
Resumeer af nordjyske kommuners beskæftigelsesplan 2022 
- Udfærdiget af kommunerne til RAR:

Brønderslev - beskæftigelsesplan 2022

Frederikshavn - beskæftigelsesplan 2022

Hjørring - beskæftigelsesplan 2022

Jammerbugt - beskæftigelsesplan 2022

Læsø - beskæftigelsesplan 2022

Mariagerfjord - Beskæftigelsesplan 2022

Morsø - beskæftigelsesplan 2022

Rebild - beskæftigelsesplan 2022

Thisted - beskæftigelsesplan 2022

Vesthimmerland - beskæftigelsesplan 2022

Aalborg - beskæftigelsesplan 2022

Om beskæftigelsesplanerne: 
I beskæftigelsesplanerne giver kommunerne deres bud på, hvordan de vil imødekomme de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2022. Beskæftigelsesplaner 
medvirker til at sikre sammenhæng mellem de  beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske 
mål og prioritering af indsatsen. Omdrejningspunkt for beskæftigelsesplanerne er bl.a. 
Beskæftigelsesministerens fastsatte mål og de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. 



 

Resume af Brønderslev Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Job- og UngeCentret vil på baggrund af resultater fra kvalitative borgerundersøgelser 
implementere udvalgte tiltag med henblik på at forbedre indsatsen og i øget grad give 
borgerne en meningsfuld og værdig sagsbehandling. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres 

For at opkvalificere flere ledige vil Job- og UngeCentret have fokus på: 

 Motivere og opkvalificere flere ledige med henblik på at imødekomme 
efterspørgslen efter arbejdskraft samt forebygge og nedbringe langtidsledighed 

 Samarbejde på tværs med forskellige aktører inden for uddannelses-
,beskæftigelses- og erhvervsområdet 

 
For at imødegå stigningen i langtidsledigheden har Brønderslev Kommune en 
investeringsstrategi, hvor uddannelses- og opkvalificeringsindsatsen skal øges med 
ansættelsen af en uddannelsesambassadør. 

 
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har godkendt 3 hovedområder i en samlet 
strategisk ramme for brugen af opkvalificering og uddannelse, som Job- og UngeCentrets 
opkvalificeringsindsats vil være centreret omkring: 

 Fra ufaglært til faglært 

 Opkvalificering med udgangspunkt i den enkeltes behov 
 Opkvalificering til arbejdsmarkedets behov 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende 

I beskæftigelsesindsatsen vil Jobcentret have fokus på: 

 Ordinære løntimer 

 Opkvalificering 

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 er 
indsatsen for borgere med handicap de seneste 5 år prioriteret på den måde, at tre 
nøglepersoner i jobcentret er dedikeret til opgaven. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

For at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft vil Job- og UngeCentret i 2021 have 
fokus på: 

 En tæt og løbende virksomhedskontakt for at identificere virksomhedernes behov 
for arbejdskraft og bistå virksomhederne med at finde de rette medarbejdere via 
det rette match, voksenlærlingeaftaler og jobrotationsforløb. 

 Samarbejde på tværs med forskellige aktører indenfor uddannelses-, 
beskæftigelses- og erhvervsområdet 

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 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse 
o Jobrettet indsats for unge 
o Egenmestring på handicap- og psykiatriområdet 

 

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 



Resume af Frederikshavn kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
 

Borgertilfredshedsundersøgelses 2 gange årligt. Den første måling i 2022 skal enten være 
uændret eller forbedret baseret på seneste måling. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 

 
Andel påbegyndte opkvalificeringsforløb for hhv. a-dagpenge-, kontanthjælps- og 

uddannelseshjælpsmodtagere pr. måned skal minimum være på niveau med 

landsgennemsnittet eller være højere end landsgennemsnittet. 

 
Der skal oprettes lige så mange eller flere voksenlærlingepladser i 2022 end i 2021. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
 

Andelen i beskæftigelse skal enten være på linje med eller højere end landsgennemsnittet. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 

Der er fortsat ikke måltal i jobindsat i stedet måles på: 

Procedure for hjælpemidler, herunder implementering og udbredelse af kendskabet til 

proceduren. 

 
Personmarkeringer på både fysisk og psykisk handicap på dem, der har fået en bevilling. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 

Andelen af borgere på kontanthjælp med ordinære timer skal være på niveau med eller 

være højere end landsgennemsnittet. 

 
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. 

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.



Resume af Hjørring Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

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. Jobcentrets forståelse af den gode borgerkontakt tager udgangspunkt i borgerens 
oplevelse af processen omkring sagsbehandlingen ved et forløb i Jobcentret. Den ledige er 
med til at tilrettelægge sin egen indsats i tæt samarbejde med sin sagsbehandler, 
og derved øges den lediges motivation til at tage ansvar og ejerskab for sin egen situation, 
ligesom chancerne for at opnå beskæftigelse øges. Den gode borgerkontakt er i høj grad 
afhængig af, hvordan borgeren oplever kontakten, herunder samtaler, plan og 
forventningsafstemning. For at borgeren føler sig tryg i processen og oplever den som fair, 
meningsgivende og handlingsorienteret, skal der være tidlig kontakt, en klar ramme for 
forventningsafstemning, tydelig kommunikation og gennemsigtighed om forløbets indhold. 
For at understøtte denne tilgang, har alle sagsbehandlere og ledere fulgt et kompetence- 
udviklingsforløb i Casemangement (afsluttet ult. 2021), hvor netop borgerinddragelse, 
samskabelse og et helhedsorienteret blik på beskæftigelsesindsatsen var i fokus. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
Opkvalificeringsindsatsen for ledige sker mest optimal i et godt samarbejde med 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og Jobcenter Hjørring vil kontinuerligt arbejde 
for, at så mange ledige som muligt bliver opkvalificerede via et tæt samarbejde med disse 
parter. Jobcenter Hjørring har gennem flere år anvendt en høj andel af ordinære 
uddannelsesforløb i aktiveringsindsatsen for de forsikrede ledige, og vil fortsætter hermed. 
Jobcentret har for perioden 2021-2022 ansat en uddannelsesambassadør for puljemidler, 
som er et led i opkvalificeringspakkerne. Yderligere har Jobcenter Hjørring udnævnt 
en egenfinansieret ambassadør, således indsatsen fordobles. Ambassadørernes opgaver er 
bl.a. at understøtte indsatsen for få flere ufaglærte gjort faglærte. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
Integrationsindsatsen i Hjørring kommune skal sikre, at så mange flygtninge, familie- 
sammenførte og indvandrere som muligt opnår større og varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Indsatsen skal derfor have sit hovedfokus på at den enkelte hurtigt kan få 
mulighed for at komme ud på en virksomhed og opbygge kvalifikationer, netværk og 
arbejdsidentitet. Et særligt fokus vil fortsat være på kvinderne i målgruppen, hvor der stadig 
er et potentiale for yderligere fremgang i beskæftigelsesfrekvensen, på trods af succesen 
med den gode fremgang i 2021. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
Den arbejdsrettede rehabiliteringsindsats, Hjørringmodellen, skal medvirke til, at flere 
borgere med risiko for et langvarigt sagsforløb, f.eks. grundet fysiske eller psykiske 
udfordringer, får en hurtigere og mere individuel indsats med henblik på at overgå til job 
eller uddannelse, herunder beskæftigelse på særlige vilkår i form af fleksjob. Yderligere er 
der fokus på flere nøglepersoner, i jobcenteret, isbryderordningen, KLAPjob og de lokale 
handleplaner i kommunens handicappolitik. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
Den nye samtænkte erhvervsindsats i Hjørring Kommune fra 2022, skal forene kræfterne i 
Hjørring Erhvervscenter og Jobcenter Hjørrings Virksomhedsservice. Det overordnede formål 
er at understøtte de lokale virksomheder med værdiskabende løsninger. Indsatsen skal 
derfor tage afsæt i virksomhedernes behov. Den fremtidige erhvervsindsats skal kombinere 
de vanlige ydelser indenfor erhvervsservice, med et blik for virksomhedernes tiltagende 
udfordringer med at sikre de rette kompetencer og medarbejdere og i endnu højere grad 
bidrage til, at virksomhedernes voksende behov for arbejdskraft imødekommes. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
Hjørring Kommune vil i 2022 arbejde med den fortsatte implementering af Ungegarantien. 
Denne strategiskal i samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelsesinstitutioner og 
frivillige organisationer sikre, at den enkelte unge med afsæt i egne kompetencer, interesser, 
motivation og ønsker kommer på rette vejog udfylder sit potentiale i forhold til uddannelse 
og job. 



Resume af Jammerbugt kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

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. Ordentlighed er vores 
motto, og ”det skal give mening” er vores slogan. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres 

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. 

I 2021 fortsættende ind i 2022 er der sat ekstra fuks på indsatsen blandt andet via et nyt 

Uddannelsesnetværk med alle relevante uddannelsesinstitutioner og Jammerbugt Kommune 

(og AMK Midt Nord). 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende 

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. Dette fokus fortsættes i 2022, hvor effekten af et nyligt 
gennemført særligt forløb målrettet mænd med udfordringer ud over arbejdsløshed vil vise 
sig. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse 

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. Jammerbugt Kommune har en ressourceperson ift. de handicapkompenserende 
ordninger og har samtidig arbejdet med og vil fortsat arbejde på at udbrede viden om disse 
ordninger internt i jobcenteret og i dialogen med kommunens samarbejdsparter. 
Der vil i 2022 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 sikres 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Se også: Flere ledige skal opkvalificeres 
Jobcenter Jammerbugt vil i 2022 have fokus på det fortsatte gode samarbejde med 
virksomhederne. Herunder vil vi fortsætte dialogen klyngemålrettet, hvorved der kan opnås 
mere synergi i relation til kvalificeret arbejdskraft. Desuden skal samarbejdet med 
virksomhederne om de mere udsatte ledige videreudvikles gennem det genetablerede 
virksomhedsnetværk ”Værdijob”. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Der er to helt overordnede fokusområder i 2022 (i lighed med 2021): 
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 Familieforvaltningen 
og Sundhed- og Handicapafdelingen. 

 koblingen mellem sundheds- og arbejdsmarkedsmarkedsindsatsen 
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. 



 
 

Resume af Læsø Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

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. 



Resume af Mariagerfjord Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

Alle ledige skal have en værdig 
sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
- Beskæftigelsesplanen 2. mål: Borgere og virksomheder mødes af en god kvalitet i 

indsatsen, og indsatsen er baseret på seneste viden om hvad der virker på 
beskæftigelsesområdet. 

- Beskæftigelsesplanen 3. mål: 3.Borgere og virksomheder har en god oplevelse i mødet med 
fagenheden, 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 
Metode: Årlig undersøgelse af borgere og virksomheders tilfredshed. 

Flere ledige skal opkvalificeres Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
- Nye veje til match for udsatte: Vi skal forebygge langtidsledighed gennem opkvalificering 

og en virksomhedsrettet indsats for borgere i risiko for langtidsledighed. 
- Opkvalificering målrettet brancher: Vi skal skrue op for den brancherettede opkvalificering 

af de ledige, så det lokale arbejdsmarkeds behov for kvalificeret arbejdskraft kan dækkes. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal være 
selvforsørgende 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
- 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. 

Flere personer med handicap 
skal i beskæftigelse 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
- 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. 

Virksomhederne skal sikre den 
nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
- Forpligtigende partnerskaber mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og 

Mariagerfjord Kommune: Vi skal arbejde 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 forebygge langtidsledighed gennem opkvalificering 
og en virksomhedsrettet indsats for borgere i risiko for langtidsledighed. 

- 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. Vi skal udarbejde og udmønte en strategi for Hobro som attraktiv 
uddannelsesby med henblik på, at flere unge opnår en kompetencegivende uddannelse, at 
flere unge vælger lokale uddannelsestilbud og at virksomhederne kan rekruttere 
medarbejdere med de rette kompetencer på kort og langt sigt. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
- Digitalisering af beskæftigelsesindsatsen: Vi skal arbejde med to spor: automatisering og 

digitalisering. Automatisering skal effektivisere og ensrette administrative arbejdsgange. 
Digitalisering skal kvalificere de virksomhedsrettede indsatser og jobsøgningen op til og 
mellem samtalerne, og samtidig styrke lediges egen indsats i forhold til at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet. 



 

Resume af Morsø kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

Alle ledige skal have en værdig 
sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
Højeste fokus for den borgerrettede indsats 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 indsatserne er 
uafhængige af borgerens forsørgelsesgrundlag. 

Flere ledige skal opkvalificeres Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
Der har gennem de seneste år været stort fokus på at få de ledige hurtigst muligt i arbejde 
og fokus på opkvalificering. I forbindelse med COVID-19 krisen blev der indført nye og bedre 
muligheder for at løfte ufaglærte til faglærte. 
Indførelse af FGU-en er også medvirkende til at de unge bliver mere parate til at påbegynde 
en ungdomsuddannelse efter et FGU-forløb. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal være 
selvforsørgende 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
I forbindelse med reduceret tilgang af flygtninge og familiesammenførte har det været 
muligt at fastholde en stor del af kommunens flygtninge og familiesammenførte i 
eksisterende arbejds- og uddannelsesforhold. 
Der er stort fokus på, at etablere fast tilknytning til arbejdsmarkedet via praktikker, 
løntilskud og småjobs. 

Flere personer med handicap 
skal i beskæftigelse 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
Morsø Kommune har et fastholdelsesteam, der formidler viden om støttemuligheder for 
handicappede på arbejdsmarkedet, bevilger personlig assistance og hjælpemidler til borgere 
med handicap, med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet. 
Teamet vurderer om en borger kan anvende fortrinsret grundet sit handicap ved ansøgning 
til stillinger i det offentlige samt vejleder om isbryderordningen 

Virksomhederne skal sikre den 
nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
For at skaffe den nødvendige kvalificerede arbejdskraft er der etableret samarbejde med 
nabokommunernes jobcentre samt med det Nordjyske netværk. 
Der er ligeledes etableret samarbejde med Morsø Erhvervsråd ligesom deltagelse i projektet 
”Vækst via Viden” giver mulighed for, at være på forkant med virksomhedernes 
efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
Morsø Kommune har alene valgt at arbejde med de 5 ministermål for 2022, idet der dog er 
startet et tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger, som bringer de 
enkelte borger i centrum. Samarbejdet er igangsat for at kunne give den enkelt borger en 
helhedsorienteret og sammenhængende indsats. 



 

Resume af Rebild kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 
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 
Jobcenter Rebild vil fortsat arbejde med en differentieret tilgang, hvor der er fokus på den enkelte lediges kompetencer og 
motivation sammenholdt med de kompetencer, virksomhederne efterspørger. På den måde kan der sættes ind i de situationer, 
hvor det giver mening for den enkelte, og hvor den lediges chancer for job forbedres mest muligt. Der skal derfor i kontakten 
med de ledige være fokus på at undersøge og afklare, om de er i målgruppen for opkvalificering og på at vejlede dem til job via 
opkvalificering. 

 
Jobcenter Rebild ønsker fortsat 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 chancer for job forbedres mest muligt. 

 der deles viden og samarbejdes tæt med relevante aktører på uddannelsesområdet. 

Målsætningen er fortsat, 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. Jobcenter Rebild har løbende udviklet den beskæftigelsesrettede indsats for borgere 
omfattet af integrationsprogrammet. 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. 
 

Der er der igen i 2022 brug for et særligt fokus på at få flere kvinder med flygtningebaggrund i beskæftigelse. Jobcenter Rebild 
har indtil udgangen af 2021 deltaget i et projekt med særligt fokus på at få flere kvinder i beskæftigelse. Erfaringerne fraprojektet 
implementeres i indsatsen i 2022. Det er ambitionen at: 

 Styrke dialogen med private virksomheder 

 Styrke dialogen med de offentlige institutioner 
 Sikre sammenhængende og beskæftigelsesrettede forløb 



 

  Videreudvikle samarbejdet på tværs af forvaltninger og med frivillige aktører i civilsamfundet 
Der opstilles et konkret mål om, at andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte ved udgangen af 2022 er 
mindst 50%. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
Flere personer med handicap i beskæftigelse 
igen i 2022 et særligt fokusområde, at flere handicappede får mulighed for at komme i beskæftigelse. Borgere med handicap, 
nedsat arbejdsevne og et ønske om at få et job er ikke særskilt registreret i Danmark. Men en stor del af gruppen vil ofte være i 
målgruppen for fleksjob og vil derfor være omfattet af indsatsen i jobcentret. . 
På den baggrund er der igen i 2022 et specifikt fokus på at reducere ledigheden for fleksjobbere, og det konkrete mål er, at 
ledigheden for fleksjobbere skal reduceres til 10%. 
Beskæftigelsesindsatsen for fleksjobberne sigter mod at: 

 ny-visiterede til fleksjobordningen kommer i beskæftigelse hurtigst muligt. 

 ledige fleksjobbere i deres jobsøgning får synliggjort egne 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 i beskæftigelsesindsatsen 

for målgruppen.. 

Virksomhederne skal 
sikre den nødvendige og 
kvalificerede 
arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 
Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne 
I 2022 fortsætter arbejdet med at udbygge og styrke den opsøgende kontakt. Det sker generelt med en hyppigere kontakt med 
virksomhederne, herunder markant flere virksomhedsbesøg, ligesom der i endnu højere grad skal være fokus på at iværksætte 
særlige initiativer som f.eks. fyraftensmøder og brancherettede uddannelsesforløb, når et særligt tema eller en større opgave 
kalder på det. 
Dette kræver fortsat dedikerede ressourcer til opgaven samt en stærk koordinering af hele den virksomhedsvendte indsats. 
Samtidig skal der løbende prioriteres i det, vi beder virksomhederne bruge tid på og deltage i. 
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 enkel 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. 
En indikator på i hvor høj grad dette lykkes er, hvor mange konkrete jobordrer der kommer ud af kontakten med 
virksomhederne. På den baggrund er der opstillet et mål om, at der sker en stigning i antal jobordrer i 2022. 
Når jobordrerne tilgår jobcenteret, er det helt afgørende straks at matche dem med de lediges erfaringer, kompetencer og 
kvalifikationer, så jobordrerne så ofte og så hurtigt som muligt besættes. 
Når jobordrerne tilgår jobcenteret, er det helt afgørende straks at matche dem med de lediges erfaringer, kompetencer og 
kvalifikationer, så jobordrerne så ofte og så hurtigt som muligt besættes. På den baggrund er der opstillet et mål om, at andelen 
af besatte jobordrer skal stige i 2022. 



 
 

Resume af Thisted Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 1: 
 

I Thisted Kommune vil vi møde borgerne med en ressourcefokuseret tilgang og inddrage 
samt ansvarliggøre dem i deres egen sag. Vi vil skabe gode og professionelle relationer og 
tage udgangspunkt i den enkeltes individuelle forhold således, at den enkelte får støtte til sin 
egen vej ind/tilbage på arbejdsmarkedet. Endelig vil vi handle serviceorienteret og være 
nysgerrige på den enkelte borgers behov og ønsker. Som et led i indsatsen vil vi fortsat 
gennemføre brugerundersøgelser, så vi kan arbejde målrettet med de områder, hvor vi har 
behov for at forbedre os set fra et borgerperspektiv. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 2: 
 

Vi vil fortsætte den målrettede indsats på området, som indtil nu har inkluderet deltagelse i 
Projekt Uddannelsesambassadør i årene 2021-2022. Vi vil særligt have fokus på, at de 
ufaglærte ledige bliver faglærte for at sikre, at der også er brug for dem på fremtidens 
arbejdsmarked. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 3: 
 

Vi vil fortsat give systematisk vejledning til personer med op til maksimum fem års lovligt 
ophold i Danmark, der har et aktivt kontaktforløb, om muligheden for repatriering. 
Derudover afholdes minimum hvert andet år dedikerede vejledningssamtaler om 
muligheden for repatriering med borgere med minimum fem års lovligt ophold i Danmark, 
som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 
eller overgangsydelse i mindst 18 ud af de seneste 36 måneder. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 4: 
 

Vi fortsætter det igangværende projekt med ansættelsen af en nøgleperson på 
handicapområdet i 2021 og 2022. Nøglepersonen orienterer blandt andet virksomheder om 
de handicapkompenserende ordninger og understøtter øvrige medarbejderes arbejde på 
området. I tråd hermed gennemgår alle medarbejdere i jobcentret i 2021 og 2022 et 
opkvalificeringsforløb, som blandt andet skal styrke deres kompetencer inden for screening 
og validering af borgernes oplevede funktionsnedsættelser. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Strategi/indsats i forhold til ministermål 5: 

 
Vi vil øge vores fokus på virksomhedernes rekrutteringsbehov yderligere med tanke på den 
gode udvikling på arbejdsmarkedet og de rekrutteringsudfordringer, som dette har medført. 
Vores medarbejdere i Virksomhedsservice vil fortsat levere en god service gennem deres 
kendskab til de lokale virksomheder, samt ved at arbejde ud fra princippet om det gode 
match mellem borgernes kompetencer og det, virksomhederne efterspørger. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Strategi/indsats i forhold til særligt fokusområde: 
 

I kommunen har vi særligt fokus på at nedbringe antallet af langtidsledige gennem flere 
målrettede projekter. Derudover vil vi fortsætte eksisterende, og igangsætte nye, 
digitaliseringsinitiativer, der skal forbedre vores samlede service gennem øget fleksibilitet, 
tilgængelighed og inddragelse i beskæftigelsesindsatsen. 



 

Resume af Vesthimmerlands kommunes Beskæftigelsesplan 2022-23 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022-23 

Alle ledige skal have en værdig 
sagsbehandling 

 
Vesthimmerlands Kommune har kontinuerligt fokus på en tidlig og 
helhedsorienteret indsats for borgere på offentlig forsørgelse med 
beskæftigelse eller uddannelse som slutmål. 
Samtidig er der fokus på bæredygtighed, således at der som 
udgangspunkt skabes varige løsninger for den enkelte borger 

 
For at kvalificere denne indsats deltager Vesthimmerlands i CUBB - 
Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser. 
Målet er, at styrke indsatsen overfor de mest udsatte borgere og 
udvikle en beskæftigelsesindsats, som kan opnå forbedrede 
resultater for målgruppen. Et centralt punkt er derfor at udvikle nye 
modeller for, hvordan borgerens perspektiv kan inkluderes på måder, 
der forbedrer kvaliteten af samarbejdet mellem borger og 
professionel i jobcentrene. 

Flere ledige skal opkvalificeres Mål :andelen af personer som påbegynder et opkvalificeringsforløb 
skal være på niveau med andelen i Region Nordjylland 

 

Indsats: fokus på opkvalificering og efteruddannelse af ledig 
arbejdskraft og har derfor iværksat indsatser rettet mod 
uddannelse, kompetenceafklaring og/eller efteruddannelse af 
ledige og beskæftigede. 

Flere flygtninge og familiesammenførte 
skal være selvforsørgende 

Mål: at andelen af flygtninge og familiesammenførte, der bliver 
selvforsørgende, skal som minimum være på niveau med andelen i 
Region Nordjylland 
Indsats: hurtigst muligt i virksomhedsrettede forløb sideløbende med 
danskuddannelse. Fokus på styrket samarbejde med virksomhederne, 
herunder oprettelse af virksomhedscentre specifikt rettet mod 
målgruppen samt rekruttering og uddannelse af integrationsmentorer.. 

Flere personer med handicap skal i 
beskæftigelse 

Mål: 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 
Indsats: fokus på at få personer med handicap i beskæftigelse. 
Personer med handicap tilbydes indsatser på lige fod med andre 
målgrupper i jobcentret kombineret med de kompenserende ordninger 
og initiativer, der på området (personlig assistance, hjælpemidler, 
mentor mv.). 

Virksomhederne skal sikre den 
nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

Mål: at understøtte og løbende udvikle samarbejdet med 
virksomhederne samt at understøtte rekruttering/tiltrækning af 
kvalificeret arbejdskraft 
Indsats: kontinuerlig udvikling af samarbejdet med virksomhederne, 
virksomhedscenteraftaler, Rekruttering Himmerland; Vækst via viden 
2.0 m.m 



 

Særlige fokusområder i kommunen 
-Flere personer skal i beskæftigelse eller 
uddannelse i stedet for at være på 
offentlig forsørgelse 

 

-Unge og Uddannelse 
 
 
 
 

-Styrket indsats for udsatte ledige 
(etablering af småjobs) 

 
 
 
 

-Styrket indsats for 
sygedagpengemodtagere 

 

Mål: nedbringe det samlede antal af borgere på offentlige ydelser i 
Vesthimmerlands Kommune. 
Indsats: er beskrevet under de andre fokusområder). 

 

Mål: - Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes. 
- Andelen af unge i uddannelse skal øges 
Indsats: ·tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats samt 
forebyggende indsatser 

 
Mål: Etablering af 100 småjobs. 
Indsats: etablering af en Task Force i samarbejde med Code of Care 
bestående af 25 - 30 lokale virksomhedsledere, som har til opgave at 
udarbejde en strategi for samt understøtte etablering af småjobs til 
udsatte ledige 

 
Mål:-at reducere varigheden på sygedagpenge samt forebygge 
langvarige sygeforløb. Specifikt skal antallet af forløb på sygedagpenge 
(der har varighed mellem 14 - 22 uger) reduceres med 1 uge. 
Indsats: øget fokus på den virksomhedsrettede indsats i form af brugen 
af delvis raskmelding, yderligere udvikling og ensretning af 
arbejdsgange samt ved at sikre en mere sammenhængende indsats i de 
første 26 uger af sygedagpengeforløbet. 



 

Resume af Aalborg Kommunes Beskæftigelsesplan 2022 

Ministermål 2022 Kommunens prioriterede indsats i Beskæftigelsesplan 2022 

Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling 

Borgerne skal opleve, at de får en god og værdig behandling i jobcentret, og at 
dialogen med jobcentret giver mening og har en effekt i forhold til deres situation. 
Jobcentret skal i dialogen med alle borgere have et klart jobfokus, ligesom at alle 
borgere løbende skal præsenteres for job, der passer til deres kompetencer. 
Medarbejderne skal være nysgerrige på borgernes udfordringer og ønsker med 
henblik på at hjælpe borgerne til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Flere ledige skal 
opkvalificeres 

Manglen på arbejdskraft er i høj grad et spørgsmål om mangel på 
kompetenceudvikling og ikke et spørgsmål om mangel på hænder. 

 

Uddannelse og opkvalificering skal skabe koblingen mellem virksomhedens behov 
og borgerens ressourcer og ønsker. Jobcenter Aalborg arbejder strategisk med at 
understøtte virksomhedernes behov for arbejdskraft via uddannelse og 
opkvalificering, der målrettes mangelområder. 

Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal 
være selvforsørgende 

Indsatsen skal sikre en rød tråd i borgerens forløb, så vejen mod selvforsørgelse 
styrkes og målrettes samt koordineres med eventuelle sociale- og 
sundhedsmæssige indsatser. Dette sikres gennem målrettede, relevante og 
realistiske 3-sporede jobmål og ved at samarbejdet mellem borger, rådgiver og 
virksomhedskonsulent er kvalificeret, så de stiler mod kortest mulige vej til 
selvforsørgelse (herunder delvis selvforsørgelse) og med fokus på virksomhedernes 
behov. 

Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse 

Der er særligt fokus på at støtte borgere med mindre nedsættelser af 
arbejdsevnen, der både kan have svært ved at arbejde på ordinære vilkår, men 
hvor nedsættelsen af arbejdsevnen ikke har et omfang, der berettiger til fleksjob. 
Her vil de handicapkompenserende ordninger som fx personlig assistance og 
hjælpemidler være den støtte, der gør at den enkelte alligevel kan varetage et job 
på ordinære vilkår. 

Virksomhederne skal sikre 
den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft 

Hovedlinjen i den virksomhedsrettede indsats i Jobcenter Aalborg er, at alle 
medarbejdere med virksomhedskontakt skal sikre, at virksomhedernes behov og 
ønsker dækkes, og at viden om virksomhederne formidles til medarbejdere med 
borgerkontakt. I dialogen med virksomhederne er medarbejderne nysgerrige og 
møder virksomhederne på deres værdiskabelse og behov. Medarbejderne agerer 
professionelt og har forberedt sig på kontakten til virksomheden og afdækker 
mulighederne for samarbejde med virksomheden. 

 

Jobcenter Aalborgs virksomhedsopsøgende indsats koncentrerer 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. 

Særlige fokusområder i 
kommunen 

Ud over ovenstående punkter kan følgende fremhæves: 
1. Rekruttering og formidling af arbejdskraft til virksomhederne 
2. Tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 

arbejdsmarkedets parter, a-kasser m.fl. om indsatsen. 
3. Fortsat fokus på opkvalificering til mangelområder. 
4. Udnytte mulighederne ved digitalisering. 
5. Udnytte frikommunemulighederne i 2022 
6. Øget fokus på mulighederne for borgere med handicap som følge af ny 

forvaltningsstruktur. 
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