
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesplan 2023 
 

 

For at sikre en enkel og enstrenget politisk styring af beskæftigelsesindsatsen udgøres 

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesplan af Arbejdsmarkedsudvalgets mål for 

beskæftigelsesområdet 2023. Målene indgår samtidig i kommunens budget 2023.  

 

Beskæftigelsesplanen indeholder desuden lovpligtig information om, hvordan Silkeborg 

Kommune håndterer vejledning og rådgivning om repatriering.  

 

 

Arbejdsmarkedsudvalgets mål for 2023 

 

 

Fælles mål med Socialudvalget 

 

Navn på politik og mål 

i politik 

Udvalgsmål  Evt. supplerende 

beskrivelse 

Silkeborg Kommunes 

Socialpolitik 

 

Mål: Sammenhæng og 

kvalitet i 

helhedsorienterede 

indsatser.  

 

Silkeborg Kommunes 

Beskæftigelsespolitik 

2019-2022 

 

Flere voksne borgere med 

komplekse og 

sammensatte 

problemstillinger skal 

tilbydes en 

helhedsorienteret 

sammenhængende 

indsats med henblik på at 

opnå størst mulig 

selvhjulpenhed og 

selvforsørgelse gennem 

job og uddannelse.  

 

 

Socialafdelingen og 

Beskæftigelsesafdelingen har 

udviklet en 

samarbejdsmodel for 

voksenindsatsen, som 

bygger på en 

helhedsorienteret og 

tværfaglig indsats for 

borgere over 30 år, som har 

en indsats i begge 

afdelinger. I voksenmodellen 

er der fokus på, at 

sagsbehandling og indsatser 

koordineres på tværs af 

afdelingerne gennem en 

fælles plan med fælles mål, 

og at der sikres gode 

velkoordinerede overgange, 

når der sker ændringer i 

borgernes liv.  

I 2023 skal læringsrum 

understøtte både relationel 

koordinering mellem 

medarbejderne i de to 

afdelinger og strukturel 

implementering af 

voksenmodellen 
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Side 2 

 

Arbejdsmarkedsudvalgets egne mål 

 

Navn på politik og mål i politik 

Silkeborg Kommunes beskæftigelsespolitik 2019-2022 

 

Udvalgsmål Evt. supplerende beskrivelse 

Styrket servicering og 

samarbejde med 

virksomhederne 

Handlinger: 

Tættere dialog og opfølgning med virksomheder om deres 

vilkår og behov. 

 

Styrket opsøgende arbejde i forhold til, at få kontakt til og 

etableret samarbejde med endnu flere virksomheder i 

Silkeborg Kommune. 

 

Målrettede virksomhedsforløb for alle målgrupper, herunder 

styrket dialog med virksomhederne om fokus på lønnede 

timer. 

 

Succeskriterier: 

Andelen af borgere i virksomhedspraktik skal øges i løbet af 

2023. 

 

Andelen af borgere i lønnede timer skal øges i løbet af 

2023. 

 

Mindst 80 procent af virksomhederne skal være tilfredse 

med samarbejdet med Jobcentret. 

 

Flere udsatte unge 

kommer i 

selvforsørgelse via en 

virksomhedsrettet 

indsats. 

 

Handlinger: 

Flere unge modtager en virksomhedsrettet indsats. 

 

Succeskriterier: 

Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere skal udvikle sig 

bedre end landsgennemsnittet i løbet af 2023 

 

Flere unge i 

erhvervsuddannelse 

Handlinger: 

Styrke uddannelsesvejledningen i retning mod 

erhvervsuddannelse. 

 

Øge synliggørelsen af mulige karriereveje inden for de 

erhvervsfaglige fag. 

 

Succeskriterier: 

Mindst 25 procent af afgangseleverne fra. 9. og 10. klasse 

skal vælge en erhvervsuddannelse. 

 

Færre på 

sygedagpenge og i 

jobafklaringsforløb  

 

Handlinger: 

Styrkelse af følgende elementer på sygedagpengeområdet: 

• Tidlig arbejdsfastholdelsesindsats. Herunder at 

virksomhederne øger anvendelsen af fast track 

ordningen. 



 

 

 

 

Side 3 

• Vurdering af arbejdsdygtighed i forhold til det brede 

arbejdsmarked, ud fra borgerens ressourcer og 

kompetencer.  

• Tidlig indsats for nysygemeldte. 

• Tidlig virksomhedsvendt indsats og fokus på delvise 

raskmeldinger.   

 

Succeskriterier: 

Andelen af sygedagpengemodtagere og borgere i 

jobafklaringsforløb skal udvikle sig bedre end 

landsgennemsnittet i løbet af 2023. 

 

Flere på 

ledighedsydelse 

kommer i arbejde 

Handlinger: 

Etablering af de gode overgange fra anden forsørgelse til 

ledighedsydelse, herunder en særlig opmærksomhed på en 

tidlig jobrettet indsats i overgangen, så arbejdsgiver til 

fleksjob findes så tidligt som muligt. 

 

Styrket tidlig virksomhedsrettet indsats. 

 

Fastholdelse gennem styrket opfølgning på etablerede 

fleksjob. 

 

Succeskriterier: 

Andelen af ledige fleksjobvisiterede skal udvikle sig bedre 

end landsgennemsnittet i løbet af 2023. 

 

Færre langtidsledige Handlinger: 

Brug af ordinære løntimer og anden virksomhedsvendt 

indsats for at forebygge langtidsledighed.  

 

Styrket vejledning til ledige om mulighederne for 

brancheskift og opkvalificering. 

 

Succeskriterier: 

Den gode position på andelen af langtidsledige relativt til 

landsplan skal fastholdes, og udviklingen i løbet af 2023 

skal derfor være mindst på niveau med landsplan.  

 

 

 

Repatriering 

Beskæftigelsesafdelingen vejleder alle borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 

om muligheder for repatriering i de løbende opfølgningssamtaler under borgerens 

kontaktforløb. Desuden har Beskæftigelsesafdelingen en vejledningsforpligtigelse for de 

øvrige borgere, der er omfattet af repatrieringsbestemmelserne. Det drejer sig om 

borgere, der har 18 måneders ledighed inden for de seneste 24 måneder. Denne 

målgruppe vejledes om repatriering hvert andet år, hvilket følger lovgivningen.  

 

Når borgeren giver udtryk for et ønske om at vende tilbage til hjemlandet, henviser 

kommunen borgeren til Dansk Flygtningehjælp, som har ansvaret for den nærmere 

rådgivning om økonomi, forhold i hjemlandet mv. Dansk Flygtningehjælp tilbyder en 
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personlig samtale med en rådgiver med henblik på at give borgeren det bedst mulige 

grundlag at træffe sin beslutning på. Hvis borgeren fortsat er interesseret i repatriering, 

overtager Beskæftigelsesafdelingens Integrationsfunktion, der sammen med 

Ydelsescentret fortsætter vejledning og hjælp til borgeren. 


