Samarbejde med Den sociale
investeringsfond og Klar til Start
Jobcenter Faxe vurderer, at der er en gruppe unge
med autisme, der via Særligt tilrettelagt
ansættelsesforløb, vil kunne opnå tilknytning til
arbejdsmarkedet (typisk via et fleksjob). Det kan for
unge under 25 år være et led i deres Særligt
Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU).
Via et samarbejde med den sociale investeringsfond
betaler Faxe Kommune kun hvis den aftalte
forandring opnås. Attraktivt for Faxe Kommune fordi:
 Ingen startomkostninger,
 lille økonomisk risiko og
 vi er med til at udvikle en innovativ model for
levering af sociale løsninger og de unge
kommer i job.
Klar til start er for unge med autisme, som er fyldt 18
år. Der er tale om to målgrupper:
1) unge under 25 år med uddannelsespålæg.
2) personer over 25 år på uddannelses – og
kontanthjælp som er aktivitetsparate eller
modtager ressourceforløbsydelse.
Tilbuddet er målrettet til de unge, som gerne vil have
et job, men som ikke kan pga. sociale eller
personlige udfordringer, som bunder i deres autisme.
Varigheden er ca. 15 mdr. og hele forløbet foregår
på en arbejdsplads.

Udvidelse af målgruppe for tildeling
af kontaktperson i den Kommunale
Ungeindsats (KUI)
Ifølge lov om kommunal ungeindsats(KUI) skal Faxe
Kommune tilbyde en sammenhængende
ungeindsats for udsatte unge fra 8. klasse til det
fyldte 25 år. Dette sker ved tilknytning af en fast
kontaktperson (Ungeguide). Formålet er at sikre, at
udsatte unge mødes med en tidlig, individuel og
tværfagligt koordineret indsats.
Faxe Kommune tilbyder en Ungeguide hvis det
skønnes, at den unge er i øget risiko for ikke at
påbegynde eller gennemfører en
ungdomsuddannelse/ job. Faxe Kommune har én
medarbejder ansat som Ungeguide, som varetager
denne funktion bredt set i forhold til målgruppen.
Denne sag vil lægge op til politisk beslutning om en
udvidelse af målgruppen der skal tilbydes
Ungeguide, f.eks.:
•

•
•
•

Unge i overgangen mellem grundskole og
uddannelse, mellem uddannelser eller mellem
uddannelse og job, for at sikre, at den unge
oplever sammenhæng og kontinuitet i
indsatsen
Unge, der er frafaldet uddannelse
Unge på FGU
Anden politisk prioritering af målgruppe

Opkvalificering af ledige

Hvad er god Virksomhedsservice?

Ved at udvælge en målgruppe på tværs af ydelser
til en særlig indsats, er der mulighed for at sætte
fokus på de særlige udfordringer en gruppe af
borgere kan have, uanset hvilken ydelse borgeren
modtager.

Virksomhedsservice handler om at understøtte
virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft
og forebygge perioder med manglende arbejdskraft
på arbejdsmarkedet. DI’s rapport fra 2020 påpeger
et udviklingspotentiale ved Jobcenter Faxes
samarbejde med virksomhederne (plads 56).
Ballisager (2020) viser at små og mellemstore
virksomheder har hyppig kontakt med jobcentre,
hvilket passer meget godt ind i Faxes
sammensætning af virksomheder.

Følgende målgrupper kan nævnes som eksempler:
-

Aldersgrupper (unge, 30-40 år, 40-50 år, +50)
Etnicitet
Køn
Langtidsledige (ledig i over 52 uger)
Borger der vil, og kan
Borger der vil, men ikke kan
Borger der ikke vil , men kan
Borger der ikke vil , og ikke kan

En særlig indsats kunne f.eks. være, at afsætte ekstra
midler til Forberedende Voksen Undervisning (FVU) i
dansk og matematik.
Denne sag vil lægge op til politisk beslutning om
hvorvidt Jobcenter Faxe skal tilbyde en særlig indsats
på tværs af ydelserne samt hvilken målgruppe,
udvalget ønsker skal modtage denne særlige
indsats.

Eksempler på indsatser, der kan prioriteres mellem:
-

-

-

Etablering af et rådgivende organ bestående af
politikere, virksomheder og embedsmænd, som
kan være med til at understøtte
virksomhedsservice i Faxe Kommune
Særlig proaktiv indsats i virksomhedskontakten.
o kontakten med virksomheder, hvor der
f.eks. er jobåbninger
o at spotte behov for fastholdelsesindsatser
inden sygemeldinger
Tilbud om undervisning virksomheder i JobAG
Øge samarbejdet med Business Faxe, f.eks. med
fokus på at tiltrække arbejdspladser

Denne sag vil lægge op til en politisk beslutning og
definition af, hvad god virksomhedsservice er, og
hvad der skal prioriteres i indsatsen.

Oprettelse af EGU-praktikpladser
internt i Faxe kommune
EGU = Erhvervsgrunduddannelse.
Denne sag vil lægge op til politisk beslutning om
hvorvidt Faxe kommune som virksomhed, kan stille X
antal EGU-praktikpladser til rådighed på tværs af
centrene.
EGU er en praktisk baseret uddannelse, hvor der
lægges vægt på læring gennem joberfaring, og
hvor teori spiller en mindre rolle.
EGU målgruppen, som Faxe Kommune er forpligtet
for, er unge der
-

er under 30 år der bor i kommunen,
ikke er under uddannelse, herunder i
produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse,
ikke har forudsætninger for umiddelbart at
gennemføre en anden kompetencegivende
ungdomsuddannelse

Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår
personlige, sociale og faglige kompetencer, der kan
føre til job eller fortsat uddannelse.

Revalidering
Revalidering består af støtte til at gennemføre en
erhvervskompetencegivende uddannelse. Det kan
være via ordinær uddannelse eller opkvalificering
via en aftale med en virksomhed, med en tilhørende
revalideringsydelse. Ved at øge brugen af
revalideringsforløb kan Faxe Kommune understøtte,
at færre borgere fastholdes i langvarig ledighed
og/eller kun opnår kortvarig tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Revalidering kan bevilges til borgere med varige
begrænsninger i arbejdsevnen, hvor der via
uddannelse kan kompenseres for begrænsningen.
En revalidering bevilges med en forventning om, at
borgeren efter endt revalidering kan forsørge sig selv
og sin familie via ordinær beskæftigelse.
Denne sag vil lægge op til en politisk beslutning om
hvorvidt Faxe Kommune skal øge brugen af
revalidering som indsats. Denne beslutning
indebærer, at der tages stilling til, hvor lempelig Faxe
Kommune skal være, og hvor hurtigt Faxe Kommune
skal/kan benytte revalideringsbestemmelserne.

Hvor opsøgende skal Faxe
Kommune være på
Sygedagpengeområdet?
Som en del af indsatsen på sygedagpengeområdet
er der i lovgivningen mulighed for, at iværksætte
forebyggende indsatser, som fx fast-track. Fast
tracken giver os mulighed for at starte et
samarbejde op sammen med en arbejdsplads og en
medarbejder, hvor der er risiko for en sygemelding,
dette med henblik på at komme tidligere i gang og
måske helt undgå en sygemelding.
Vi har mulighed for at være mere proaktive på
området. Virksomheder med højt sygefravær kan
udvælges og opsøges med tilbud om en løbende
dialog og samarbejde.
En opsøgende indsats vil være en investering, som vil
resultere i en merudgift på kort sigt og en forventet
mindreudgift på lang sigt.
Denne sag vil lægge op til en politisk drøftelse af, om
Faxe Kommune fremadrettet skal arbejde mere
fokuseret med en styrket forebyggende indsats.

Fritidsjob til unge fra 13-17 år
Jobcenteret har i et integrations projekt opnået god
erfaring med at understøtte fritidsjob til unge.
Formålet er, at unges sikres en tidlig tilknytning og
erfaring med arbejdsmarkedet.
Dette kunne ske i øget samarbejde mellem
jobcenteret og kommunens erhvervsplaymaker i
Center for Børn & Undervisning.
I forvejen samarbejder disse to omkring virksomheder
og de unge, med at skabe viden og kontakt mellem
folkeskole og virksomhederne.
Denne sag vil lægge op til en politisk drøftelse om
hvorvidt kommunen skal understøtte unges kontakt
med erhvervslivet ift. Fritidsjob, samt en drøftelse af
hvilke særlige grupper af de unge, der skal
prioriteres.

Opkvalificering og samarbejde
omkring rekruttering til SOSUområdet
Senior og Sundhedsudvalget har nedsat en
Taskforce på tværs af organisationen, som skal
arbejde med at rekruttere og sikre fastholdelse i
ældreplejen. Der er deltagelse fra Center for
Sundhed og Pleje, Jobcenteret og HR.
Jobcenteret har mulighed for at understøtte
området gennem rekruttering, efteruddannelse og
brancheskift ind til området. Arbejdsredskaberne er
her øget anvendelse af jobrotation, anvendelse af
uddannelsesløft, voksenlærling samt projekter som
Klar til SOSU for ledige.
Erfaringer viser at tæt opfølgning efter ansættelse er
meget vigtig for at undgå frafald. Dette er måske
endnu mere vigtigt når der er tale om fx
brancheskiftere, som er usikre på om det er det rette
uddannelsesvalg.
Det har f.eks. været drøftet, om der skal oprettes
særlige forløb på VUC i Faxe.
Denne sag vil lægge op til politisk beslutning om
hvorvidt Jobcenter Faxe skal tilbyde en særlig indsats
for at understøtte området på tværs af ydelserne
samt hvilken målgruppe, udvalget ønsker, der skal
modtage denne særlige indsats.

Wildcard: Har udvalget et ønske om
en særlig prioritering i 2021?

