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Status på mål i Beskæftigelsesplanen 2020-2021 
november 2020 

 

Mål for 2020-2021 
 
Som beskrevet i Beskæftigelsesplanen vil administrationen fremlægge halvårlig status på målsætningerne i 
planen i perioden 2020-2021.  
 
Tabel 1: Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2020-2021 
Målsætning Indikator 
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (mål for 2021) 
Alle medarbejdere i Jobcentret 
gennemgår i sensommeren og 
efteråret 2020 et 
opkvalificerende forløb med 
undervisning i at afvikle 
meningsfulde samtaler med 
effekt, i tråd med lovgivningens 
intentioner. Undervisningen 
tager udgangspunkt i 
principperne fra Den 
motiverende samtale (MI), og er 
finansieret af puljemidler fra 
Styrelsen for arbejdsmarked og 
rekruttering (STAR). 

 
Dette ministermål er for 2021, og der følges derfor ikke op på det i 
denne status.  

2. Flere ledige skal opkvalificeres (mål for 2021) 
Covid-19 er gået hårdt ud over 
mange lønmodtagere, og den 
nedgangsperiode Danmark står i, 
skal bruges til at ruste de ledige til 
bedre tider efter krisen. Faxe 
kommune skal derfor særligt 
investerer i opkvalificering af de 
ufaglærte ledige for at sikre, at der 
også er brug for dem på fremtidens 
arbejdsmarked. 

 
Dette ministermål er for 2021, og der følges derfor ikke op på det i 
denne status.  

3. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 
Øget fokus på brug af revalidering 
med særligt fokus på jobmuligheder 
efter endt uddannelse.  

80 % af de revalideringsplaner, der afsluttes til og med 2021, 
gennemføres som planlagt (jf. ”Min Plan”) og afsluttes med en 
kompetencegivende uddannelse. 
 
Status november 2020: 
3 borgere har siden 1.1.2020 afsluttet deres revalidering. Heraf 1 
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med kompetencegivende uddannelse samt efterfølgende job.  
 
To har afbrudt revalideringsplanen før tid på grund af sygdom.  
 
Revalidering – gennemførselsprocent pr. 1. november 2020 er 34 %.  

Lokale virksomheder skal 
understøttes i at synliggøre job og 
rekruttering. 

50 % af kommunens 900 virksomheder (som ikke er 
enkeltmandsvirksomheder) besøges med henblik på digital 
rekruttering (Jobnet for Arbejdsgivere) i perioden 2020-2021. 
 
Status november 2020: 
Pr. november 2020 er der gennemført 189 virksomhedsbesøg med 
formål at informere om JobAg (jobnet for arbejdsgiver, som 
understøtter digital rekruttering).   

Øget fokus på 
sygedagpengeopfølgning på 
arbejdspladsen. 

For lønmodtagere som er ny-sygemeldte fra en arbejdsplads, skal 40 
% af samtalerne afholdes på arbejdspladsen for at den sygemeldte 
bevarer sin tilknytning til arbejdspladsen. Indsatser som inddrager 
arbejdspladsen øger sandsynligheden for tilbagevenden. 
 
Status november 2020: 
Grundet stor tilgang af sygedagpengesager og de begrænsninger 
covid-19 har haft for beskæftigelsesindsatsen, har det ikke været 
muligt at opretholde målsætningen om at placere samtalerne på 
arbejdspladsen.   

Voksenlærlingeordning (veud) Etablering af voksenlærlingepladser for ledige borgere, skal øges 
med 50 % inden udgangen af 2021. 
 
Baseline: i 2019 påbegyndte 10 ledige en 
voksenlærlingeuddannelse. 
 
Status november 2020: 
Der er i perioden 1.1.2020 til 11.11.2020 godkendt i alt 34 
voksenlærlingebevillinger 
 

Elever i udskolingen skal 
understøttes i, at få øget kendskab 
til arbejdsmarkedets behov 

Udskolingens 9. og 10. klasser tilbydes at få besøg af en UU vejleder 
og en virksomhedskonsulent 1 gang årligt for at øge kendskabet til 
arbejdsmarkedets behov.  
 
Status november 2020:  
Det har været en udfordring med koordinering af besøg af UU-
vejleder og virksomhedskonsulent i 9. klasserne grundet covid-19. 
Der vil således blive indgået aftaler med udskolingslærerteams det 1. 
kvartal 2021 med henblik på, at drøfte hvordan tilbuddet skal 
sammensættes, så Faxe Kommunes 9. klasseelever kan få øget 
kendskab til arbejdsmarkedets behov. 
 
Erhvervsplaymaker indgår i tæt samarbejde med UU-vejlederne, og 
besøger bl.a. lokale virksomheder sammen. Dette giver UU-
vejlederne vigtig viden om brancher med rekrutteringsbehov, 
herunder behov for arbejdskraft fremover.  

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  
Fokus vil fortsat være på at 
understøtte flygtninge eller 
familiesammenførtes vej til 
selvforsørgelse. 

Andelen af beskæftigede flygtninge eller familiesammenførte til 
flygtninge skal stige til 50 % inden udgangen af 2021.  
 
Baseline: Andelen var på 40 % i juli 2019 (fuldtidspersoner, 
jobindsats.dk)  
 
Status november 2020: 
I seneste opgørelse fra marts 2020 var andelen af beskæftigede 
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flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge i Faxe Kommune på 
47,3 % (kilde: jobindsats.dk) 

Særligt fokus på kvindelige 
flygtninge eller familiesammenførte 
til flygtninge 

Andelen af beskæftigede kvindelige flygtninge eller 
familiesammenførte til flygtninge skal stige til 50 % inden udgangen 
af 2021.  
 
Baseline: Andelen var på 27 % i juli 2019 (fuldtidspersoner, 
jobindsats.dk)  
 
Status november 2020: 
I seneste opgørelse fra august 2020 var andelen af beskæftigede 
kvindelige flygtninge eller kvindelige familiesammenførte til flygtninge 
i Faxe Kommune på 32,1 % (kilde: jobindsats.dk) 
40 % af kvindelige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge 
under S/H program skal have opnået ordinære timer inden udgangen 
af 2021. (1 person tæller med i målingen hvis personen i samme 
måned har modtaget offentlig forsørgelse og haft ordinær 
beskæftigelse). Det justerede måltal er 20 %.  
 
Status november 2020: 
Se ”ændring af målstyring” i kolonnen til venstre.    

Mål for beskæftigelses og 
integrationsambassadør projektet 
(IBA projektet) videreføres 
 
Ændring af projektets målstyring:  
SIRI har foretaget væsentlige 
ændringer af projekts målstyring. 
Siden starten af september 2020 
arbejdes der ud fra et princip om 
”Lovende Praksis” i stedet for 
måltal. Det skyldes at målgruppen 
på landsplan har ændret sig 
markant fra og at være jobparate til 
aktivitetsparate. IBA skal 
fremadrettet udvikle, undersøge og 
understøtte indsatser der rykker 
flygtningene tættere på 
arbejdsmarkedet. Det betyder også 
at Faxe kommune ikke længere 
skal indsende den samme mængde 
data om deltagerne indsatserne til 
brug i statistikker. 

Der etableres mindst 20 fritidsjob for unge 15-18 årige hvis forældre 
er under integrationskontrakt. 
 
Status november 2020: 
Det er etableret 13 fritidsjob til unge 15-18 årige. Der arbejdes på 
samarbejdsaftaler med bl.a. 10.kl. centeret, så unge i aldersgruppen 
får adgang til et fritidsjob.   

Vejledning om repatriering Der afholdes årligt 1 informationsmøde om mulighederne for 
repatriering for borgere. 
 
Status november 2020: 
Der var arrangeret informationsmøde i oktober 2020 til afholdelse på 
Sprogcentret for kursister. Dette blev imidlertid aflyst pga. covid-19. 
Møde planlægges igen når det kan lade sig gøre. 

5. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 
Virksomheder skal understøttes i at 
fastholde ansatte med handicap 

I 2020 gennemføres en kampagne rettet mod virksomheder med 
ansatte med handicap med fokus på fastholdelse. 
 
Status november 2020: 
Jobcenteret afventer Specialfunktionen Job og Handicap, som 
forventer at afholde kampagne ifm. den internationale handicap uge 
(uge 49) Jobcenter Faxe deltog sidste år og vil igen i år gerne 
deltage i kampagnen.  

Andel af borgere der overgår fra 
ledighedsydelse til fleksjob skal 
øges 

Ved udgangen af 2020 må max 18 % af de borgere, der er visiteret til 
et fleksjob være på ledighedsydelse, således at 82 % af målgruppen 
er i fleksjob. 
 
Baseline: 23 % af fleksjobsvisiterede var i juli 2018 på 
ledighedsydelse (fuldtidspersoner, Jobindsats.dk) 
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Status november 2020: 
Den seneste opgørelse fra jobindsats fra september 2020 viser, at 
17,9 % af fleksjobvisiterede er på ledighedsydelse (fuldtidspersoner, 
Jobindsats.dk) 
 

Øget beskæftigelse hos 
målgruppen 

3 borgere bliver i stand til at overgå fra førtidspension til 
beskæftigelse inden udgangen af 2021. 
 
Status november 2020: 
Siden 1.1.2020 er 3 borgere overgået fra førtidspension til 
beskæftigelse.  

 
 


