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INDLEDNING

Vi medvirker til, at borgeren bruger sine ressourcer og har ansvar 

for eget liv. Vi samarbejder om positive forandringer for borgeren, 

virksomheden og lokalsamfundet

VORES KERNEOPGAVE

Borgernes velfærd og kommunens vækst hænger tæt sammen med udviklingen i beskæftigel-

sen. Det skaber trivsel for hele familien, når forældrene er i job og de unge er i uddannelse, og 

dette giver grobund for udvikling af et stærkt lokalsamfund. Derfor hænger en høj kvalitet i 

beskæftigelsesindsatsen også tæt sammen med Odsherred Kommunes vision om at skabe gode 

rammer for vækst, bosætning, og for et aktivt og sundt hverdagsliv.

Beskæftigelsesplanen er Odsherred Kommunes strategi for, hvordan de beskæftigelsesmæssige 

udfordringer i 2021 og 2022 skal håndteres, så flest mulige borgere kan forsørge sig selv, og så 

virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, hvilket er grundlaget for både men-

neskelig og økonomisk velfærd og vækst. Beskæftigelsesplanen udmønter dermed Byrådets 

beskæftigelsespolitiske prioriteringer og de vejledende målsætninger fra beskæftigelses-

ministeriet. Center for Job & Ydelsers kerneopgave afspejler, hvordan disse mål sætter 

rammen for tilgangen og metoder i arbejdet:
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Borgeren i centrum for en tidlig 

beskæftigelsesindsats 

Som et nyt mål har beskæftigelsesmini-

steren fastsat, at alle ledige skal have en 

værdig sagsbehandling. Denne ambition er 

gennemgående for beskæftigelsesindsatsen 

i Odsherred Kommune, hvor der med afsæt i 

borgernes individuelle ønsker og behov er 

fokus på en tidlig indsats, som skal skabe 

tilknytning til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse. En tidlig indsats består af både 

hyppige og rettidige jobrettede samtaler 

tidligt i borgerens forløb. Borgerindsatsen 

foregår enten ude hos virksomhederne med 

fokus på en tidlig opnåelse af ordinær 

beskæftigelse eller hurtig påbegyndelse af 

relevant uddannelse eller opkvalificering, 

der leder til gode jobmuligheder 

efterfølgende.

Som følge covid-19, der ramte Danmark i midten af marts 2020, var der nationalt en 

stor stigning i nyledige borgere, hvorfor strategien de kommende år især har fokus på hurtigt 

at få afdækket den enkelte lediges kompetencer og behov, så der i samarbejde med borgeren 

kan tilrettelægges den kortest mulige vej til varig beskæftigelse. 

I Odsherred Kommune er der succes med at anvende opkvalificering i udbredt grad, hvilket 

sammen med et evt. brancheskift, benyttes for at kunne imødekomme arbejdsmarkedets 

behov. Et fokus på opkvalificering og uddannelse gælder både for nyledige, der er blevet ramt 

af covid-19 krisen, og for dem, der generelt har haft svært ved at få fodfæste på 

arbejdsmarkedet. Helt centralt for denne indsats er, at Center for Job & Ydelser er på forkant 

med virksomhedernes behov og kan rådgive dem om rekruttering, opkvalificering og 

fastholdelse. Et serviceorienteret samarbejde med virksomhederne er derfor også et 

omdrejningspunkt for Center for Job & Ydelsers indsats.

Når der er en ambition om en værdig sagsbehandling betyder det også, at der i Odsherred 

Kommune lægges vægt på, at beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges i samarbejde med 

kommunens centre på velfærdsområderne. Borgerne skal generelt sikres enkle forløb og 

effektive løsninger. I Odsherred Kommune vurderes dette at kunne understøtte en mere 

meningsfuld indsats for den enkelte borger, og dermed også et større ejerskab, ansvar og 

motivation for indsatsen, hvilket er grundlæggende for Center for Job & Ydelsers tilgang til 

beskæftigelsesindsatsen og til de borgere, der er en del af denne indsats.

Ministerens beskæftigelsesmål 2021

1. Alle ledige skal have en værdig 

sagsbehandling 

2. Flere ledige skal opkvalificeres 

3. Flere flygtninge og 

familiesammenførte skal være 

selvforsørgende 

4. Flere personer med handicap skal i 

beskæftigelse 

5. Virksomhederne skal sikres den 

nødvendige og kvalificerede 

arbejdskraft
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Beskæftigelsesplanen funktion og opbygning

Beskæftigelsesplanen er et redskab for 

Økonomiudvalget og Center for Job & Ydelser 

til styring af beskæftigelsesindsatsen. 

Odsherred Kommunes beskæftigelsesplan er 

gældende for 2021 og 2022. I perioden vil 

der være afrapportering på de beskrevne 

fokusområder to gange årligt. Beskæf-

tigelsesplanen revurderes og justeres om 

nødvendigt én gang årligt.

Beskæftigelsesplanen er først og fremmest 

skrevet på baggrund af de resultater og 

effekter, der har været af beskæf-

tigelsesindsatsen i de forløbne år. Dette 

sammenholdes med de tendenser og 

udfordringer, der ses på beskæftigelses-

området i de kommende år, hvilket ligger til 

grund for de 7 udvalgte fokusområder, som 

gennemgås i planen. For hvert fokusområde 

gennemgås den seneste status på området, 

den strategiske tilgang og det fokus, der 

fremover vil være for, hvert område. 

Det omhandler afrapporteringen af 

nærværende beskæftigelsesplan.

1. Jobparate

2. Understøttelse af det lokale erhvervsliv

3. En sammenhængende ungeindsats

4. Sygemeldte borgere

5. Helhedsorienteret indsats

6. Integration

7. Beskæftigelse for personer med handicap

DE SYV FOKUSOMRÅDER
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TENDENSER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Odsherred Kommune har oplevet en positiv udvikling på beskæftigelsesområdet gennem en 

længere årrække. Fra 2016 og frem til 2019 faldt ledigheden i kommunen med over 30 procent 

(se Figur 1), hvilket er cirka 12 procentpoint mere end hele regionen i samme periode.

Årstal 2016 2017 2018 2019 Udvikling fra 2016 til 2019

Beskæftigede 12.850 12.850 13.110 13.100 250 1,9%

Ledige 760 710 610 530 -150 -30,3%

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Kommunefremskrivning, september 2020

Den positive udvikling var også forventet ved begyndelsen af 2020. Men som følge covid-19 

nedlukningen, der ramte Danmark i midten af marts 2020, steg ledigheden markant, både på 

landsplan og lokalt. Blot fire uger efter nedlukningen steg antallet af tilmeldte ledige på 

landsplan med ca. 45.000 personer1. Ledigheden steg særligt indenfor brancher, der var 

underlagt flest restriktioner og smittehæmmende tiltag, herunder luftfart samt hotel og 

restaurationsbranchen.

I Odsherred Kommune omfattede ledigheden især en stigning i A-dagpengemodtagere og  

jobparate kontanthjælpsmodtagere, der steg med knap 27 procent fra februar til maj 2020.

Figur 2: Udviklingen i antal ledige jobparate i Odsherred Kommune

Figur 1. Udviklingen i ledighed og beskæftigede blandt 16-64 årige i Odsherred Kommune, fra 2016 til 2019

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA 

1 Kilde: Danmarks Nationalbank, 2020 - https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/09/ 

ANALYSE_nr.%2018_Udsigt%20til%20moderat%20lavkonjunktur%20det%20n%C3%A6ste%20%C3%A5rs%20tid.pdf
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Blandt de mest fremtrædende brancher i Odsherred var det især transport, lager, service og 

turisme, der blev hårdest ramt som følge af nedlukningen. Dette understøttes når man kigger 

på arbejdskraftreserven (antal jobklare ledige) fordelt på brancher i kommunen, hvor der bl.a. 

ses en stigning på over 30 procent inden for transport-og lagerbranchen mellem marts og juni 

20202. 

Der er generelt en forventning om, at ledigheden vil forblive høj de kommende år. Ifølge en 

fremskrivning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)3 ventes bruttoledigheden 

i regionen at være på 16.070 personer ved udgangen af 2021, hvilket vil være knap 20 procent 

højere end 2019. Isoleret set for Odsherred Kommune er fremskrivningen ikke lige så markant. 

Da en stor andel af arbejdskraften i kommunen er sæsonkorrigeret og findes i brancher såsom 

service og turisme, vurderes det, at en del af de nyledige vil blive genansat indenfor samme 

branche, efterhånden som aktivitet genoprettes. Den kommende tids aktivitet er dog 

forbundet med stor usikkerhed og afhænger i høj grad af covid-19 pandemiens effekt og 

varighed. 

De mange konsekvenser af pandemien betyder helt generelt, at det vil tage tid, før det 

økonomiske opsving, der var i årene frem til 2020, er fuldt genoprettet, og Danmark ikke 

længere befinder sig i lavkonjunktur. Ifølge Danmarks Nationalbank  er det forventeligt, at 

dansk økonomi og herved beskæftigelsen først er fuldt genoprettet ved udgangen 2022. 

Dermed skrives nærværende beskæftigelsesplan under forudsætning af, at de kommenende år 

vil være præget af moderat lavkonjunktur, forhøjet ledighed og utilstrækkelige beskæftigel-

sesmuligheder set i forhold til situationen frem til marts 2020. Derfor centreres det overordnet 

fokus for beskæftigelsesindsatsen i Odsherred Kommune omkring en tidlig og effektiv indsats 

for kommunes ledige borgere, for at modarbejde risikoen for langtidsledighed. Ligeledes er et 

tæt samarbejde og understøttelse af virksomhederne en forudsætning for at sikre ledige 

borgere gode beskæftigelsesmuligheder, samt skabe gode vilkår for det lokale erhvervsliv, der 

medvirker til vækst i lokalsamfundet. 

2 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Plandata, 2020

3 Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), 2020 - https://www.star.dk/da/viden-og-tal/udvikling-paa-

arbejdsmarkedet/kommunefremskrivning/

4 Kilde: Danmarks Nationalbank, 2020 - https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2020/09/ 

ANALYSE_nr.%2018_Udsigt%20til%20moderat%20lavkonjunktur%20det%20n%C3%A6ste%20%C3%A5rs%20tid.pdf
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JOBPARATE

Fokusområde 1

Jobparate borgere på A-dagpenge eller kontanthjælp skal i beskæftigelse eller 

påbegynde uddannelse. Gennem en tidligt tilrettelagt indsats vil Center for Job 

& Ydelser i samarbejde med den ledige borger finde den kortest mulige vej til 

beskæftigelse eller uddannelse.

Vejen til beskæftigelse gennem tidlig Indsats

Erfaring viser, at jo længere en borgers ledighedsperiode er, desto sværere er det at komme

tilbage i beskæftigelse. Derfor er det afgørende, at ledige borgere så tidligt som muligt i deres

ledighedsperiode får vejledning om gode jobmuligheder, rådgivning i forhold til brancheskift,

og information om jobrettet opkvalificering og uddannelse.

Med en forventning om at de kommende år vil have utilstrækkelige beskæftigelsesmuligheder 

for ledige borgere, ser Odsherred Kommune et stort behov for at målrette fokus på en tidlig 

indsats for de jobparate borgere for at sikre, at borgerne kommer hurtigt tilbage i 

beskæftigelse eller påbegynder en uddannelse, og dermed undgår langtidsledighed. 

Stigning i antallet af jobparate borgere

I september 2020 havde Odsherred Kommune 715 jobparate borgere (A-

dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere). Sammenholdes det med

samme periode i 2019, hvor kommunen havde 561 jobparate borgere, viser det

en stigning på over 27 procent (kilde: Jobindsats.dk). Dette skyldes især en

stigning i A-dagpengemodtagere, der udgør 79 procent af det samlede antal

jobparate i kommune 5.

Ved opretholde et højt serviceniveau under covid-19 nedlukningen har

indsatsen i Center for Job & Ydelsers medvirkede til, at en stor andel af

nyledige kom tilbage i beskæftigelse. Men med forventning, at ledigheden

fortsat er stigende og beskæftigelsesmuligheder vil være begrænset, vil der

fortsat ligge en stor opgave de kommende år i at sikre, at jobparate borgere

kommer tilbage i beskæftigelse.

Side 6 af 29

5 Kilde: Jobindsats.dk



Den tidlige indsats tager udgangspunkt i den første jobsamtale med borgeren, hvor de indi-

viduelle forudsætninger og behov afdækkes. På baggrund af dette tilrettelægges indsatsen for 

borgeren med fokus på at finde den kortest mulige vej mod varig beskæftigelse. For jobparate 

borgere på A-dagpenge tilrettelægges indsatsen ligeledes i tæt dialog og samarbejde med a-

kasserne. 

I den tidlige indsats for jobparate er der især fokus på virksomhedsrettet aktivering (i form af 

virksomhedspraktik eller løntilskud), småjobs eller ordinær ansættelse, med henblik på at 

styrke borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. Som et supplement til den virksomheds-

rettede aktivering, aktiveres jobparate borgere på kontanthjælp i nytteindsats efter senest 4 

ugers ledighed. I nytteindsatsen udfører borgeren samfundsnyttige opgaver i kommunen. For-

målet med nytteindsatsen er motivere og opkvalificere den ledige borger til hurtigst muligt at 

søge mod job eller uddannelse.

Hyppige og personlige samtaler

Foruden den hurtige igangsættelse af indsatsen, er en vigtig del af den tidlige indsats, 

hyppigheden af samtaler. En ledig borgers muligheder for at komme tilbage i beskæftigelse er 

oftest størst i starten af ledighedsperioden. Derfor intensiveres hyppigheden af samtaler i 

starten af ledighedsperioden for at fastholde den jobparate borgers motivation for jobsøgning, 

samt at sikre jævnlig opfølgning på borgerens progression mod beskæftigelse. For at under-

støtte en individuelt tilrettelagt indsats, varetages opfølgningen fra samtale til samtale af en 

personlig jobkonsulent, som samarbejder med den jobparate borger om at opnå progression 

imod beskæftigelse.

Opkvalificering med et jobrettet fokus

Hvis en ledig borger mangler bestemte kvalifikationer eller kompetencer til et konkret job, 

tilbydes borgeren så vidt muligt den nødvendige opkvalificering eller uddannelse - hvilket ikke 

er en lovbestemt rettighed, men en udvidet service i Odsherred Kommune. 

I midten af 2020, som modsvar til den stigende ledighed som følge af covid-19 nedlukningen, 

udvidede regeringen en del af de jobrettede uddannelses- og opkvalificeringspuljer. 

Udvidelsen indebar bl.a., at ufaglærte ledige over 30 år har ret til et uddannelsesløft på 110 

procent af dagpengesatsen frem til udgangen af 2021, ved påbegyndelse af en erhvervs-

uddannelse inden for mangelområder. Puljeudvidelserne imødekommer i høj grad Odsherred 

Kommunes kontinuerlige fokus på brugen af tidlig opkvalificering og uddannelse som vej til 

beskæftigelse, og dette vil også være med til at forme indsatsen på området de kommende år. 
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Dermed er opkvalificering og uddannelse fortsat et centralt fokus i den tidlige indsats for 

jobparate borgere. For ufaglærte eller kortuddannede jobparate vil indsatsen især fokusere 

på at screene behovet for- og informere borgeren om- relevant opkvalificering eller 

uddannelse, såsom voksenlærlingeordning eller uddannelsesløft. For faglærte jobparate vil 

fokus i højere grad være opkvalificering med henblik på brancheskift, opdatering af CV eller 

eventuelle jobrettede kompetenceløft. Dette skal sikre, at flest mulige jobparate borgere 

opnår de kompetencer, som imødekommer virksomhedernes behov for arbejdskraft. 

Odsherred Kommune ser også et behov for en tidlig indsats for ledige dimittender og 

nyuddannede faglærte. For denne målgruppe indebærer den tidlige indsats et 6 ugers 

individuelt jobrådgivningsforløb, hvor der er fokus på en høj søgeintensitet inden for 

dimittendens eller den nyuddannedes faglærtes felt. Desuden er der fokus på generel 

understøttelse af matchning mellem virksomheder og dimittenders kvalifikationer, samt at 

afsøge mulighederne for faglig og geografisk mobilitet.

Tilrettelagt indsats for jobparate seniorer

I 2020 oplevede Odsherred Kommune en større stigning i antallet af ledige seniorer over 50 

år. Særligt antallet jobparate seniorer på A-dagpenge steg markant. I perioden fra januar til 

september 2020 steg antallet af jobparate over 50 år på A-dagpenge med 23 procent og 

udgjorde dermed 43 procent af det samlede antal A-dagpengemodtagere i kommunen. Dette 

er højere end gennemsnittet for hele Region Sjælland, hvor jobparate over 50 år kun udgør 

37 procent af det samlet  antal A-dagpengemodtagere6. 

Derfor har Odsherred et særligt fokus på at få jobparate seniorer over 50 år hurtigt tilbage i 

beskæftigelse. De jobparate seniorer har oftest oparbejdet stærke erhvervskompetencer og 

har mange års erfaring inden for samme brancheområde, hvorfor målgruppen kræver en 

anden indsats, end for yngre ledige med færre års arbejdserfaring. 

Allerede i 2020 igangsatte Center for Job & Ydelser en særligt tilrettelagt indsats for 

målgruppen, der tager udgangspunkt i at dokumenterer den lediges kompetencer og 

erfaringer gennem optimering af CV, samt motivere den ledige borger mod et muligt job og 

brancheskifte. Foruden denne indsats vil Center for Job & Ydelser fokusere på at matche 

jobparate seniorers kompetencer med virksomheder, der har mangel på kvalificeret 

arbejdskraft.

Vores fokus vi være:
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1. Alle jobparate borgere vil ved første jobsamtale modtage en tilrettelagt 

beskæftigelses-understøttende indsats, især med fokus virksomhedsrettet 

aktivering.

2. Alle jobparate kontanthjælpsmodtagere vil ved første jobsamtale få lavet en 

jobplan med en virksomhedsrettede indsats eller start i Odsherred Kommunes 

nytteindsats senest efter 4 ugers ledighed.

3. Gennem tidlig indsats i ledighedsforløbet skal alle ufaglærte eller kortuddannede 

jobparate screenes og informeres om relevant opkvalificering- og 

uddannelsesmuligheder, såsom voksenlærlingeordning, muligheder for 

uddannelsesløft og anden opkvalificering.

4. Alle dimittender og nyuddannede faglærte modtager senest efter 8 ugers ledighed 

tilbud om 6 ugers individuel jobrådgivningsforløb med fokus på etablering af det 

første job efter endt uddannelse.

5. Særligt tilrettelagt indsats for jobparate seniorer over 50 år, med fokus på hurtig 

tilbagevenden i beskæftigelse, bl.a. ved brancheskift, samt dokumentation og 

formidling af den lediges kompetencer og erfaringer gennem optimering af 

borgerens CV.

Vores fokus vi være:

Side 9 af 29



UNDERSTØTTELSE AF DET LOKALE ERHVERVSLIV 

Fokusområde 2



UNDERSTØTTELSE AF DET LOKALE ERHVERVSLIV

Fokusområde 2

Gennem et serviceorienteret og tæt samarbejde med erhvervslivet i Ods-

herred Kommune vil Center for Job & Ydelser imødekomme virksomhedernes

behov for rekruttering, fastholdelse og opkvalificering samt sikre, at

virksomhederne har de bedste muligheder for at trives og skabe vækst.

Den rigtige arbejdskraft på det rette tidspunkt

Foruden et højt serviceniveau er det vigtigt, at Center for Job & Ydelser løbende har indblik i, 

hvad virksomhedernes behov for arbejdskraft er, så centret medvirker til, at virksomhederne 

kan få den nødvendige arbejdskraft på det rette tidspunkt. Gennem en løbende behovs-

afdækning af virksomhedernes rekrutterings- og kompetencebehov vil Center for Job & Ydelser 

forbedre sin opkvalificeringsindsats, hvilket samtidig kan modarbejde risikoen for de 

flaskehals-problemer, der opstår, når de lediges kvalifikationer ikke imødekommer 

virksomhedernes efterspørgsel for arbejdskraft. 

Center for Job & Ydelser er én af flere centrale rekrutteringskanaler som virksomhederne 

benytter i Odsherred Kommune. Derfor koordinerer centret både med eksterne og interne 

samarbejdspartner, herunder Odsherred Erhvervsservice og Odsherred Erhvervsforum, om at 

imødekomme virksomhedernes rekrutteringsbehov.

Kvalificeret arbejdskraft på det rette tidspunkt samt fastholdelse af medarbejdere er en vigtig 

forudsætning for virksomhedernes drift og udvikling. Ligeledes skaber virksomheder i vækst 

nye arbejdspladser og sikrer kommunes borgere gode beskæftigelsesmuligheder. De lokale 

virksomheder spiller dermed den centrale rolle i beskæftigelsesindsatsen i Odsherred. Gennem 

et tæt samarbejde og et højt serviceniveau til virksomhederne – bl.a. i form af understøttelse 

i ansættelsesforhold, refusionsrådgivning, fastholdelse af medarbejdere, rettidig udbetaling af 

flexydelse, understøttelse i IT – vil Center for Job & Ydelser sikre gode vilkår for de lokale 

virksomheder, og bidrage til et sundt og stærkt erhvervsliv i Odsherred Kommune.
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Da virksomhedernes behov for arbejdskraft ofte går på tværs af kommunegrænserne, 

bestræber Center for Job & Ydelser sig på at imødekomme dette behov, ved også samarbejde 

med omkringliggende kommuner om at tilbyde virksomhederne den nødvendige og bedst 

kvalificerede arbejdskraft, og samtidig understøtte, at ledige borgere tilbydes de bedste 

jobmuligheder lokalt og i nærområdet.

Foruden en behovsafdækning vil Odsherred Kommune fortsat have fokus på specifikke mangel-

områder på arbejdsmarkedet, og på hvordan rekruttering hertil kan optimeres. I forbindelse 

med nedlukningen grundet covid-19, oprettede Odsherred Kommune en jobbank for at dække 

rekrutteringsbehovet på det sundhedsfaglige område.

Denne metode viste sig at være effektiv og medførte, at Odsherred Kommune kunne dække 

behovet for ekstra arbejdskraft, samtidig med at nyledige blev hjulpet tilbage i beskæftigelse. 

Det vurderes, at dette initiativ har stort potentiale i beskæftigelsesindsatsen, og det er 

dermed også en del af strategien fremover på rekrutterings-området. I forlængelse heraf er et 

centralt fokus også at målrette og understøtte elevpladser på mangelområder.
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Stigende behov for unge medarbejdere

Behovet for arbejdskraft hos virksomhederne i Odsherred Kommune udvikler sig 

løbende. Gennemgående er dog, at behovet for arbejdskraft især er stort hos lokale 

virksomheder inden for handel og bygge- og anlægsbranchen samt social og 

sundhedsområdet. I disse brancher er der udfordringer med at rekruttere unge, 

kvalificeret medarbejdere, hvilket bl.a. skyldes, at demografien af unge mellem 20-24 

år fortsat bliver mindre i både Odsherred Kommune og resten af Region Sjælland7. 

Derfor har der i de seneste år været stor fokus på voksenlærlingeordningen, hvor 

personer over 25 år kan indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed, der herefter 

har mulighed for at få tilskud til ansættelse voksenlærlingen. Denne ordning har 

mange virksomheder benyttet sig af og bare i 2020 har Center for Job & Ydelser 

bevilliget 56 voksenlærlingepladser i samarbejde med lokale virksomheder8. 

7 Kilde: Region Sjælland, 2020.  https://www.regionsjaelland.dk/publikationer/Documents/Regional%20Udvikling/ 

Uddannelsesanalyse-2020-Region- Sjaelland.pdfBørne- og Undervisningsministeriets (UVM) databank, 2020

8 Kilde: Fasit



Opkvalificering af borgere i 

beskæftigelse

Den virksomhedsvendte service handler ikke 

kun om at matche virksomhedernes behov for 

arbejdskraft med ledige borgeres kvalifika-

tioner. Det handler også om at opkvalificere 

virksomhedernes eksisterende medarbejdere. 

Dette er til stor gavn for både borgerne i 

beskæftigelse og for virksomhederne.

Odsherred Kommune tilbyder opkvalificering 

af nyansatte medarbejdere, der kommer fra 

ledighed, for at sikre at medarbejderen har 

de nødvendige kvalifikationer fra starten af 

ansættelsen. Desuden tilbydes virksom-

hederne opkvalificering af eksisterende 

medarbejdere i form af jobrotationsordningen 

og voksenlærlingeordningen.

Et centralt element i servicen er at informere 

virksomhederne om, hvilke muligheder de har 

for opkvalificering af medarbejdere. Derfor 

vil Center for Job & Ydelser de kommende år 

fastlægge en række events (enten afholdt 

fysisk eller digitalt), der informerer lokale 

virksomheder om, hvilke muligheder de har 

for at opkvalificere deres ufaglærte 

medarbejdere til faglærte. Indsatsen 

planlægges og afholdes i tæt samarbejde med 

Voksen- og efteruddannelsesindsatsen hos 

Arbejdsmarkedskontor Øst. Formålet med at 

udbrede viden om opkvalificeringsmulig-

hederne, er også at sikre virksomhederne et 

væsentlig alternativt til afskedigelse af 

medarbejdere.
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Velvilje fra virksomhederne

2020 var et udfordrende år før 

mange virksomheder, og 

nedlukningen i forbindelse med 

covid-19, der ramte i første kvartal 

af året, var forbundet med en stor 

usikkerhed for mange virksomheder.

Til trods for dette oplevede Center 

for Job & Ydelser en stor velvilje fra 

virksomhederne i Odsherred 

Kommune, der foruden at holde på 

mange af deres ansætte, også 

medvirkede til at finde 

beskæftigelsesmuligheder til ledige 

borger. Blandt andet indvilget flere 

virksomheder i, at ansatte ledige fra 

dag ét frem for at oprette en 

virksomhedspraktik, som ikke var 

muligt at oprette under 

nedlukningen.



Lærepladser til lokale virksomheder

Et stigende antal unge vælger erhvervsfaglige uddannelser som deres ungdomsuddannelse. I 

Odsherred Kommune er det knap en tredjedel (32% i 2019) af de unge, som læser videre fra 

folkeskolen, der vælger en erhvervsuddannelse, hvilket er den anden højeste andel på hele 

Sjælland9.

Dette er positivt og vigtigt for de lokale virksomheders vækst de kommende år. Derfor 

tilstræber Odsherred Kommune at udgøre en aktiv del af samarbejdet omkring matching af 

flere lærlinge fra erhvervsuddannelser med lokale virksomheder. 

I samarbejde med Odsherred Erhvervsforum, EUC Nordvestsjælland, FGU og FH har Odsherred 

Kommune indgået en Partnerskabsaftale, der netop har til formål at sikre, at der er 

tilstrækkelige lærepladser til, at de unge har mulighed for at fuldføre en erhvervsuddannelse 

hos en lokal virksomhed. Foruden at være en fordel for virksomhederne, er der også stor lokal 

interesse i at fastholde de unge i Odsherred Kommune efter endt uddannelse.

9 Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets (UVM) databank, 2020

1. Der gennemføres løbende behovsafdækning hos lokale virksomheder for at 

sikre nødvendig vidensopsamling til et fremtidigt rekrutterings- og 

kompetencebehov med henblik på at målrette jobcentrets 

opkvalificeringsindsats.

2. Gennem specialiserede Jobbanker - målrettet ledige jobparate borgere - skal 

lokale virksomheders rekrutteringsbehov imødekommes.

3. Der afholdes en række events for lokale virksomheder i samarbejde med 

Voksen- og efteruddannelsesindsatsen hos Arbejdsmarkedskontor Øst, med 

formålet om at informere virksomhederne om opkvalificeringsmuligheder for 

deres medarbejdere.

4. Deltage aktivt i at understøtte rette match mellem lokale virksomheder og 

unge lærlinge i Odsherred Kommune 

Vores fokus vi være:
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EN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS

Fokusområde 3

Alle unge skal have mulighed for at tage en uddannelse. Gennem et tvær-

fagligt samarbejde med Odsherred Kommunes øvrige aktører på ungeområdet

arbejder Center for Job & Ydelser for, at kommunes unge får den nødvendige

vejledning, hjælp og understøttelse til at påbegynde og gennemføre en

uddannelse.

Samarbejde på tværs af fagligheder

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at fastholde en stærk tilknytning til arbejds-

markedet – både nu og i fremtiden. I Odsherred Kommune har det længe været et højt priori-

teret område, at så mange unge som muligt ikke bare påbegynder, men også gennemfører en 

kompetencegivende uddannelse, som i sidste ende vil føre til videreuddannelse og/eller 

beskæftigelse.

For at kunne understøtte, at så mange 

unge som muligt påbegynder og 

gennemfører en ordinær uddannelse, har 

Odsherred Kommune fokus på at dele 

erfaringer og arbejde tværfagligt med 

kommunes øvrige aktører på ungeområdet. 

Derfor indgår Uddannelsessporet under 

Center for Job & Ydelser bl.a. i 

samarbejdet om Den kommunale 

ungeindsats (KUI), der ydermere består af 

Ungeenheden i Center for Børn, Unge og 

Familier. KUI-samarbejdet har til formål at 

guide unge mellem 13 og 25 år mod 

uddannelse, og sikre en stærk tværfagligt 

koordinerende indsats med kommunes 

øvrige aktører på ungeområdet, herunder 

bl.a. skoler i kommunen, Socialpsykiatrien 

og PPR.

En positiv udvikling

Over de sidste fem år har ungeområdet 

i Odsherred Kommune været i en 

positiv udvikling, hvor antallet af 

fuldtidspersoner på uddannelseshjælp 

er blevet reduceret med over en 

tredjedel10.

Derudover har Odsherred Kommune 

haft succes med strategien for unge-

indsatsen fra den forrige beskæfti-

gelsesplan. Derfor bygger den kom-

mende strategi for beskæftigelses-

indsatsen på ungeområdet videre på 

de seneste års strategi og erfaringer.
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Et vigtigt element i den tværfagligt indsats er, at unge med særlige behov oplever en 

meningsfuld og sammenhængende overgang fra barn til voksen, herunder fra grundskole til 

ungdomsuddannelse. Mange unge med særlige behov klarer sig generelt dårligt i overgangen fra 

barn til voksenlivet, og har svært ved at påbegynde og fastholde uddannelse eller 

beskæftigelse. Derfor er det vigtigt fortsat at have stort fokus på at styrke den nuværende 

samarbejdsmodel på ungeområdet og sikre, at alle unge får mulighed for at tage en uddannelse 

eller komme i beskæftigelse. 

Tidlig indsats og tilrettelagt uddannelsesvejledning

Ud over et fokus på tværfaglige indsats, inkluderer strategien på ungeområdet også et fokus på 

den tidlige indsats, der indebærer, at den unge på uddannelseshjælp modtager et tilrettelagt 

tilbud fra dag ét. Den konkrete indsats afhænger af hvorvidt den unge borger er åbenlyst 

uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat.

For åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate vil fokus være, at de unge så hurtigt som 

muligt får tilmeldt sig- og påbegyndt en uddannelse. Ligeledes forventes det, at denne mål-

gruppe er aktivt uddannelses- og/eller jobsøgende i perioden frem til påbegyndelse af 

uddannelse. For de ikke-åbenlyst uddannelsesparate er der fokus på individuelt tilrettelagt 

uddannelsesvejledning, men henblik på at gøre flest mulige klar til at påbegynde uddannelse. 

For de åbenlyst uddannelsesparate, som alene afventer at påbegynde uddannelse, er der krav 

om, at de deltager i nytteindsats frem til uddannelsesstart.

Herudover tilknyttes begge målgrupper et forløb i Uddannelsesklubben, under Uddannelses-

sporet, hvor de unge modtager løbende uddannelsesvejledning samtidig med, at der arbejdes 

med den enkelte unges ressourcer og barrierer. 

For aktivitetsparate, der vurderes til ikke at kunne påbegynde job eller uddannelse inden for 

12 måneder, er der fokus på en mere individuel indsats, der tager udgangspunkt i en række 

tilbud og aktiviteter, der er tilpasset den enkelte unges situation, udfordringer og ressourcer. 

Nye udfordringer

Som efterspil af covid-19 forventes der nogle nye udfordringer de kommende år,

herunder en stigning i antallet af åbenlyst uddannelsesparate og uddannelsesparate.

Grundet den stigende ledighed forventes det, at unge, der tidligere har været i

ufaglært beskæftigelse, vil have dårligere beskæftigelsesmuligheder. Derfor er der

behov for øget indsats for denne målgruppe med særligt fokus på vejledning til

uddannelse og relevant virksomhedsrettet aktivering, for at forbedre de unges mulighed

for varig selvforsørgelse.
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Aktiviteterne skal understøtte, at den unge borger bliver klar til at påbegynde en 

ungdomsuddannelse, der efterfølgende kan føre til gode jobmuligheder. Et centralt element i 

indsatsen for de aktivitetsparate unge er den førnævnte tværfaglige indsats blandt kommunes 

aktører. 

Samarbejdet med FGU

I august 2019 åbnede Fårevejle-afdelingen 

af FGU Nordvestsjælland, under samme tag 

som EUC og Uddannelsessporet. Den fælles 

vision for FGU er at skabe bedre muligheder 

for, at unge kommer videre i uddannelse 

eller i beskæftigelse.

Som en del af det førnævnte KUI-

samarbejde indgår Center for Job & Ydelser 

i samarbejdet omkring FGU, der skal 

medvirke til, at alle unge i Odsherred 

Kommune, som ikke klar til at påbegynde 

en ordinær ungdomsuddannelse, bliver 

vejledt og målgruppevurderet til den lokale 

FGU-skole. Dette skal sikre, at alle 

kommunes unge borgere har adgang til en 

relevant uddannelse inden de fylder 25 år. 

Fastholdelse gennem 

samarbejde

Som led i den overordnede strategi på 

ungeområdet vil Center for Job & Ydelser 

fortsat opprioritere fastholdelsesindsatsen, 

som er centralt for, at unge har nem 

adgang til vejledning og støtte til at blive 

1. Alle unge borgere i Center for Job 

& Ydelser modtager en tidlig og 

tilrettelagt uddannelsesvejledning, 

som understøtter borgerne mod 

relevant uddannelsestilbud eller 

ordinær beskæftigelse.

2. Aktiv deltagelse i samarbejdet 

med Odsherred Kommunes øvrige 

aktører på ungeområdet, med 

henblik på fortsat sikre den gode 

overgang fra barn til voksne og fra 

grundskole til ungdomsuddannelse.

3. Gennem tæt dialog og samarbejde 

med de relevante 

uddannelsesinstitutioner skal den 

nuværende fastholdelsesindsats 

styrkes, for at sikre, at så mange 

unge som muligt, der påbegynder 

en uddannelse også gennemfører 

uddannelsen.

Vores fokus vi være:

fastholdt i og gennemføre en uddannelse. Gennem et tæt samarbejde med 

uddannelsesinstitutionerne, herunder FGU og EUC, bliver de unge fulgt minimum 6 måneder 

efter påbegyndt uddannelse og modtager individuel hjælp, støtte og vejledning, hvis der er 

risiko for, at den unge frafalder en uddannelse. Ligeledes er der fokus på hurtigt at få iværksat 

en ny uddannelsesplan for de unge, som frafalder en uddannelse.
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Gennem en målrettet og tidlig indsats vil Center for Job & Ydelser arbejde for

skabe en positiv udvikling hos sygemeldte borgere. Med et fastholdelses- og

virksomhedsrettet fokus skal kommunes sygemeldte borgere have den rette

hjælp og støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Odsherred Kommune har i de seneste år oplevet en stigning i antal og varighed af 

sygedagpengesager og jobafklaringsforløb. Dette er en omkostning for både virksomhederne og 

for lokalsamfundet. Desuden kan en langvarig sygemelding have store arbejdsmæssige og 

sociale konsekvenser for den enkelte borger. Derfor er det vigtigt, at Center for Job & Ydelser 

understøtter sygemeldte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en virksomheds-

rettet og tidlig indsats med henblik på at forebygge langtidssygemeldinger og ledighed.

Virksomhederne som samarbejdspartner

Det er essentielt, at borgere fastholdes i beskæftigelse, og at de beholder en tilknytning til 

deres arbejdsplads, når de sygemeldes. Derfor centreres den forebyggende indsats for 

sygemeldte borgere om en tidlig inddragelse af den sygemeldtes arbejdsgiver. Dette gælder 

både for offentlige og private virksomheder. 

Gennem en tæt og tidlig dialog yder Center for Job & Ydelser rådgivning til virksomhederne 

om løsninger til fastholdelse af medarbejdere, der er i risiko for en langvarig sygemelding. 

Rådgivningen har bl.a. fokus på støtteordninger til medarbejdere med en funktionshæmning 

eller justeringer af medarbejderens arbejdsforhold, herunder indretning af arbejdsplads eller 

ugentlige arbejdstid.

Virksomhederne er en vigtig samarbejdspartner i den forebyggende indsats, da de ofte har en 

indgående viden om borgeren frem til sygemeldingen. Med denne viden kan virksomhederne 

bidrage til at udforme en individuelt tilrettelagt indsats. 

Som en del af den forbyggende indsats vil Odsherred Kommune have fokus på at sikre 

virksomhedernes kendskab til den såkaldte Fast-Track-ordning. Med denne ordning kan 

virksomhederne (og medarbejderen) anmode Center for Job & Ydelser om at iværksætte en 

ekstraordinær tidlig opfølgning for den sygemeldte medarbejder. Det kan virksomhederne 

gøre, når et sygeforløb forventes at vare mere end otte uger. Den tidlige opfølgning i Fast-

Track-ordningen indebærer, at den sygemeldte medarbejder får første opfølgningssamtale 

senest to uger efter anmodningen, hvorefter en fastholdelsesplan kan påbegyndes.
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Den forebyggende indsats vedrører også sygemeldte borgere, der ikke er i ansættelse. Center 

for Job & Ydelser tilsigter, at alle sygemeldte ledige borgere, fortsætter i den 

beskæftigelsesindsats som de var i før sygeforløbet. Her er virksomhederne igen centrale 

samarbejdspartnere, da virksomhedsrettede forløb understøtter, at borgeren bevarer sin 

tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fokus på tidlig indsats

Når en sygemelding er uundgåelig, vil Center for Job & Ydelser have fokus på at initiere en 

tidlig indsats for den sygemeldte borger. Den tidlige indsats indebærer, at den sygemeldte 

borgeres behov for en fastholdelses-indsats klarlægges så hurtigt som muligt. Dernæst skal den 

sygemeldte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet understøttes gennem hyppig opfølgning 

samt opretholdelse af borgerens relation til arbejdspladsen. 

Tværfagligt samarbejde

For sygemeldte borgere, hvor sygemeldingen skyldes mere komplekse udfordringer, fx svær 

depression, vil den tidlige indsats indebære screening af borgerens behov og ressourcer. Dette 

skal sikre, at den rette hjælp og støtte sættes i gang hurtigst muligt. I screening- og 

afklaringsprocessen prioriterer Center for Job & Ydelser det tværfaglige samarbejde med 

Odsherred Kommunes øvrige fagcentre, herunder Social og Psykiatri og Omsorg og Sundhed.
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Forlængelse af sygedagpengeretten

På baggrund af covid-19 nedlukningen og suspendering af beskæftigelsesindsatsen, blev

der indgået en aftale i folketinget, om en midlertidig forlængelse af borgeres ret til

sygedagpenge, så ingen sygedagpengemodtagere kunne overgå til jobafklaringsforløb i

perioden fra 9. marts til 30. september 2020. I november 2020 blev denne aftale

forlænget med yderligere 3 måneder frem til 31. januar 2021.

Således kunne flere borgere i perioden ikke modtage eller deltage i undersøgelser,

behandling og genoptræning, mv. Forlængelsen af retten betød ligeledes, at Center for

Job & Ydelser ikke har kunne medvirke til at vurdere om sager skulle forlænges efter

gældende regler til et fortsat sygedagpengeforløb, eller til et nyt jobafklaringsforløb

eller til en raskmelding.

Det vanskeligt at få konkrete tal på, hvor mange borgere, der har været omfattet af de

midlertidige forlængelsesregler grundet manglede data på området. Det anslås dog, at i

omegnen af 300 borgere i Odsherred Kommune har været omfattet af forlængelsen

mellem marts til september 2020.



Rettidig og tværfaglig afklaring

Hvis en sygedagpengemodtager ikke kan få sin sygedagpengeperiode forlænget, efter de 

eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb. I denne 

forbindelse udarbejder sagsbehandleren, i samarbejde med borgeren, en indsatsplan, der skal 

understøtte, at borgeren kommer tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. 

Herefter skal borgerens sag inden for 4 uger forelægges for kommunens rehabiliteringsteam, 

som skal sikre, at borgeren får en tværfaglig og sammenhængende beskæftigelsesunder-

støttende indsats, der imødekommer borgerens behov.

For at sikre at flest mulige jobafklaringsforløb bliver behandlet af kommunens rehabiliterings-

team inden for de forskrevne 4 uger, øger Odsherred Kommunen sit fokus de kommende år på 

den tværfaglige indsats i rehabiliteringsteamet samt optimering af den forberedende del op til 

rehabiliteringsteamets møde.

På baggrund af rehabiliteringsteamets behandling sættes der samtidig ind på en styrket brug af 

borgerens indsatsplan, hvilket skal sikre, at den enkelte borger får en helhedsorienteret 

indsats, og at varigheden af jobafklaringsforløbene forkortes mest muligt. 

1. Gennem den forbyggende indsats skal sygemeldte borgere, der er i 

ansættelse, tilbydes en virksomhedsrettede indsats ved første samtale for at 

sikre fastholdelse i beskæftigelse.

2. For sygemeldte borgere, der kommer fra ledighed, tilbydes der en 

virksomhedsrettet indsats ved første samtale for at genetablere tilknytning til 

arbejdsmarkedet, med henblik på beskæftigelse.

3. Forebygge langvarige sygemeldinger ved at synliggøre Center for Job & 

Ydelsers forebyggende tilbud samt udbrede kendskabet til Fast-Track-

ordningen hos offentlige og private virksomheder. 

4. Styrke samarbejdet med Odsherred Kommunes øvrige fagcentre med henblik 

på at optimere screening- og afklaringsprocessen af sygemeldte borgere med 

mere komplekse udfordringer.

5. Optimering af den tværfaglige indsats omkring kommunes rehabiliteringsteam, 

med henblik på at sikre rettidig behandling af indsatsplanen for borgere på 

jobafklaringsforløb.

Vores fokus vi være:
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Borgere, der har andre udfordringer end ledighed, skal bringes tættere på 

arbejdsmarkedet med en tværfagligt tilrettelagt og helhedsorienteret indsats. 

Gennem et koordineret samarbejde med relevante aktører i kommunen vil 

Center for Job & Ydelser understøtte, at borgerne modtager en sammen-

hængende indsats, som skal sikre progression mod arbejdsmarkedet.

Gruppen af borgere med væsentlige arbejdsmarkedsbarrierer og langtidsledighed er gennem 

de sidste tre års håndholdte beskæftigelsesrettede indsats blevet markant reduceret. Der er 

opnået gode erfaringer med at få denne gruppe i delvis eller fuld selvforsørgelse, og de 

borgere, der var længst fra arbejdsmarkedet, er i dag overgået til anden forsørgelse. For den 

resterende gruppe af borgere i denne målgruppe vil Center for Job & Ydelser i de kommende 

år have fokus på at skabe sammenhængende forløb med en tværfagligt koordineret indsats.

Bedre kvalitet og kortere forløb med tværfagligt 

koordineret samarbejde

De sidste års erfaringer med projekt Frontrunner og Step Up indsatsen har bidraget til en 

opmærksomhed på, hvordan et forbedret tværfagligt samarbejde kan give overblik og retning 

for både borgere og medarbejdere. Ved at arbejde med ét fælles overordnet mål for 

borgeren, som alle centre er enige om, og som er styrende for den tværfaglige indsats, har 

erfaringer fra Step Up indsatsen vist, at den faglige indsats er blevet styrket og 

kompleksiteten i sagerne blevet reduceret. 

For gruppen af borger, der har andre væsentlige udfordringer end ledighed, er erfaringen (fra 

både Odsherred og andre kommuner), at indsatsen oftest først har succes, når den koordineres 

i tæt samarbejde med andre instanser, som borgerne er i kontakt med. Dette skyldes, at 

borgere ofte har mange forskellige handleplaner og mål, som ikke er indbyrdes samstemt. 

Dermed opstår der en risiko for, at fagpersonerne om borgeren har begrænset kendskab til 

hinandens rolle i borgerens liv, og at borgeren mister overblikket og motivation til handling. 

Derfor har Center for Job & Ydelser fokus på at bygge videre på erfaringerne fra Step-Up 

indsatsen, hvor der i samarbejde med Centrene for Børn, Unge og Familier, Social og Psykiatri, 

og Omsorg og Sundhed iværksættes koordinerede handlinger i tæt samarbejde med borgeren 

og borgerens netværk.  
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1. Bidrage til udvikling af en model 

for tværfagligt samarbejde i 

Odsherred.

2. Samarbejde med andre kommunale 

områder om implementering af 

arbejdsgange, der sikrer en 

koordineret og sammenhængende 

indsats.

3. At styrke samtalefagligheden og 

den empowerment baserede 

tilgang bl.a. gennem ef-

teruddannelse i kollegial sparring.

Vores fokus vi være:

Dette er et område, hvor arbejdsgangene 

fortsat udvikles, og der findes ikke en fast 

fremgangsmåde på, hvordan det tvær-

faglige samarbejde sikres bedst. Derfor 

ønsker Job & Ydelser at bidrage til, at 

Odsherred Kommune udvikler de redskaber 

og metodiske tilgange, der skal til for, at 

der kan gives den bedste kvalitet på det 

rigtige tidspunkt for borgeren. Dermed kan 

borgerens forløb ofte forkortes og 

kompleksiteten mindskes.

Ét fælles mål og borgeren 

i centrum

Det tværfaglige samarbejde om borgeren 

fungerer bedst, når der ikke er mange mål, 

men få som er fælles. På den lange bane vil 

der altid være et mål om selvforsørgelse, 

men på vejen dertil kan der være andre 

mål, som skal være styrende for indsatsen, før et beskæftigelsesmål er realistisk. Dette kræver 

koordinering og prioritering på tværs af fag og lovgivning samt fleksibilitet i opgaveløsningen. 

Erfaringsmæssigt skabes de bedste resultater, hvis borgeren er med til at definere og 

prioritere problem og løsning, og dermed hvilket mål, der skal være i centrum for den tvær-

faglige indsats. Derfor er det væsentligt, at der arbejdes med en tilgang, som er empowerment 

baseret, hvor der er en høj grad af involvering og medbestemmelse hos borgeren. For at under-

støtte det borgerinddragende element arbejdes der i Center for Job og Ydelser med at styrke 

medarbejdernes samtale-faglighed, da det er i samtalerne med borgerne, at inddragelsen og 

medbestemmelsen sker.
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INTEGRATION

Fokusområde 6

Integrationsindsatsen i Odsherred Kommune sigter mod, at integrationsborgere 

(flygtninge og familiesammenførte til flygtninge) skal have de nødvendige 

kvalifikationer og et netværk, der kan sikre, at de får en varig tilknytning til 

arbejdsmarkedet og dermed bliver selvforsørgende.

I årene 2014, 2015 og 2016 modtog Odsherred Kommune store grupper af flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge. Størstedelen af disse er i dag selvforsørgende (i uddannelse 

eller arbejde). Det skyldes især, at Odsherred Kommune har haft succes med en 

uddannelsesrettet integrationsstrategi, der har hjulpet mange nyankommne borgere på vej 

mod arbejdsmarkedet. 

Mange borgere har dermed fået suppleret deres kompetencer fra hjemlandet med en dansk 

uddannelse, som har været relevant i forhold til det danske arbejdsmarkeds behov. Dermed 

har integrationsborgerne fået styrket både sprog, netværk og deres mulighed for en mere solid 

tilknytning til arbejdsmarkedet. Siden 2017 har Odsherred Kommune kun modtaget få 

flygtninge. Samtidig har Center for Job & Ydelser fået mange i selvforsørgelse, og dermed er 

der i skrivende stund kun en mindre gruppe borgere i integrationsindsatsen. I oktober 2020 

havde kommunen 87 fuldtidspersoner på Selvforsørgelses-og hjemrejseydelse/Overgangsydelse 

sammenlignet med 2016, hvor antallet var 215 – dvs. en reducering på 60 procent. 

Mange af de borgere, som endnu ikke er kommet i selvforsørgelse, har andre problemer end 

ledighed og vurderes at have behov for en mere håndholdt indsats for at komme nærmere 

arbejdsmarkedet.

Den jobrettede indsats

Hovedparten af de borgere, der endnu er i integrationsindsatsen, har sproglige udfordringer 

som en central barriere for at kunne gå i uddannelse eller arbejde. For disse borgere gælder, 

at de ikke har haft tilstrækkelig gavn af sprogundervisningen i Danmark, hvilket bl.a. kan 

skyldes indlæringsvanskeligheder eller manglende skolegang hjemmefra, og det vurderes, at 

yderligere danskundervisning ikke vil medføre progression. Som alle andre integrationsborgere 

tilbydes også denne gruppe en virksomhedsrettet indsats. For at imødegå sprogbarriererne vil 

indsatsen her være særligt rettet mod jobs, som kan varetages med kun få sprogkundskaber.
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Repatriering 

Beskæftigelsesplanen skal fra den 

1. januar 2020 indeholde en 

beskrivelse af, hvordan kommunen 

arbejder med vejledning og 

information om repatriering efter 

repatrieringsloven. Målet er, at 

alle borgere i målgruppen får 

kendskab til repatriering og kan se 

dette som en mulighed. 

Ved første samtale vejleder 

Center for Job & Ydelser borgere i 

målgruppen om muligheden for at 

vende tilbage til hjemland eller 

tidligere opholdsland, og pjece fra 

Dansk Flygtningehjælp udleveres. 

Der følges op på muligheden for 

repatriering ved hver samtale. 

Vejledningen tilpasses borgerens 

situation og vil foregå på en 

måde, der ikke vanskeliggør 

borgerens motivation til arbejde 

og uddannelse i Danmark.

Medarbejderne i 

Integrationsteamet har den 

faglige ekspertise på området og 

understøtter de øvrige jobkon-

sulenter i Jobcenteret. Der 

orienteres desuden på kommunens 

hjemmeside.

Det betyder, at borgerne i de virksomheds-

rettede forløb vil få hjælp til at lære præcis 

de sproglige begreber, som er nødvendige for 

at kunne bestride et job i dén specifikke 

branche, som forløbet er rettet mod. Denne 

virksomhedsrettede indsats vil desuden blive 

understøttet med opkvalificerende kurser for 

at sikre de rette kvalifikationer til jobbet. 
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Den afklarende og 

tværfaglige indsats

For de aktivitetsparate 

integrationsborgere, der har andre 

udfordringer end ledighed, vil der være 

fokus på at optimere det tværfaglige 

samarbejde om borgeren. Heri ligger et 

skærpet fokus på at afklare borgerens 

arbejdsevne, og et fokus på den 

tværfaglige indsats der skal til for at sikre 

en fremtidig tilknytning til 

arbejdsmarkedet. Formålet er, at 

integrations-borgere med komplekse sager 

oplever progression i deres jobforløb hos 

Center for Job & Ydelser. 

1. Virksomhedsrettet indsats mod 

jobs, der kan bestrides med kun få 

dansksproglige kundskaber.

2. Understøtte jobåbninger med 

opkvalificerende kurser.

3. Styrke den tværfaglige indsats til 

aktivitetsparate borgere i 

kombination med en 

beskæftigelsesrettet indsats.

Vores fokus vi være:



BESKÆFTIGELSE FOR PERSONER MED HANDICAP
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BESKÆFTIGELSE FOR PERSONER MED HANDICAP

Fokusområde 7

Gennem en målrettet indsats arbejder Center for Job & Ydelser for at fremme 

muligheder på arbejdsmarkedet for borgere med fysisk eller psykisk handicap i 

Odsherred Kommune. 

Ifølge tal fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR)11 er cirka hver anden person med 

handicap på landsplan ikke på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at Odsherred Kommune 

opretholder et fokus på at bibeholde en høj beskæftigelse blandt borgere med handicap samt 

tilbyde målgruppen en beskæftigelsesrettede- eller opkvalificerende indsats på lige vilkår som 

borgere uden handicap. 

Foruden de øvrige fokusområder beskrevet i denne plan, indebærer den målrettede indsats for 

borgere med handicap også at informere og rådgive borgerne og virksomhederne om de 

tilgængelige kompensationsordninger. Center for Job & Ydelser vil ligeledes indtænke i 

indsatsen, at information om de handicapkompenserende ordninger bliver udbredt hos blandt 

andet borgerens praktiserende læge og andre relevante aktører. Herudover er der fokus på at 

tilbyde borgere med handicap en ordinær uddannelse eller opkvalificerende indsats samt et 

fokus på at opretholde en høj andel af borgere under fleksjobordningen i beskæftigelse. 

Fortsat fokus på fleksjob

En del borgere med handicap er i fleksjobordningen (primært på ledighedsydelse og fleksjob), 

og Odsherred Kommune har gennem en årrække haft stort fokus på at få denne målgruppe i 

fleksjob. Til trods for at andelen af borgere under fleksjobordningen, der er i fleksjob, faldt i 

forbindelse med covid-19 nedlukningen bevarede Center for Job & Ydelser en høj 

beskæftigelsesgrad på 85 procent i gennemsnit i første og andet kvartal af 202012. I august 

2020 lå andelen på 86,1 procent, hvilket var den anden højeste i Region Sjælland.

Fleksjobordningen giver borgere med handicap en mulighed for at være en del af 

arbejdsmarkedet og blive kompenseret for den manglende arbejdsevne. Blandt andet derfor 

vil Odsherred Kommune videreføre samme fokus på at opretholde en høj beskæftigelse for 

borgere i fleksjobordningen. I denne indsats indtænkes også borgerens muligheder for en 

jobrotationsordning eller brancheskift, samt have løbende dialog med virksomhederne om 

skånebehov, for at understøtte en fastholdelse i beskæftigelse blandt fleksjobvisiteret borgere 

med handicap.

11 Kilde: RAR, 2020 - https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/om-rar-nordjylland/arrangementer/rar-konference-2-december-paa-

grundfos-ny-medarbejder-eller-kollega-handicap-er-ingen-barriere-rar-nordjylland/

12 Kilde: Jobindsats.dk
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1. Opretholde et højt niveau for 

andelen af borgere under 

fleksjobordningen, som er i 

beskæftigelse.

2. Udbrede de lokale virksomheders 

kendskab til handicap kompens-

erende ordninger, med henblik på 

at fastholde arbejdspladser for 

borgere med handicap samt skabe 

nye jobåbninger for denne 

målgruppe.

3. Tilbyde borgere med handicap en 

opkvalificerende indsats, for at 

understøtte borgerens 

beskæftigelsesmuligheder.

Vores fokus vi være:

Støtte til forbedret 

beskæftigelsesmuligheder

Center for Job & Ydelser arbejder aktivt 

for, at beskæftigelsesmulighederne for 

borgere med handicap er ligestillet med 

borgere uden handicap. En del af denne 

indsats omfatter bl.a. at informere og 

tilbyde støtte til borgerne gennem 

kompensationsordninger, der kan medvirke 

til at borgeren enten kan deltage i 

beskæftigelsestilbud eller fast-holdes på sin 

nuværende arbejdsplads.  

Et fokus i denne indsats er ligeledes, at 

Center for Job & Ydelser informerer og 

rådgiver de lokale virksomheder om 

mulighederne for brugen af kompensations-

ordningerne, og dermed aktivt medvirke til 

at fastholde arbejdspladser og skabe nye 

jobmuligheder for borgere med handicap.

Opkvalificerende indsats

Det er afgørende, at borgere med handicap har de rette kvalifikationer, som efterspørges af 

arbejdsmarkedet. Derfor fastholder Center for Job & Ydelser fokus på at tilbyde borgere med 

handicap ordinær uddannelse eller opkvalificerende indsats, for at understøtte borgerens 

chancer i jobsøgningen. Indsatsen kan sammenlægges med et virksomhedsrettet tilbud, hvor 

borgeren igennem virksomhedspraktik sideløbende indgår i et opkvalificerende tilbud, med 

henblik på ordinær ansættelse. Borgerne tilbydes arbejdspladsintroduktion, hvor der er fokus 

på, at borgerne har ret til opkvalificering ved ansættelse.
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Information om handicapkompenserende ordninger 

Udover hos Center for Job & Ydelser, kan både borgere og virksomheder i Odsherred 

Kommune finde information om regler og muligheder for handicapkompenserende 

ordninger på Styrelse for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) hjemmeside: 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/.

Herudover kan der henvises til Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: 

https://www.handicapogjob.dk/.

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/
https://www.handicapogjob.dk/




• En stigning i antallet af 

jobparate borgere (A-

dagpengemodtagere og 

kontanthjælpsmodtagere)

• En forventning om 

utilstrækkelige 

beskæftigelsesmuligheder for 

ledige borgere de kommende 

år, som følge af covid-19 

krisen

• Tidlig indsats med fokus på 

at finde den kortest mulige 

vej til beskæftigelse eller 

uddannelse

• Fokus på opkvalificering og 

uddannelsesmuligheder til 

ufaglærte og kortuddannede 

jobparate

• Særlig tilrettelagt indsats 

for dimittender og 

nyuddannede faglærte, 

samt jobparate seniorer

Status 2020 Fokus i 2021/22 Målindikatorer

Afrapporteringsmetode

Afrapportering sker primært på baggrund af data fra Fasit og Jobindsats.dk

JOBPARATE

Fokusområde 1

BILAG 1

I perioden 2021-2022, hvor nærværende beskæftigelsesplan er gældende, vil der to gange

årligt blive afrapporteret på beskæftigelsesindsatsen i Odsherred Kommune på politisk niveau.

Afrapporteringen vil indbefatte de syv beskrevne fokusområder og målsætninger, hvor der

orienteres på baggrund af budgetopfølgninger, driftsstatus, opfølgning på resultat- og

procesorienteret mål, tal fra jobindsats.dk, data fra Fasit, borger- og

virksomhedsundersøgelser, mm. Herudover kan afrapporteringen være omfattet af

særbestillinger fra Økonomiudvalget, hvor et konkret område i beskæftigelsesindsatsen ønskes

fremhævet.

Den viden, der bliver opsamlet i forbindelse med afrapportering, vil ligge til grund for en mulig

revurdering og justering af beskæftigelsesplanen én gang årligt, hvis det vurderes nødvendigt.

AFRAPPORTERING PÅ BESKÆFTIGELSESPLAN 2021/22

• Alle jobparate har senest 4 

uger efter tilmelding som 

ledig modtaget et 

beskæftigelses- eller 

virksomhedsrettet tilbud. 

• Alle dimittender og 

nyuddannede faglærte er 

tilbudt et individuel 

jobrådgivningsforløb senest 

efter 8 ugers ledighed
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UNDERSTØTTELSE AF DET LOKALE ERHVERVSLIV

Fokusområde 2

• De lokale virksomheder har 

fortsat behov for kvalificeret 

arbejdskraft

• Ledig borgeres kvalifikationer 

matcher ikke altid 

virksomhedernes behov

• Gennemføre løbende 

behovsafdækning hos 

virksomhederne, samt 

informere virksomheder om 

opkvalificeringsmuligheder 

for deres ansatte

• Oprette specialiserede 

Jobbanker for at 

imødekomme virksomheder-

nes rekrutteringsbehov

Status 2020 Fokus i 2021/22 Målindikatorer

• Systematisere 

behovsafdækningen hos 

virksomhederne

• Udvide Center for Job & 

Ydelser brug af Jobbanker i 

indsatsen for at imødekomme 

virksomhedernes behov for 

kvalificeret arbejdskraft. 

Afrapporteringsmetode

Afrapportering sker primært på baggrund af data fra Fasit, tal fra VITAS, VIREGO og 

virksomhedsundersøgelser.

• Antallet af fuldtidspersoner 

på uddannelseshjælp er 

blevet reduceret over en 

årrække

• En forventning om, at 

antallet af åbenlyst 

uddannelsesparate og 

uddannelsesparate vil stige, 

som følge af utilstrækkelige 

beskæftigelsesmuligheder 

grundet covid-19 krisen

• Tidlig og tilrettelagt 

uddannelsesvejledning til 

ledige unge borgere

• Sikre så mange unge som 

muligt påbegynder og 

gennemfører en ordinær 

uddannelse, gennem 

tværfagligt samarbejde med 

kommunes øvrige aktører på 

ungeområdet

Status 2020 Fokus i 2021/22 Målindikatorer

Afrapporteringsmetode

Afrapportering sker primært på baggrund af data fra Fasit og Jobindsats.dk

EN SAMMENHÆNGENDE UNGEINDSATS

Fokusområde 3

• Alle uddannelsesparate unge 

har senest 4 uger inde i deres 

ledighedsforløb, modtaget 

individuel tilrettelagt 

uddannelses-vejledning

• Øge samarbejdet med 

kommunes øvrige aktører på 

ungeområdet
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SYGEMELDTE BORGERE

• En stigning i antallet og 

varigheden af sygedagpenge-

sager og jobafklaringsforløb

• Fokus på tidlig indsats og 

hyppig opfølgning, med 

tilbud om virksomheds-

rettet indsats

• Udbrede de private og 

offentlige virksomhedernes 

kendskab til Center for Job 

& Ydelsers forebyggende 

tilbud

• Optimering af den tværfag-

lige indsats omkring kom-

munens rehabiliteringsteam

Status 2020 Fokus i 2021/22 Målindikatorer

Afrapporteringsmetode

Afrapportering sker primært på baggrund af data fra Fasit og Jobindsats.dk

• Gruppen af borgere med 

væsentlige arbejdsmarkeds-

barrierer og langtidsledighed 

er blevet reduceret markant

• Der er opnået gode 

erfaringer med tværfagligt 

samarbejde gennem projekt 

Frontrunner og Step Up

• Bidrage til en koordineret og 

sammenhængende indsats 

på tværs af de kommunale 

fagområder

• Styrke samtale-fagligheden 

hos Center for Job & 

Ydelsers fagpersonale og 

den empowerment baserede 

tilgang til borgeren

Status 2020 Fokus i 2021/22 Målindikatorer

• Gennemføre internt 

sparringsprojekt for Center 

for Job & Ydelsers 

fagpersonale 

• Udvide det tværfaglige 

samarbejde med kommunes 

øvrige fagområder

Afrapporteringsmetode

Afrapportering sker primært på baggrund af redegørelse fra en tværfaglig arbejdsgruppe 

HELHEDSORIENTERET INDSATS

Fokusområde 5

Fokusområde 4

• Udvide kendskabet til Fast-

Track- ordningen hos 

virksomhederne

• Reducere gennemsnits-

varigheden for længden af 

henholdsvis sygedagpenge og 

jobafklaringsforløb, i forhold 

til niveauet i september 2020
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INTEGRATION

Fokusområde 6

• Borgere i målgruppen 

selvforsørgelses-og hjem-

rejseydelse/overgangsydelse 

er blevet reduceret med 60 

procent over de sidste tre år

• Tilbageværende målgruppe 

har behov for en mere 

håndholdt indsats for at 

komme nærmere 

arbejdsmarkedet

• Tilrettelagt 

virksomhedsrettet indsats 

for borgere med begrænset 

dansksproglige kundskaber

• Understøtte jobåbninger 

med opkvalificerende kurser

• Styrke den tværfaglige 

indsats til aktivitetsparate 

borgere i kombination med 

en beskæftigelsesrettet 

indsats

Status 2020 Fokus i 2021/22 Målindikatorer

Afrapporteringsmetode

Afrapportering sker på baggrund af data fra Fasit og Jobindsats.dk

• Mange borgere med handicap 

i Odsherred Kommune er i 

fleksjobordningen. 

Kommunen har i årrække 

bibeholdt en høj andel af 

borgere i fleksjobordningen, 

som er i fleksjob. Dette har 

ligeledes bidraget til en 

stabil beskæftigelse blandt 

borgere med handicap

• Bidrage til at skabe og 

bibeholde arbejdspladser til 

borgere med handicap, i 

samarbejde med lokale 

virksomheder

• Fokus på den 

opkvalificerende indsats for 

borgere med handicap

• Fortsat fokus på at 

bibeholde en høj 

beskæftigelse blandt 

personer med handicap

Status 2020 Fokus i 2021/22 Målindikatorer

Afrapporteringsmetode

Afrapportering sker primært på baggrund af data fra Fasit og Jobindsats.dk

BESKÆFTIGELSE FOR PERSONER MED HANDICAP

Fokusområde 7

• Alle borgere i målgruppen 

selvforsørgelses-og 

hjemrejseydelse skal have en 

målrettet plan med henblik 

på selvforsørgelse via 

uddannelse eller job. 

• Beskæftigelsesgraden for 

personer under 

fleksjobordningen i 

Odsherred Kommune skal 

ligge blandt de højeste i 

Region Sjælland
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