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Beskæftigelsesplan 2015 
 

Indledning 
 

 

Beskæftigelsesplanens opbygning 

 

Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1–4 er 

beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske for Silkeborg 

Kommune/Jobcenter Silkeborg. Mål 5-7 er supplerende, lokale målsætninger, der 

udspringer af Arbejdsmarkedsudvalgets prioriteringer. 

 

Kapitel 2 præsenterer kort nogle af de centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer for 

Jobcenter Silkeborg ift at sikre borgernes mulighed for uddannelse, job og selvforsørgelse. 

 

Kapitel 3 præsenterer kort politikker, strategier og fokuspunkter for 

beskæftigelsesindsatsen i 2014, som retter sig mod både borgere og virksomheder. 

 

Kapitel 4 viser beskæftigelsesindsatsens budget for 2015 (bilag følger). 

 

Kapitel 5 omfatter tillæg 1-2 (bilag følger). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Side 2 

1. Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 
 

Det er Arbejdsmarkedsudvalgets overordnede mål, at hjælpe flest mulige borgere i varig 

beskæftigelse. 

 

1.1 Beskæftigelsesministerens mål (1-4) 

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende 4 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015. 

 

Beskæftigelsesministerens mål 1 

Flere unge skal have en uddannelse. 

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af 

kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også 

gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af 

faglig-, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi 

sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en 

uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens 

arbejdsmarked 

 

Handlinger 

Indsatsen sker bl.a. gennem kvalificeret uddannelsesvejledning, brobygning til 

ungdomsuddannelserne samt helhedsindsats og intensiveret støtte til unge med særlige 

behov, f.eks. gennem mentorordninger. 

 

Succeskriterium 

Niveauet for antal unge der påbegynder og fastholdes i en ungdomsuddannelse er højere i 

2015 end i 2014. 

 

Beskæftigelsesministerens mål 2 

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og 

sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå 

en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter im- 

plementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen 

og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig 

og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en 

tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil 

understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i 

gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. 

 

Handlinger 



 

 

 

 

 

 

Side 3 

Handlingerne er identiske med handlingerne under mål 5 og 6, der også har fokus på en 

tværfaglig og sammenhængende indsats:  

 

1) Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for 

de 2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget 

livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. 

 

2) Unge mænd på kontanthjælp skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de 

lovpligtige handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får 

konkrete og koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, 

herunder eksempelvis inddragelse af mentorer, frivillige/netværk. 

 

Succeskriterier: 

Succeskriterierne er identiske med succeskriterierne under mål 5 og 6: 

 

1) At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne 

målgruppe. 

 

2) At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens 

støtte i én handleplan. 

 

Beskæftigelsesministerens mål 3 

Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke 

mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, 

at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige, 

der er i risiko for at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på 

arbejdsmarkedet. 

 

Handlinger 

Langtidsledigheden bekæmpes gennem screening af, samt tidlig og målrettet indsats for, 

borgere med risiko for langtidsledighed. Virksomhedsrettede tilbud og uddannelse skal i 

samspil medvirke til et reducere langtidsledigheden. 

 

Succeskriterium 

Langtidsledigheden skal være mindre i 2015 end i 2014. 

 

Beskæftigelsesministerens mål 4 

En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. 

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en 

proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og 

opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende 

sygemelding. 

 



 

 

 

 

 

 

Side 4 

Handlinger 

Et styrket samarbejde med virksomhederne udmøntes bl.a. gennem etablering af flere 

virksomhedsrettede forløb samt professionalisering af Jobcentrets rekrutterings- og 

fastholdelsesservice til virksomhederne. 

 

Succeskriterium 

Jobcentret har i 2015 samme niveau for mængden af virksomhedsrettede forløb som i 

2014, selv om der forventes et fald i antal forsikrede ledige. 

 

1.2 Lokale mål i beskæftigelsesindsatsen i 2014 (mål 5-7) 

 

5. mål (lokalt mål) 

Metodeudvikling af indsatsen for de mest udsatte borgere. 

De mest udsatte borgere er også de sværeste at hjælpe i job og selvforsørgelse, hvilket 

fordrer kontinuerlig faglig metodeudvikling. Silkeborg Kommune satser derfor på at 

udvikle projekter, der kan skabe mere viden om, hvordan denne gruppe kan hjælpes 

tættere på arbejdsmarkedet. 

 

Handlinger 

Jobcentret skal i 2015 gennemføre to projekter, der kvalitetsudvikler indsatsen over for de 

2 x 15 mest udsatte borgere, der har behov for en særlig indsats for at opnå øget 

livskvalitet og for at reducere udgiften til forsørgelse. 

 

Succeskriterium 

At projekterne er medskabende af evidens for, hvad der virker over for denne målgruppe. 

 

6. mål (lokalt mål) 

Øget sammenhæng i indsatsen for unge mandlige kontanthjælpsmodtagere. 

Erfaringer viser, at gruppen af unge mænd på kontanthjælp ofte har mangeartede og 

sammensatte problemstillinger. Problemstillingerne spænder f.eks. fra brug af rusmidler 

og alkohol til depressioner, stress og andre mentale udfordringer, dårlig hygiejne mv. 

Silkeborg Kommune skal derfor tilbyde målgruppen en styrket tværfaglig, 

sammenhængende og helhedsorienteret indsats for at hjælpe dem til højere livskvalitet og 

til selvforsørgelse gennem uddannelse eller ordinær beskæftigelse. 

 

Handlinger 

Den enkelte borger skal tilbydes en samlet handleplan, der favner de lovpligtige 

handleplaner på tværs af kommunens fagområder og fremmer at borgeren får konkrete 

og koordinerede beskæftigelsesrettede, sundhedsrettede og sociale tilbud, herunder 

eksempelvis inddragelse af mentorer, frivillige/netværk. 

 

Målet tænkes ind i et tværfagligt samarbejde mellem Socialsektionen, Jobcentret, 

Sundhed og Omsorg, Familiesektionen, Socialpsykiatrien og netværk/frivillige. 

 



 

 

 

 

 

 

Side 5 

Succeskriterium 

At den udvalgte målgruppe af unge mænd på kontanthjælp får samlet kommunens støtte i 

én handleplan. 

 

7. mål (lokalt mål)  

 

Jobcentret videreudvikler den målrettede hjælp til borgere, der ønsker at blive 

iværksættere. 

 

Handlinger 

Jobcentret samarbejder med eksisterende virksomhedsejere og ErhvervSilkeborg om bl.a. 

målrettede iværksætterforløb og mentorhjælp til borgere, der ønsker at starte egen 

virksomhed. 

 

Succeskriterium 

Jobcentret har i 2015 hjulpet 10 nye virksomheder i gang. 

 

2. Centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer 
I dette afsnit beskrives kort nogle af de overordnede tendenser og udfordringer i 

beskæftigelsesudviklingen i Silkeborg Kommune. Beskrivelsen tager afsæt i 

Beskæftigelsesregion Midtjyllands seneste ”Kommunebeskrivelse”, der beskriver 

udviklingen i 2013. For uddybende beskrivelser henvises til Kommunebeskrivelsen. 

 

Generelle tendenser 

Beskæftigelsen er faldet med 1,3 % i 2013 bl.a. for kortuddannede og faglærte, mens 

beskæftigelsen er steget for de videregående uddannede. Dog er ledigheden også faldet 

med samlet set 13,8 % i løbet af 2013, og er således på det laveste niveau siden midten 

af 2009. Der opleves strukturelle forskelle i ledigheden, f.eks. har 3F en ledighed på over 

9 %, mens DSA (sygeplejersker mv.) har en ledighed på kun 1 %. 

 

Unge 

I december 2013 var 11,4 % af de 16-29-årige på offentlig forsørgelse. Andelen er højere 

end gennemsnittet for regionen (10,5 %). Langt hovedparten af de 15-17-årige i 

Silkeborg er i gang med en uddannelse eller med forberedende aktiviteter, og kun 1 % er 

hverken i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Der opleves stadig udfordringer med, 

at de unge fravælger erhvervsuddannelserne, da kun 22,3 % af de afsluttende 

grundskoleelever valgte en erhvervsuddannelse i 2013. Der er fortsat udfordringer med 

frafald på ungdomsuddannelserne, specielt på erhvervsuddannelserne. 

 

Langvarig offentlig forsørgelse 

Niveauet for offentligt forsørgede i Silkeborg er lidt lavere end gennemsnittet for 

Midtjylland. 45 % af de offentligt forsørgede i Silkeborg har modtaget forsørgelse i over 3 

år. Hovedparten er førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Antallet af 



 

 

 

 

 

 

Side 6 

ressourceforløb er steget i Silkeborg i løbet af 2013 og samtidig har der været et markant 

fald i tilgangen til førtidspension og en marginal stigning i antal langvarigt forsørgede. 

 

Langtidsledighed 

Næsten en tredjedel af de ledighedsberørte i Silkeborg er langtidsledige og andelen er den 

næsthøjeste i Midtjylland. I 2013 år er det samlede antal langtidsledige faldet med 14,3 

%. Dog er antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere mere end fordoblet, hvilket 

også er gældende for regionen som helhed. Blandt forsikrede ledige er der relativt mange 

udfaldstruede medlemmer af 3F.  

 

Samarbejde med virksomheder 

34 % af virksomhederne samarbejdede med Jobcentret i Silkeborg i 2013 og 13,2 % 

havde et samarbejde med andre jobcentre. Udviklingen i Jobcenter Silkeborgs 

samarbejdsgrad med virksomhederne var i 2013 mere positiv end udviklingen i Midtjylland 

som helhed. Der er potentiale for at udbygge samarbejdet med virksomhederne, herunder 

de mindre virksomheder. 

 

3. Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede 

indsats 
 

Jobcenter Silkeborg vil i 2015 bygge indsatsen på fem grundlæggende søjler: 

 

1. Høj grad af borgerindflydelse med valgmuligheder i - og let tilgængelighed til - den 

beskæftigelsesfremmende hjælp. 

2. Fokus på at hjælpe borgerne hurtigst mulig i varig beskæftigelse og størst mulig 

grad af selvforsørgelse ved hjælp af kompetenceudvikling gennem uddannelse, 

kurser og virksomhedsrettede forløb. 

3. Målrettede indsatser gennem screening af den enkelte borgers særskilte behov, 

potentialer og udfordringer. 

4. Sammenhængende og tværfaglige indsatser hvis borgeren har sammensatte 

problemstillinger, der står i vejen for uddannelse eller job. 

5. Et tæt samarbejde med virksomhederne om f.eks. rekruttering og fastholdelse af 

medarbejdere samt virksomhedsrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere 

 

Politik og strategier 

Jobcentrets beskæftigelsesindsats vil være forankret i de politisk vedtagne politikker og 

strategier og tilrettelægges inden for rammerne af disse, herunder: 

 Silkeborg Kommunes beskæftigelsespolitik. I efteråret 2014 udarbejder Silkeborg 

Kommune en ny beskæftigelsespolitik gældende fra 2015 og årene frem. 

 Ungestrategien der koordinerer kommunens indsatser, der fremmer de unges vej 

mod uddannelse og job. 

 Strategi for kontant- og uddannelseshjælp. I efteråret 2014 udarbejder Silkeborg 

Kommune en ny strategi for kontanthjælp og uddannelseshjælp. 



 

 

 

 

 

 

Side 7 

 Garanti for kompetenceudvikling der giver borgere med mindst 6 måneders 

ledighed mulighed for selv at vælge mindst et uddannelses- eller kursusforløb i op 

til 12 måneder. 

 Aftale om initiativer til fremme af samarbejde om vækst og udvikling i Silkeborg 

Kommune 

 

Fokusområder vedr. unge 

Indsatsen for at hjælpe flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse bliver 

videreudviklet, ikke mindst gennem garantiskolesamarbejdet mellem kommunen, 

ungdomsuddannelserne og produktionshøjskolen. Bl.a. gennem fortsat styrkelse af 

uddannelsesvejledningen, brobygning/overgange mellem udskolingen og 

ungdomsuddannelserne samt særlig helhedsindsats til de unge, der har brug for ekstra 

hjælp til at gennemføre uddannelse. Kommunen har desuden etableret en Ungeguide, 

med fysisk nærhed til Teknisk Skole, som omfatter UU og sagsbehandlingen for 

uddannelseshjælpsmodtagere og som skal fungere som unges indgang til 

uddannelsesvejledning, støtte og rådgivning ift. uddannelse og andre relevante forhold i 

de unges liv (sundhed, privatøkonomi osv.). 

 

Fokusområder vedr. langvarig offentlig forsørgelse og langtidsledighed 

Jobcenter Silkeborg vil nedbringe antallet af langvarigt offentlig forsørgede ved at tilbyde 

relevante målgrupper en tidlig og forebyggende indsats. De enkelte afdelinger foretager 

en screening af, hvilke borgere, der er i risikogruppen for at modtage længerevarende 

offentlig forsørgelse. Jobcentret vil endvidere ved hver jobsamtale have fokus på, om job- 

eller uddannelsesplanen skal justeres på kort og/eller lang sigt. 

 

Jobcentret vil fortsat have fokus på overgange i forbindelse med skift af 

forsørgelsesydelse. 

 

For målgrupper med en koordinerende sagsbehandlerrolle vil jobcentret styrke rollen via 

intern uddannelse, således at alle koordinerende sagsbehandlere kender deres 

kerneopgave og har samme forståelse heraf. Indsatsen vil være tværfaglig og 

sammenhængende. 

 

Jobcentret vil have fortsat fokus på, at tilbudsviften forebygger, at borgere bliver 

langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. Silkeborg Kommune vil endvidere 

videreudbygge samarbejdet internt mellem ’søjlerne’ i kommunen og med eksterne 

samarbejdspartnere. 

 

I 2015 vil der også fortsat være fokus på en særlig indsats til forsikrede ledige, der 

risikerer at miste retten til dagpenge, bl.a. gennem samarbejde med a-kasser og 

tværkommunale initiativer mv.  Jobcentret vil have fokus på en tidlig indsats for de 

borgere, der allerede i begyndelsen af ledigheden vurderes at være i risiko for udfald af 

dagpengesystemet og en intensiveret indsats for de langtidsledige borgere, der er tæt på 

at opbruge dagpengeretten. Muligheden for at modtage den midlertidige 



 

 

 

 

 

 

Side 8 

arbejdsmarkedsydelse, for ledige der har opbrugt dagpengeretten, er gældende gennem 

hele 2015, og derfor vil Jobcentret have fokus på en rettidig virksomhedsrettet indsats for 

denne gruppe. 

 

Fokusområder vedr. samarbejdet med virksomheder 

Jobcenter Silkeborg videreudvikler de seneste års styrkelse af den virksomhedsrettede 

indsats bl.a. med fokus på: 

• Øget brug af virksomhedsrettede tilbud til de ledige 

• Professionalisering af service til virksomheder i forbindelse med rekruttering af 

nye medarbejdere, fastholdelse af medarbejdere mv. 

• Anvendelse af jobrotation 

 

Jobcentrets vil i 2015 have som mål at opretholde niveauet for virksomhedsrettede forløb, 

selv om der forventes et fald i antal forsikrede ledige. Med andre ord forventes relativt 

flere virksomhedsforløb pr. ledig.  

 

4. Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 
Følger når budgettet for 2015 er fastlagt. 

 

5. Tillæg til Beskæftigelsesplanen 
a.  Samlet oversigt over målene for 2015. 

b.  LBR-plan for særlige virksomhedsrettede initiativer. Den vedlægges senest 

31.01.2015. 


