
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Beskæftigelsesplan 2022, Silkeborg Kommune 
 

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

Silkeborg Kommunes beskæftigelsesplan af Arbejdsmarkedsudvalgets politiske mål for 

beskæftigelsesområdet i 2022. Målene indgår samtidig i kommunens budget 2022.  

 

Beskæftigelsesplanen omfatter desuden en lovpligtig tilføjelse om, hvordan Silkeborg 

Kommune håndterer vejledning og rådgivning om repatriering. 

 

Arbejdsmarkedsudvalgets mål for 2022 

 

Fælles mål mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget: 

 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalgets egne mål: 

 

 

Michael Anderson (15236) 

Beskæftigelsesafdelingen 

Michael.Anderson@silkeborg.dk 

Søvej 1, 8600 Silkeborg 

Sagsnr.: EMN-2021-00050 

 

Søvej 1 • 8600 Silkeborg 

Tlf.: 89 70 10 00 

www.silkeborg.dk 

Mål Handlinger Succeskriterium 

Flere voksne borgere med 

komplekse og sammensatte 

problemstillinger skal 

tilbydes en 

helhedsorienteret og 

sammenhængende indsats 

med henblik på at opnå 

størst mulig selvhjulpenhed 

og selvforsørgelse gennem 

job eller uddannelse.   

 

Socialafdelingen og 

Beskæftigelsesafdelingen vil 

fortsætte implementering af 

en samarbejdsmodel for en 

helhedsorienteret og 

tværfaglig indsats, der med 

afsæt i den nye forventede 

Hovedlov på området 

indeholder elementer om 

færre kontaktflader, en 

enkelt indgang til 

kommunen, en 

helhedsorienteret plan og en 

koordineret sagsbehandling. 

Med udgangen af 2022 er 

samarbejdsmodellen en 

integreret del af 

afdelingernes tværgående 

indsats for borgere med 

komplekse 

problemstillinger. 



 

 

 

 

Side 2 

Mål Handlinger Succeskriterium 

Flest mulige borgere skal i 

hel eller delvis 

selvforsørgelse. 

Videreudvikle og forankre 

indsatser på de forskellige 

målgruppeområder med 

anvendelse af 

virksomhedsrettede indsats, 

tværgående indsatser for 

udsatte ledige samt 

styrkelse af jobsøgning i 

retning af mangelområder. 

 

Videreudvikle 

evidensbaseret 

beskæftigelsesfaglighed og 

metodeanvendelse med 

særligt fokus på involvering 

af borgere og virksomheder. 

Andelen af borgere, der 

modtager offentlig 

forsørgelse, skal udvikle 

sig bedre end 

landsgennemsnittet i løbet 

af 2022. 

 

 

Flere udsatte unge tilbydes 

en helhedsorienteret og 

koordinerende indsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementering af 

Beskæftigelsesafdelingens 

ansvarsområder i den 

tværsektorielle 

samarbejdsmodel for unge 

med fokus på etablering af 

én indgang til kommune for 

de unge, én fælles plan for 

de unge på tværs af 

kommunale afdelinger, de 

unge får én kontaktperson 

og det etableres et 

rådgivende organ, der skal 

sikre og kvalificere 

koordineringen på tværs af 

ungeindsatsen. 

Med udgangen af 2022 har 

mindst 95 procent af de 

unge med sager i flere 

afdelinger én 

sammenhængende plan.  

 

Andelen af 

uddannelseshjælps-

modtagere skal udvikle sig 

bedre end 

landsgennemsnittet i løbet 

af 2022. 

 

Flere unge i 

erhvervsuddannelse 

 

Styrke 

uddannelsesvejledningen i 

retning mod 

erhvervsuddannelse. 

 

Øge synliggørelsen af 

mulige karriereveje inden 

for de erhvervsfaglige fag. 

Mindst 25 procent af 

afgangseleverne fra. 9. og 

10. klasse skal vælge en 

erhvervsuddannelse. 

 

 

Færre på sygedagpenge og i 

jobafklaringsforløb  

 

 

Styrkelse af følgende 

elementer på 

sygedagpengeområdet:  

 

Fokus på tidlig 

arbejdsfastholdelsesindsats 

 

Ud fra borgerens 

ressourcer og kompetencer 

fokus på arbejdsdygtighed 

i forhold til det brede 

arbejdsmarked 

Andelen af 

sygedagpengemodtagere 

og borgere i 

jobafklaringsforløb skal 

udvikle sig bedre end 

landsgennemsnittet i løbet 

af 2022. 

 



 

 

 

 

Side 3 

 

Tættere opfølgning og 

fokus på langvarige sager 

 

Tidlig virksomhedsvendt 

indsats 

Færre på ledighedsydelse 

  

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 fokus på tidlig 

virksomhedsrettet indsats. 

 

Øget vejledning til 

virksomhederne i 

etableringen af fleksjob. 

 

Styrket opfølgning i 

etablerede fleksjob med 

henblik progression i timetal 

i fleksjob, fx i de små 

fleksjob på 10 timer eller 

derunder. 

Andelen af ledige 

fleksjobvisiterede skal 

udvikle sig bedre end 

landsgennemsnittet i løbet 

af 2022. 

Styrket opkvalificering af 

ledige 

  

Fremrykket indsats med 

målrettet opkvalificering og 

virksomhedsrettede 

indsatser for at forebygge 

langtidsledighed. 

 

Styrket vejledning i 

mulighederne i 

opkvalificering og 

brancheskift til ansatte, 

opsagte medarbejdere, 

ledige og arbejdsgivere. 

Der skal i løbet af 2022 

være en stigning i borgere, 

der er afsluttet til job eller 

uddannelse 6 måneder 

efter afsluttet 

opkvalificering.  

Styrket servicering og 

samarbejde med 

virksomhederne   

Tættere dialog og 

opfølgning med 

virksomheder om deres 

vilkår og behov. 

 

Målrettede 

virksomhedsforløb for alle 

målgrupper, herunder 

styrket dialog med 

virksomhederne om fokus 

lønnede timer.  

 

Andelen af borgere i 

virksomhedspraktik skal 

øges i løbet af 2022 

 

Andelen af borgere i 

lønnede timer skal øges i 

løbet af 2022 

 

Mindst 80 procent af 

virksomhederne skal være 

tilfredse med samarbejdet 

med Jobcentret. 



 

 

 

 

Side 4 

 

 

Repatriering 

Ifølge lovgivningen skal der i kommunernes beskæftigelsesplan indgå en beskrivelse af, 

hvordan kommunen arbejder med vejledning om repatriering som led i 

beskæftigelsesindsatsen. 

 

Personer der har haft opholdstilladelse i Danmark i op til 5 år, og er omfattet af 

selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, skal vejledes om repatriering under de 

løbende jobsamtaler. Udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i mere end 

fem år, og som har modtaget kontanthjælpslignende ydelser i mindst 18 ud af de seneste 

36 måneder, skal vejledes om repatriering en gang hvert andet år. 

 

Beskæftigelsesafdelingens Integrationsfunktion udsøger, hvilke borgere der er omfattet af 

reglerne om repatrieringsvejledning og foretager vejledningen. Det konkrete indhold af 

samtalen om mulighed for repatriering tilrettelægges, så vejledningen er fokuseret og 

tilpasset den enkelte borgers situation. 

 

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

borgeren til Dansk Flygtningehjælp, som har ansvaret for den nærmere rådgivning om 

forhold i hjemlandet mv.  

 

Hvis borgeren fortsat er interesseret i repatriering, overtager Beskæftigelsesafdelingens 

Integrationsfunktion, der sammen med Ydelsescentret fortsætter vejledning og hjælp til 

borgerne ift. økonomi, praktiske forhold omkring udrejse mv. 

Andelen af borgere på 

offentlig forsørgelse i 

almene boligområder skal 

fortsat nedbringes 

Ekstraordinær 

beskæftigelsesindsats i 

udvalgte boligområder som 

led i politisk besluttet 

investering. Handlinger med 

fokus på: 

 

Samarbejde med Den 

Boligsociale Helhedsplan og 

lokale virksomheder  

 

Individuel håndholdt indsats 

ift. udvikling mod job og 

uddannelse  

 

Prioritering af 

virksomhedsvendt indsats  

Antallet af ledige, som er 

bosat i de udvalgte 

områder for ekstra indsats, 

skal være faldet fra start 

2022 til slut 2022. 

  


