
  

 
 
 
 

Beskæftigelsesplan 2014 
 

Jobcenter Kerteminde 
 

1. oktober 2013 
7. udkast 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 1 
 
 

Forord 
 
Beskæftigelsesplan 2014 er Kerteminde Kommunes plan for den beskæftigelsespolitiske indsats 
overfor de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at komme i 2014.  
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 blandt især hos forsikrede ledige  

 
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 2014 har været drøftet på fælles strategiseminar med Det Lokale 
Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget (Økonomiudvalget). 
 
Udkast til beskæftigelsesplan 2014 har været drøftet på møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd 
og Arbejdsmarkedsudvalget, inden udkastet er sendt til høring i Det 
Lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregion Syddanmark. 
 
Beskæftigelsesplanen er 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 et tillæg til 
BP2014. 
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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 lukkede endeligt i 
2012. I 2013 ses der spirende tendenser til vækst. Beskæftigelsen og ledigheden stabiliseres i 
Region Syddanmark, der ses vækst i den private beskæftigelse, samtidigt med antallet af 
stillinger i det offentlige reduceres. 
 
Det forventes at væksten kommer lidt senere i Kerteminde Kommune end i de større byer og 
kommuner. 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 vil være rettet mod dette område såvel uddannelses-, kvalifikations- 
og virksomhedsbesøgsmæssigt. 
 
Beskæftigelsesplan 2014 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 den meget lave 
uddannelsesniveau samtidigt med tab af mange industriarbejdspladser, hvor der typisk har været 
jobmulighed tidligere. 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, hvilket den beskæftigelsespolitiske indsats skal understøtte. 
 
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. 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 2014 
 
Kerteminde Kommune udarbejder hvert år en Beskæftigelsesplan, der er opbygget omkring 
beskæftigelsesministerens ministermål. 
 
De 4 ministermål for 2014 er: 
 
1. Flere unge skal have en uddannelse 
Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende 
uddannelse. 
 
2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet - færre 
personer på fortidspension 
Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 
 
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 2013, da der fortsat er behov for en styrket 
indsats på de områder, som målene dækker. Ministermålene er udtryk for regeringens 
prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen og udgør den centrale del af beskæftigelsesplanen. 
 

3. Beskæftigelsespolitiske mål i Kerteminde Kommune 
2014 
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”  
Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2014 (år til dato) 
være på 23,6 pct, svarer til en stigning på 5 procentpoint fra december 2012 til december 2014. 
 
MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på 
førtidspension – ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres” 
Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 39 personer i december 2014 (rullende 
år) svarende til en stigning på 26,9 procent fra december 2012 til december 2014 
 
Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest 
muligt  
Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. Af tiden indenfor de 
seneste 52 uger – skal begrænses til 250 personer (antal personer) i december 2014, svarende 
til et fald på 22 pct. fra december 2012 til december 2014. 
 
Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 
Samarbejdsgraden (andel af virksomhedskontakter i kommunen) skal i december 2014 (år til 
dato) være på 50 pct, svarende til en stigning på 0 procentpoint fra december 2012 til december 
2014. 
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4. Kerteminde Kommunes beskæftigelses udfordringer i 
2014 
 
Unge under 30år er en udsat gruppe, når der er krise. Risikoen for ledighed er højere og 
mulighederne for praktikpladser er mindre. Dette resulterer i at unge herunder unge under 30år I 
Kerteminde Kommune er en målgruppe for Beskæftigelsesplanen 2014. Se afsnit 4.1. 
 
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. Denne målgruppe – 
førtidspension beskrives i afsnit 4.2. 
 
Et centralt mål for beskæftigelsespolitikken er at forhindre og mindske langtidsledighed. Jo 
længere tid man er på off. Forsørgelse, jo sværere er det at komme tilbage på arbejdsmarkedet. 
Denne målgruppe beskrives i afsnit 4.3. 
 
Forudsætningen for at jobcentret kan få ledige i job er en tæt dialog med virksomhederne. 
Jobcenteret skal være med til at sikre det rette match ml. virksomhederne og den ledige. Denne 
udfordring beskrives i afsnit 4.4. 
 
 
4.1 Lavt uddannelsesniveau blandt de unge 
Unge i Kerteminde Kommune har et forholdsvist lavt uddannelsesniveau sammenlignet med 
unge fra andre kommuner. Dette medfører øgede omkostninger, men medfører at en stor del af 
disse fastholdes unge 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 off. Forsørgelse 3-5år 
senere. 
 
Andelen af unge på offentlig forsørgelse er en stor udfordring i Kerteminde Kommune: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. ”Andel af unge på off. Forsøgelse” figur 2.1, p. 7 ”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 SU f.eks. ikke er medregnet. 
 
Ift. Ministermålet vedr. uddannelsesgrad har Kerteminde Kommune store udfordringer: 
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Figur 2. ”Uddannelsesgraden(ministermål), blandt ufaglærte unge, der har modtaget dagpenge 
eller kontanthjælp i perioden januar 2011 – december 2011” figur 2.3, p. 8 ”Debatoplæg for 
Kerteminde – feb. 2013” BRSD 
 
Kerteminde Kommune har tidligere erfaret at en stor del af kommunens unge fik ansættelse på 
Lindøværftet kort efter afslutning af folkeskole og/eller ungdomsuddannelse. De unge fik en løn, 
der gjorde det muligt at etablere sig med bil, hus, børn mv. Efter Lindøværftets lukning er denne 
levevis ikke længere en reel mulighed. 
 
Ift. højeste uddannelsesniveau for borgere i Kerteminde Kommune ml. 15 og 69år viser 
Danmarks Statistik følgende: 
 

 
Figur 3: Højeste fuldførte uddannelse for borgere i Kerteminde Kommune (15-69årige), Kilde: 
Danmarks statistik: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse, efter køn, herkomst, område, 
uddannelse og tid: www.statistikbanken.dk 
 
 
Figur 3 tager dog ikke højde for hvorvidt flere af de unge f.eks. stadig er i uddannelse og 
forventes at få en længere/højere fuldført uddannelse. Hvis man i stedet fokuserer på de 30-
69årige og deres højeste fuldførte uddannelse viser det: 
 

http://www.statistikbanken.dk
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Figur 4: Højeste fuldførte uddannelse for borgere i Kerteminde Kommune (30-69årige), Kilde: 
Danmarks statistik: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse, efter køn, herkomst, område, 
uddannelse og tid: www.statistikbanken.dk 
 
Figur 4 viser at ca. 75 % af borgeren i Kerteminde Kommune ml. 30-69 højest har fuldført en 
erhvervsuddannelse, gymnasial udd. eller folkeskole. Maksimalt 25 % af borgerne i Kerteminde 
Kommune ml. 30-69år har opnået en kort, mellemlang, lang videregående eller 
forskningsuddannelse. Hvis man fokuserer på de samlede tal for hele Danmark: 
 

 
Figur 5: Højeste fuldførte uddannelse for borgere i hele landet (30-69årige), Kilde: Danmarks 
statistik: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse, efter køn, herkomst, område, uddannelse 
og tid: www.statistikbanken.dk 

http://www.statistikbanken.dk
http://www.statistikbanken.dk
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Sammenholdt med tal for hele landet fremgår det at ca. 10 % færre borgere i Kerteminde 
Kommune har opnået en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse (30-69årige). 
 
Kerteminde Kommune anerkender, at der skal et markant ”sporskifte” til hos flere unge borgere. 
Uddannelse er afgørende for flertallet af de unge, for at få etablere sig på arbejdsmarkedet. 
 
 
4.2 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet (førtidspension) 
Førtids- og fleksjobreformen der blev en realitet pr. 1. januar 2013 har medført en radikal ændring 
af hele området. Ledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet har i høj grad været 
målgruppen for denne reform. 
Hele tankegangen bag denne reform 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 
har oplevet er fald i antallet af tildeling af førtidspension: 
 

 
Figur 6: Viser antallet af tildelte førtidspensioner i Kerteminde Kommune: 2010-2012 Kerteminde 
Kommunes egne data 
 
I 2010 tilkendte Kerteminde Kommune 66 førtidspensioner og i 2012 var dette tal faldet til 29. 
Førtids- og fleksjobrefomen er med til at sætte yderligere pres på denne udvikling og målet er at 
endnu færre borgere førtidspensioneres i 2014. 
 
Ift. de opstillede ministermål for BP2013 og BP2014 afspejles udviklingen fra figur 6: 
 

 
Figur 7: Viser ministermål 2 ift. BP2013: Antal fuldtidspersoner omfatter antal personer mellem 16-66 år på 
enten førtidspension, ledighedsydelse eller fleksjob omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den 
gennemsnitlige varighed på den valgte ordning inden for den viste periode. Tilgang til permanente 
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forsørgelsesordninger det seneste år opgør antal personer, som de seneste tolv måneder (inklusiv den 
valgte måned) for første gang enten modtog ledighedsydelse, førtidspension eller kom i fleksjob. 
 
Kerteminde Kommune er dog stadig udfordret ift. antallet af ledige på kanten af arbejdsmarkedet. 
Førtids- og fleksjobreformen er et godt redskab til fortsat at mindske væksten i antallet af borgere 
på førtidspension. 
 
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, der går 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 
arbejdsmulighederne hos denne gruppe. 
 
 
4.3 Langtidsledige 
Kerteminde Kommune har oplevet en markant stigning i antallet af langtidsledige. Denne stigning 
er dog stabiliseret i løbet af 2012 og forsat ind i 2013: 
 
 

 
Figur 8: Ministermål 3 ift. andelen af langtidsledige: Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik 
(RAM), AMANDA, Arbejdsmarkedsportalen, kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, 
AMFORA - Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og 
kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 80 
pct. af tiden. Perioder, hvor den ledige ikke har været jobklar eller ikke har stået til rådighed for 
arbejdsmarkedet, trækkes fra beregning af langtidsledighed. Antal bruttoledige personer opgør 
antal personer, som i den sidste uge af den valgte periode stod til rådighed for arbejdsmarkedet 
og modtog dagpenge, kontanthjælp eller var i aktivt tilbud fra dagpenge eller kontanthjælp. Andel 
langtidsledige personer i forhold til bruttoledige personer opgør hvor stor andel langtidsledige 
personer udgør af de bruttoledige personer. Perioder med særlig uddannelsesydelse indgår fra 
og med januar 2013 i opgørelsen af antal og andel langtidsledige. Modtagere af særlig 
uddannelsesydelse indgår fra januar 2013 under "Kontanthjælp (jobklar)". 
 
Figur 8 viser at i januar 2010 var ca. 14 % af de ledige på off. forsørgelse langtidsledige i april 
2013 var dette tal steget til ca. 28%. 
 
Denne markante stigning i antallet af langtidsledige skyldes i høj grad Lindøværftets lukning. En 
stor gruppe borgere blev ledige indenfor en kort periode. Dermed har andelen af langtidsledige 
været stigende i årene 2010-2013. Der blev via. Globaliseringsfondsmidler iværksat en 
omfattende opkvalificeringsindsats til de fyrede medarbejdere fra Lindøværftet. Der var mulighed 
for en 2årig indsats, der afslutter i oktober 2013. 
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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 9: ”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 9 demonstrerer at jobcenteret har intensiveret samarbejdet og dialogen med de lokale 
virksomheden. Udfordringen er dog fortsat at fastholde og udbygge dette samarbejde. 
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5. Kommende ændringer på beskæftigelsesområdet 
Der er en række reformer og ændringer i støbeskeen indenfor beskæftigelsesområdet. Disse vil, 
når de bliver endeligt vedtaget, få betydning for den indsats der leveres i Kerteminde Kommune. 
Det vil derfor være nødvendigt løbende at tilpasse indsatserne i takt med at ændringerne bliver 
vedtaget. 
 
Reformer med fremsat lovforslag 
Nedenstående beskrives de kommende reformer der er fremsat som lovudkast, men som endnu 
ikke er vedtaget. 
 

5.1 Alle kan gøre nytte – reform af kontanthjælp 
I april 2013 blev der indgået et bredt forlig i folketinget. Flertallet aftalte en reform af 
kontanthjælpssystemet - flere i uddannelse og job. Det forventes, at lovgivningen foreligger i løbet 
af sommeren 2013 og at reformen træder i kraft pr. 1. januar 2014. 
 
Hovedtrækkene i aftalen er, at matchkategoriseringen afskaffes og erstattes af en vurdering af 
om den ledige borger er jobklar/uddannelsesklar eller aktivitetsklar. Desuden indføres en ny type 
indsats – nytteindsats, som er job på kommunale arbejdspladser af maksimalt 13 ugers varighed. 
Herudover inddeles kontanthjælpsmodtagerne i to overordnede grupper – 1) unge under 30 år 
uden uddannelse og 2) Personer over 30 år og unge med uddannelse. Ledige der falder i 
førstnævnte gruppe skal ikke længere modtage kontanthjælp, men i stedet uddannelsesydelse 
(på niveau med SU) indtil de går i gang med en uddannelse, hvilket er kravet for alle i denne 
gruppe. 
 
Indtil uddannelsesstart skal de stærke uddannelsesklare unge være i arbejde i en nytteindsats, 
mens de uddannelsesklare unge, hvor der er risiko for at de frafalder uddannelse, desuden kan få 
tilbud om brobygningsforløb eller virksomhedspraktik i perioden indtil de starter i uddannelse. 
De aktivitetsklare unge skal have en indsats, så de på sigt bliver i stand til at gennemføre en 
uddannelse. 
 
Jobparate voksne over 30 år og unge med uddannelse skal i de første 3 måneders ledighed 
mødes med et krav om intensiv jobsøgning. Den enkelte skal søge intensivt, bredt og realistisk. 
Efter de første 3 måneder mødes de ledige med et krav om at arbejde for kontanthjælpen i 
nytteindsats, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. 
Herudover får samlevende gensidig forsørgelsespligt og sanktioneringsmulighederne bliver 
skærpet overfor kontanthjælpsmodtagere, der ikke lever op til kravene om rådighed. 
 
Aftalen indeholder således en del ændringer ift. indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere – og 
især de unge kontanthjælpsmodtagere. Når lovgivningen ligger fast vil det derfor være 
nødvendigt at tilpasse kommunens tilbud og indsatser i overensstemmelse med reformen. 
Den 28. maj blev der fremsat lovudkast, som bliver 1. behandler i Folketinget 12. juni 2013 og 
forventes 3. behandlet den 28. juni 2013. 
 

5.2 Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
Den 20. maj 2013 vedtog et flertal i folketinget en aftale om bedre indfasning af 
dagpengereformen. Dette indebærer, at den særlige uddannelsesydelse forlænges til udgangen 
af 2013, og at der herefter indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014, 
som udfases gradvist frem mod 2. halvår af 2016. Arbejdsmarkedsydelsen svarer til 60 % af 
maksimale dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 % af maksimale dagpengesats for forsørgere.  
 
Sigtet med aftalen er, at skabe en blødere overgang fra en dagpengeperiode på 4 til 2 år og 
dermed modvirke at en stort antal forsikrede ledige falder for dagpengeretten på samme tid. Den 
maksimale tid på dagpenge, uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse kan ikke overskride 4 
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år. Aftalen betyder at indsatserne overfor ledige, der opbruger dagpengeretten eller retten til 
uddannelsesydelse pr. 2014 skal tilpasses den nye arbejdsmarkedsydelse. Modtagere af denne 
ydelse har ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på ydelsen. 
 
 
Reformudspil 
Nedenstående beskrives de udspil til reformer regeringen har lanceret, men hvor den endnu ikke 
er vedtaget en aftaletekst og endnu ikke foreligger et lovudkast. 
 

5.3 En ny sygedagpengemodel 
I februar 2013 lancerede regeringen et udspil til en ændret sygedagpengemodel, hvor 
varighedsbegrænsningen på sygedagpenge ønskes afskaffet. De sygemeldte borgere som ikke 
lever op til forlængelsesbetingelserne skal i stedet overgå til et ressourceforløb, hvor de modtager 
en ydelse svarende til kontanthjælp, men uafhængig af ægtefælles indkomst og formue. 
Endvidere skal sygemeldte have en tidligere indsats, hvor deres sag revurderes efter 6 måneder i 
stedet for 12. Det forventes at der indkaldes til forhandlinger omkring en sygedagpengereform i 
efteråret 2013. Når der foreligger en aftale om reform af sygedagpengemodel kan det medføre 
ændringer i indsatserne på området. 
 

5.4 Reform af refusionssystemet 
I både reform af førtidspension og fleksjob samt udspillet til en reform af kontanthjælpssystemet 
står det beskrevet, at regeringen vil komme med et udspil til en samlet reform af 
refusionssystemet. 
 
Hovedprincipperne bliver, ifølge ”Aftale om reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse 
og job” at: 
 

 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 
 

5.5 Reform af beskæftigelsessystemet – ”Carsten Koch-
udvalget” 
I februar 2013 blev der nedsat et udvalg, som frem til efteråret 2014 skal udrede hele 
beskæftigelsesindsatsen og komme med bud på, hvordan beskæftigelsesindsatsen fremover kan 
indrettes for at hjælpe de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse og desuden tager 
udgangspunkt i den enkelte lediges behov. Herudover skal udvalget komme med forslag til 
hvordan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre kan styrkes, således at virksomhederne 
får den mest kvalificerede arbejdskraft og de ledige kommer i varig beskæftigelse. 
 
Første fase i udvalgets arbejde omhandler indsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige. Det 
forventes at udvalgets anbefalinger for denne gruppe ligger klar i efteråret 2013. Anden fase 
handler om indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate og varer frem til efteråret 2014, hvorefter 
udvalgets anbefalinger på området bliver fremlagt. Udvalgets samlede anbefalinger vil indgå i det 
videre arbejde for at styrke beskæftigelsesindsatsen. 
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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. 
 
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” mod uddannelse og beskæftigelse. 

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, således der kan laves en proaktiv 
indsats. 
 
Jobcenterets 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 
forretningsudvikling 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 
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 i 2014 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 2014 vil Beskæftigelsesafdelingen indgå i et tættere samarbejde med andre jobcenter 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 virksomhedere 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. 
 
Ift. skabelonen udmeldt af Arbejdsmarkedsstyrelsen for BP2014 er ”Tillæg 2 - Det lokale 
Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer” udeladt da kommentarerne er 
indarbejdet i planen og der i 2014 ikke er midler til LBR. 
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7. Budget 
 
Budgettet er undervejs. 
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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. 
Som tidligere nævnt er den en række forestående og/eller nyligt vedtagne initiativer f.eks. 
kontanthjælpsreform mv. der manglede endelig vedtagelse, da dette afsnit blev skrevet. Der 
udarbejdes konkret forslag om indsatsstrategi, når lovforslag vedr. kontanthjælpsreformen, 
refusionsreform og aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse foreligger. 

8.1 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse 
Kerteminde Kommune har som tidligere nævnt et lavt uddannelsesniveau blandt kommunens 
unge borgere. I regeringsaftalen fra april 2013 om en reform af kontanthjælpssystemet, lægges 
der op til en øget uddannelsesrettet indsats før uddannelsesstart og efterværn, når den unge er 
begyndt på sin uddannelse. Det forventes, at den lovgivning, der udmønter aftalen, træder i kraft 
den 1. januar 2014, med undtagelse af nogle delelementer. I aftalen lægges der op til, at 
indsatserne for de unge deles op efter, om den enkelte har en kompetencegivende uddannelse 
eller ej, hvilket indsatserne i Jobcenteret i dag allerede er organiseret ud fra, men derudover er 
der mange ændringer, som skal implementeres i driften. 
 
Kerteminde Kommune vil i 2014 prioritere følgende indsatser: 
 Tværfaglige indsatser 

o Undersøge, afdække muligheder og igangsætte initiativer ift. en tværfaglig indsats overfor 
unge 15-17årige ift. 18års problematikken (overgang fra Børn og Skole til 
Voksenforvaltningen) 

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

samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og jobcenter 
o Motivere unge til uddannelser indenfor kommende jobåbninger 
o Tættere samarbejde med produktionsskolen 
o Øge den brobygningskabende indstas ift. uddannelse som den mere personlige 

mentor/støttefunktion for at sikre at de unge ledige dels motiveres til at starte og 
gennenføre en erhvervskompetancegivende uddannelse 

 Styrket indsats ift. at ”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 Undersøge mulighederne for og evt. etablere frivillige mentorer 

 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 ift. en lille og dermed begrænset tilgangen til 
førtidspension – netto har dette resulteret i et fald, da afgangen har været større end tilgangen. 
Denne afdæmpede udvikling skal fastholdes også i 2014. 
 
Kerteminde Kommune vil i 2014 prioritere: 
 Virksomhedsrettede initiativer 

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

træningsbaner 
o Skabe mere rummelige arbejdspladser 
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 Interne prioriteringer i jobcenteret 
o Tydelig og gennemskuelig sagsbehandling der inddrager den ledige aktivt 
o Sundhedsperson i sygdagpengeteamet 
o Styrke samarbejde 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 
Kerteminde Kommune har som tidligere nævnt mistet vigtige arbejdspladser i kommunen, da 
Lindøværftet lukkede. En del af disse borgere er kommet i arbejde, men der er stadig en del 
ledige, der endnu ikke har genfundet deres plads på arbejdsmarkedet. 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 mv. 
 
Kerteminde Kommune vil prioritere følgende indsatser for at bekæmpe langtidsledigheden: 

 Afdække og analysere jobåbninger i forbindelse med naturlig afgang fra arbejdsmarkedet 
 Samarbejde med A-kasserne om 1. Samtale 
 Jobrotation intensiveres offentligt og privat 
 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 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 Tæt opfølgning på virksomheder der giver udtryk for mangel på 
arbejdskraft/ansøgere 

o Aktiv virksomheds opsøgningsstrategi – besøg alle virksomheder 
o Brug direkte mails og nyhedsbreve 
o Afholdelse/deltagelse i job- og uddannelsesmesser 
o Tæt samarbejde med erhvervsforeningen, uddannelsesinstitutionerne, Udvikling Fyn 

mv. 
 Uddannelsesinstitutionerne: 

o Samarbejde med erhvervsskolerne: besøg og dialog 
o Koordinere ift. Produktionsskole og folkeskole 


