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Vision og mission 
Faxe Kommune vil lægge de trædesten der gør, at vejen for kommunes ledige, sygemeldte og borgere 

på kanten af arbejdsmarkedet til arbejdsmarkedet eller uddannelse er brolagt med det ene succesfulde 

skridt efter det andet. For nogle borgere er vejen snørklet, mens den for andre er en bred motorvej. 

Ens for alle er, at de skal modtage en tidlig og beskæftigelsesrettet indsats i deres møde med Faxe 

Kommune.  

Beskæftigelsesplanen sætter rammen for Faxe Kommunes beskæftigelsesindsats i 2018-2019.  Planen 

fremsætter visioner og fremhæver de tiltag, der skal iværksættes for at realisere disse visioner. Målet 

med beskæftigelsesplanen er at give et overblik over beskæftigelsesmæssige udfordringer, politiske 

målsætninger samt overordnede strategiske prioritering af beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune.  

 

 

 

Finn Hansen     Kasper Sonne 

Formand for Beskæftigelsesudvalget Centerchef – Center for Familie, 

Social & Beskæftigelse 
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Hvorfor skal vi have en beskæftigelsesplan? 
Faxe Kommune vil sætte kursen, så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved hvor vi er på vej hen. Vi 

vil koordinere løsninger, så vi leverer ydelser med høj faglig kvalitet og udnytter fælles ressourcer 

optimalt.  

Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 udspringer af vores erfaringer fra arbejdet på 

beskæftigelsesområdet i de forgange år, samt de væsentligste udfordringer på beskæftigelsesområdet i 

Faxe Kommune. Beskæftigelsesplanen skal med andre ord ses som en del af en større sammenhæng, 

og udfordringer og indsatser skal derfor ses i lyset af Faxe Kommunes resultater på 

beskæftigelsesområdet, de seneste års reformer på området samt kommunens erhvervsstrategi og 

planstrategi. Planstrategien handler på indsatser målrettet sundhed, uddannelse, erhverv og 

bosætning fokuseret på sammenhængskraften mellem de fire elementer.  

Beskæftigelsesplanen skal altså medvirke til at sikre sammenhæng mellem beskæftigelsespolitiske 

udfordringer, politiske mål og resultatkrav, samt kommunens overordnede strategiske prioriteringer. 

Beskæftigelsesplanen beskriver således, hvordan Faxe Kommune vil tilrettelægge indsatsen i 2018, så 

borgernes vej til beskæftigelse bliver så kort som muligt.  

Derudover fungerer beskæftigelsesplanen som: 

- Borgernes og politikernes overblik over retning og hovedudfordringer i 

beskæftigelsesindsatsen. 

- Et retningsgivende arbejdsredskab for medarbejderne i Faxe Kommune. 

- Rammesættende for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og 

uddannelsesinstitutioner. 
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Status på beskæftigelsesindsatsen i 2017 
Områderne uddannelse, rekruttering og håndtering af flygtningesituationen var gennemgående 

temaer i beskæftigelsesplanen for 2017.  

Ungeindsatsen, og i særdeleshed koblingen mellem uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedet, 

har stået højt på dagsordenen i 2017, og vil fortsat gøre det i det i de kommende år. Oprettelsen af Faxe 

Kommunes nye Uddannelsesråd i september 2017 er et godt eksempel på dette. Ifølge Regeringens 

ekspertgruppe for voksen- og efteruddannelser opstår der i stigende grad udfordringer når 

arbejdsmarkedets behov går på tværs ad de eksisterende uddannelser. Formålet med Faxe Kommunes 

uddannelsesråd er netop at sikre et forum, der med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, mål og 

rammer for uddannelsesindsatsen i Faxe Kommune, drøfter, koordinerer og udvikler forskellige 

uddannelses- og beskæftigelsesmæssige udfordringer. 

Unge ledige repræsenterer imidlertid blot en ud af flere grupper af ledige på arbejdsmarkedet og det er 

over for hele denne gruppe, indsatsen skal styrkes. Faxe Kommune skal sætte kursen for samarbejdet, 

så der sker en kobling mellem borgernes kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov. Med respekt for 

borgerens situation og udfordringer, skal udsatte grupper af ledige igennem opkvalificeringsforløb, 

med fokus på kompetenceudvikling styret af det lokale erhvervslivs behov.   

Tabel 1 Opfølgning på ministermål for 2017 
Kilde: jobindsats.dk 

*Målingen viser andel modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller særlig 

uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse mellem 16 og 29 år, som ikke er i gang med uddannelse og i perioden begynder på 

uddannelse. **Målingen viser andel ydelsesmodtagere (ekskl. førtidspensionister og personer i fleksjob og seniorjob) mellem 

16 og 66 år, som i den pågældende måned og i mindst tre sammenhængende år har modtaget offentlig forsørgelse. 

Antal langtidsledige (personer der har været ledige i 

mere end 52 uger). 

Faxe Kommune har 204 langtidsledige 

personer, svarende til en andel på 26,6 % i 

forhold til andelen af bruttoledige (maj 

2017) 

Samarbejdsgraden mellem jobcentret og virksomheder, 

dvs. andelen af virksomhedskontakter i Faxe Kommune 

28 % (maj 2017) 

 

Andel af ydelsesmodtagere* under 30 år, som begynder 

på uddannelse 

2,4 % (marts 2017) 

Andel langtidsforsørgede** med virksomhedsrettet 

tilbud inden for de seneste 6 mdr.  

30,6 % (april 2017) 
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Tabel 2: Kommunefremskrivning 
Kilde: Det Regionale Arbejdsmarkedsråds Kommunefremskrivning, september 2017 

I de næste afsnit gennemgås de centrale hovedudfordringer på beskæftigelsesområdet for Faxe 

Kommune i 2018-2019 med afsæt i vores erfaringer fra indsatsen i 2017. 

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune – muligheder og udfordringer 

Kommunefremskrivningen for Faxe Kommune i 2017 viser, at: 

- Beskæftigelsen forventes at stige med 121 personer fra ultimo 2017 til ultimo 2018 

- Nettoudpendlingen fra Faxe Kommune forventes at stige med 40 personer fra ultimo 2017 til 

ultimo 2018 

- Bruttoledigheden forventes at falde med 33 personer fra ultimo 2017 til ultimo 2018,  

- Antallet af personer i den erhvervsaktive alder udenfor arbejdsstyrken (efterlønnere og 

førtidspensionister) forventes at falde med 122 personer 

Bagved tallene findes en række udfordringer, som Faxe Kommune står overfor på 

beskæftigelsesområdet inden for det kommende år. Inden for nogle brancher opleves der 

rekrutteringsvanskeligheder samtidig med at ledigheden er høj, også kaldet paradoksproblemer. Det 

drejer sig eksempelvis om brancherne salg, markedsføring, hotel, restauration, vagt og sikkerhed.1 

Derudover vil vores arbejdsstyrke her i kommunen overstiger andelen af arbejdssteder.  Vi kan altså 

ikke løse udfordringerne ved blot at se på virksomhederne i vores egen kommune.2  

Den seneste rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemført i 

foråret 2017 viser, at 6 pct. af landets virksomheder har haft rekrutteringsvanskeligheder inden for det 

seneste år. Det svarer til 15.400 stillinger, som virksomhederne har måttet opgive at besætte. Vi skal 

                                                        
1 Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen.dk  
2 Kilde: Det Regionale Arbejdsmarkedsråds Kommunefremskrivning, september 2017 



Beskæftigelsesplan 2018-2019  

Side 6 af 15 
 

konkret arbejde med at afhjælpe udfordringerne ved at blive bedre til at afklare virksomhedernes 

behov, sørge for at ledige stillinger slås op på Jobnet, og at både de ledige og virksomhederne er 

opmærksomme på, hvordan Jobcentret kan formidle kontakten mellem parterne.  

Fuldtidsledige 

 

 

Overordnet set følger Faxe Kommune kurven for fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken, når man 

sammenligner med omkringliggende kommuner. Figur 1 viser, at Faxe Kommune lå under 

landsgennemsnittet når man ser på fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken i december 2014 og juni 

2015. Faxe Kommune har en overordnet målsætning om, at vi i løbet af 2018 og 2019 skal tilbage og 

ligge under landsgennemsnittet.  

  

Figur 1: Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken 
Kilde: Statistikbanken.dk 
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Ministermål 1: Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede 

arbejdskraft 

Som kurven viser, har Faxe Kommune et godt samarbejde med virksomheder når man sammenligner 

med omkringliggende kommuner. De seneste nøgletal for Faxe Kommunes beskæftigelsesindsats viser 

dog også, at Faxe Kommune ligger nr. 51 af 94 jobcentre i landet, i arbejdet med at sikre den 

nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne.3  

  

                                                        
3 Benchmark: Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen i Faxe – Maj 2017. Jobindsats.dk  

Figur 2 Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder  
Kilde: jobindsat.dk 

Fire ledige har i løbet af 2017 gennemført et opkvalificeringsforløb inden for 

bygge og anlæg. Der er gode jobmuligheder inden for denne branche, og 

målet om at 25 borgere skal have gennemført forløbet er udfordret af, at de 

ledige kommer i beskæftigelse inden forløbets opstart. 
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Ministermål 2: Flere unge skal have en uddannelse 

 

Figur 3 viser andelen af personer, som påbegynder en uddannelse i en given måned. Faxe Kommune 

følger ligesom de omkringliggende kommuner de sæsonmæssige udsving udviklinger, eksempelvis 

studiestart på de videregående uddannelser i august og januar. Faxe Kommunes benchmarkanalysen 

for nøgletal for beskæftigelsesindsatsen viser, at Faxe Kommune ligger nr. 5 af 22 jobcentre i klyngen, i 

forhold til arbejdet med at få flere unge til at tage en uddannelse.  

  

Figur 3: Andel personer, som begynder på uddannelse 
Kilde: Jobindsats.dk 

Som opfølgning på folkeskolernes deltagelse i Jobbørsen i foråret 2017 er der 

afholdt møde med skolechef efter sommerferien. Derudover er der etableret  et 

Uddannelsesråd i efteråret 2017 med henblik på at styrke samarbejdet med de 

omkringliggende uddannelsesinstitutioner. 
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Ministermål 3: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige, 

skal tættere på arbejdsmarkedet 

 

Figur 4 viser udviklingen i andelen af de langtidsforsørgede, der har deltaget i virksomhedsrettet 

tilbud indenfor de seneste 6 måneder. Brugen af virksomhedsrettet tilbud har i 2017 været 

nedadgående, sammenlignet med samme periode i 2016. Der er dog sket en stigning siden april 2017, 

og udviklingen er således opadgående. Faxe Kommunes benchmarkanalysen for nøgletal for 

beskæftigelsesindsatsen viser dog også, at Faxe Kommune ligger nr. 47 af 94 jobcentre i landet, i 

arbejdet med at hjælpe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse.  

  

Figur 4 Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder  
Kilde: Jobindsat.dk 

Der arbejdes generelt med en kulturændring i retning af øget brug af 

virksomhedsrettede tilbud særligt inden for denne målgruppe. 

Det sker gennem flere projekter, herunder projektet Særlig Tilrettelagt 

Virksomhedsforløb, som bl.a. arbejder målrettet med at fremme en mere 

virksomhedsrettet kultur i Jobcentret og hos Faxe Sociale Udviklingscenter. 

Projektet er endnu i opstartsfasen, men forløber planmæssigt, og der er 

allerede opnået de første resultater idet to projektdeltagere har opnået job med 

ordinære timer. 
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Figur 5 Andel personer omfattet af integrationsprogrammet med ordinære løntimer 
Kilde: jobindsats.dk 

Ministermål 4: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

Figur 5 viser udviklingen i andelen af personer omfattet af integrationsprogrammet, der har opnået 

ordinære løntimer. Den beskæftigelsesrettet integrationsindsats har stået højt på dagsordenen i både 

2016 og 2017. Udviklingen i andelen af personer omfattet af integrationsprogrammet, der har opnået 

ordinære løntimer er steget 6,5 procentpoint, når man sammenligner juli i 2016 med maj 2017.  

  

Jobcentret har modtaget bevilling til at udvikle og implementere 

branchepakkekonceptet som bl.a. er kendt fra Vejle Kommune. Projektet 

gennemføres i samarbejde med Ringsted Kommune. I 2. kvartal er der gennemført 

undervisning af medarbejdere og de første undervisningsforløb startede 4. 

september 2017. Projektet forløber således planmæssigt 

I Beskæftigelsesplanen er der fremsat mål om igangsætning af 30 

Integrationsgrunduddannelses (IGU) forløb ultimo 2017. Som følge heraf er der 

blandt centercheferne indgået aftale om oprettelse af 10 

Integrationsgrunduddannelsespladser (IGU-pladser) internt i kommunen. 

Derudover har private virksomheder også oprettet pladser, bl.a. Gisselfeld og 

Royal Unibrew. Ifølge senest opgørelse fra juni måned er der oprettet 19 IGU-

pladser i løbet af 2017. 
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Beskæftigelsesindsatsen i 2018-2019 
Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 tager udgangspunkt i de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 

2018. Det forventes, at de nævnte temaer vil være afspejlet i målene, da de i høj grad er udtryk for 

temaer, som er relevante for udviklingen i beskæftigelsen på nationalt niveau som i Faxe Kommune.  

- Faxe Kommunes planstrategi: ”Dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem – sammen udvikler vi 

sundhed, uddannelse, erhverv og bosætning” sætter sammen med Faxe Kommunes 

Erhvervsstrategi den overordnede ramme for arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2017 

- Vi ser beskæftigelsesindsatsen som en naturlig del af en helhedsorienteret plan for borgeren 

- Vi samarbejder aktivt med det lokale erhvervsliv, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og det 

øvrige civilsamfund 

- Vi løfter beskæftigelsesindsatsen udover kommunegrænsen og indgår i tværkommunale 

samarbejder, sådan at vi i fællesskab kan imødegå udfordringerne på beskæftigelsesområdet 

Målsætning, indsats og indikatorer 

Flere personer skal i Beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse 

Ovenstående er det første ministermål for 2018. Faxe Kommune har en overordnet målsætning om, at 

vi i løbet af 2018-2019 skal tilbage og ligge under landsgennemsnittet i målingen af fuldtidsledige i pct. 

af arbejdsstyrken.  

Faxe Kommune bygger sin beskæftigelsesplan op således, at de resterende fire ministermål skal ses 

som byggestenene for den indsats, der netop skal sikre at flere personer kommer i beskæftigelse eller 

uddannelse.  

I dette afsnit giver vi eksempler på, hvordan vi arbejder med hver målsætning. Eksemplerne er ikke 

udtømmende, men de giver et indblik i, hvad vi blandt andet gør for at opnå vores 

beskæftigelsespolitiske mål. 
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Ministermål 1: Flere personer skal i Beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være 

på offentlig forsørgelse 
 

Målsætning: Faxe Kommune skal være ligge under landsgennemsnittet for ledighed 

Samlet set skal indsatserne i denne beskæftigelsesplan alle have det overodnet mål, at målgruppen for 

den specifikke indsats skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, der skal resultere i, at 

målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed væk fra offentlig forsørgelse.  

Indsats: eksempler på hvordan vi vil arbejde 

- Vi vil sætte kursen, så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved hvor vi er på vej hen.  

- Vi vil koordinere løsninger, så vi leverer ydelser med høj faglig kvalitet og udnytter fælles 

ressourcer optimalt.  

- Vi vil arbejde tværfagligt og helhedsorienteret, for at sikre den hurtigste vej til arbejdsmarkedet 

eller uddannelse for borgeren.  

- Vi arbejder målrettet med at understøtte de unges motivation for at gå i gang med og 

gennemføre en ungdomsuddannelse, med sigte på at den nationale målsætning om at mindst 

95 pct. af alle i en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, også er gældende 

for Faxe Kommune 

- Vi vil samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv for at løfte opgaven 

- Vi arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i den enkelte unges behov 

Indikatorer: Det måler vi på  

- Kvartalvis måling af fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken sammenlignet med 

landsgennemsnittet.  

- alle uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere 

under 30 år skal i nyttejob. 

Ministermål 2: Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

 

Målsætning: Vi skal levere den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger 

Faxe Kommune skal understøtte den lediges korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet, gennem et 

særligt fokus på samarbejdet med det lokale erhvervsliv. Samarbejdet går begge veje. Faxe Kommune 
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skal øge deres kendskab til virksomhedernes behov, og virksomhederne skal være bedre til at 

informere jobcentret om behov. 

 

Indsats: eksempler på hvordan vi vil arbejde 

- Vi har fokus på opkvalificering og omskoling med udgangspunkt i virksomhedernes behov 

- Vi samarbejder med det lokale erhvervsliv gennem netværk og partnerskabsaftaler 

- Vi er jævnligt i kontakt med virksomhederne i kommunen med henblik på at være behjælpelig 

med deres evt. rekrutteringsbehov 

- Vi har fokus på at styrke erhvervsdialogen 

Indikatorer: Det måler vi på  

- Der afholdes jobmesse i samarbejde med skolerne 

- 200 virksomheder skal besøges, 

- Mindst fire gode historier er dækket i pressen. Heraf mindst 2 film via sociale medier 

- Tilbagemeldinger fra Virksomhedspanelet skal øges fra 35 % til 70 % 

- Løbende etablering af minimum 200 småjobs 

- En responstid på højst 24 timer efter henvendelse fra virksomhederne i forbindelse med 

stillinger slået op gennem Rekrutterings Service Sjælland.  

- Udvidelse af målgruppen for branchepakkekonceptet til også at inkludere jobparate 

kontanthjælpsmodtagere.  

 

Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  

 

Målsætning: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

Integrationsindsatsen står højt på dagsordenen i Faxe Kommune og det forsætter i 2018 og 2019. Der 

arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det 

fælles mål at sikre, flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende. 

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde 

- Styrke samarbejdet med lokale virksomheder 
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- Inddrage lokalt foreningsliv i indsatsen for målgruppen 

- Understøtter effektiv integration ved at samtænke sprogundervisning og praktikker 

Indikatorer: Det måler vi på 

- Andelen af ledige på integrationsydelse, der er overgået til selvforsørgelse steget med 20 pct. 

- Løbende 30 igangværende IGU forløb 

- Årlig etablering af 50 ekstra pladser på virksomhedscentre i Faxe Kommune 

- Videreførelse af pilotprojekt med det formål at afklare flygtninges kvalifikationer inden 

ankomst til kommunen. Målsætningen er, at 50 pct. af de visiterede kvoteflygtninge 

kompetenceafklares, inden de ankommer til kommunen inden udgangen af 2017 

- 50 % af deltagere i prøvehandling med formål at understøtte sygemeldte arabisk talende 

kvinder skal blive selvforsørgende. De resterende 50 % har som minimum deltaget i et 

virksomhedsrettet tilbud.  

Ministermål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere 

aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse 

 

Målsætning: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate 

bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse 

Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet 

indsats, med klare målsætninger for borgerens vej mod selvforsørgelse.  

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde 

- Vi har fokus på, at borgere med flere kontaktpunkter i kommunen oplever at der er én samlet 

og helhedsorienteret beskæftigelsesrettet indsats.  

- Vi anlægger et helhedssyn på familier, for at sætte ind over for hele familiens problemer, for på 

den måde at få den ledige forælder tilbage på arbejdsmarkedet.   

- Vi sikre relevant opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere med udgangspunkt i 

arbejdsmarkedets behov.  

- undersøge muligheden for øget brug af socialøkonomiske virksomheder i den 

beskæftigelsesrettede indsats. 

 

Indikatorer: Det måler vi på 
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- Udvidelse af målgruppen for branchepakkekonceptet til også at inkludere jobparate 

kontanthjælpsmodtagere.  

- 10 % af STU dimittenderne kommer efterfølgende i ordinær eller støttet beskæftigelse 

- Udvikling af formel aftale om overgange mellem indsatser, samt udvikling af politisk vedtaget 

serviceniveau for kommunens indsatser 

- Borgere med flere kontaktpunkter i kommunens opfattelse af at have én helhedsorienteret 

plan.  

- Følge udviklingen i antal jobparate personer på kontanthjælp 

- Følge udviklingen i antal aktivitetsparate personer på kontanthjælp 

 

Ministermål 5:Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes 

 

Målsætning: større fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling 

Faxe Kommune vil fortsætte det samarbejde, der tidligere er etableret mellem Faxe Kommunes 

kontrolgruppe og jobcentret. Der skal være fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling.  

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde 

- Vi vil arbejde tværfagligt for at sikre bedre vidensdeling på tværs af afdelingerne, ved at 

kontrolgruppen deltager i relevante teammøder på tværs af afdelingerne. 

- Vi vil skærpe ledelsestilsynet med kontrolgruppens arbejde.  

- Vi vil gennemgå udvalgte arbejdsgange og processer med henblik på at reducere mulige 

fejlkilder 

 

Indikatorer: Det måler vi på 

- Antallet af sager igangsat vedrørende socialt bedrageri.  

 

 

 


