MÅLTAL 2021
LOKALE MÅL
SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDERNE
1.

Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen

LEDIGE BORGERE KLAR TIL JOB
2.

Andelen af langtidsledige må ikke overstige 25 %

INTEGRATION OG FLYGTNINGE
3.

Mindst 70 % af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være
selvforsørgende

PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET
4.
5.
6.

Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden
maj 2022
Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 %
Andelen af borgere i ressourceforløb med praktik, løntilskud og løntimer
skal mindst udgøre 35 %

DEN UDVIDEDE UNGEINDSATS
7.

Den nuværende lave andel af unge under 30 år på offentlig forsørgelse
fastholdes

NÅR SYGDOM RAMMER
8.

Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må
ikke overstige henholdsvis 256 og 465 i 2021

MINISTERMÅL
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

BESKÆFTIGELSESPLAN 2021
-

Kort fortalt

INDSATSOMRÅDER 2021
SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDERNE

LEDIGE BORGERE KLAR TIL JOB

Fokus på opkvalificering og uddannelse skal afhjælpe
konsekvenserne af coronakrisen samt bidrage til at øge
uddannelses- og kompetenceniveauet blandt ledige.

Vi vejleder og støtter de ledige i at opbygge
kompetencer og finde nye veje til beskæftigelse via
uddannelse, opkvalificering eller brancheskift. Det sker
bl.a. via brobygningsforløb, praktikker og
inspirationsmesser.

INTEGRATION OG FLYGTNINGE

PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET

Vi understøtter flygtninge og familiesammenførte i at
opnå uddannelse eller beskæftigelse via et parallelt
forløb, hvor sprogundervisning kobles med en
virksomheds- eller uddannelsesrettet indsats.

Vi gennemfører intensive og målrettede forløb for
ledige borgere med komplekse udfordringer. Det sker
bl.a. via KIK-indsatsen, ressourceforløb, fleksjob samt et
tværgående fokus på ledige med
funktionsnedsættelser. Hele vejen rundt er der fokus på
den virksomhedsrettede indsats.

DEN UDVIDEDE UNGEINDSATS

NÅR SYGDOM RAMMER

Jobcenteret deltager i den tværgående Ungeindsats
sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning,
Børn og Familie samt Visitation og Rehabilitering.
Sammen arbejder vi for, at unge får succes med
uddannelse og beskæftigelse via en tidlig, koordineret
og tværgående indsats.

Sundhed og trivsel hænger sammen, og derfor
samarbejder vi på tværs af beskæftigelses- sundhedsog socialområdet omkring en tidlig og proaktiv indsats
for syge borgere. Målet er at bevare eller hurtigt
genopnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

PROJEKTER OG INVESTERINGER

Jobcenteret samarbejder med de sønderjyske
kommuner og på tværs af den dansk-tyske grænse for
at sikre gode vækstbetingelser i hele grænseregionen.

- CSR-mærke Aabenraa
- Projekt Bedre indsats til borgere i ressourceforløb
- KIJOS – Jobafklaring og sygedagpenge
- KIK II – Kontant- og uddannelseshjælp
- KIS/KINA – Intern service og nytteaktivering

