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Indledning 

Beskæftigelsesplan 2019-2020 er en rullende plan for en toårig periode, der bygger videre på værdier, strate-
gier og målsætninger fra Beskæftigelsesplan 2018, hvor Kerteminde Kommune har sat en række ambitiøse 
målsætninger for beskæftigelsesindsatsen. Planen er samtidig et udtryk for, at der i en årrække har været 
stort fokus på, at udvikle en bæredygtig styring af de økonomiske rammer for beskæftigelsesindsatsen, herun-
der en tæt kontraktstyring med eksterne aktører og fokus på konteringsprocedurer i forhold til komplekse 
statslige tilskuds-  og refusionsregler. 
 
De udmeldte målsætninger og fokuspunkter i Beskæftigelsesplan 2019-2020 følges tæt, og strategiens ind-
satser justeres, hvis der henover perioden viser sig et behov for dette. På samme vis følges aktuelle beskæfti-
gelsesmæssige udfordringer på landsplan, regionalt samt specifikt i Kerteminde Kommune tæt, og integreres i 
beskæftigelsesindsatsen og i mødet med kommunens ledige borgere. Beskæftigelsesplanens fokusområder 
er et samspil mellem de årligt udmeldte ministermål for den aktive beskæftigelsesindsats, Arbejdsmarkeds-, 
Erhvervs-, og Vækstudvalgets strategiske prioritering af de beskæftigelsesmæssige fagområder og særlige 
fynske fokusområder, som udmeldes i det ’Fælles Fynske tillæg til beskæftigelsesplanen’.  
 
Siden 2010 har der været gennemført en række omfattende reformer på beskæftigelsesområdet, som alle har 
haft til formål at øge udbuddet af arbejdskraft, og at færre borgere er på en offentlig ydelse. I forlængelse af 
dette er Kerteminde Kommunes overordnede mål for den beskæftigelsespolitiske indsats, at ledige borgere er 
kortest mulig tid på offentlig forsørgelse, og fokus for indsatser er altid, at bringe den enkelte ledige tættere på 
arbejdsmarkedet. Ledige borgere i Kerteminde Kommune mødes derfor af individuelle og jobrettede indsatser 
med et tydeligt formål, og hvor fokus altid er på progression i forhold til job eller uddannelse. 
 
Den beskæftigelsespolitiske indsats i Beskæftigelsesplan 2019-2020 er samtidig et aktivt understøttende bi-
drag til Kerteminde Kommunes igangværende arbejde med at gennemføre en række grundlæggende organi-
satoriske udviklingsprocesser og økonomistyring under strategien ’Store forandringer’. På beskæftigelsesom-
rådet har strategien bl.a. udmøntet sig i en todeling af jobcenteret i henholdsvis Erhvervs- og Arbejdsmar-
kedsafdelingen med ledige over 30 år indenfor alle målgrupper og en udvidet ungeafdeling for ledige under 30 
år. I begge afdelinger arbejdes med tværfaglige indsatser og visionen ’Fællesskab i Kerteminde’ er gennem-
gående i mødet mellem borger, samarbejdspartnere og ansatte i Kerteminde Kommune. Det betyder, at den 
arbejdsmarkedsrettede indsats i høj grad bygger på en jobrettet tilgang, hvor borger og ansatte sammen fin-
der de rette løsninger, som kan medvirke til at gøre borgeren i bedre stand til at klare sig og mestre livets ud-
fordringer og samtidig have en tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
 
 
 

 

Fokus på hurtigst 
muligt  

selvforsørgelse og 
varig 

beskæftigelse

Støtte til borgere med 
problematikker ud over 

ledighed i forhold til at opnå 
ansættelse eller fastholdelse 

af uddannelse

Effektiv og hurtig 
virksomhedsservice, 
samarbejdsaftaler 

og en direkte 
adgang til relevante 

fagpersoner i 
kommunen



   

 Beskæftigelsesplan 2019 - 2020     3 
 

Indhold 
Indledning ................................................................................................................................... 2 
1.0 Ambitioner og udfordringer .................................................................................................... 4 
2.0 Beskæftigelsespolitiske mål 2019 .......................................................................................... 5 
3.0 Beskæftigelsespolitiske fokuspunkter i Kerteminde 2019-2020 .............................................. 6 
3.1 Unge og uddannelse ............................................................................................................. 7 
3.2 Borgerrettet samarbejde........................................................................................................ 8 
3.3 Jobafklaringsforløb – prioriteret fokuspunkt 2019-2020 .......................................................... 9 
3.4 Ressourceforløb – prioriteret fokuspunkt 2019-2020 .............................................................. 9 
3.5 Et udbygget virksomhedssamarbejde ...................................................................................10 
4. Budget 2019 ..........................................................................................................................11 
Bilag 1: Resultatrevision 2018 ....................................................................................................12 
Bilag 2: Kerteminde Kommunes klyngeindplacering ...................................................................13 
Bilag 3: Fælles fynsk beskæftigelsesindsats 2019 ......................................................................14 
Bilag 4: Reformer på beskæftigelsesområdet 2013 – 2019 .........................................................14 
 

  



   

 Beskæftigelsesplan 2019 - 2020     4 
 

1.0 Ambitioner og udfordringer   
Det fynske arbejdsmarked og det lokale arbejdsmarked i Kerteminde Kommune er inde i en positiv udvikling.  
Ledigheden i Kerteminde Kommune er gennem en årrække faldet kontinuerligt på flere målgrupper i den kom-
munale beskæftigelsesindsats.  
 
Kerteminde Kommune er dog stadig udfordret på et stort antal af ledige borgere med komplekse og sammen-
satte problemstillinger, som kræver et tværfagligt og koordineret samarbejde både på tværs af myndigheds-
områder og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Derudover har Kerteminde Kommune en høj andel af 
borgere med nedsat arbejdsevne og skånehensyn i forhold til arbejdsfunktioner. Erfaring og forskning i be-
skæftigelsesrettede indsatser for disse målgrupper af ledige, peger alle på vigtigheden af et tæt samarbejde 
med virksomheder i forhold til ”at løfte borgeren”, åbne for nye muligheder og skabe jobåbninger. 
 
Af vigtige beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kerteminde Kommune kan endvidere nævnes:  

• En faldende andel af borgere i den arbejdsdygtige alder 

• Varighed på offentlig forsørgelse  

• Ledige borgere uden de efterspurgte kvalifikationer ift. jobåbninger og brancher med flaskehalse 

• En relativ stor gruppe borgere på kanten, eller helt ude af arbejdsmarkedet, på grund af helbredsmæssige 
og/eller sociale problemstillinger 

• En stigende andel af borgere der tilkendes mini-fleksjob, men som har svært ved at opnå ansættelse 
 
Kerteminde Kommunes strategi omhandler, at alle indsatser peger hen imod, at borgeren først og fremmest 
skal i job. Dette gøres ved en fortsat styrkelse af jobrettede samtaler, hvor fokus er på afdækning af kompe-
tencer og kvalifikationer, skånehensyn og livsvilkår. I fortsættelse heraf retter fokus sig på, hvordan borgerens 
kommende arbejdsplads skal se ud, samt udvælgelse af konkrete virksomheder der kan være interessante. Et 
vigtigt fokuspunkt i strategien omhandler derfor et tæt, fokuseret og udvidet samarbejde med private virksom-
heder.  
 
Beskæftigelsesplan 2019 - 2020 vil desuden indeholde en Resultatrevision for 2018, samt bilaget ’Fælles 
fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2019’. 
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2.0 Beskæftigelsespolitiske mål 2019 
Det er de udmeldte ministermål, der sammen med Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalgets fokusom-
råder, sætter den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i Kerteminde Kommune. 
 
Ministermålene har igennem en årrække understøttet regeringens ambition om, at få flere i arbejde, opkvalifi-
cere arbejdsstyrken samt at sikre en forsat positiv udvikling ved at styrke den virksomhedsrettede indsats for 
borgere, som aktuelt er langt fra arbejdsmarkedet. 
 
 

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsør-
gelse (videreføres fra 2018). 
Det er regeringens ambition, at langt flere, der i dag er på offentlig forsørgelse, skal i beskæftigelse 
eller uddannelse og dermed forsørge sig selv. Det har stor menneskelig værdi, når flere oplever, at de 
kan forsørge sig selv og bidrage på arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber værdi.  
 

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres fra 
2018). 
Jobcentrenes arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de 
har behov for. Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for re-
kruttering. 
 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 2018). 
Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og 
familiesammenførte. Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og fa-
miliesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og 
får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til ar-
bejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. 
 

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver 
jobparate eller kommer i beskæftigelse (videreføres fra 2018). Der bør i indsatsen være et sær-
ligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund (tilføjelse).  
Virksomhederne efterspørger i stigende grad arbejdskraft, og der er behov for, at kommunerne i hø-
jere grad påtager sig opgaven med at levere arbejdskraft til virksomhederne. Samtidig med, at flere 
jobparate kommer i job, er der behov for, at andelen af aktivitetsparate kontanthjælps- og integrati-
onsydelsesmodtagere flyttes tættere på arbejdsmarkedet. 
 

5. Udsatte ledige skal have en indsats (nyt mål). 
Kommunerne skal være med til at sikre resultater – ikke mindst ved at sørge for, at særligt udsatte 
ledige får en indsats og ikke overlades til langvarig passiv forsørgelse.  
 

6. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (nyt mål, som er annonceret, men endnu ikke 
udmeldt). 
De seneste rapporter om handicap og beskæftigelse for 2016 viser, at beskæftigelsen blandt perso-
ner med handicap under ét er væsentligt mindre (52,1 pct.) end beskæftigelsesandelen blandt perso-
ner uden handicap under ét (78,9 pct.). Samtidig viser tallene, at en væsentlig andel af personer med 
handicap uden beskæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne.  
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3.0 Beskæftigelsespolitiske fokuspunkter i Kerteminde 2019-2020 
Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Vækstudvalget foretager en løbende strategisk prioritering, hvor der fokuseres 
på de to vigtigste områder på arbejdsmarkedsområdet.  
 
Prioriteringen ved vedtagelsen af beskæftigelsesplan 2019-2020:  

1. Jobklaringsforløb 
2. Ressourceforløb  

 
Øvrige fokusområder: 

• Kontanthjælp 

• Integration 

• Forsikrede ledige 

• Sygedagpenge 

• Revalidering 

• Uddannelseshjælp 

• Fleksjob 

• Ledighedsydelse 

• Seniorjob 
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3.1 Unge og uddannelse 
Det er afgørende at unge borgere i Kerteminde Kommune får en uddannelse, og på sigt opnår en tilknytning 

til arbejdsmarkedet. Derfor mødes unge under 30 år i Kerteminde Kommune af en særskilt tværfaglig ungeen-

hed, som i samarbejdet med den enkelte unge, understøtter den unge i at træffe det rette uddannelsesvalg, 

som matcher den enkeltes kompetencer, interesser og eventuelle udfordringer.    

 

Ungeenheden arbejder med at motivere de unge, som endnu ikke har fundet et fremtidig uddannelsesmål, og 

som måske mest mangler en retning og fornemmelse af, hvad der vil være det rette uddannelsesvalg. Men 

der er også unge, som grundet særlige faglige-, sociale- eller helbredsmæssige udfordringer, har behov for en 

mere tværfaglig og helhedsorienteret indsats hen mod at opnå en uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning. 

 

I ungeenheden mødes de unge af positive forventninger og et fokus på, at alle har kompetencer som kan 

komme i spil og udvikles. Det betyder et fokus på, at styrke den unges tro på sig selv og evne til at træffe kva-

lificerede valg for fremtiden. Det betyder også, at ingen unge er på passiv forsørgelse, men at der altid vil 

være uddannelsesrettede og klargørende indsatser i den unges individuelle uddannelsesplan.  

 

Målgrupper Udfordring Strategi Målsætning 

  
Flere unge skal påbegynde 
og gennemføre en uddan-
nelse 
 
Mindske frafald fra uddan-
nelserne og mindske  
tilbagefald til offentlig for-
sørgelse 
 
Unge med problemer ud 
over ledighed, som vanske-
liggør uddannelse/job 
 
At de unge besidder de 

kompetencer, der efterspør-

ges på arbejdsmarkedet 

 
Fokus på uddannelse som nøglen til en sta-
bil tilknytning til arbejdsmarkedet – evt. ud-
dannelse på særlige vilkår 
 
Motivere unge til uddannelse indenfor om-
råder med kommende jobåbninger 

 
Styrket uddannelsesvejledning og øget 
samarbejde med uddannelsesinstitutioner 
og virksomheder 
 
Ingen unge er på passiv forsørgelse – rå-
dighedsforpligtigelse i alle uddannelsespla-
ner 

 
Målrettet virksomhedsrettet indsats 

 
Styrket individuel indsats ift. ’svage unge’  

 
Kvalitet i afklaring, opfølgning og dokumen-

tation 

 

 
Top 3 på at få 
unge i uddan-
nelse 
 
 
Top 3 på at få 
afkortet læn-
gerevarende 
sager 
 

 

 

  

Uddannel-
sesparat 

Aktivitets-
parat 

 

 

Ressource-
forløb unge 
under 30 år 
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3.2 Borgerrettet samarbejde  
I Kerteminde Kommune arbejdes ud fra strategien, at en tidlig, målrettet og individuel indsats for den enkelte 
ledige, er den bedste og hurtigste vej til arbejdsmarkedet. Den ledige mødes med en jobrettet tilgang fra før-
ste samtale, og den ledige understøttes til en øget faglig og geografisk mobilitet, som modsvarer arbejdsmar-
kedets behov, herunder brancheskift. På samme vis vil der ved sygemeldte borgere være fokus på tidlig ind-
sats og fastholdelse på arbejdspladsen. Sygemeldte uden job støttes i at bibeholde tilknytningen til arbejds-
markedet gennem virksomhedsrettede tiltag og aktive forløb. Småjob og løntimer skal være et led i indsats-
planen, gerne kombineret med virksomhedspraktik, som løbende opkvalificerer borgeren. Der er fokus på pro-
gression i småjob, der kan føre til selvforsørgelse, fleksjob eller uddannelse. 
 

Målgrupper Udfordring Strategi Målsætning 

  
De lediges kvalifikationer og 
uddannelsesniveau matcher 
ikke altid virksomhedernes 
behov 
 
Lang anciennitet på offentlig 
forsørgelse og dermed en 
trussel ift. arbejdsmarkeds-
tilknytningen 
 
 
 
Kraftig stigning af ny-visite-
rede til fleksjobordningen si-
den 2006 – ofte mini- fleks-
job  

 
At finde det rette virksom-
hedsmatch til borgere med 
nedsat arbejdsevne og/ eller  
problemstillinger ud over le-
dighed 
 
For få i integrations-mål-
gruppen opnår en hurtig og 
varig tilknytning til arbejds-
markedet  
 
 
Afbrudte revalideringsforløb 
hvor uddannelse opgives 
pga. sygdom eller andre for-
hold 

 
Fastholde de sygemeldtes 
tilknytning til arbejdsmarke-
det under sygemeldingen 
 
Sygedagpengesager med 
komplekse problemstillinger 

 

 
Jobrettet samtale, hvor den lediges arbejds-
markeds- eller uddannelsesperspektiv afprø-
ves ved første møde 

 
 
Tidlig og målrettet virksomhedsindsats  
 
Fokus på løntimer 

 
Intensivt kontaktforløb og opfølgninger 

 
 
 
 
Småjob som led i indsatsplanen 
 
Fokus på progression gennem formulerede 
mål og delmål for borgerens tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet 
 
 
 
 
Styrkelse af borgerens jobfokus i alle indsat-
ser.  
 
 
 
 
Brug af for-revalidering for at sikre en reali-
stisk vurdering af, om borgeren kan gennem-
føre et langt revalideringsforløb 
 
 
Fokus på tidlig vejledning, dialog og fasthol-
delse før en sygemelding /i starten af en sy-
gemelding  

 
Understøtte at sygemeldte i job kan fastholde 
deres arbejde og at sygemeldte uden job 
styrkes i at fastholde arbejdsmarkedsper-
spektiv – herunder afklaring af kompetencer 
og udfordringer  
 

 
Top 5 på A-
dagpenge 
 
Top 5 på kon-
tanthjælp 
 
Top 15 på le-
dighedsydelse 
 
Top 19 på 
fleksjob 
 
Top 5 på  
integration 
 
Top 5 på  
revalidering 
 
Top 3 på  
sygedagpenge 
 
 
____________ 
Top 5 på va-
righed af sager 
på: A-dag-
penge, kon-
tanthjælp og 
sygedag-
penge. 
 
Top 7 på va-
righed af sager 
på revalide-
ring. 
 
Top 14 på va-
righed af sager 
på ledigheds-
ydelse. 

 

  

A-dag-
penge 

Kontant-
hjælp 

Ledigheds-
ydelse 

Fleksjob 

Integration 

Revalide-
ring 

Sygedag-
penge 
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3.3 Jobafklaringsforløb – prioriteret fokuspunkt 2019-2020 
Jobafklaringsforløb igangsættes på baggrund af komplekse og langvarige sygemeldinger, hvor der skal igang-

sættes en tværfaglig og individuel indsats ift. at styrke borgerens muligheder for en tilbagevenden til arbejds-

markedet. I processen inddrages den virksomhedsrettede indsats, så borgeren kan bevare tilknytningen til 

arbejdsmarkedet, men også har mulighed for at afprøve nye funktioner, hjælpemidler eller få nye kompeten-

cer ift. fx brancheskift.  

Målgruppe Udfordring Strategi Målsætning 

  
For høj gennemsnitlig varig-
hed af sagerne 

 
Komplekse problemstillin-

ger omkring sygeforløb og 

evt. andre udfordringer 

 

 
Fokus på en tværfaglig og sammenhæn-
gende indsats med kvalitet i afklaring, op-
følgning og dokumentation 
 
Stort fokus på virksomhedsrettede indsats - 
virksomhedspraktik, job med løntilskud eller 
gradvis tilbagevenden, hvis borger har en 
arbejdsgiver 
 
Fokus på progression i forløbet gennem for-
mulerede mål og delmål for borgerens tilba-
gevenden til arbejdsmarkedet 

 

 
Top 3 på job-
afklaring 
 
Top 5 på at få 
afkortet læn-
gerevarende 
sager 
 
 

 

 

3.4 Ressourceforløb – prioriteret fokuspunkt 2019-2020 
Der iværksættes ressourceforløb for borgere med komplekse problemstillinger, hvor der er risiko for at borge-

ren på sigt vil ende på varig offentlig forsørgelse. Fokus vil være på gradvist at opbygge borgerens arbejds-

evne, og støtte til at borgeren opnår så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt. Der er tale om en tvær-

faglig koordineret indsats med borgerens plan i centrum.  

Målgruppe Udfordring Strategi Målsætning 

  
Komplekse problemstillin-
ger ud over ledighed  
 
Begrænset arbejdsevne  
 
Lang anciennitet på offent-

lig forsørgelse 

 
Aktiv inddragelse af borgeren, en systema-
tisk og tæt opfølgning 
 
Styrkelse af borgers job- og/eller uddannel-
sesfokus i alle indsatser - udvikling af ar-
bejdsevnen og at skabe tilknytning til ar-
bejdsmarkedet  

 
Stort fokus på virksomhedsrettede indsat-
ser og ordinære timer –  i kombination med 
andre tilbud som fx mentorstøtte 

 
Tværfaglig indsats og koordination på tværs 
af forvaltninger/indsatser – herunder samar-
bejde med praktiserende læge og sund-
hedssystemet 
 
Fokus på borgerens progression  

 
Inddragelse af borgers netværk og pårø-
rende 

Top 3 på res-
sourceforløb 
 
Top 5 på at få 
afkortet læn-
gerevarende 
sager 

 
 
 
 

 

 
  

Jobafkla-
ring 

Ressource-
forløb 
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3.5 Et udbygget virksomhedssamarbejde 
Samarbejdet med virksomhederne er et centralt element i Kerteminde Kommunes beskæftigelsesindsats, og 
en professionel Virksomhedsservice er en kerneopgave for kommunens medarbejdere. Alle virksomheder 
skal opleve et højt serviceniveau i form af hurtige svar på forespørgsler, kompetent rådgivning samt en hel-
heds- og løsningsorienteret sagsbehandling. Kerteminde Kommune skal kendes som en vigtig og velfunge-
rende samarbejdspartner for virksomhederne.  
 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen har igennem en årrække arbejdet ud fra ’en fælles indgang til kom-
munen’, så virksomhedens henvendelse dirigeres direkte til de relevante fagpersoner uden forstyrrende mel-
lemled og omstillinger. Der arbejdes med Key account management i forhold til den strategiske planlægning 
mellem kommune og virksomhed. Hermed sikres et dybere kendskab til virksomhedens mål og visioner, og 
mulighed for at være på forkant i forhold til behov og nye tiltag i den enkelte virksomhed såvel som i kommu-
nen. 
 
Kerteminde Kommunes kontakt og dialog med virksomhederne spiller en afgørende rolle i at sikre, at flest mu-
lige borgere får en stærk og vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange virksomheder i Kerteminde 
Kommune oplever i disse år vækst og dermed jobskabelse. Flere ledige kommer i job, og virksomhederne ef-
terspørger kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at vi som samarbejdspartner skal kende virksomhederne og 
deres behov, så vi kan sikre en målrettet rekruttering af kommunens ledige borgere.  
 
Kerteminde Kommune ønsker fremadrettet at knytte endnu flere målrettede samarbejdsaftaler med virksom-
heder både lokalt og over kommunegrænserne. Ved at indgå samarbejdsaftaler sikres en tydelighed i kontak-
ten mellem kommune og virksomhed. Samtidig sikrer vi, at virksomheden har den hurtigste og bedste vej ind 
til de relevante medarbejdere i kommunen.  
 
Der er mange virksomheder som allerede udviser et stort socialt ansvar. Kerteminde Kommune ønsker i sti-
gende grad at inddrage virksomhederne i opgaven med at løfte og opkvalificere borgere som er længere fra 
arbejdsmarkedet. I den sammenhæng vil der være fokus på ”småjobs”, som giver borgeren mulighed for at 
starte med få timer, men til en aflønning med ordinær løn, for de timer der bliver arbejdet.  
 
Ovennævnte betyder, at kommunens medarbejdere vil have et udvidet fokus på at støtte de virksomheder, 
som ønsker at gå de ekstra skridt, som det kræver at modtage og integrere disse borgere på arbejdspladsen.  
Der vil være klarhed fra starten omkring målene for borgerens forløb i virksomheden. Den nødvendige støtte 
på virksomheden skal være klarlagt, både i forhold til opstart og løbende. Aftaler om opgaver og løntimer skal 
være konkrete og der vil i mange tilfælde være behov for, at der er udpeget en mentor på virksomheden. 
 
For at udbygge virksomhedssamarbejdet er der jf. ovennævnte stort fokus på, at jobkonsulenterne er velfor-
beredte, informerer troværdigt og følger op. Det kræver endvidere, at jobkonsulenterne er tilgængelige når 
virksomheden har behov for kontakt, kvalificeret sparring, tæt opfølgning og konkret handling ved eventuelle 
problemstillinger. 
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4. Budget 2019 

 
 

Budgettal 2019 i 1.000 kr. 2019 

Kontanthjælp til udlændinge  13.901* 

Sygedagpenge 30.613 

Kontant- og uddannelseshjælp 35.952 

Dagpenge til forsikrede ledige* 39.736 

Revalidering 5.274 

Fleksjob  39.898 

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 26.342 

Ledighedsydelse 22.317 

Førtidspension 131.027 

 
*samlede budget til integration. Hvis man kun ser på funktion 5.61 Kontanthjælp til udlændige omfattet af inte-
grationsprogrammet og integrationsydelse mv. er budgettet: 11.014 
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Bilag 1: Resultatrevision 2018 
 

Ministermål Resultatmål Kerteminde 2018 Resultater 2018 
 

Flere unge skal have uddan-
nelse 

 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 3 på uddannelses-
hjælp 
 

 

Virksomhederne skal sikres 
den nødvendige og kvalifice-
rede arbejdskraft 

 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 5 på kontanthjælp 
 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 5 på A-dagpenge 
 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 5 på Fleksjob 
 

 

Borgere i udkanten af ar-
bejdsmarkedet, herunder 
langtidsledige kontanthjælps-
modtagere, skal tættere på el-
ler ind på arbejdsmarkedet 

 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 5 på revalidering 
 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 3 jobafklaring 
 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 3 på ressourceforløb 
 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 3 på sygedagpenge 
 
 

 

 
Flere flygtninge og familie-
sammenførte skal være selv-
forsørgende 
 

 
Kerteminde Kommune skal i klyn-
gen ligge i top 5 på integration 
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Bilag 2: Kerteminde Kommunes klyngeindplacering    
Klynger er de kommuner som er umiddelbart sammenlignelige med Kerteminde Kommune på det enkelte 
ydelsesområde. Ved at sammenligne Kerteminde Kommunes performance med performance i klyngen tages 
der højde for konjunktursvingninger. Alle klynger er defineret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR). 
 

Ydelser 

Revalidering 
Ressourceforløb 
Kontanthjælp 
Uddannelses-
hjælp 
Integrations-
ydelse 

Førtidspension 
Fleksjob 
Ledighedsydelse 
 
 
 

A-dagpenge 
 

Jobafklaring 
Sygedagpenge 

Klynger 

Brønderslev 
Faxe 
Faaborg-Midtfyn 
Herning 
Holstebro 
Kerteminde 
Samsø 
Skive 
Sorø 
Struer 
Tårnby 
Varde 
Vejen 
Viborg 
Ærø 
 

Assens 
Brønderslev 
Faxe 
Faaborg-Midtfyn 
Halsnæs 
Holbæk 
Holstebro 
Jammerbugt 
Kerteminde 
Middelfart 
Nordfyns 
Odense 
Silkeborg 
Sorø 
Struer 
Varde 
Viborg 
Aabenraa 
Aalborg 
 

Assens 
Bornholm 
Faaborg-Midtfyn 
Hjørring 
Kerteminde 
Langeland 
Nordfyns 
Nyborg 
Slagelse 
Svendborg 
Sønderborg 
Aabenraa 

Bornholm 
Frederikshavn 
Kerteminde 
Langeland 
Lolland 
Morsø 
Norddjurs 
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Bilag 3: Fælles fynsk beskæftigelsesindsats 2019 

Det Fælles Fynske Beskæftigelsesforum, der består af formændene i de fynske udvalg for beskæftigelsesind-
satsen, har etableret et tæt samarbejde om de udfordringer, kommunerne er fælles om. 

Som et led i samarbejdet udarbejdes der hvert år et fælles tillæg til kommunernes individuelle beskæftigelses-
planer. I tillægget sættes fokus på de fælles udfordringer og de tiltag, der iværksættes for at imødegå disse. 

 

Bilag 4: Reformer på beskæftigelsesområdet 2013 – 2019 
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de reformer og udspil, der de seneste år har præget beskæftigelsesom-
rådet. Den gennemgående hensigt med reformerne er, at øge arbejdsstyrken og begrænse antallet af borgere 
på offentlig forsørgelse mest muligt. Med reformerne stilles i høj grad krav om tværgående samarbejde mel-
lem aktører og sektorer.  Der er fokus på den individuelle indsats, på uddannelse og opkvalificering samt på 
en styrkelse af den virksomhedsrettede indsats.  
 
Førtidspension- og fleksjobreformen (2013) 
Reformen er en reaktion på den stigende andel af befolkningen på varig offentlig forsørgelse. Intentionen bag 
reformen er, at begrænse tilgangen til førtidspension gennem et styrket fokus på de lediges ressourcer og 
mulighed for udvikling. Der indføres tværfaglige 1-5 årige ressourceforløb samt mini-fleksjob med lavt timetal.  

• Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv 

• Adgangen til førtidspension begrænses, og der skal gives en tidlig, tværfaglig og sammenhængende ind-
sats i et ressourceforløb eller minifleksjob med fokus på udvikling af arbejdsevne 

• Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen 
 
Kontanthjælpsreformen (2013) 
Reformen er en reaktion på et stigende antal kontanthjælpsmodtagere, herunder et stigende antal unge på 
kontanthjælp, samt varigheden af forløbene på kontanthjælp-ydelsen. Med reformen indføres krav om uddan-
nelse for unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse, og fremover vil ydelsen være uddannelses-
hjælp. Der bliver indført nyttejob, hvor jobparate ledige arbejder for deres ydelse. Aktivitetsparate skal have en 
tværfaglig indsats med henblik på at udvikle arbejdsevnen – evt. indtræden på arbejdsmarkedet på særlige 
vilkår. 

• Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp 

• Kontanthjælp må ikke være et livsvilkår, men skal være en midlertidig hjælp (færre lange forløb) 

• Flest mulige af de unge påbegynder og gennemfører en uddannelse 
 
 
Sygedagpengereformen (2014/2015) 
Intentionerne med sygedagpengereformen er, at sikre sygedagpengemodtagere økonomisk under deres syg-
domsforløb samt at sikre en tidligere og bedre opfølgning. Der indføres jobafklaringsforløb, hvor den syge-
meldte får sagen fremlagt for et tværfagligt team, som kommer med anbefalinger til indsatser, som kan hjælpe 
den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.  

• Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under hele deres sygdomsforløb 

• Indsats og opfølgning skal ske tidligt i sygeforløbet 

• Indsatsen for sygemeldte skal i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage 
til arbejdsmarkedet 

• Den virksomhedsrettede indsats skal styrkes 

• Fast track – mulighed for ekstraordinært tidlig indsats 

• Der indføres en ny særlig forlængelsesregel for personer med livstruende og alvorlig sygdom, hvor de bli-
ver sikret sygedagpenge under hele sygdomsforløbet 

 
Beskæftigelsesreformen (2015/16) 
Intentionerne med beskæftigelsesreformen er bl.a., at flere ledige skal have en individuel, målrettet og jobret-
tet indsats og dermed opnå varig beskæftigelse.  

• Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt 

• Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats 

• Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvor indsatsen målrettes ledige med størst behov for det 

• Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den 
arbejdskraft, de har behov for 
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• Fælles og intensiverede kontaktforløb understøttes 
 
 
 
Ændringer i integrationsloven (2015/2016) 
Intentionen bag ændringerne er at sætte fokus på, at flygtninge og indvandrere bliver aktive medborgere i 
Danmark. De skal derfor hurtigst muligt i arbejde, og de skal ud på en arbejdsplads blandt danske kolleger, 
hvor de samtidig kan lære dansk. Flygtninge og familiesammenførte modtager fremover integrationsydelse 
fremfor kontanthjælp. 

• Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte 

• Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaring fra hjemlandet 

• Indvandrere på kontanthjælp skal i arbejde 
 
Jobreform fase 1 – aftale om kontanthjælp (2016) 
Baggrunden for reformen er et ønske om, at styrke incitamentet til at arbejde fremfor at modtage offentlig for-
sørgelse. Reformen omfatter modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse. Med refor-
men indføres et loft over, hvor meget den ledige i alt kan modtage i offentlige ydelser. Der indføres en 225-
timer regel, som indebærer, at ledige på de nævnte ydelser, skal arbejde mindst 225 timer inden for et år for 
at oppebære den fulde ydelse. 

• Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt 

• Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats 

• Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvor indsatsen målrettes ledige med størst behov for det 

• Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den 
arbejdskraft, de har behov for 

• Fælles og intensiverede kontaktforløb understøttes 
 
Refusionsomlægning (2016) 
Med loven gennemføres en refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv beskæftigelsesindsats. Re-
formen indebærer, at der indføres et mere gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som ud-
gangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid.  

• At danne rammerne for, at kommunerne kan fokusere beskæftigelsesopgaven på den enkelte ledige og 
iværksætte netop den indsats, som hurtigst muligt får den ledige tilbage i job og blive selvforsørgende 

• At fremme investeringstankegangen i kommunen, så der er fokus på indsatser, som virker 

• At øge kommunens incitament til at reducere langtidsledigheden, da statsrefusionen falder i takt med an-
tallet af uger på offentlig forsørgelse 

• At øge gennemskueligheden i refusionssystemet, da den statslige refusion bliver ens på tværs af ydelser, 
men aftrappes over tid 

• At forebygge kassetænkning i kommunen og styrke fokus på resultater, da refusionen bliver uafhængig af 
hvilken indsats der iværksættes 

 
Nyt dagpengesystem (2017) 
Med dagpengereformen styrkes incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden. Reformen gi-
ver bl.a. ledige på dagpenge øgede muligheder for at optjene ret til at forlænge perioden for dagpenge.  

• At styrke incitamentet til at tage et arbejde i løbet af dagpengeperioden 

• At det bliver mere attraktivt at tage et arbejde - også i kortere tid og til en evt. lavere løn, da der bliver mu-
lighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret 

• At fremme mobiliteten og trygheden på det danske arbejdsmarked, samt sikre ro og stabilitet på dagpen-
geområdet til gavn for både lønmodtagere som arbejdsgivere 

 
 
 


