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Flere skal i arbejde og uddannelse

Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019-22

Beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune tilrettelægges med det overordnede mål
at alle målgrupper støttes ind i beskæftigelse eller uddannelse.
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.
Tillægget til beskæftigelsesplanen sker på baggrund af den nuværende beskæftigelsesplan for 2019-2022. Seneste tillæg blev udarbejdet i 2020, gældende for 2021.
Tillægget og selve beskæftigelsesplanen følges op, af 3 årlige politiske opfølgninger,
som viser resultater og effekter for indsatser og målsætninger.

Flere skal i arbejde eller uddannelse

Beskæftigelsesplanens mål om, at flere skal i arbejde eller uddannelse 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.
Det overordnede mål er i 2022 forankret i 3 fokusområder:
• Unge skal i job eller uddannelse
• Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
• Flere borgere på kanten skal i arbejde

Ministermål og mål til beskæftigelsesplanen

Indsatserne inden for de tre fokusområder tilrettelægges ud fra de nationale
beskæftigelsespolitiske mål for 2022:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
Flere ledige skal opkvalificeres
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Herudover er der taget udgangspunkt i Assens Kommunes beskæftigelsespolitiske
mål.
Figuren på næste side viser de tre fokusmål og de rammer, som fokusmålene
udpringer af.
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Ministermål
2022

Udvalgsmål
2022

Erhvervs- og
Vækstpolitikken
2020-2022

1.
2.
3.
4.
5.

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
Flere ledige skal opkvalificeres.
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede
arbejdskraft.

Unge skal i job og uddannelse

I 2030 er alle unge i uddannelse eller arbejde, og 90 % af en
ungdomsårgang skal senest i 2030 have gennemført en
ungdomsuddannelse, når de er 25 år.

Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

Budgetaftale
2022-25

Den lave ledighed skal som minimum fastholdes i 2022 gennem
sikring af kvalificeret arbejdskraft til private virksomheder og
arbejdspladser i kommunen.

Politiske mål for
den kommunale
ungeindsats.

Flere borgere på kanten skal i arbejde

Arbejdsstyrken skal øges ved at understøtte borgere på kanten af
arbejdsmarkedet via samarbejde til succes med job eller uddannelse.

Lovgivning

Assens
Kommunes
Vision 2030

Fælles Fynsk
tillæg til
beskæftigelsesplan
Assens
Kommunes
Værdigrundlag
for god
sagsbehandling

Fokusområde: Unge skal i job og uddannelse:

Den kommunale unge indsats (KUI) for unge mellem 15 og 25 år har sat følgende
mål for den uddannelsespolitiske målsætning frem mod 2030;
• 90 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse, når de
er 25 år
• andelen af unge, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller et job skal være
halveret
Med Vejledningsstrategien ”Alle på vej” for unge op til 30 år skal de unges overgang
til uddannelse og job efter grundskolen støttes tidligt og med aktiviteter, der kan
understøtte de unges uddannelsesvalg og valgkompetence.
Ungeindsatsen har flere målgrupper, og den beskæftigelsesrettede indsats går på
tværs af disse målgrupper og sker i et samspil mellem Ungeenheden, Jobcentret og
samarbejdspartnere.
Der er følgende mål i 2022 for de forskellige målgrupper:
• For de 15 – 17-årige unge i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelser
øges de virksomhedsrettede indsatser i samspil med grundskolerne.
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• For de unge ledige mellem 18 – 29 år på uddannelseshjælp øges anvendelsen af
kompetenceløft og opkvalificering og med afsæt i den unges ønsker og forudsætninger, vil der være fokus på at understøtte de unges eget initiativ samt fortsat
fleksibel og individuel tilpasset indsats og støtte i overgange til uddannelse og job
og fastholdelse.

Fokusområde: Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

Den lave ledighed i Assens Kommune skal som minimum fastholdes i 2022 gennem
sikring af kvalificeret arbejdskraft til private virksomheder og arbejdspladser i
kommunen.
• Gennem en tidlig indsats og konkret jobformidling, hyppige samtaler igennem
hele ledighedsperioden, tydelige krav og forventninger til de ledige om aktiv
medvirken samt en jobrettet tilbudsvifte af indsatser og opkvalificeringsmuligheder.
• Langtidsledighed er fortsat et område med særligt fokus for at sikre et vedvarende
fald på området. Der er igangsat håndholdte, jobrettede indsatser for målgruppen
og det følges tæt i forhold til evt. behov for yderligere.
• Ledige seniorer skal bringes mere i spil til jobåbninger og der laves en særlig indsats for at brande målgruppen over for virksomhederne.
Dette kræver et tæt og godt samarbejde med virksomhederne. En kompetent,
struktureret og sammenhængende service til virksomhederne er vigtig for, at
virksomhederne benytter Jobcentret som rekrutteringskanal.
• I et samarbejde med virksomheder og arbejdspladser skal ledige på tværs af
målgrupper i gang med uddannelsesløft og voksenlære, for at motivere til
brancheskift for ledige til områder med mangel på arbejdskraft.
• Kendskabet til Jobcentrets rekrutteringsservice skal øges og udbredes internt i
kommunen, således at alle rekrutteringsansvarlige i Assens Kommunen ved hvad
rekrutteringsservice kan bistå med, når der er behov for arbejdskraft.

Fokusområde: Flere borgere på kanten skal i arbejde

Arbejdsstyrken i Assens Kommune skal øges ved at understøtte borgere på kanten af
arbejdsmarkedet via samarbejde til succes med job eller uddannelse.
• Borgere som har særlige problemstillinger i forhold til beskæftigelse skal mødes
og støttes tilbage på arbejdsmarkedet med værdighed.
Det handler om det hele menneske og på den hurtigste og mest sikre vej tilbage
eller ind på arbejdsmarkedet for den enkelte.
Derfor er der et særligt fokus på at matche og opkvalificere borgerne – men med
hensyn til de særlige behov målgruppen kan have.
• Erfaringer fra indsatsen for målgrupper af borgere på kanten af arbejdsmarkedet
i højere grad skal omsættes i viden på tværs.
Dette skal sikre, at alle Job- og virksomhedsrettede indsatser, samt indsatser på
tværs af social, sundhed og børn og familie koordineres og bruges målrettet for at
få flere i job og uddannelse.
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• For at bringe flere borgere som er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt
unge på uddannelseshjælp, nærmere arbejdsmarkedet og i uddannelse igangsættes
en indsats, som foregår på tværs af bl.a. jobcenter, ungeenheden og virksomhederne.
Indsatsen er en del af budgetforliget for 2022-2025.
• Der er fokus på at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere hos borgere i
både offentlige og private virksomheder. Formålet er at øge arbejdskraften.

Vejledning og information om repatriering

Jobcentret har en lovmæssig forpligtelse til at yde vejledning om mulighederne for
repatriering (tilbagevenden til hjemland) til borgere, der er omfattet af repatrieringslovens personkreds.
Fra 1. august 2021 trådte ændringsloven af repatrieringsloven i kraft, således at det
fremover alene vil være personer, der har haft opholdstilladelse i DK i op til 5 år, der
systematisk skal vejledes om repatriering under jobsamtaler og sygeopfølgningssamtaler.
På den baggrund er bestemmelserne til indholdet i jobsamtalerne og sygeopfølgningssamtaler justeret således, at det kun er udlændinge, med op til 5 års ophold i DK, der
systematisk skal vejledes om mulighederne for repatriering efter beskæftigelsesindsatslovgivningen.
Dermed skal jobcentret ikke længere i forbindelse med jobsamtaler og sygeopfølgningssamtaler, vejlede personer, som er omfattet af repatrieringsloven, og
som har haft opholdstilladelse i DK i mere end 5 år.
Udlændinge, som har haft opholdstilladelse i DK i mere end 5 år, og som har
modtaget kontanthjælpslignende ydelser i mindst 18 ud af de senest 36 måneder,
skal vejledes om repatriering en gang hvert 2. år ved en fokuseret og dedikeret
samtale af 15-30 minutters varighed.
Jobcenter Assens arbejder efter de gældende bekendtgørelser og lovgivning
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