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Indledning
Assens Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, hvor kommunens mål og strategier for den
lokale beskæftigelsesindsats beskrives. Formålet med beskæftigelsesplanen er at vise, hvorledes
kommunen arbejder målstyret og strategisk i forhold til lokalt oplevede udfordringer med at få borgere
uden for arbejdsmarkedet i selvforsørgende job.
Beskæftigelsesplanen er behandlet både i Assens Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg og i Børneog Uddannelsesudvalget, da målgrupperne for beskæftigelsesplanen er borgere fra begge udvalg: BørneUddannelsesudvalgets målgruppe er uddannelseshjælpsmodtagere fra 15-29 år, mens Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalgets målgruppe er borgere fra 30-66 år. Den endelige beskæftigelsesplan er godkendt
af Assens Byråd. Det er Jobcenter Assens og Ungeenheden der sikrer, at der arbejdes fokuseret på at indfri
de opstillede strategiske mål.
Beskæftigelsesplanen understøtter kommunens Vision 2018 og Erhvervs- og Vækstpolitikken. Det
overordnede fokus i beskæftigelsesindsatsen er, at så mange borgere som muligt deltager aktivt på
arbejdsmarkedet eller i uddannelse, i den udstrækning de er i stand til det. Borgere der af forskellige
grunde ikke er i stand til at forsørge sig selv, skal have den bedst mulige hjælp til at komme tilbage til, eller
ind på, arbejdsmarkedet.
Assens Kommune arbejder ud fra en 3 –ledet strategi for beskæftigelsesindsatsen:

Ledige skal hurtigst
muligt i varig
beskæftigelse og unge
skal gennemføre
uddannelse med gode
jobmuligheder

Borgere med
begrænsninger i
arbejdssevnen skal have
støtte og hjælp til at
komme i job

Virksomheder, der søger
arbejdskraft eller ønsker
at fastholde sygemeldte
medarbejdere, skal
modtage hurtig og
effektiv service

Foruden de to udvalgs drøftelser, er beskæftigelsesplanen sammentænkt med Fælles Fynsk Tillæg til
Beskæftigelsesplanen, Assens Kommunes Erhvervs- og Vækstpolitik samt de overordnede Ministermål
2018. Assens Kommune har desuden en handicappolitik, som beskæftigelsesplanen også tager højde for,
dog behandles denne ikke særskilt. Handicappolitikken søger, at understøtte at mennesker med handicap
kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre.
Assens Kommune har i 2017 vedtaget en Erhvervs- og Vækstpolitik, hvor fokus blandt andet er
virksomheders behov og ansvar for rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling af både faglærte og
ufaglærte medarbejdere.

2

Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum, bestående af formænd for de fynske beskæftigelsesudvalg, sætter
rammen for samarbejder, der skaber lettere adgang til virksomheder og uddannelsestilbud på tværs af
kommunegrænserne, ligesom et skærpet fokus på integration og borgere på kanten af arbejdsmarkedet
giver mulighed for nye samarbejder på tværs af de fynske kommuner til at løse opgaverne.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål 2018
1. Flere personer skal i beskæftigelse eller
uddannelse i stedet for at være på offentlig
forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige
og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal
være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal
i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver
jobparate eller kommer i beskæftigelse
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og
fejludbetalinger skal styrkes

Hvert år udsender beskæftigelsesministeren et sæt overordnede beskæftigelsespolitiske mål. Disse er skal
danne grundlag for kommunernes drøftelser af deres beskæftigelsesindsatser. I Assens Kommune er
ministermålene 2018 drøftet i de to udvalg og indarbejdet i beskæftigelsesplanen, i forhold til de
investeringer og resultatmål der er foretaget tidligere. De investeringer der allerede er besluttet og
igangsat løber frem til 2020.
De vejledende ministermål for 2018 varierer en smule fra sidste års ministermål. I ministermål 2017 havde
målgruppen unge et selvstændigt fokus, hvilket ikke er tilfældet i målene for 2018. Da Assens Kommunes
investeringer behandler unge på uddannelseshjælp som en særskilt gruppe, og da både Erhvervs- og
vækststrategien og Fælles Fynsk tillæg til Beskæftigelsesplan 2018 har unge som særskilt målgruppe,
behandler beskæftigelsesplanen 2018 fortsat unge som en særskilt målgruppe. Ungeindsatsen vil i 2018,
som en del af beskæftigelsesindsatsen, have fokus på implementering af ”Aftale om bedre veje til
uddannelse og job” og den Forberedende Grunduddannelse (FGU).
Ministermålene 2018 indeholder et nyt punkt vedrørende bekæmpelse af socialt bedrageri og
fejludbetalinger. Assens Kommune foretager stikprøvekontroller af borgere som modtager
forsørgelsesydelser fra det offentlige og indberetter til Kommunernes Landsorganisation. Ministermålet
indgår derfor ikke særskilt i beskæftigelsesplanen.

3

Udfordringer
Assens Kommune oplever en række udfordringer i forhold til beskæftigelse. I juli 2017 er 23 % af
kommunens borgere på offentlig forsørgelse på forskellig vis (Hvilket er 1,5 % højere end gennemsnittet for
de kommuner der sammenlignes med).
Af tabellen fremgår det, at jobparate (kontanthjælps- og A-dagpengemodtagere mv.) udgør 4, 6 %
tilsammen, mens sygedagpengemodtagere udgør 2,4 %, borgere i fleksjob udgør 2,2 % og borgere på
førtidspension udgør 6,8 %.
I en sammenligning med gennemsnittet for sammenlignelige kommuner ses det, at Assens Kommune har
flere borgere på offentlige ydelser generelt: 0,5 % flere på kontanthjælp, 0,1 % flere unge på
uddannelseshjælp, 0,3 % flere på integrationsydelse og 0,3 % flere på sygedagpenge. Dertil er gruppen af
borgere på førtidspension 0,5 % højere end sammenlignelige kommuner.
Det ses endvidere hvordan udviklingen har været det seneste år, og det generelle billede viser, at borgere
på forskellige ydelser er faldende med 0,8 %, hvilket også gør sig gældende for gennemsnittet i de
sammenlignelige kommuner.

Gnsn. udvikling i
andel af
befolkningen i
øvrige klynge ift.
samme kvartal
året før, pct.
point -0,8

5.921

23,0

21,5

Udvikling i andel
af befolkningen
ift. samme
kvartal året før,
pct. point
-0,8

A-dagpenge mv.

640

2,5

2,7

-0,6

-0,4

Kontanthjælp
Lp
Uddannelseshjælp

541

2,1

1,6

-1,0

-0,8

254

1,0

0,9

-0,2

-0,1

Integrationsydelse

310

1,2

0,9

0,8

0,7

Sygedagpenge

627

2,4

2,1

0,2

0,7

Jobafklaringsforløb

174

0,7

0,6

0,2

0,1

37

0,1

0,2

-0,0

-0,0

Ressourceforløb

189

0,7

0,5

0,2

0,1

Ledighedsydelse

171

0,7

0,5

-0,1

0,0

Fleksjob

569

2,2

2,3

0,2

0,2

1.761

6,8

6,3

-0,1

-0,2

1. kvartal 2017
Ydelsesmodtagere

Revalidering og forrevalidering

Førtidspension
Efterløn

Antal
Andel af
fuldtidspersoner befolkningen, pct.

Gnsn. andel af
befolkningen i
øvrige klynge,
pct.

647

2,5

2,4

-0,4

-0,3

Beskæftigede

14.067

54,7

-

0,9

-

SU-modtagere

1.400

5,4

-

0,1

-

Øvrige

3.600

14,0

-

0,2

-

25.725

-

-

-

-

Befolkning (16-66 år)

Anm.: A-dagpenge mv. omfatter a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelse i fleksjob, løntilskud eller
skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden
indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige. Befolkningstallet kan af flere grunde afvige fra summen af ydelsesmodtagere,
beskæftigede, SU-modtagere og øvrige. Det skyldes, at befolkningstallet for jobcentre opgøres for et år af gangen, mens summen af ydelsesmodtagere,
beskæftigede, SU-modtagere og øvrige ændrer sig for de enkelte jobcentre fra kvartal til kvartal som følge af flytning mellem kommuner og
pendling ud over Danmarks grænser. En person kan også indgå flere gange i tabellen, fx som ydelsesmodtager og beskæftiget, mens de kun vil indgå én gang i
befolkningstallet.
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Målgruppespecifikt ser de væsentligste udfordringer således ud:

Jobparate borgere
 En del ledige dagpenge – og kontanthjælpsmodtagere har ikke de kompetencer, der efterspørges på
arbejdsmarkedet.

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet
 Har ofte komplekse problemstillinger.
 Har ofte en langvarig offentlig forsørgelse bag sig.

Sygemeldte borgere




Der ses en stigning i antal af sygemeldte.
Sygemeldte oplever lange forløb.
Svært at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet under sygdomsforløbet.

Integrationsborgere



Udfordring at sikre at flygtninge og familiesammenførte modtager en virksomhedsrettet indsats
for bagefter at komme i ordinært arbejde, uddannelse eller integrationsuddannelse (IGU).
Udfordring at sikre, at alle nyankomne starter i virksomhedsrettet indsats efter 14 dage (maks.
30 dage) som vedtaget i 2 parts- og 3 parts aftalerne om arbejdsmarkedsintegration.

Unge på uddannelseshjælp







Assens ligger højt på andelen af fuldtidsledige unge i pct. af arbejdsstyrken.
Særligt gruppen af unge i alderen 25-29 årige ledige er markant højere end i andre kommuner.
Uddannelsesmålet kan for gruppen af 25-29 årige være vanskelig at fastholde.
Unge med komplekse eller væsentlige problemstillinger ud over ledighed udgør 40 % af
ungegruppen.
Udfordring at motivere og opkvalificere unge til at gennemføre en uddannelse.
Udfordring at fastholde ungegruppens tilknytning til arbejdsmarkedet

Virksomheder




Det kan være svært at sikre, at ledige borgere besidder de specifikke kompetencer, der
efterspørges hos virksomhederne.
Det kan være svært at opnå kendskab til, hvilke kompetencer virksomhederne aktuelt har
behov for.
Der er et generelt fald i arbejdsstyrken, hvormed virksomheder har svært ved at rekruttere
kvalificeret arbejdskraft
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En generel udfordring er, at jo længere tid en borger har været uden for arbejdsmarkedet, jo højere risiko
er der for, at borgeren møder andre udfordringer undervejs, med et mere komplekst og længerevarende
forløb på offentlig forsørgelse til følge.
En anden udfordring er, at den statslige refusion på forsørgelsesydelse falder, jo længere tid en borger har
modtaget ydelse.
Nedenstående figurer viser hhv. den statslige refusionsaftrapning på offentlige forsørgelsesydelser og
varighedsfordelingen blandt ledige og sygemeldte i Assens Kommune pr. 1. juni 2017 med udgangspunkt i
refusionstrappen:

Refusion på forsørgelsesydelser
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Varighedsfordeling 1. juni 2017
40%
35%
30%
25%
20%

80%

35%

15%
40%

23%

10%
30%

20%

5%

34%

8%

0%
0-4 uger

5-26 uger

26-52 uger

52+ uger

0-4 uger

5-26 uger

26-52 uger

52+ uger

Kilde: Beskæftigelsesfagsystemet Fasit-trukket 1. jun-17
Anm.: Alle målgrupper (fleksjobansatte og førtidspensionister)

Ovenstående giver et billede af den bredde af problematikker som kommunen står med:
1. For mange borgere står uden for arbejdsmarkedet
2. Det giver store udgifter til forsørgelse og udgifterne presses yderligere, da den statslige refusion er
betinget af varighed på forsørgelsesydelsen, med faldende refusion over tid.
3. En del borgere uden for arbejdsmarkedet modtager også indsatser/ydelser i andre af kommunens
afdelinger
4. Det er usundt for kommunens borgere at stå uden for arbejdsmarkedet og - fællesskabet
5. Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft
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Strategi og mål
På baggrund af de skitserede udfordringer har både Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og
Uddannelsesudvalget allerede i 2015 besluttet, at der skal arbejdes på nye måder og tages nye metoder i
brug for beskæftigelsesindsatsen. I forlængelse af Vision 2018 ”Vilje til Vækst” har begge fagområder
udviklet en ny tilgang og strategi. Der skal arbejdes mere helhedsorienteret, fokuseret og målrettet. Dette
skal blandt andet ske via resultatbaseret styring og indsatsstrategier for de forskellige målgrupper.
I forlængelse heraf, har Assens Kommune i budget 2016 og 2017 foretaget en række investeringer på
området, både for de borgere der er en del af Jobcenter Assens tilbud, men ligeledes via ungeindsatsen:
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets investeringer:








Håndholdte virksomhedsrettede indsatser
Intensiv vejledning om uddannelsesmuligheder
Etablering af nyttekorpsindsats
Flere sagsbehandlere, så den enkelte får færre sager (gælder områderne: Sygedagpenge,
aktivitetsparate, ledighedsydelsesområdet, jobafklaringsforløb og erhvervs- og
uddannelsesvejledningen)
Oprettelse af kommunal fleksjobpulje
Opnormering af integrationsteamet

Børne- og Uddannelsesudvalgets investeringer:





”nye unge” 0-26 uger
Unge som starter en uddannelse
Unge med længere varighed – fra 27 uger
Unge som har en varighed på over 52 uger

Der følges løbende op på mål i de nye investeringer. Målopfyldninger og budgetopfølgninger har hidtil vist,
at der generelt er gode resultater med at få borgerne hjulpet ud på /tilbage til arbejdsmarkedet for de
fleste grupper, hvilket giver besparelser.
Nedenfor er oplistet mål, resultater og igangsatte indsatser for de forskellige grupper:

Jobparate borgere
Mål
1. Ledighedsniveauet
skal fastholdes og om
muligt nedbringes
yderligere

Resultater
Ledighed er faldet
med 0,1 %

Indsatser
Handlingsscenariet ”Uddannelsesløft af jobparate
ledige” – uddannelsesvejledning og tilbud om
uddannelse og kompetenceløft

(I juni 2017 var der 4,3%
ledige i Assens kommmune
mod 4,4 % året før)

Voksenlærlingekampagne og grundforløb
Jobrettet indsats – jobsøgning, cv-kursus, viden
om jobåbninger etc. i Jobbutikken
Nytteindsats Korps
Projekt ”Jobrettet Samtale bølge 2”
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Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige
Mål
2. Flere borgere
visiteret til fleksjob
ansættes i fleksjob
– færre borgere på
ledighedsydelse

Resultater
4 % flere er ansat i et
fleksjob end året før

Indsatser
Projekt ”Social Ansvarlighed i Assens
Kommune” – trænings-baner, hvor borgere på
kanten optræner deres arbejdsmarkedsrettede
(I juni 2017 var 596 borgere kompetencer
ansat i et fleksjob,
svarende til 79% af den
Handlingsscenariet ”En virksomhedsrettet
samlede gruppe af
indsats for ledige på kanten af
fleksjobvisiterede borgere
arbejdsmarkedet”
(757 fleksjobvisiterede i alt)
Tværfaglig indsats i ressourceforløb
I maj 2016 var 556 borgere
ansat i et fleksjob,
Fleksjobpulje
svarende til 75% af den
samlede gruppe)
Gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet via
virksomhedsrettede indsatser og genoptræning
af arbejdsmarkedsrettede kompetencer
Borgere i risiko for langtidsledighed skal have en
tidlig jobrettet indsats i Job og Vejledning
Projekt Ældreområdet
Småjobs
Projekt ”Flere skal Med”

3. Flere
aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtage
re modtager en
virksomhedsrettet
indsats
4. Flere
aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtage
re har ordinære
løntimer
5. Antallet af
langtidsledige borgere
skal nedbringes

6 % af de aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere
modtager en
virksomhedsrettet indsats
i juni 2017
(ny indsats derfor intet
sammenligningsgrundlag)
2,4 % af de aktivitsparate
kontanthjælpsmodtagere
havde også ordinære
løntimer i maj 2017
Der er 6 flere
langtidsledige personer
end året før
(I maj 2017 var der 230
langtidsledige personer*
mod 224 i maj 2016).

*Langtidsledighedsmålet er opgjort i jobindsats og dækker over jobparate borgere (dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse
og ydelser efter opbrugt dagpengeret), der har været ledige i 80% af tiden det seneste år.
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Sygemeldte borgere
Mål
6. Den gennemsnitlige
varighed for borgere
på sygedagpenge skal
nedbringes

Resultater
Den gennemsnitslige
varighed for
sygedagpengemodtagere
er steget 1,1 uge.

Indsatser
Sygemeldte fra beskæftigelse skal have en
arbejdspladsbaseret indsats med fokus på delvis
raskmelding og et tæt samarbejde med
arbejdsgiveren

I juli 2017 havde
sygedagpengemodtagere i
snit været sygemeldte i 9,5
uger det seneste år, mod
8,4 uger året før.

Sygemeldte fra ledighed skal ligeledes have en
virksomhedsrettet indsats med praktikforløb og
jobsøgning
Opnormering i sagsbehandlere mhp. en tidlig
indsats og tidlig og tæt kontakt med arbejdsgiver

For sygemeldte
selvstændige er den
genemsnitslige varighed
faldet o,5 uger fra 9,4 til
8,9 uger.

Integrationsborgere
Mål
7. Flere
integrationsborgere
skal i job, IGU eller
ordinær uddannelse antallet af
hjemhentede
resultattilskud skal
stige*
8. Flere
integrationsborgere
modtager en
virksomhedsrettet
indsats

Resultater
Der er hentet 18 flere
resultattilskud hjem end
året før.

Indsatser
”Hele Familiens Integration”

I 1. halvår 2017 blev der
hjemhentet 33 resultattilskud, mod 15 i samme
periode året før.
11% af
integrationsborgerne
modtog en
virksomhedsrettet indsats
i juni 2017.
(Indsatsen er ny, derfor
intet
sammenligningsgrundlag).

Projekt ”Aarup-modellen” (Integrationsstrategi
med fokus på beskæftigelse og bosætning i
lokalsamfund)
Opnormering i Integrationsteamet
Integrationsgrunduddannelse

*Når en borger omfattet af integrationsprogrammet har været i ordinær beskæftigelse eller uddannelse i 6 sammenhængende måneder, kan
kommunen hjemhente et resultattilskud fra staten. Antallet af resultattilskud kan således bruges som mål for, om kommunen lykkes med at bringe
målgruppen i beskæftigelse eller uddannelse.

Unge på uddannelseshjælp
Mål
11. Færre unge skal
modtage
uddannelseshjælp.

Resultater
41 færre unge modtog
uddannelseshjælp

Indsatser
Intensivt visitationsforløb – ”Blik for udannelse”
– mhp. at sikre at endnu flere af de nye unge
tager et aktivt uddannelsesvalg i stedet for
uddannelseshjælp.

(I juni 2017 modtog 264
personer
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uddannelseshjælp
(fuldtidspersoner), mod
305 i 2016).

Fremrykket rådgivning gennem Fokuseret Indsats
på uddannelsesinstitutioner i Odense og VUC i
Glamsbjerg for at sikre, at de unge fastholdes i
uddannelse. Øget brug af uddannelsesmentor i
overgang fra Uddannelseshjælp til uddannelse.
Tæt samspil med Virksomhedsservice om
etablering af partnerskaber om erhvervs- og
uddannelsetræning – f.eks.
Virksomhedsstafetten. Samt fokus på deltids- og
fritidsjob, som alternativ til uddannelsehjælp.
Særligt for gruppen af unge ledige mellem 25-29
år skal der fokuseres på, at vejen til uddannelse
også kan ske gennem job. Derfor skal indsatsen
for denne gruppe i højere grad rette sig mod den
virksomhedsrettede indsats.
Gruppen af unge ledige med komplekse
problemstillinger og lang varighed skal primært
støttes til opkvalificering med henblik på
udslusning til job. I samspil med virksomheder og
borger skal der være et øget fokus på
progressionsjob, hvor den unge optrænes til
lønnede timer i virksomheden med henblik på
selvforsørgelse og eventuelt uddannelse.

Virksomheder
Mål
9. Samarbejdsgraden
med de lokale
virksomheder skal øges.

10. Forbedret placering i
Dansk Industris årlige
måling af kommunernes
erhvervsklima.

Resultater
Samarbejdsgrad øget
med 0,5 %.

Indsatser
Styrket rekrutteringsservice bl.a. i regi af
Rekrutteringsservice Fyn.

I november 2017 var
samarbejdsgraden
mellem jobcenter Assens
og virksomheder i Assens
Kommune på 41,6 %,
mod 41,1 % året før.

Samarbejde med virksomhederne om behov for
opkvalificering / uddannelse af ledige og
medarbejdere.

Placering er uændret.
I 2016 var Assens på en
15. plads ift.
”arbejdskraft” Ligesom
året før*.

*Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om arbejdskraft: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til
kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt det lokale jobcenters service over for virksomhederne.
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Resultatrevision 2016
Nedenfor følger en gennemgang af de 5 beskæftigelsespolitiske mål i Beskæftigelsesplan 2016 for Assens
Kommune.

1. Flere unge skal have en uddannelse
Den første figur viser udviklingen i antallet af ledige unge uden en erhvervskompetencegivende
uddannelse, som modtager uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) i løbet af 2016. Det ses, at der har været
et støt faldt henover året.
Den næste figur viser andelen af unge, der har modtaget dagpenge, uddannelseshjælp eller kontanthjælp i
en given periode og som går i gang med en uddannelse. I januar 2017 gik således 8,7 % af det samlede antal
unge ydelsesmodtagere i gang med en uddannelse. Det ses, at der på nær i juli og august var flere der
påbegyndte uddannelse i 2016 end i 2015 (november og december undtaget, da tallene for disse måneder i
2016 endnu ikke var opdateret på trækningstidspunktet).

Udviklingen i antallet af
uddannelseshjælpsmodtagere
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Kilde: Jobindsats.dk

Der gøres opmærksom på, at de fleste uddannelser kun har opstart 2 gange årligt, hvorfor der er et vist
sæsonudsving i denne måling.
Det er desværre ikke teknisk muligt, at opdele figur 2 i ydelsestyper, hvilket betyder, at de 2 figurer ikke kan
sammenholdes direkte – første figur vedrører kun uddannelseshjælp, mens næste både vedrører unge på
uddannelseshjælp, kontanthjælp og dagpenge. Ikke desto mindre giver de 2 figurer tilsammen en god
indikation på udviklingen i hvor unge på offentlig forsørgelse, der går i uddannelse.

2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet – både
nu og i fremtiden
Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har ofte behov for en tværfaglig indsats for at komme tættere på
deltagelse på arbejdsmarkedet. Figuren nedenfor viser, at antallet af borgere (fuldtidspersoner), der har
fået en tværfaglig indsats i enten et ressourceforløb eller jobafklaringsforløb er steget i løbet af 2016.
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Udviklingen i Jobafklarings- og Ressourceforløb
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Ligeledes er antallet af borgere ansat i et fleksjob steget, mens antallet af ledige fleksjobbere er faldet
(ledighedsydelsesmodtagere). Overordnet set er flere borgere blevet omfattet af fleksjobordningen i løbet
af 2016. Andelen af ledige fleksjobbere ift. hele målgruppen af borgere visiteret til fleksjob er således faldet
fra 27,3% til 23,8%.
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Kilde: Jobindsats

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes
Figuren viser, at antallet af langtidsledige (fuldtidspersoner) faldt lidt i starten af året, men derefter steg
igen, således at der med udgangen af 2016 var flere langtidsledige end i starten af året. Dette skal dog ses i
lyset af et betydeligt fald i 2. halvdel af 2015 fra 259 i august til 232 i december 2016.
Andelen af langtidsledige ift. den generelle ledighed er steget fra 19,6 % i januar 2016 til 26% i december
2016. Dette skyldes primært, at antallet af bruttoledige personer (fuldtidspersoner) er faldet betydeligt i
2016 (fra 1.203 i januar til 946 personer i december).
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Udviklingen i langtidsledighed
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Kilde: Jobindsats
Anm.: Langtidsledige omfatter dagpenge- og jobparate kantanthjæpsmodtagere, der har været ledige i 80% af tiden indenfor 52 uger.

4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes
Figuren viser samarbejdsgraden mellem Jobcenter Assens og virksomheder i Assens Kommune. Det ses, at
niveauet har været forholdsvis stabil året igennem.

Samarbejdsgraden mellem Jobcenter og
virksomheder i kommunen
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Jobcenter Assens gennemfører løbende en tilfredshedsundersøgelse blandt virksomhederne i kommunen
mhp. at afdække om de er tilfredse med samarbejdet med jobcentret.
I efteråret 2016 viste tilfredshedsundersøgelsen, at 85% af de adspurgte virksomheder enten var tilfredse
eller meget tilfredse med det generelle samarbejde med Jobcentrets virksomhedsservice. Året før svarede
72,5% dette.
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I Jobcentret er der i løbet af 2016 blevet behandlet 348 henvendelser fra virksomheder vedr.
rekrutteringsbehov, såkaldte jobordrer (både ordinære jobs og praktikker). I 232 tilfælde har Jobcentret
bidraget til en succesfuld besættelse af jobbet, svarende til 67%. I 55 tilfælde er jobbet ikke blevet besat
(16%). Dette kan skyldes, at det ikke er lykkes at finde det rette match eller at virksomheden har trukket
jobordren tilbage. I de 61 resterende tilfælde (17%) fremgår resultatet ikke, hvilket for størstedelens
vedkommende betyder, at jobordren stadig er aktiv. Det kan dog i få tilfælde også skyldes, at Jobcentret
ikke har fået en tilbagemelding fra virksomhederne på, om de har ansat en af de kandidater Jobcentret har
udsøgt.

Resultater af rekrutteringsbistand

Aktiv/ukendt
17%
Ubesatte
stillinger
16%

Besatte stillinger
67%

Kilde: Egne opgørelser

5. Flygtninge skal fortsat modtage en individuel og sammenhængende indsats med hele
familiens trivsel i centrum
Medio 2015 blev Integrationsteamet opnormeret med 4 fuldtidsstillinger med henblik på, at kunne
bibeholde den helheds- og familieorienterede integrationsindsats (Hele Familiens Integration) i lyset af den
store stigning i antallet af modtagne flygtninge og familiesammenførte.
Opnormeringen har bidraget til, at det har været muligt med et skærpet virksomhedsrettet fokus for de
voksne integrationsborgere, samtidig med at fokusset på børnenes (og familiernes) trivsel er blevet
bevaret. Det skærpede virksomhedsrettede fokus har bl.a. udmøntet sig i, at der i 2016 er opstartet en
proces med at gøre integrationsborgerne jobparate, således at de skal stå til rådighed for job og
virksomhedsrettede tilbud.
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Det større virksomhedsrettede fokus har også medført, at der er blevet hjemhentet flere resultattilskud
end tidligere*, hvilket er et udtryk for at flere integrationsborgere er kommet i ordinært arbejde eller
uddannelse. I 2016 blev der hjemhentet resultattilskud for 26 integrationsborgere. Til sammenligning blev
der i 2015 hjemhentet 9 resultattilskud.
* Når en integrationsborgere har været i ordinært arbejde eller uddannelse i 6 måneder, kan kommunen hjemhente et statsligt resultattilskud.
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Bilag - Fælles Fynsk Tillæg til Beskæftigelsesplan 2018
Indledning
Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv
som i resten af landet.
De fynske kommuner skal samarbejde endnu tættere med virksomhederne omkring indsatser, der kan føre
til beskæftigelse for ledige.
På sigt er virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft afgørende for de fynske vækstmuligheder.
Derfor skal vi sikre, at unge gennemfører uddannelser og får de rette kompetencer, der fører til
beskæftigelse.
Dertil kommer, at Fyn de seneste år har modtaget mange nye borgere pga. ustabilitet og krig i hjemlandet.
Fyn skal sætte nye borgeres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet, da succesfuld integration foregår på
virksomhederne.
Endelig er der på Fyn en gruppe ledige, der har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet.
De fælles udfordringer kalder på fælles løsninger.
Det Fælles Fynske Beskæftigelsesforum, der består af formændene i de fynske udvalg for
beskæftigelsesindsatsen, har etableret et tæt samarbejde om de udfordringer, kommunerne deler.
Disse fælles udfordringer adresseres i dette fælles fynske tillæg til Beskæftigelsesplan 2018.
De fynske kommuners fælles fokusområder
1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes
2. Unge skal gennemføre uddannelser, der fører til beskæftigelse
3. Succesfuld integration foregår på virksomhederne
4. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i job

1. Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes.
Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
Virksomhederne på Fyn har brug for kvalificeret arbejdskraft.
Derfor skal de fynske kommuner understøtte virksomhederne med rekruttering til ordinær beskæftigelse,
hvor ledige jobs besættes af ledige borgere. De fynske kommuner vil samtidig fastholde virksomhederne i,
at formålet med eksempelvis praktik og løntilskud altid er ordinære timer.
Fynske virksomheder er i deres jagt efter kvalificeret arbejdskraft ikke begrænset af kommunegrænser. Det
skal de fynske kommuners virksomhedsservice heller ikke være.
Med dette udgangspunkt fortsættes Rekrutteringsservice Fyn i 2018. Det sikrer, at alle virksomheder på
Fyn får samme koordinerede og strukturerede hjælp til rekruttering af arbejdskraft på tværs af
kommunerne.
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I 2018 afholdes Jobmesse Fyn, som giver de fynske jobsøgende og de fynske virksomheder mulighed for at
mødes og skabe kontakt.

Forpligtende samarbejde om virksomhedspraktik og løntilskud
En af nøglerne til at få flere ledige i job er, at de fynske kommuner sikrer et tæt og forpligtende samarbejde
med virksomhederne.
Det fynske virksomhedslandskab består primært af små og mellemstore virksomheder. For denne type
virksomheder er det sværere at håndtere det administrative arbejde, der er relateret til f.eks. af få en ledig
i løntilskud.
Virksomhederne på Fyn skal opleve en smidig og problemfri snitflade til kommunerne ift.
virksomhedspraktik og løntilskud mv.

Opkvalificering til arbejdsmarkedets behov
De fynske kommuner har en udfordring med borgere, der ikke har de kompetencer, som arbejdsmarkedet
efterspørger.
De fynske kommuner arbejder sammen om at opkvalificere arbejdsstyrken, så den matcher det aktuelle
arbejdsmarked. Eksempler herpå er forløb som ”Byggepladsen” og opkvalificering til transport– og robotbranchen.

2. Unge skal gennemføre uddannelser, der fører til beskæftigelse
Fynske Unge skal kende målet, som er et job
På Fyn skal vi uddanne til job. Fyn får i fremtiden endnu mere brug for kvalificeret arbejdskraft. Det gælder
både faglærte og akademikere. Derfor skal fynske unge vælge og gennemføre uddannelser, hvor der er
udsigt til job efterfølgende.
De fynske kommuner skal hjælpe unge med at træffe et bevidst uddannelsesvalg, der fører til
beskæftigelse. For at gøre dette, skal vi vejlede unge om de muligheder, som forskellige uddannelser giver.
Et eksempel på dette er ”Åben Virksomhedsdag”, hvor flere kommuner er gået sammen om at åbne døren
for unge og deres forældre til de fynske virksomheder.
Formålet med ”Åben Virksomhedsdag” er, at unge og deres forældre med baggrund i et virksomhedsbesøg
kan kvalificere valget af ungdomsuddannelse og på den baggrund træffe et velovervejet uddannelsesvalg
med udgangspunkt i fynske virksomheders behov for arbejdskraft.

Vi bygger ”bro til uddannelse”
Der er desværre en gruppe af unge på Fyn, der ikke er med på uddannelsesvognen. Det er et problem, da
uddannelse har afgørende betydning for unges stabile tilknytning til arbejdsmarkedet resten af deres liv.
Nogle af disse unge har forladt folkeskolen uden de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre
uddannelse efterfølgende.
De fynske kommuner samarbejder med uddannelsesinstitutionerne om at fastholde disse unge i
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uddannelse. Der er forskellige uddannelsestilbud i de forskellige fynske kommuner og der er behov for, at
der fortsat arbejdes sammen om f.eks. brobygningsforløb, der kan gøre de unge klar til at starte ordinær
uddannelse.

Opsøgende arbejde ift. praktikpladser
Manglen på praktikpladser er en udfordring kommunerne vil samarbejde om. Kommunerne vil i kontakten
med virksomhederne have fokus på mulighederne for at oprette flere praktikpladser.
Det kan f.eks. være ved at tænke lære- og uddannelsespladser ind i de større offentlige byggerier såsom
”Byg til Vækst” eller ved kampagneaktiviteter i regi af Rekrutteringsservice Fyn.

3. Succesfuld integration foregår på virksomhederne
Vidensdeling og sparring om integration
De fynske kommuner har de seneste par år modtaget mange flygtninge. Flygtningestrømmen er på
nuværende tidspunkt aftagende, men foran ligger opgaven med at integrere nye borgere på det danske
arbejdsmarked.
Der er især et potentiale i at øge den virksomhedsrettede indsats overfor flygtninge i de fynske kommuner.
I den forbindelse er der behov for sparring og vidensdeling på tværs af kommunerne.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)
Der er fortsat behov for at udbrede Integrationsgrunduddannelsen på Fyn.
De fynske kommuner kan samarbejde omkring udbredelsen af Integrationsgrunduddannelse for de nye
borgere, der ikke fra første dag kan honorere de krav, der stilles på det danske arbejdsmarked.
De fynske kommuner kan i fællesskab og i samspil med de faglige organisationer,
uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne udvikle IGU´en, så den ruster kursisterne i forløbet til at
kunne begå sig på det danske arbejdsmarked.

4. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i job
Fynboer på kanten af arbejdsmarkedet, skal igen finde fodfæste på arbejdsmarkedet
Der er på Fyn en del borgere, der på nuværende tidspunkt befinder sig langt fra arbejdsmarkedet.
De fynske kommuner har derfor en vigtig opgave i at understøtte langvarige kontanthjælpsmodtagere med
aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, f.eks. gennem målrettet jobformidling og
virksomhedsrettede forløb.
Det er samtidig vigtigt, at de fynske kommuner sikrer målrettet hjælp og støtte til mennesker med
komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne, så de ved hjælp af en helhedsorienteret og
tværfaglig indsats kan genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet.
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De fynske kommuner skal i fællesskab arbejde på at udnytte de muligheder som småjobs giver denne
målgruppe.
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Bilag - Ministermål 2018
Beskæftigelsesministeren har i august 2017 udmeldt 5 beskæftigelsespolitiske mål for 2018, der
understøtter regeringens ambition om, at få flere i arbejde og opkvalificere arbejdsstyrken for at
matche virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Målene skal danne grundlag for
kommunernes arbejde med beskæftigelsesplaner.
1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på
offentlig forsørgelse
Det er regeringens ambition, at langt flere, der i dag er på offentlig forsørgelse, skal i beskæftigelse
eller uddannelse og dermed forsørge sig selv. Det har stor menneskelig værdi, når flere oplever, at
de kan forsørge sig selv og bidrage på arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber
værdi. Samtidig er det med til at give Danmark vækst og velstand.
Det er afgørende, at kommunernes resultater måles på udviklingen i det samlede antal modtagere af
offentlig forsørgelse, da et fald på ét område kan være udtryk for en stigning på andre områder. Målet
skal ses i sammenhæng med den refusionsreform, som blev gennemført med virkning fra 1. januar
2016, hvor finansieringsbidraget fra staten (refusionen) er ens på tværs af ydelser, men aftrappes i
takt med antallet af uger på offentlig forsørgelse – uafhængig af, hvilken ydelse borgeren modtager
og hvilken indsats, der iværksættes. Målet vil understøtte et klart resultatfokus i kommunerne.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Jobcentrenes arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de
har behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for
rekruttering, og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter
medarbejdere.
Indsatsen skal forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtter
jobcentrenes kerneopgave med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og
virksomhedernes behov. God virksomhedsservice er også en tværkommunal opgave, hvor
jobcentrene igennem et effektivt og systematisk samarbejde med hinanden understøtter
virksomhedernes rekruttering på tværs af kommunegrænserne. For virksomhederne er det
afgørende, at de kan få den rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt – ikke hvilken kommune de
ledige bor i. For at understøtte virksomhedsservice, der også er en tværkommunal opgave, vil STAR
følge op på udviklingen regionalt og nationalt.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og
familiesammenførte. Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen siger mod, at flygtninge og
familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser
og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til
arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv.
Regeringen har derfor i foråret 2016 indgået en topartsaftale med kommunerne om et styrket
integrationsprogram, hvor den virksomhedsrettede indsats sættes i fokus og fremrykkes. Ligeledes
har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale, der udover en række af
initiativerne i topartsaftalen, indeholder et initiativ om en ny integrationsuddannelse (IGU). IGU´en
udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked for flygtninge og familiesammenførte, der ikke
med det samme kan leve op til de krav, der stilles på det danske arbejdsmarked.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere
aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
Der skal fokus på at få flere jobparate personer på kontanthjælp i beskæftigelse, og flere
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal blive jobparate eller i beskæftigelse. På landsplan er
der 86.000 kontanthjælpsmodtagere og 25.000 integrationsydelsesmodtagere i januar 2017
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(fuldtidspersoner), hvoraf godt hhv. 26.000 og 13.000 er jobparate, svarende til hhv. ca. 30 pct. og
52 pct. Virksomhederne efterspørger i stigende grad arbejdskraft, og der er behov for, at kommuner
i højere grad påtager sig opgaven med at levere arbejdskraft til virksomhederne. Samtidig med, at
flere jobparate kommer i job, er der behov for, at andelen af aktivitetsparate kontanthjælps – og
integrationsydelsesmodtagere flyttes tættere på arbejdsmarkedet. På tværs af kommunerne er der
stor variation i andelen af ydelsesmodtagere, der er jobparate, hvilket tyder på, at der er et stort
potentiale for, at flere kontanthjælpsmodtagere kan flyttes tættere på job.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
Igennem en årrække har der været et stigende fokus på at minimere fejludbetalinger og snyd med
sociale ydelser. Socialt bedrageri er uacceptabelt og svækker opbakningen til velfærdssamfundet,
ligeså vel som fejludbetalinger mindsker borgernes retssikkerhed. Derfor skal bekæmpelsen af
socialt bedrageri og fejludbetalinger styrkes. I økonomiaftalen 2016 indgik regeringen og KL en
aftale om at dokumentere udviklingen i kommunernes kontrolindsats gennem halvårlige
effektmålinger, og senest har regeringen og kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2018
aftalt yderligere at styrke kontrolindsatsen for at imødegå snyd og fejludbetalinger.
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