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Forord 
 
Beskæftigelsesplan 2015 er Kerteminde Kommunes plan for den beskæftigelsespolitiske indsats 
overfor de udfordringer, der forventes at komme i 2015.  
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med henblik på at synliggøre målsætningerne og indsatsen 
på beskæftigelsesområdet. Samtidigt skal beskæftigelsesplanen ses som et aktivt understøttende 
bidrag til en innovativ erhvervspolitik i kommunen. Beskæftigelsespolitikkens udfordringer skal i 
høj grad løses i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsparter og uddannelsesinstitutionerne.  
 
Kerteminde Kommunes beskæftigelsesmæssige indsats skal være tidlig, målrettet, individuel og 
virksomhedsrelateret. Der skal sikres tilbud til alle målgrupper, samt være ekstraordinært fokus 
på indsatsen overfor de unge uden uddannelse, risikoen for langtidsledighed og dermed udfald af 
dagpengesystemet for de forsikrede ledige.   
 
De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kerteminde Kommune  
 

 For mange unge uden uddannelse 
 Lavt uddannelsesniveau i såvel arbejdsstyrken som de ledige (især de unge) 
 En høj andel på varig offentlig forsørgelse (fleksjob og førtidspension) 
 Høj ledighed og langtidsledighed  

 
Herudover forventes udfordringer i form af en faldende arbejdsstyrke, stigende kvalifikationskrav 
samt en ambition om et højt samarbejdsniveau med det lokale erhvervsliv. 
 
Endvidere er der fire minimumskrav / områder som er fastlagt centralt fra af 
beskæftigelsesministeren: 
 

1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 
2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 
3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 
4. Budget for beskæftigelsesindsatsen 

 
Temaerne i beskæftigelsesplan 2015 har været drøftet på fælles strategiseminar med Det Lokale 
Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget  
 
Udkast til beskæftigelsesplan 2015 har været drøftet på møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd 
og Arbejdsmarkedsudvalget, samt været til høring i Beskæftigelsesregion Syddanmark. 
 
Beskæftigelsesplanen er  efterfølgende behandlet i såvel Det Lokale Beskæftigelsesråd og 
Arbejdsmarkedsudvalget inden vedtagelsen i Kerteminde Byråd. 
 
En del af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kerteminde Kommune er sammenfaldende 
med de fleste andre fynske kommuners, og derfor indgår Kerteminde Kommune i et tættere 
samarbejde med de andre fynske kommuners Jobcentre, med henblik på at afdække fælles 
udfordringer for det fynske beskæftigelsesområde og dermed mulighed for en bedre koordinering 
af indsatsen. De vedtagne fælles beskæftigelsespolitiske udfordringer for Fyn er  vedlagt som et 
tillæg til BP2015 
 
I 2013 - marts 2014 er der  fra centralt hold gennemført 2 analyser, henholdsvis Leo Larsen-
udvalget og Carsten Koch-udvalget, som begge har været inspirationskilde for det Lokale 
beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget, og analyseresultaterne forventes at indgå 
I den kommende beskæftigelsesreform.
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1. Indledning 
 
Kerteminde Kommune har været ramt særligt hårdt af den økonomiske og finansielle krise, som 
opstod i 2008. Især har Fyn og dermed også Kerteminde kommune mistet mange 
industriarbejdspladser, samtidig med at øens største arbejdsplads Lindø Værft som lukkede 
endeligt i 2012. Fra 2013 ses der spirende tendenser til vækst i beskæftigelsen i kommunen  og 
ledigheden er begyndt at falde.  Der ses især  en lille  vækst i privat industri og service. 
 
Det forventes at de meget store anlægsinvesteringer der er planlagt på Fyn vil få positiv 
indflydelse på udviklingen i beskæftigelsen i Kerteminde i årerne fremover. Derfor må Kerteminde 
Kommunes beskæftigelsesindsats i sammenhæng med kommunens erhvervspolitik være med til 
at sikre, at arbejdskraften er opkvalificeret og parat når væksten slår igennem i Kerteminde. Især 
forventes der at blive et stort behov for kvalificeret arbejdskraft indenfor bygge- og 
anlægsområdet i årerne frem. Den beskæftigelsespolitiske indsats vil derfor i høj grad være rettet 
mod dette område såvel uddannelses-, kvalifikations- og virksomhedsbesøgsmæssigt, og 
kommunen indgår i et tæt samarbejde omkring ” fælles fynsk fodslav”  med de fynske kommuner. 
 
Beskæftigelsesplan 2015 indeholder målsætninger og strategier for hvordan Kerteminde 
Kommune sikrer, at de ledige opkvalificeres til fremtidens arbejdsmarked, og samtidig opnår 
selvforsørgelse hurtigst muligt. En af de store udfordringer i Kerteminde er et lavt 
uddannelsesniveau samtidigt med tab af mange industriarbejdspladser, hvor der typisk har været 
jobmulighed tidligere for gruppen af ufaglærte. En udvikling der kræver generelt løft af 
uddannelsesniveauet hos såvel de ansatte som de ledige. Det betyder samtidigt, at mange ledige 
skal skifte branche, og dermed have nye kvalifikationer. Derfor skal kommunens 
beskæftigelsespolitiske indsats understøtte øget faglig og geografisk mobilitet. 
 
Kerteminde Kommune vurderer, at en tidlig, målrettet og individuel indsats er den sikreste og 
hurtigste vej tilbage på arbejdsmarkedet for den ledige. Derfor beskriver beskæftigelsesplanen en 
lang række initiativer som tilbydes den ledige.  
 
Hovedmålet er selvforsørgelse, og redskaberne for at nå dertil er bl.a.  en meningsfuld aktivering, 
coachende samtaler og tilbud til alle grupper af ledige. Den beskæftigelsesmæssige indsats skal 
bygge bro mellem den lediges ønsker, kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov. 
 
En anden udfordring i Kerteminde Kommune er de lediges lave geografiske mobilitet (selvom den 
er svagt stigende). Forudsætningen for at få de ledige i job, er at de i højere grad søger 
geografisk bredt (ofte uden for Fyn), hvor f.eks. onshore og offshore branchen giver bedre 
jobmulighed. 
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2. Beskæftigelsesministerens mål 2015 
 
Kerteminde Kommune udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan, der er opbygget omkring 
beskæftigelsesministerens ministermål. 
 
De 4 ministermål for 2015 er: 
 
1. Flere unge skal have en uddannelse 
Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse gennemfører en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. 
 
2. Langvarige modtagere af offentlige forsørgelse skal have en tværfaglig og 
sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet 
Jobcentrene skal forebygge, at  personer ender på offentlig forsørgelse.  
 
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes 
Jobcentrene skal sikre, at antallet langtidsledige personer begrænses mest muligt. 
 
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 
Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 
 
Der er tale om en videreførelse af ministermålene for 2014, da der fortsat er behov for en styrket 
indsats på de områder, som målene dækker. Endvidere understøtter målene implementeringen af 
regeringens iværksatte reformer på beskæftigelsesområdet (førtidspension, kontanthjælp, 
sygedagpenge, beskæftigelsesreform). Ministermålene er udtryk for regeringens prioriteringer i 
beskæftigelsesindsatsen og udgør den centrale del af beskæftigelsesplanen. 
 

3.  Beskæftigelsespolitiske mål i Kerteminde 
 Kommune 2015 
Kerteminde Kommune har valgt at opstille følgende beskæftigelsespolitiske mål: 
 
MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden 
uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse” . Herunder et forsøg 
hvor en erhvervsskole står for en del af 10.kl. uddannelsen.  
 
MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på 
førtidspension – ”Jobcentrene skal ud fra en tværfaglig rehabiliteringsindsats  forebygge, 
at personer førtidspensioneres” 
 
MÅL 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest 
muligt. Der skal være screening af de ledige med henblik på at spotte risiko for 
langtidsledige i tæt samarbejde med a-kasserne samt målrettet indsats if.t områder med 
gode beskæftigelsesmuligheder. 
 
MÅL 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. En aktiv 
virksomhedsbesøgs aktivitet. Forsøg med etablere af vikarkorps og andre rekrutterings 
tilbud. 

4. Kerteminde Kommunes beskæftigelses 
 udfordringer i 2015 
 
Unge under 30 år er en udsat gruppe, når der er krise. Risikoen for ledighed er højere og 
mulighederne for praktikpladser er mindre. Dette resulterer i at unge under 30 år i Kerteminde 
Kommune er i fokus i Beskæftigelsesplanen 2015. Se afsnit 4.1. 
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Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er en udfordring for kommunens økonomi, men også 
udtryk for at man i tilfælde af førtidspension ”opgiver”  disse borgere.  
Et centralt mål for beskæftigelsespolitikken er at forhindre og mindske langtidsledighed. Jo 
længere tid man er på offentlig forsørgelse, jo sværere er det at komme tilbage på 
arbejdsmarkedet. 
 
Forudsætningen for at Jobcentret kan få ledige i job er en tæt dialog med virksomhederne. 
Jobcenteret skal være aktiv opsøgende og tilbyde virksomhederne støtte til rekruttering, 
jobrotation, opkvalificering m.m. samt sikre  det rette match ml. virksomhederne og den ledige. 
 
 
4.1 Lavt uddannelsesniveau blandt de unge 
Unge i Kerteminde Kommune har et forholdsvist lavt uddannelsesniveau sammenlignet med 
unge fra andre kommuner. Dette medfører at en stor del af disse fastholdes  på offentlig 
forsørgelse. Flere undersøgelser fra bl.a. Beskæftigelses Region Syddanmark dokumenterer at 
hvis de unge (som 18årige) debuterer på f.eks. kontanthjælp er en stor gruppe af disse stadig på 
kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse 3-5 år senere. 
 
Andelen af unge på offentlig forsørgelse er en stor udfordring i Kerteminde Kommune: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. ”Andel af unge på off. Forsørgelse”, ”Debatoplæg for Kerteminde – feb. 2013” BRSD 
 
Det vurderes således at ca. 20 % af de unge borgere i Kerteminde Kommune er på offentlig 
forsørgelse. Dette er alarmerende, da unge på  SU ikke er medregnet.  
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Figur 2. ” Andelen af unge, der er påbegyndt en uddannelse inden for et år i perioden juli  2011-
kuli 2012, Kilde: Danmarks Statistik 
 
Ovenstående figur viser at de unge i Kerteminde i høj grad påbegynder en uddannelse.  
 
Unge der ikke vurderes umiddelbart uddannelsesparate vil blive tilbudt en indsatsplan der er 
målrettet deltagelse i en efterfølgende erhvervsuddannelse, herunder vil de unge blive tilbudt 
deltagelse i nyttejob inden for bestemte områder, der kan medvirke til at kvalificere den unges 
valg af uddannelse. 
 
Ungeindsatsen kan yderligere styrkes, ved at indsats, opfølgning og kontakt foregår i et 
uddannelsesmiljø oh ikke på jobcentret. Det kan medvirke til at, at unge i højere grad får fokus på 
uddannelse, ser sig selv som en del af uddannelsesmiljøet og kan styrke samspillet om 
ungeindsatsen. 
 
4.2 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet (førtidspension) 
Førtids- og fleksjobreformen har medført en radikal ændring af hele området. Hele tankegangen 
bag reformen har været, at man ikke skal ”opgive” nogle borgere. Der skal være plads til alle, og 
alle skal have mulighed for at bidrage til samfundet. Kerteminde kommune er stadigvæk en af de 
kommuner i regionen der har færrest nytildelinger. 
 

 
 
Kerteminde Kommune er dog stadig udfordret ift. antallet af ledige på kanten af arbejdsmarkedet. 
 
En stor gruppe af disse ledige på kanten af arbejdsmarkedet har andre og flere problemstillinger 
end at mangle et arbejde. Kerteminde Kommune har derfor igangsat en række tværgående 
initiativer på tværs af forvaltninger, sektorer og fagligheder. Erfaringerne med f.eks. ”brug for alle” 
har vist hvordan man ud fra en rehabiliterende tilgang kan arbejde med, og fremme arbejdsevnen 
og dermed mulighederne hos denne gruppe. 
 
 
4.3 Langtidsledige 
Antallet af langtidsledige i Kerteminde Kommune er fortsat  faldende, i løbet af 2013 er den faldet 
fra ca. 300 langtidsledige til ca. 210 langtidsledige.  
 
I Kerteminde Kommune er antallet af langtidsledige faldet ca. 39 pct. Hvilket er større end 
reduktionen i klyngen og Syddanmark generelt.  
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Fig. 3: Udvikling i antallet af langtidsledige, dec. 12 – dec. 13. Kilde: Jobindsats.dk. 
 
På trods af det store fald i langtidsledigheden er langtidsledighedsprocenten i Kerteminde fortsat 
højere end gennemsnittet i Syddanmark. I alt er 2,1 pct. af arbejdsstyrken i Kerteminde ramt af 
langtidsledighed, mens det gælder 1,7 pct. af arbejdsstyrken i Syddanmark. 
 
 
4.4 Kontakt til virksomhederne 
Jobcenterets kontakt og dialog med virksomhederne spiller en afgørende rolle i 
beskæftigelsespolitikken. I Kerteminde Kommune er antallet af ledige i virksomhedsrettet 
aktivering øget fra 50 personer i december 2008 til ca. 240 personer i oktober 2012: 
 

 
Figur 4: ”Udvikling i antallet af deltagere i virksomhedsrettet aktivering i Kerteminde, januar 2007 
til oktober 2012” figur 5.1, p. 23 ”Debatoplæg for Kerteminde – feb. 2013” BRSD 
 
Figur 4 viser at jobcenteret fortsat har fokus på samarbejdet og dialogen med de lokale 
virksomheden for at få de ledige i virksomhedsrettet aktivering.  
 
 
Kerteminde er den kommune i Syddanmark, hvor samarbejdsgraden med virksomhederne er 
størst. I  begyndelsen af 2014 samarbejdede halvdelen af virksomhederne i Kerteminde med et 
eller flere jobcentre. Udfordringen er dog fortsat at fastholde og udbygge dette samarbejde. 
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Fig. 5: Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder, jan. 13 – dec. 13. Kilde: 
Jobindsats.dk. 
 
Det er vigtigt for Jobcenteret at have fokus på at vedligeholde og udbygge servicen over for 
virksomhederne, for at styrke samarbejdet med virksomhederne både inden for kommunen og på 
tværs af kommunegrænser. 
 
Jobcenteret kan styrke sit samarbejde med virksomhederne på flere måder. Først og fremmest 
handler det om at have en tæt kontakt og dialog med virksomhederne. Derudover kan Jobcentret 
sikre virksomhederne relevant hjælp i forbindelse med eksempelvis fyringsvarslinger, fastholdelse 
af sygemeldte medarbejdere og det rummelige arbejdsmarked, jobrotation samt lære-
/praktikpladser. 
 
Der kan ligge betydelige samarbejdspotentialer for beskæftigelsesindsatsen i at udvikle og tilbyde 
forskellige rekrutteringsmodeller eller - former, der matcher virksomhedernes præferencer 
 

5. Kommende ændringer på beskæftigelsesområdet 
 
I løbet af 2014 forventes igangsat dels den nye sygedagpengereform samt den nye 
beskæftigelsesreform. Begge vil kort blive gennemgået i det efterfølgende. 

5.1  Beskæftigelsesreform 
Hovedindholdet i den fremlagte beskæftigelsesreform: 
Regeringens fremlagte udspil til beskæftigelsesreform der forventes vedtaget i 2014, vil få 
betydning for den indsats der leveres i Kerteminde Kommune. Det vil derfor være nødvendigt 
løbende at tilpasse indsatserne når reformen bliver vedtaget. 
 
Overskrifterne i regeringens reform udspil er følgende: ”Den enkelte arbejdsløse skal i centrum, 
markant uddannelsesløft, opgør med meningsløs aktivering, mere ansvar for egen indsats, bedre 
organisering af beskæftigelsesindsatsen og styrkelse af virksomhedskontakten”  
 
Den arbejdsløse skal i centrum med en individuel og sammenhængende indsats. Ledige skal 
inden for de første 2 uger til profilafklaring i A-kassen mhp. at få afdækket jobperspektiv, risiko for 
langtidsledighed, godkendt  CV m.m. 
 
De forsikrede ledige skal selv afgøre, om de vi have deres kontaktforløb i A-kassen eller i 
Jobcenteret (de første 6 mdr.). 
 
De første seks måneder  skal der foregå seks samtaler med den ledige uanset alder - den første samtale 
foregår i A-kassen. Dernæst skal jobcentret  vurdere, om der er behov for at intensivere forløbet for den 
ledige, der er i risikogruppen for langtidsledighed.  

Den ledige skal i aktivering efter 6 måneder. Der er ikke mere  krav om gentagen aktivering. 

Der skal afsættes flere midler til at uddanne de ledige – især de uuddannede. De 6 ugers uddannelse er ikke 
længere selvvalgt, men inden for de fagområder hvor der forventes  jobmuligheder.  Det er kommunen, der 
på baggrund af dialog med den arbejdsløse beslutter, om uddannelsesløftet skal sættes i værk. 
Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to år.  

Den ledige skal have større medindflydelse og mere valgfrihed  i forløbet. Der skal være større fokus på at 
servicere og inddrage virksomhederne. 

5.2 En ny sygedagpengemodel 
Den 1. juli 2014 træder dele af den nye sygedagpengereform i kraft. Reformen forventes fuldt 
implementeret 1. januar 2015. Generel varighed på sygedagpenge nedsættes til 26 uger. De 
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sygemeldte borgere, som ikke opfylder forlængelsesbetingelserne, skal i stedet tilbydes et 
jobafklaringsforløb på op til 2 år med mulighed for yderligere 2 års forlængelse, hvor de modtager  
ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælp. Ydelsen er uafhængig af ægtefælles indkomst 
og formue. Sygemeldte borgere skal have en beskæftigelsesrettet indsats tidligt i forløbet og 
gerne i samarbejde med den sygemeldtes arbejdsgiver. 

5.3 Reform af refusionssystemet 
I forbindelse med den nye beskæftigelsesreform forventes  at regeringen vil komme med et udspil 
til en samlet reform af refusionssystemet. 
 
Hovedprincipperne forventes at være: 
 

 Refusionssystemet skal understøtte, at færrest muligt kommer på langvarig/permanent 
forsørgelse 

 Refusionssatserne skal være ens på tværs af ydelse og falde over tid 
 Det må ikke være økonomisk fordelagtigt for kommunerne at flytte borgere til varig 

offentlig forsørgelse 
 Refusionssystemet skal understøtte, at udsatte grupper får en indsats, der bringer dem 

tættere på arbejdsmarkedet og ordinær uddannelse 
 Det er endnu uvist hvornår udspillet kommer og således også, hvornår en 

refusionsreform foreligger 
 
 

6. Mål og strategi for den borgerrettede og 
 virksomhedsrettede indsats 

6.1 Den borgerrettede indsats  
Målet med den borgerrettede indsats er at ledige borgere kommer i beskæftigelses hurtigst 
muligt, i uddannelse eller opkvalificeres ift. at komme nærmere selvforsørgelse. 
 
Det er jobcentrets opgave at understøtte borgeren og yde service ift. beskæftigelse og 
fastholdelse på arbejdsmarkedet. Det sker med en coachende tilgang, hvor det er den ledige der 
er i centrum for sin egen indsatsplan.  
 
Alle ledige der henvender sig i Jobcenteret vil blive mødt med en professionel interesse for at 
afdække den lediges mulighed for hurtigst muligt at vende tilbage på arbejdsmarkedet/ 
uddannelsessystemet og blive selvforsørgende. Alle unge under 30 år uden uddannelse vil blive 
FVU testet og komme til samtale hos en ungdomsvejleder (UUO). Fokus vil være på at vende så 
mange ledige som muligt ” i døren”, så de i stedet søger mod uddannelse og beskæftigelse. 
 
Der vil blive gennemført jobafklaringsforløb for de ledige der ”falder ud af 
sygedagpengesystemet”, ligesom der vil blive iværksat nytteindsats for de ledige der ikke er 
åbenlyse uddannelsesparate. Der forventes ligeledes et stigende antal ledige borgere, som vil få 
bevilget et ressourceforløb mhp. at generhverve så meget arbejdsevne som muligt. 
 

6.2 Den virksomhedsrettede indsats  
Det er helt centralt for den beskæftigelsespolitiske indsats, at der er en tæt kontakt og dialog med 
virksomhederne. Konkret skal Jobcenteret kende de lokale virksomheder, og ikke mindst deres 
udviklingspotentiale og mulighed/behov for arbejdskraft, så der kan laves en proaktiv indsats. Det 
vil kræve en fortsat aktiv virksomhedsopsøgende indsats hvor jobcenteret/ 
beskæftigelsesafdelingen markedsfører de forskellige muligheder/redskaber der kan tilbydes 
virksomhederne. 
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Jobcentrets virksomhedsservice foregår primært via Beskæftigelsesafdelingen, der skal have 
indsigt og viden omkring jobåbninger, jobrotationsmuligheder og jobmuligheder m.m. således at 
de kan lave en målrettet indsatsstrategi. Beskæftigelsesafdelingens opgave er at fremskaffe 
jobmuligheder på 1) ordinært, 2) løntilskud, 3) det rummelige arbejdsmarked. 
Virksomhedsservicen skal have fokus på og identificere uddannelsesbehov samt forretningsud-
vikling i virksomhederne. 
 
Beskæftigelsesafdelingen skal levere en målrettet og professionel service, som har fokus på 
virksomhedernes behov således at virksomhederne oplever at indsatsen er målrettet dem og at 
Jobcenteret er en fleksibel samarbejdspartner.  
 
Udfordringerne er mange i dette samarbejde, men de senere års intensive 
virksomhedsopsøgende arbejde har vist, at det kan lade sig gøre at skabe gode resultater 
sammen med virksomhederne. Jobcenteret har en af regionens højeste andel af 
virksomhedsrettede aktivering, og er mere end fordoblet inden for de sidste par år.  
 
Samarbejdsgraden skal også i 2015 øges yderligere, og strategien vil være dels at ”ingen 
virksomheder skal være uvidende omkring Jobcenterets tilbud/servicemuligheder”, og dels  
skal antallet af jobbesættelser, aktivering af forsikrede og ikke forsikrede øges. Dette skal ske 
gennem intensiv markedsføring og aktiv virksomhedsopsøgende indsats. Der skal i et tæt 
samarbejde med virksomhederne satses på indgåelse af samarbejdsaftaler, partnerskabsaftaler, 
virksomhedscentre, træningsbaner, jobrotation m.m. 
 
I 2015 vil Beskæftigelsesafdelingen fortsat indgå i et tættere samarbejde med andre jobcentre 
omkring forskellige initiativer som job- og uddannelsesmesser, dialogmøder, 
virksomhedsarrangementer (f.eks. job i udlandet og udenfor Fyn). 
 
Beskæftigelsesafdelingen vil ligeledes fortsætte det tætte og konstruktive samarbejde med 
erhvervsforeningen i Kommunen med henblik på at servicere kommunens virksomheder ud fra 
visionen ”én indgang”. Herunder indgå i dialog med bl.a. Udvikling Fyn, Væksthus Syd, 
uddannelsesinstitutionerne og andre aktører, der samarbejder med virksomhederne for at 
koordinere indsatsen samt uddanne flere af virksomhedskonsulenterne med ”erhvervskonsulent 
viden”. 
 
Erhvervskontakten -  service til virksomheder   
Erhvervskontakten er et nyt servicetiltag, der har til formål at lette virksomhedernes kontakt og 
samarbejde med kommunen via én indgang. Erhvervskontakten er et tæt samarbejde mellem 
Beskæftigelsesafdelingen og Miljø- og Teknikafdelingen, der sigter på at give virksomhederne en 
koordineret og professionel service. 
 
Virksomheder kan henvende sig til Erhvervskontakten hvis de har en/flere af nedenstående 
opgaver: 
 flytte, udvide eller oprette virksomhed  
 har et nyt projekt  
 brug for arbejdskraft 
 købe en erhvervsgrund 
 finde erhvervslejemål 
 søge godkendelse, tilladelse eller  dispensation 
 vejledning om andre myndigheder 
 høre om de mange tilbud til dig eller 
 har brug for en samtale for at få overblik 

 
Erhvervskontakten sammensætter det rigtige hold til opgaven, og finder en fast kontaktperson ( 
key account mananger på de store virksomheder) som koordinerer myndighedernes indsats for 
virksomheden. 
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7. Budget for beskæftigelsesindsatsen 2015 

   
  

   
   

 Regnskabsår 2015 

  Korr. 
budget 
1 kr. 

  Udgiftsbaseret 

Funktion  DKK 

Samlet resultat 215.328.000 

002511 Beboelse 61.000 

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1.407.000 

054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf 
integrationsprogramme 

5.188.000 

055771 Sygedagpenge 22.010.000 

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 13.733.000 

055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 31.378.000 

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 32.555.000 

055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig 
arbejdsmarkedsydels 

3.039.000 

055880 Revalidering 7.470.000 

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 44.462.000 

055882 Ressourceforløb 13.021.000 

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 15.876.000 

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.339.000 

056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige 
udda 

339.000 

056898 Beskæftigelsesordninger 6.381.000 
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8.  Tillæg nr. 1 - Indsats for de beskæftigelsespolitiske 
 mål 
 
Dette afsnit vil beskrive konkrete indsatser i Kerteminde Kommune ift. de opstillede ministermål. 

8.1 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse - forsøg med 
erhvervsrettet 10 kl.  
Kerteminde Kommune har som tidligere nævnt et lavt uddannelsesniveau blandt kommunens 
unge borgere. Det er kommunens ønske, at der i et forsøg på at kvalificere de unges 
erhvervsuddannelsesvalg gennemføres et forsøgsprojekt hvor det er en erhvervsskole der står 
for en del af 10 kl.. F.eks. etableres en aftale hvor der gennemføres dels  10 kl. spor under 
kommunen og dels et eller flere 10. kl  spor under erhvervsskolerne. 
 
I Kerteminde er der mange unge der påbegynder en erhvervsuddannelse - men der er rigtig 
mange der falder fra. 
 
Kerteminde Kommune vil i 2015 prioritere følgende indsatser: 
 Tværfaglige indsatser 

o Fokus på overgangen fra børn/unge til jobcenteret, herunder tættere samarbejde mellem 
de to afdelinger 

o Ungdomsvejleder fast på jobcenteret 
o Styrket uddannelsesvejledning i afgangsklasserne tilpasset den enkelte unge – øget 

samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (erhvervsskolerne, produktionsskolen, 
folkeskolen m.fl.) og jobcenter/beskæftigelsesafdelingen 

o Sikre at unge har en bred viden om muligheder, så de vælger uddannelse ud fra 
kendskab fremfor udfor familietraditioner eller kammaraters valg. 

o Motivere unge til uddannelser indenfor kommende jobåbninger 
o Tættere samarbejde med produktionsskolen 

 Styrket indsats ift. ”svage unge” 
o Individuel indsats ift. de unge der ikke har en uddannelse 
o Styrkelse af erhvervsvejledningen i folkeskolen i samarbejde med forældre og børn ift. 

uddannelse for alle 
o Tidligere brug af mentorer ift. målgruppen 
o Etablere frivillige mentorkorps 

 Ingen skal på passiv forsørgelse – aktivering fra dag 1 
o Alle unge uden uddannelse skal i uddannelse og fastholdes i uddannelse 
o Alle unge med uddannelse, som kan, skal arbejde for kontanthjælpen 
o Alle unge uden uddannelse vil i det første møde med Jobcentret blive screenet og 

uddannelsesvurderet, og som udgangspunkt få et uddannelsespålæg 

8.2 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på 
kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension 
Kerteminde kommune har opnået gode resultater og har en begrænset nytilgang til førtidspension 
– netto har dette resulteret i et fald, da afgangen har været større end tilgangen. Denne udvikling 
skal fastholdes også i 2015 bl.a. via øget brug af den rehabiliterende tilgang og tilbud hvor der 
arbejdes på tværs af de forskellige kommunale forvaltninger. Gennem visitation via det 
rehabiliterende udvalg iværksættes tværfaglig ressourceforløb i et forsøg på at udvikle og 
fastholde de lediges arbejdsevne og muligheder for selvforsørgelse. 
 
Tidlig indsats – borgerne skal hjælpes før førtidspension er sidste løsning. 
 
Kerteminde Kommune vil i 2015 prioritere: 
 Virksomhedsrettede initiativer 

o Undersøge mulighederne for at etablere socioøkonomiske virksomheder 
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o Udvide samarbejdet med private virksomheder via. virksomhedscentre og 
træningsbaner 

o Skabe mere rummelige arbejdspladser 
o Oplyse virksomhederne om muligheder for fleksjob 

 
 Interne prioriteringer i jobcenteret 

o Tydelig og gennemskuelig sagsbehandling der inddrager den ledige aktivt 
o Sundhedsperson i sygdagpengeteamet 
o Styrke samarbejdet med almen praksis 
o Mere fokus på brug af revalidering 
o Tidligere screening ift. mere målrettet indsats 
o Fokus på tværfaglig, individuel målrettet uddannelsesvejledning, virksomhedsrettede 

tilbud evt. kombineret med motion, kost diæt og lign. understøttende tilbud 
o Tidlig fokus på forsikrede ledige, der bliver sygemeldt 
o Særligt fokus på ledige med psykiske lidelser 

 Inddragelse af frivillige 
o Samarbejde med frivillighedscenter - kursus for bisiddere - støttepersoner  
o Opbygge et netværk af frivillige ”mentorbank” 

8.3 Mål 3: Langtidsledighed skal forbygges 
Indsatsen på dette område vil i høj grad bygge på de mange erfaringer kommunen har gjort i 
forbindelse med den øgede indsats, der har været i forbindelse med afkortningen af 
dagpengeperioden f.eks. personlig jobformidler, FVU-test, fælles infomøder med a-kasserne, 
trekantsamtaler,  mv. 
 
De ufaglærte og uuddannede skal  have en ”håndholdt” indsats under forløbet. 
 
 
Kerteminde Kommune vil prioritere følgende indsatser for at bekæmpe langtidsledigheden: 

 Afdække og analysere jobåbninger i forbindelse med naturlig afgang fra arbejdsmarkedet 
 Jobrotation og løntilskud ( især hos private) -> den ledige får netværk til virksomheder 
 Det gode samarbejde med A-kasserne skal udvikles og intensiveres i form af fælles 

infomøder, trepartsmøder og fælles aktiviteter, der kan understøtte jobsøgningsadfærden 
og dermed medvirke til at forebygge langtidsledighed, og dermed risiko for at falde ud af 
dagpengesystemet (forsikrede ledige) 

 Særligt fokus på at tilvejebringe en målrettet aktiveringsindsats i forholds til de 
kommende forventede jobåbninger inden for bl.a. bygge/ anlægsområdet 

 En tidligere og mere coachende tilgang samt et tættere samarbejde med a-kasserne 
 

8.4 Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale 
virksomheder 
Kerteminde Kommune anerkender at et godt samarbejde og en god dialog med virksomhederne 
kan være afgørende for at få ledige i arbejde og sikre en stabil erhvervsudvikling. Kerteminde 
Kommune vil føre en aktiv virksomhedssøgning. 
 
Kerteminde Kommune prioriteter følgende indsatser for at sikre en god kontakt og dialog med 
virksomhederne: 
 Virksomhedsservice 

o Understøtte virksomhederne via. virksomhedsservice – minimere det administrative 
arbejde for virksomheder ift. de forskellige tilbud 

o Flere i virksomhedspraktik og jobrotation i det private for sikre fremtidens 
arbejdskraftsbehov 

o Hurtig opfølgning og handling hvis der opstår problemstillinger under 
virksomhedspraktik og lign, så virksomhederne ikke selv skal bruge tid på det. 

o Tæt opfølgning på virksomheder der giver udtryk for mangel på 
arbejdskraft/ansøgere 
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o Etablering af vikarkorps inden for relevante områder 
o Aktiv virksomheds opsøgningsstrategi – besøg alle virksomheder alternativt: besøg i 

udvalgte virksomheder – de brancher hvor der er mest oplaget beskæftigelses 
muligheder.    

o Brug direkte mails og nyhedsbreve 
o Afholdelse/deltagelse i job- og uddannelsesmesser 
o Tæt samarbejde med erhvervsforeningen, A-kasserne, de faglige organisationer, 

Udvikling Fyn mv. 


