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Marts 2023 

Sydjylland har klaret sig flot – men vi må 
forvente et mere omskifteligt arbejdsmarked  

Krig i Ukraine,  inflation og 
pressede eksportmarkeder, 
men alligevel stigende be-
skæftigelse  

Det sydjyske arbejdsmarked har 
klaret sig over forventning. De 
seneste måneder har vi ganske vist 
haft mindre stigninger i ledig-
heden, og helt undgå fald i 
beskæftigelsen i løbet af 2023 kan 
vi nok ikke.  

I RAR Sydjylland har vi på vores 
seneste strategiseminar drøftet, 
hvad vi kan forvente af udvik-
lingen, og hvad vores svar skal 
være i beskæftigelsesindsatsen. 

Mere omskifteligt, men ikke 
voldsomme fald i beskæftigel-
sen 

Vores bedste bud er et arbejds-
marked i 2023, hvor der både vil 
være brancher og virksomheder, 
som bliver ramt af nedskæringer, 
og samtidig andre, hvor der fortsat 
vil være mangel på arbejdskraft. Til 
de sidste hører eks. velfærdsområ-
det og virksomheder inden for den 
grønne omstilling.  

Vi skal være gode til at guide 
ledige over i de jobåbninger, 
der fortsat vil være  

På strategiseminaret havde vi  
inviteret Esbjerg Kommune og Q-
STAR Energy til at fortælle om 

erfaringerne med at tage altern-
ative profiler ind i Offshorebran-
chen. Nogen gange skal der opkva-
lificering til, men hovedpointen er, 
at det kan lade sig gøre – også i 
andre brancher. 

Med den rigtige tilgang og 
indsats kan også borgere længere 
væk fra arbejdsmarkedet komme i 
job. Det var budskabet fra Rema 
1000 og Tønder Kommune,  som 
på Rådets strategiseminar fortalte 
om erfaringerne med ordinære 
løntimer til borgere,  der ikke u-
middelbart er jobparate. På næste 
side kan I læse mere om Tønder 

Kommunes særlige tilgang til bor-
gerne, som har givet succes. 

Med afsæt i strategiseminaret er 
RAR Sydjylland klar til at tage 
beslutning om  Strategi- og handle-
plan 2023 på det kommende mø-
de. 

 

Med venlig hilsen 

Marita Geinitz  
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Borgeren skal sikres ejerskab, ansvar og 
motivation - derfor ligger Tønder i toppen, når 
det gælder ordinære løntimer 

Tønder har succes med ind-
satsen for aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere 

Tønder Kommune er Sydjyllands 
bedste kommune til at få aktivi-
tetsparate kontanthjælpsmodtagere 
i ordinære løntimer. I 4. kvartal 
2022 var næsten 19 procent af de 
aktivitetsparate kontanthjælpsmod-
tagere i løntimer på arbejdsmarke-
det. Over dobbelt så mange som på 
landsplan i samme periode.  

Hvad er det så, de gør i Tønder, som 
hjælper udsatte borgere ind på 
arbejdsmarkedet? Det fortalte fag-
chef, Theresé Alette Andersen, om 
på det årlige strategiseminar for 
RAR Sydjylland d. 2. februar i år.  

Samskabelse som vejen til 
ordinære timer 

Da Theresé i marts 2021 blev fagchef 
for Arbejdsmarked i Tønder Kom-
mune var det klart, at jobcentret 
havde et godt udgangspunkt for at 
arbejde jobrettet med de udsatte 
ledige. Der var både en klar plan for 
borgernes vej ind på arbejdsmar-
kedet og et godt borgersamarbejde.  

Alligevel var det svært at komme 
frem til borgernes egen motivation, 
og borgerne havde heller ikke det 
samme overblik over eller ejerskab 
til deres plan, som man kunne 
ønske.  

For at sikre, at borgerens egen 
motivation bliver drivkraften i 
planen mod job, har Tønder satset 
stærkt på samskabelse som funda-
mentet for hele deres indsats for 
aktivitetsparate – og med gode 
resultater.   

Principper for samskabelse i 
borgersamarbejdet 

For at sikre, at samskabelse er fun-
damentet i borgersamarbejdet har   

Tønder Kommune udviklet 4 prin-
cipper, der skal sikre ejerskab, an-
svar og motivation i planen for at 
komme i job:   

1. Har borgeren været med til at
udforske eller forstå den sag, vi tager
udgangspunkt i?

2. Har borgeren været med til at
finde på mulige løsninger?

3. Har borgeren været med i
beslutningen om at udvælge den
bedste løsning?

4. Har borgeren forpligtet sig på
konkrete handlinger til at bidrage til
løsningen og/eller udføre løsningen
i praksis?

Udgangspunktet er derfor altid ”en 
ubetinget tro på, at borgerne kan 
komme i job”, som Theresé sagde.  

”To ører og to øjne – og én 
mund” 

Principper er nemme at opstille, 
men for at sikre, at de også blev 
efterlevet har Tønder Kommune 
arbejdet meget med samtalerummet 
med borgerne. Her er det vigtigt, at 
medarbejderne i jobcentret lytter 

aktivt for at forstå borgernes egen 
motivation for at komme i arbejde. 
Det indebærer, at ”man sidder på 
hænder, og venter på tur”, som 
Theresé forklarede. Motivation til 
selv at tage ansvar for egen plan mod 
job, kræver en anden og mere 
lyttende kultur. En sådan samtale 
kan være svær, hvis man ikke har en 
række redskaber til at tale om job og 
kompetencer ud fra. Derfor er en del 
medarbejdere også blevet opkvalifi-
ceret fx til at gøre brug af grafisk 
facilitering i samtalen.    

Det gode samarbejde med 
virksomhederne 

Når der er motivation og retning 
mod job, er det her et tæt sam-
arbejde med kommunens virksom-
heder bliver den anden vigtige side 
af mønten. For at bygge bro mellem 
virksomhederne og de udsatte le-
dige bruger jobcentret også grafisk 
facilitering til at synliggøre opgaver 
inden for de forskellige stillinger, 
som virksomhederne efterspørger 
arbejdskraft til. 

Altid aftale om løntimer 

Hvis borgerne starter i virksom-
hedspraktik er det altid med en 
forudgående aftale om løntimer på 
sigt. Hvis det ikke lykkes, skal man 
som virksomhedskonsulent turde 
afbryde et samarbejde, siger Ther-
esé. Sten på vejen, der forhindrer 
borgeren i at komme i job, skal 
ryddes væk, og det kræver en 
engageret medarbejdergruppe med 
en solid værktøjskasse, som på lige 
fod med borgerne også har et stort 
ejerskab til opgaven med at få denne 
gruppe ud på arbejdsmarkedet. Der-
for er medarbejderne også drivende 
i udvikling af samtaleredskaberne. 
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