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Indledning
Arbejdsmarkedsområdet er et forpligtende samarbejde mellem borgere, virksomheder og
medarbejdere, og tager afsæt i borgernes ressourcer. Samarbejdet udgør grundlaget for, hvilke
initiativer der kan gennemføres i beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune er forankret i de politiske udvalg Beskæftigelse,
Erhverv og Kultur samt Uddannelse, Børn og Familie. Beskæftigelsesplanen bygger på mål som
omsættes til lokalpolitiske indsatser og målsætninger vedtaget af Assens Byråd.
Beskæftigelsesplanen angiver retninger for det beskæftigelsesfaglige arbejde det kommende år,
herunder at alle målgrupper støttes ind i beskæftigelse eller uddannelse. Beskæftigelsesplanen
forholder sig til de overordnede beskæftigelsespolitiske mål, som Regeringen udstikker, samt de
relevante politikker og strategier der arbejdes med i den lokale kommunale kontekst.
Beskæftigelsesplanens mål udarbejdes med afsæt i de erfaringer og investeringer, der er gjort de
forløbne år, samt de politiske beslutninger der aktuelt træffes i de to relevante politiske udvalg:
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Uddannelse, Børn og Familie.
Som noget nyt har de to udvalg Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Uddannelse, Børn og
Familie besluttet, at beskæftigelsesplanen vil gælde for en 4 årig periode. Dette med begrundelsen
at der skabes kontinuitet i perioden i forhold til de investeringer og erfaringer, der kan bidrage ind i
nye initiativer fremadrettet.
Beskæftigelsesplanen skal understøtte de økonomiske rammer der er for Jobcenter Assens og
Ungeenheden, hvorfor de opstillede måltal skal sikre, at budgetrammen kan overholdes.
En forenkling af Beskæftigelseslovgivningen forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2019, hvormed der
vil ske forandringer i de måder, hvorpå Jobcentret fremadrettet arbejder med beskæftigelse. I
forbindelse med dette er et nyt Benchmarkingsystem lanceret, hvor kommunernes resultater
sammenlignes. Assens ligger på en 38. plads ud af 98 kommuner. Dertil er Assens Kommune en ud
af 10 ”højdespringer-kommuner” (kommuner med den største forbedring i 2017, sammenlignet
med 2016). Der er fortsat plads til forbedringer, hvilket der vil blive arbejdet med, blandt andet i de
tiltag der gøres i Beskæftigelsesplan 2019-2022.
Beskæftigelsesplan 2019-2022 vil understøtte Assens Kommunes kommende vision 2030.1
Med Beskæftigelsesplan 2019-2022 sættes en høj ambition om, at unge motiveres til at gennemføre
en uddannelse og komme i beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2019-2022 tager ligeledes
udgangspunkt i Erhvervs-og Vækstpolitikken ”Vækst i Fællesskab” og kommunens handicappolitik.
Hvert år vil en evaluering af Beskæftigelsesplanens foregående års erfaringer og resultater blive
drøftet, ligesom der forholdes til de ministermål, der udsendes. En justering eller nye tiltag vil blive
vedhæftet den overordnede Beskæftigelsesplan som et bilag.

1 Vision 2030 er under udarbejdelse og forventes endelig besluttet i foråret 2019. En af visionens temaer er Sundhed.
Assens Kommune har i juni 2018 nedsat et ”§17, stk. 4 –udvalg” som skal arbejde med sundhed i et tæt samarbejde
mellem borgere, institutioner og erhvervsliv. Beskæftigelsesplanen vil understøtte sundhedstemaet på forskellig vis, via
de indsatser og den rådgivning der foretages på beskæftigelsesområdet.
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Nationale
Beskæftigelsespolitiske
mål 2019

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har den 11. december 2018 udmeldt seks
beskæftigelsespolitiske mål for 2019:
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 til flygtninge skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver
jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder
med indvandrerbaggrund.
5. Udsatte ledige skal have en indsats.
6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
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Udfordringer på
arbejdsmarkedet
Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft. For virksomheder i Assens Kommune vil det
kunne betyde, at de får svært ved at rekruttere, producere og tage jobordrer. I værste fald vil det
blive svært at vækste. Konsekvensen kan blive, at virksomhederne mister konkurrenceevnen hvis
ikke, der er den kvalificerede arbejdskraft til rådighed som efterspørges.
Samtidig er bruttoledigheden er faldet til 3,0 % pr. juli 2018. (Ledighed omfatter personer, der
modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt
jobparate personer der modtager kontanthjælp, uddannelsesparate personer der modtager
uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud. Ledighedstallene omregnes typisk til
fuldtidsledige og opgøres i faktiske tal, sæsonkorrigerede tal samt i procent af arbejdsstyrken (1664 år)). Nedenstående graf viser udviklingen de seneste 10 år samt en fremskrivning frem mod
2019, hvor det forventes at der vil være et yderligere fald.
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(Kilde: Danmarks statistik og fremskrivninger foretaget af STAR)
En fremskrivning af ledighed viser, at a-kasserne forventer yderligere fald i ledigheden, med stor
forskel inden for forskellige brancher. Metalarbejdere, Nærings- og nydelsesmiddelindustri samt
Fag og Arbejde forventer et fald i ledighed på op til 22 % i perioden 4. kvartal 2017 til 4. kvartal
2019. Generelt forventer samtlige a-kasser et fald på 12-14 %, det mindste er et fald for
akademikerne på 7 % inden for denne 2 årige periode.
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Borgere på
forsørgelse
Assens Kommune oplever en række udfordringer i forhold til beskæftigelse, dog arbejdes der
intenst med en nedbringelse i forhold til alle ydelsesgrupper. Dette både i forbindelse med
investeringer der er gjort, samt redskaber og metoder der er taget i brug.
I juli 2018 var 20,1 % af kommunens borgere på offentlig forsørgelse. Det er et fald på 0,9 % i
forhold til samme tid 1 år tidligere.
Af nedenstående graf ses, hvordan ydelsesgrupperne fordeler sig i forhold til dette fald. Der ses et
fald i stort set alle ydelsesgrupper. Særligt ses et fald af borgere på a-dagpenge og sygedagpenge.
Borgere på ledighedsydelse er steget, hvilket betyder, at flere ledige borgere visiteres til et fleksjob,
og af kurven ses det, at antallet af fleksjobbere er steget med 79 fuldtidspersoner. Dette kan
forklares med det øgede fokus der har været på øget samarbejde med virksomheder, vedrørende
fleksjobansættelser, samt investeringer i forhold til sygedagpengeområdet.
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En generel udfordring er, at jo længere tid en borger har været uden for arbejdsmarkedet, jo større
risiko er der for, at borgeren møder andre udfordringer undervejs. Disse udfordringer kan medføre
et mere komplekst og længerevarende forløb på offentlig forsørgelse. En del borgere, der står uden
for arbejdsmarkedet, har også indsatser/ydelser i andre af kommunens afdelinger. Udfordringerne
er udgangspunkt for de særlige indsatser der fremgår som beskæftigelsesplanens nye politiske
tiltag.
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Jobklare
ledige

Aktuel situation
Dagpenge – og kontanthjælpsmodtagere har ikke nødvendigvis de kompetencer, der efterspørges
på arbejdsmarkedet. I Assens Kommune arbejdes der målrettet på at opkvalificere ledige borgere
til de behov virksomheder har for kvalificeret arbejdskraft – herunder er der særligt fokus på
brancher inden for områder, hvori der forventes vækst.
Indsatser og projekter
• Uddannelsesløft af jobparate ledige samt intensiv uddannelsesvejledning.
(Handlingsscenarie 2) (udløb 31.12.2019).
• Voksenlærlingekampagne og grundforløb (Udløb 31.12.2020).
• Jobrettet indsats – jobsøgning, cv-kursus, viden om jobåbninger etc. I jobbutikken.
• Nytteindsats korps (Udløb 31.12.2020).
Jobrettede uddannelsesforløb i samarbejde med virksomheder, AMU centre, og
uddannelsesinstitutioner m.fl. Følgende er aktuelle pr. september 2018:
• Fra kontor til kantine
Ledige borgere fra kontorbranchen som har svært ved at finde arbejde samt andre borgere
med interesse for køkkenfaget gennemgår et grundforløb på 2 måneder, med henblik på
beskæftigelse inden for køkken derefter.
• Bus- og lastbilchauffører
Der er mangel på både fuldtids og deltids bus - og lastbilschauffører. Uddannelsesforløbet
afvikles i samarbejde med virksomheder, der garanterer job bagefter.
• Lager og logistik
5 ugers kursus, da vikarbureauer efterspørger borgere der kan arbejde på lager.

Måltal for årene

Baseline 2018

Ledighedsniveauet skal fastholdes under det fynske
gennemsnit
Færre ledige jobklare med en varighed over 1 år
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August:
Assens: 3,2 %
Fyn: 4,2 %
Oktober:
A-dagpenge: 117
Kontanthjælp: 29

2019 – 2022

Ledige med
problemstillinger
ud over ledighed
Aktuel situation
Ledige som har komplekse problemstillinger og længere offentlig forsørgelse bag sig, har brug for
parallelle tværfaglige og helhedsorienterede indsatser, før de kan indgå på arbejdsmarkedet.
Gruppen omfatter borgere på ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere.
I forhold til borgere med handicap følges Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarkeds
handicapkompenserende ordninger, hvor der ved fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan
gives kompenserende ordninger i forhold til job, uddannelse eller et tilbud iværksat af Jobcentret.
Indsatser og projekter
• Projekt ”Social Ansvarlighed i Assens Kommune”
(Træningsbaner hvor målgruppen optræner deres arbejdsmarkedsrettede kompetencer).
• Tværfaglig indsats i ressourceforløb.
• Fleksjobpulje (udløb 31.12.2020).
• Gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet via virksomhedsrettede indsatser (småjobs) og
genoptræning af arbejdsmarkedsrettede kompetencer.
• Borgere i risiko for langtidsledighed skal have en tidlig jobrettet indsats i Job og Vejledning.
• Projekt Flere Skal Med.

Måltal for årene

Baseline 2018

Færre borgere på ledighedsydelse

Oktober:
178 borgere

Færre langtidsledige aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere med varighed over 1 år
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Oktober:
302 borgere

2019 - 2022

Sygemeldte
borgere

Aktuel situation
Der ses et lille fald i antallet af borgere på sygedagpenge, men en stigning i borgerens varighed på
ydelsen. Sygemeldinger stoppes hurtigt, og bliver dermed til kortere forløb. Arbejdsfastholdelse
arbejder med at omlægge opgaver, arbejdsgange og fokus i indsatserne.
Det kan være svært at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet under et sygdomsforløb,
hvorfor der sker et fornyet virksomhedsrettet fokus.
Indsatser og projekter
• Større fokus på lovgivning samt omlægning af arbejdsgange skal sikre, at den tidlige indsats
styrkes.
• Øget fokus på samarbejde med arbejdsgiver for den sygemeldte.
• Fokus på fastholdelse på arbejdspladsen i beskæftigelsen øges.
• Fortsat fokus på §7 uarbejdsdygtighed i sammenhæng med ressourcer, kompetencer og
skånehensyn.
• Der skal ske en omorganisering for et bedre flow; i overgangen fra ”før, under og efter”
sygedagpenge og et jobafklaringsforløb.
• Virksomhedsrettede fokus styrkes, ved at virksomhedskonsulenter kobles tæt sammen for
et stærkere samarbejde.
• Bedre synlighed overfor kommunale arbejdspladser om muligheder for hjælp til
forebyggelse af stres sygemeldinger.
• Der skal ske en stigning i antallet af virksomheder som bruger Jobcentret i forbindelse med
fastholdelse af en medarbejder før sygemelding.

Måltal for årene

Baseline 2018

Fastholdelse eller nedbringelse af antallet af ledige
på Jobafklaringsforløb
Den gennemsnitlige varighed for borgere på
sygedagpenge er fortsat på niveau med eller under
det fynske gennemsnit
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Oktober: 161 borgere
3.kvt.17 – 2.kvt.18:
Assens: 9 uger
Fyn: 9,4 uger

2019-2022

Integrationsborgere

Aktuel situation
Assens Kommune har 547 integrationsborgere (ultimo august 2018). Heraf er 44 % (239 borgere)
børn/unge under 18 år. 55 % af de voksne forsørges af offentlige ydelser, mens 45 % er
selvforsørgende. 72 % udgøres af borgere fra Syrien og 13 % er statsløse.
Integrationsperioden varede oprindeligt 3 år, men blev fra 1.7.2016 omlagt, således at
integrationsperioden derefter som udgangspunkt er 1-årigt med forlængelse til 5 år, hvis ikke man
opnår selvforsørgelse.
Indsatser og projekter
• Fortsat virksomhedsrettet indsats med den model, som integration har haft ved lov siden
1.7.2016: Borgere vurderes som udgangspunkt jobparate og skal i virksomhedsrettet tilbud.
• Justering i den virksomhedsrettede indsats, med øget brug af virksomhedsmentor for at
borgere fastholdes på arbejdsmarkedet.
• Fortsat danskuddannelse.
• Fortsat fokus på uddannelse, job og IGU, herunder på SOSU-området
(IntegrationsGrundUddannelse).
• Fokus på iværksætteri ved Udvikling Assens.
• Projekt ”I mål med integration” (udløb 30.6.2019).
• ”Flere Flygtninge i Job” (udløb 31.12 2020).

Måltal for årene

Baseline 2018

Integrationsborgere i selvforsørgelse fastholdes deri

Oktober: 40 %

Virksomhedsindsatsen ligger på niveau med eller
over det fynske niveau

August:
Assens: 35 %
Fyn: 26 %
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2019 - 2022

Uddannelse
til unge

Aktuel situation
Assens ligger over landsgennemsnittet på andelen af ledige unge, og selv om mange unge, starter i
erhvervsfaglige uddannelser, så er kommunen udfordret på gennemførelsesraten og tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job” fastlægger en uddannelsespolitisk målsætning, hvor
90 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Desuden
skal andelen af unge, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller et arbejde være halveret i
2030.
Indsatser og projekter
• Omlægning af vejlednings- og støttefunktioner, for unge i alderen 15-29 årige. Herunder
UU-vejledning til en sammenhængende koordineret, kommunal ungeindsats.
• Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) målrettes unge under 25 år, med henblik på at
gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
• Omprioritering i Ungeenheden - Flere medarbejdere understøtter den virksomheds- og
jobrettede indsats som vej mod uddannelse. Herunder opbygning af virksomhedsnetværk
til understøttelse af unge ledige i lærlingeuddannelser.
• Nye samarbejdsaftaler med virksomheder, som indeholder uddannelse af frivillige
virksomhedsmentorer.
• Fokuseret indgangsvisitation og vejledning mod uddannelse og job – bl.a. indsatsen
”talentudvikling”, indsatser i grupper, samt indsatser med afsæt i lokalområder.
• Tæt og fokuseret opfølgning i Ungdomsuddannelserne.
• Unge med særlige behov, herunder handicap - vurderes i fht. fremtidig tilknytning til
arbejdsmarkedet. Folderen ”fra Ung til Voksen – med handicap” benyttes som vejledning.

Måltal for årene

Baseline 2018

Flere unge på uddannelseshjælp kommer i arbejde,
uddannelse eller bliver selvforsørgende
Andel af unge på uddannelseshjælp i virksomheds- og
jobrettede indsatser, på vej mod uddannelse og job, er
fortsat på niveau med eller over det fynske gennemsnit
Flere unge i erhvervsfaglige læreforhold direkte fra
uddannelseshjælp
Unge der starter FGU skal efter kortest mulig tid
starte i uddannelse eller job

Jan – sep.: 39 %
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September:
Assens: 19 %
Fyn: 14 %
Kan følges fra januar
2019
Kan følges fra august
2019

2019 - 2022

Virksomhedsrettede
indsatser
Aktuel situation
Assens Kommune mærker det positive opsving, hvor virksomheder efterspørger kvalificeret
arbejdskraft. Der er nu brancher, som oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Det er vigtigt, at opnå kendskab til, hvilke kompetencer virksomhederne aktuelt har behov for. Med
virksomhedsstrategien blev der i 2014 sat særligt fokus på de virksomhedsrettede indsatser i et
tættere samarbejde med virksomhederne, og dette samarbejde udvides. Virksomhedsstrategien
understøtter Erhvervs- og Vækstpolitikken i Assens Kommune.
Indsatser og projekter
• Rådgivning af og samarbejde med virksomheder.
Særligt fokus på bl.a. rådgivning i forhold til substitution på områder, hvor det ikke er
muligt at rekruttere den ønskede arbejdskraft. Herudover rådgivning til opkvalificering
mhp. interne rokader.
• Nye samarbejdsaftaler med virksomheder, som indeholder uddannelse af frivillige
virksomhedsmentorer.
• Opsøgende tiltag, samt vedligeholdelse af virksomhedskontakt.
• Rådgivning til virksomhederne ift. at tænke mere i afgrænsede jobfunktioner frem for hele
stillinger.
• Kommunikationsveje med virksomheder og årlige virksomhedskampagner for at få flere
med. I dialogen med virksomhederne skal den fælles ”brændende platform” fortsat
italesættes og kommunikeres. Det er vigtigt med en tydelig kommunikation om:
o At der kommer til at mangle arbejdskraft; At der skal arbejdes og samarbejdes på
nye måder for at skaffe arbejdskraften.
• Fortsat udvikling af enkel og tydelig kommunikation til virksomheder som ex. information
og vejledning om Fast Track og Småjobs.
• Samarbejde med Udvikling Assens udbygges.
• Der sættes særligt styrket fokus på at understøtte etablering af lærlingeaftaler og praktik- og
uddannelsespladser i både privat og offentligt regi.
• Rekrutteringsservice Fyn – det fælles fynske samarbejde udbygges.
• Jobcenter Assens og Ungeenheden reviderer sammen den nuværende virksomhedsstrategi
og justerer i forhold til Erhvervs- og Vækstpolitikken.
Måltal for årene

Baseline

Samarbejdsgrad med de lokale virksomheder øges

Jan-jul 2018: 41,4 %

VirksomhedstilfredshedsUndersøgelsen viser generelt tilfredshed/meget
tilfreds med Jobcentret
Uddannelse af frivillige virksomhedsmentorer via
samarbejdsaftalerne
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2017: 89 %
2018: 0

2019 – 2022

Nye tiltag i 2019-2022
på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur (BEK) samt Uddannelse, Børn og Familie (UBF) har besluttet, at
følgende særlige tiltag skal igangsættes i 2019, samt følges op og eventuelt justeres i de
efterfølgende år, som Beskæftigelsesplanen gælder for. Derudover vil hvert enkelt mål blive fulgt op
og fremlagt til orientering til udvalgenes møder hvert halve år i perioden (samtidig med
Beskæftigelsesplanens øvrige mål).
De nye tiltag er iværksat på baggrund af beskæftigelseslovgivningens grundtanke om ret og pligt:
Hvis man som borger har ret til hjælp i form af en ydelse på baggrund af ledighed, har den ledige
pligt til at deltage aktivt i de tilbud, som jobcenter og evt. a-kasse tilbyder i ledighedsperioden.
Grundtanken er, at en offentlig forsørgelse er en midlertidig hjælp, man har ret til, i den periode
hvor man af forskellige grunde ikke er på arbejdsmarkedet.
•

Formandskaberne for BEK og UBF vil igennem samarbejdet med Udvikling Assens særligt
have fokus på indsatser i forbindelse med småjobs/udviklingsjobs, samt understøtte
etablering af koordinerede samarbejdsaftaler med 10 virksomheder til sikring af fremtidig
kvalificeret arbejdskraft. Samarbejdsaftalerne koordineres af Udvikling Assens, som
ligeledes sikrer, at der i nogle af aftalerne er et særligt fokus på ungegruppen, hvor
medarbejdere i virksomhederne fungerer som positive rollemodeller.

•

Omlægning af beskæftigelsesindsatser, der vil give ekstra muligheder for at fremskaffe
småjobs til ledige i Assens Kommune.

•

Styrkelse af Nytteindsatsen.

•

Anvendelsen af sanktioner i Assens Kommune skal følges.
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Småjobs/
Udviklingsjobs

I 2019 omlægges beskæftigelsesindsatserne i Jobcenter Assens og Ungeenheden til at have et
endnu større virksomhedsrettet sigte. I jobcentret vil der blive oprettet et særligt afsnit, som
gennem et tæt samarbejde med Jobcentrets afdelinger og Ungeenheden, rådgiver virksomhederne
til at tænke mere i afgrænsede jobfunktioner frem for hele stillinger. Derved bliver det muligt at få
adgang til arbejdskraft fra Jobcenter Assens og Ungeenheden, som kan løse en afgrænset
jobfunktion i en kombination af praktik og ordinære løntimer. Borgerne kan over tid udvikle
kompetencer til at varetage flere jobfunktioner med flere ordinære løntimer, og for de unges
vedkommende blive klar til at starte i ordinær uddannelse.
•

•

Den særlige indsats vil blive bemandet med en koordinator og et antal medarbejdere som
har et tæt kendskab til virksomheder og kompetencer ift. at skabe relationer, erfaring med
salg, samt et bredt erhvervsnetværk.
Informationskampagne til virksomhederne vedr. småjobs vil løbende blive gentaget for at
fastholde fokus (film, hjemmeside, infostander, infokort m.m.)

Primære målgrupper ift. småjobs er: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, alle kategorier af
uddannelseshjælpsmodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløbsmodtagere og
dagpengemodtagere. Sekundært kan målgruppen evt. udvides med ledighedsydelsesmodtagere og
sygedagpengemodtagere på sigt.
Oprettelsen af det særlige afsnit for småjobs vil understøtte indsatsmodellen og kerneelementer fra
projekt ”Flere skal med”.

Måltal for årene

Baseline 2018

I perioden oprettes 250 småjobs og kombipraktikker
som fastholdes. De første 100 oprettes i 2019.
Kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere får
flere ordinære løntimer
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Januar – oktober:
35 er oprettet
Juli:
Uddannelseshjælp: 5 %
Kontanthjælp: 10,4 %
Integrationsydelse: 5,6 %

2019 - 2021

Udvidet
Nytteindsats

I forbindelse med omlægningen af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Assens og i Ungeenheden
skal den nuværende Nytteindsats styrkes.
Den nuværende Nytteindsats er etableret for at hjælpe jobparate ledige og
uddannelseshjælpsmodtagere hurtigere i job. I nytteindsatsen deltager den ledige i et team, der
tager ud på kommunale arbejdspladser og hjælper med opgaver, der ellers ikke løses. Det kan være
havearbejde, lettere malearbejde, vedligeholdelse, strandoprydning mm.
Udover at løse lokale kommunale nytteopgaver er det en integreret del af nytteindsatsen at deltage
i Jobstafetten, hvor der arbejdes med at skrive CV, lave jobansøgninger, og indgå i konkret,
målrettet jobformidling.
Nytteindsatsen blev politisk besluttet med Budget 2017, hvor der blev afsat midler til ansættelse af
en holdleder for indsatsen for perioden 2017-2020. Målet var, at 29 fuldtidspersoner skulle i
selvforsørgelse i perioden.
Foreløbig har investeringen givet stor gevinst. Pr. 15. september 2018 er 18 personer kommet i
selvforsørgelse i perioden. Dertil er der en del ledige borgere der ”vendes i døren”, altså henvises til
nytteindsatsen, men finder anden forsørgelse før start.
Den nye nytteindsats vil i tillæg til nuværende opgaveområder på de kommunale arbejdspladser
have særligt fokus på at kvalificere den ledige til den arbejdskraft som både den private og
offentlige sektor har behov for.

Måltal for årene

Baseline 2018

Flere borgere afmeldes til job eller
uddannelse efter at have deltaget i
nytteindsats

Januar - september:
30 borgere
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2019 -2022

Skærpet fokus
på sanktioner

Borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, skal hjælpes med forsørgelsen i den periode, hvor de af
forskellige årsager ikke er i arbejde. Derfor skal de have den rette indsats for at blive hjulpet tilbage
på/ind på arbejdsmarkedet.
Når den ledige borger vurderes at være klar til en virksomhedsrettet indsats, som eksempelvis en
praktik på en virksomhed, eller når der er indkaldt til møder med Jobcentret eller Ungeenheden, så
forventes det, at borgeren står til rådighed mod udbetaling af sin ydelse. Hvis en borger ikke møder
i sit tilbud eller til sin aftale, skal borgeren sanktioneres og trækkes i sin ydelse for den pågældende
periode, hvor borgeren er udeblevet.
Anvendelsen af sanktioner i Assens Kommune anvendes i henhold til borgerens ret og pligt og
gældende lovgivning.
I forhold til sammenlignelige kommuner ligger Assens Kommune lavt i anvendelsen af sanktioner.
Assens Kommune har fremadrettet et skærpet fokus på sanktionering af ledige borgere, der ikke
står til rådighed. Med implementering af redskabet Stay In Touch (en app) vil Jobcenter Assens og
Ungeenheden få et redskab at tilbyde virksomhederne nem registrering af borgers
fremmøde/udeblivelse. Virksomheden og borger registrerer, hvorvidt borger er mødt eller ej, og
Jobcenter Assens/Ungeenheden får beskeden. Herefter kan der tages kontakt til borger og/eller
virksomhed ved behov. Redskabet forventes at forbedre dialogen med borger og virksomhed,
ligesom det forventes, at redskabet giver valid dokumentation til brug for evt. sanktionering.

Måltal for årene
Kontanthjælpsmodtagere følges
Uddannelseshjælpsmodtagere følges
Integrationsydelsesmodtagere følges

Baseline
2. kvt. 2018 Assens: 1,4 %
2. kvt. 2018 Assens: 7,7 %
2. kvt. 2018: Assens: 22,1 %
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2019 - 2022

Resultatrevision
2017
Opfølgning på mål i Beskæftigelsesplan 2017
Mål

Målgruppe

Målsætning

Baseline

1

Jobparate borgere

Ledighedsniveauet skal fastholdes
og om muligt nedbringes
yderligere.
Flere ledige borgere visiteret til
fleksjob ansættes i fleksjob.

I maj 2016 var ledigheden 4,4% i
Assens kommune.

2

3

4

5

6

7

Borgere på kanten
af arbejdsmarkedet
- herunder
langtidsledige
Borgere på kanten
af arbejdsmarkedet
- herunder
langtidsledige
Borgere på kanten
af arbejdsmarkedet
- herunder
langtidsledige
Borgere på kanten
af arbejdsmarkedet
- herunder
langtidsledige
Sygemeldte borgere

Integrationsborgere

8

Virksomheder

9

Virksomheder

10

Virksomheder

11

Unge

Flere aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere bliver i
stand til at varetage et job
(opmatchet til jobparate).
Antallet af langtidsledige borgere
skal nedbringes.

Borgere på kanten skal i højere
grad have en virksomhedsrettet
indsats.
Den gennemsnitlige varighed for
borgere er på sygedagpenge skal
nedbringes.
Flere integrationsborgere skal i
job eller ordinær uddannelse
(hjemhentning af flere
resultattilskud).
Samarbejdsgraden med de lokale
virksomheder skal øges.
Forbedret placering i Dansk
Industris årlige måling af
kommunernes erhvervsklima.
Jobcentrets kontakt med
virksomhederne i kommunen skal
intensiveres.

I maj 2016 var 556 borgere ansat i
et fleksjob, svarende til 75% af den
samlede gruppe af
fleksjobvisiterede borgere.
I maj 2016 var 68% af
kontanthjælpsmodtagerne
aktivitetsparate.
I maj 2016 var der 166
langtidsledige.

I marts 2016 havde 28,7% af de
langtidsledige modtaget et
virksomhedsrettet tilbud indenfor
de seneste 6 måneder.
I april 2016 (rullende år) var
sygedagpengemodtagere i snit
sygemeldte i 9,4 uger.
I 1. halvår 2016 blev der
hjemhentet 15 resultattilskud,
svarende til 2,5 pr/mdr.
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Udvikling

4,4%

0,0%
point

76 %
(644
borgere)

1 point

68%

Uændret

121
personer

-45
personer

25,8%

-2,9%
point

9,4 uger

Uændret

31 i alt

2,6
pr/mdr.

I 2016 var samarbejdsgraden
mellem jobcentre og virksomheder
i Assens kommune på 41,4%.
I 2015 var Assens på en 15. plads
ift. ”arbejdskraft”*.

44,9%
(jan-dec.
2017)

3,5 %
point

nr. 25 i
2017

-10
pladser

I 2016 var der 1791 kontakter til
virksomheder.

2133
kontakter
er reg.
i fagsystemet

342 flere

270 pers.

27 pers.

I maj 2016 modtog 297 unge
uddannelseshjælp

Færre unge skal modtage
uddannelseshjælp

Niveau

Fælles Fynsk Tillæg
til Beskæftigelsesplanen
Ni fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyn, Nyborg, Svendborg,
Odense og Ærø, har siden 2014 udarbejdet et fælles tillæg til de årlige lokale beskæftigelsesplaner.
Geografisk deler vi i høj grad arbejdsmarked, virksomheder og arbejdsstyrke. Vi kan derfor hjælpe hinanden
med at løse fælles opgaver og udfordringer i beskæftigelsesindsatsen.
til jobåbninger og efterspørgsel. Det også skabe
plads på arbejdsmarkedet for ledige, herunder
grupper med andre udfordringer end ledighed,
f.eks. helbredsmæssige.

Aktuelt er der vækst og fremgang i
virksomhederne og på det fynske arbejdsmarked.
Efter en årrække med mindre positiv udvikling i
beskæftigelsen end andre dele af landet, har Fyn
nu en udvikling, der svarer til landsgennemsnittet.
Det forventes, at beskæftigelsen er stigende også
i 2019.

De fynske kommuner har gennem de senere år
opbygget et stadig tættere samarbejde omkring
beskæftigelsespolitikken, indsatserne for ledige
og servicen over for virksomhederne. Det har
blandt andet resulteret i det politiske netværk
mellem kommunernes udvalgsformænd og
forvaltning, Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum, i
netværksforeningen Byg til Vækst, i afholdelsen af
en årlig fynsk jobmesse og i Rekrutteringsservice
Fyn, der formidler arbejdskraft og koordinerer
jobrettede kurser og opkvalificering på tværs af
kommunerne.

Med en faldende ledighed og et generelt lavt
ledighedsniveau, oplever Fyn et pres på
arbejdsmarkedet, med stigende efterspørgsel
efter medarbejdere og kvalifikationer. I nogle
brancher ses egentlige mangelproblemer.
Der er således risiko for, at de udbudte
kvalifikationer ikke kan matche efterspørgslen på
arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen bør
derfor fokusere på dels at øge arbejdsudbuddet,
dels at understøtte, at de jobsøgende opnår de
kompetencer, der efterspørges. Det betyder, vi
skal sikre, at unge får en uddannelse, og at
arbejdsstyrken efter- og videreuddannes svarende

Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum peger på tre
målsætninger, der i 2019 skal være i fokus i det
fynske samarbejde med henblik på yderligere at
styrke og fremtidssikre det fynske arbejdsmarked.
Forummet følger udviklingen i resultaterne.

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER I 2019
1) Unge med komplekse problemstillinger skal gives ballast til at kunne gennemføre en
ungdomsuddannelse eller varetage et ordinært job
2) Aktivitetsparate og andre borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal parallelt med
andre indsatser bringes tilbage på arbejdsmarkedet og varetage småjob med
ordinære løntimer
3) Særligt for de jobparate skal den gode virksomhedsservice udvikles, jobformidlingen
på tværs af kommunerne skal styrkes og opkvalificeringen skal målrettes de gode
jobmuligheder - blandt andet i samarbejdet i Rekrutteringsservice Fyn.
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