomhedskontakten) 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Tidlig fastholdelsesindsats over for borgere, som pga. sygdom er i risiko for at miste tilknytningen 
til arbejdsmarkedet. 

 

https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Politikker-og-strategier/Politikker2019/Handicappolitik-webtilgAengelig.pdf


Resume af Skive 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: 
For Jobcenter Skive handler værdig sagsbehandling netop om at understøtte en indsats, der med udgangspunkt 
i den enkelte behov og kompetencer, målrettet sigter mod hurtigst muligt tilbagevenden til arbejdsmarkedet – 
fremfor at fastholde i ledighed. Der er en tidlig og aktiv vigtig. Indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med 
den ledige, som løbende bliver inddraget og orienteret, når der sker ændringer i forløbet. Den enkelte skal være 
”herre” i egen sag. 
FOKUSOMRÅDER 
- Sagsbehandlingstider 
- Inddragelse af den ledige og løbende dialog 
- Inddragelse af borgerrådgiver 

Flere ledige skal 
opkvalificeres  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
I Jobcenter Skive er fokus på kortest vej til selvforsørgelse. Opkvalificering kan i den sammenhæng være et 
vigtig middel - såvel som praktikker og løntilskud. Det betyder også, at opkvalificering lige som praktik og 
løntilskud ikke er et mål i sig selv, men et middel på vejen mod kortest vej til selvforsørgelse. 
 
Jobcentret vil følge udviklingen i: 

• Andel påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontanthjælps- og 
uddannelseshjælpsmodtagere pr. måned. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte 
skal være 
selvforsørgende  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
Det primære mål med indsatsen er, at flygtninge hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse og bliver 
selvforsørgende. De væsentlige elementer i indsatsen er: 

- Tidlig brug af sprog-/virksomhedspraktik, som giver flygtninge bedre sprog, praktisk erfaring, 
kendskab til dansk arbejdsmarkedskultur og netværk 

- Fokus på og understøttelse af jobmuligheder og jobsøgning 

- Fokus på kvindeprojekter 
RESULTATMÅL 

• Hver anden flygtninge og familiesammenførte skal være i job i 2021 (43% i juli 2020). 

• 30 % af flygtninge og familiesammenførte kvinder skal i slutningen af 2021 være i beskæftigelse (17% i 
juli 2020) (Ministermål på jobindsats). Der vil i denne sammenhæng også kigges på, hvor mange der 
er startet i uddannelse.  

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse  

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
I Skive Kommune er det vigtigt, at alle personer – uanset udfordringer – får en målrettet og individuel 
beskæftigelsesrettet indsats, som tilrettelægges i samarbejde med den enkelte, og som tager udgangspunkt i 
den enkeltes ressourcer og eventuelle skånebehov. Indsatsen for den enkelte tilrettelægges derfor ud fra en 
konkret individuel vurdering, hvor den enkeltes arbejdsevne indgår i vurderingen sammen med øvrige kriterier. 
Indsatsen følger i øvrigt de samme hovedlinjer og fokuspunkter som indsatsen for øvrige ledige.  

Virksomhederne 
skal sikre den 
nødvendige og 
kvalificerede 
arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
Jobcenter Skive arbejder for at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at fastholde og udbygge et 
gensidigt samarbejde med de lokale virksomheder ved at: 

• Være i tæt kontakt med virksomhederne om behov for medarbejdere inden det bliver en udfordring - 
synlig, opsøgende og let tilgængelig for virksomhederne 

• Være med til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft 

• Deltage aktivt og bidrage ved større begivenheder, der kan fremme synlighed og kendskab til 
jobcentrets virksomhedsservice 

FOKUSOMRÅDER 
- synliggøre potentialet ved ansættelse af medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet 
- brande jobmulighederne på Skiveegnen 

RESULTATMÅL 

• 275 virksomheder som rekrutterer gennem Jobcenter Skive (253 i 2019) 

• 40 % af rekrutteringsanmodningerne skal besættes af Jobcenter Skive (35% i 2019) 

• 80 % af rekrutteringsanmodningerne skal besættes (79% i 2019) 

Særlige 
fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
I Skive Kommune er der en stor andel af unge på offentlig forsørgelse. Derudover er der fokus på at yde en aktiv 
beskæftigelsesindsats for grupper, som har særlige udfordringer i forhold til beskæftigelse. Lokale 
fokusområder: 

• Flere personer på kontanthjælp og dagpenge skal i job eller uddannelse  

• Flere unge i uddannelse eller job  

• Sygemeldte i job (igen)  

• Ledighedsydelse eller fleksjob 
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