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Status 2022
1. kvt. 2022

• Udviklingen i offentlige udgifter lavere end 
landet – 1244 kr. pr. person i 
arbejdsstyrken svarende til ca. 32 mio. kr.

• Mange borgere med lønnede timer og få 
ledige – juni 2022 - 1,2 %

• Stigning i antallet af beskæftigede 20.337 i 
marts 2022 – højeste antal siden 2008

• Udenlandske ansatte – 2250 personer i 
marts 2022.



Sigtepunkt Fokusområde i Udvalget for Beskæftigelse
Vækst i balance Arbejde er vejen til uddannelse for flere unge

Formidling af arbejdskraft, opkvalificering og uddannelse – job til 
alle

Smidige og effektive 
processer

Kommunikation, den gode dialog og højt serviceniveau – det 
enkelte menneske i centrum for den gode dialog, dialogen danner 
rammen for en hurtig vej til selvforvaltning og selvforsørgelse

Fleksibel jobrettet indsats i forhold til den enkelte borgers behov, 
arbejdsmarkedets behov og i forhold til aktuelle 
samfundskonjunkturer

Arbejdsfastholdelse. Analyse af sygdomsbilledet som grundlag for 
fokusering af indsatsen, herunder den gode dialog med borger om 
tilbagevenden til job, delvis raskmelding, småjob og opkvalificering 
af anden jobrettet indsats

Forpligtigende 
fællesskaber

Partnerskaber med virksomheder – fokus på job, opkvalificering 
og småjob som trin på vejen til selvforsørgelse og selvforvaltning

Tværfagligt samarbejde internt i Beskæftigelse og på tværs af 
kommunens organisering – med afsæt i det hele menneske og 
den gode dialog – med selvforvaltning og selvforsørgelse som mål.



Ministermål

• Alle ledige skal have en værdig 
sagsbehandling

• Flere ledige skal opkvalificeres
• Flere flygtninge være selvforsørgende
• Flere personer med handicap skal i 

beskæftigelse
• Virksomhederne skal sikres den 

nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.



Udfordringer

• Rekruttering til virksomhederne
• Kvalificeret arbejdskraft – uddannelse og 

opkvalificering
• Unge, der ikke kommer i gang med 

uddannelse eller job
• Borgerkontakten – ministermål om en 

værdig sagsbehandling – borgernes 
forventninger og jobcenterets muligheder.



Rekruttering
• Sammen med virksomhederne tænke flere 

muligheder og alternativer
• Alle målgrupper tænkes ind i 

rekrutteringsopgaven
• Virksomhedernes sociale ansvarlighed kan 

være et godt rekrutteringsredskab
• Rekrutteringsindsats i jobcenteret er det 

bedste redskab til ordinært arbejde for 
ledige.



Kvalificeret arbejdskraft

• Unge vælger og kommer ind på 
ungdomsuddannelse - 28 % har valgt 
erhvervsuddannelse i 2022

• Fastholde unge i uddannelse
• Hjælpe unge, der ikke er kommet i gang med job – 

Livslang læring med afsæt i jobbet
• Voksenlærlinge
• Opkvalificering af ledige
• Jobskifte for sygemeldte eller ledige 
• Virksomhedsforløb med opkvalificering
• Virksomhedsrettede forløb for ledige længere væk 

fra arbejdsmarkedet kombineret med social indsats.



• Forbedret borgerkontakt – fælles grundlag 
for borgerkontakt

• Skriftlig og mundtlig kommunikation
• Borgeren føler sig set, hørt og inddraget
• Finde frem til, hvad en værdig 

sagsbehandling er – værdier og visioner.

Ministermål – værdig 
sagsbehandling


