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1 Indledning 

1.1 Baggrund 
Jobcenter Lejres primære opgave er at bidrage til, at ledige borgere i Lejre Kommune 
kommer i uddannelse og beskæftigelse samt at understøtte, at virksomheder både i og 
uden for Lejre Kommune kan rekruttere og fastholde den arbejdskraft, de har brug for. 
Løsningen af jobcenterets kerneopgave tager udgangspunkt i en tværgående, koordi-
neret indsats, der bygger på strategigrundlaget Vores Sted.  

Beskæftigelsesplan 2021 fastsætter retningen for beskæftigelsesindsatsen for det kom-
mende år, og er bla. blevet til på baggrund af dialogmøder med Beskæftigelsesforum i 
Lejre og medarbejderne i Center for Job og Social. Planen skaber sammenhæng mellem 
nationale mål og lokale beskæftigelsespolitiske ambitioner, og udstikker rammerne for 
jobcenterets kerneopgaver i 2021.  

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt beskæftigelsesplanen for 2021 sikres imple-
menteringen ved, at der arbejdes videre med at bryde de overordnede mål ned i kon-
krete delmål på afdelings- og teamniveau. Løbende resultatstyring af indsatsen betyder, 
at mål og ambitioner evalueres og tilpasses nye udfordringer undervejs. 

 
 
Christian Plank 
Formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked 
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2 Den beskæftigelsespolitiske situation i Danmark 
Covid-19 satte i foråret 2020 en brat stopper for den danske økonomi, og vendte på 3 
måneder den historisk høje beskæftigelse til en historisk stigning i ledighed, der langt 
overgik finanskrisen i 2009. 

Arbejdsmarkedet vil derfor i 2021 fortsat være præget af følgerne efter Covid-19, hvor 
virksomheder har måtte omstilles og tilpasse sig ændrede handelsbetingelser, nye ar-
bejdsmønstre, forandring af hele brancher og en stigende ledighed. Arbejdskraften er 
en vigtig del af denne forandring og mange lønmodtagere må bevæge sig over i nye 
brancher.  

2.1 Ministerens mål for 2021 

Den 15. juni 2020 udsendte Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, i et brev til 
kommunerne, sine ministermål for 2021: 

For yderligere information om ministermålene henvises til bilaget. 

 

 
 
 
  

 Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

 Flere ledige skal opkvalificeres.

 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

(videreført fra 2020).

 Flere personer med handicap skal i job (videreført fra 2020).

 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

(videreført fra 2020).
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3 Kernevelfærd og beskæftigelse i Lejre Kommune 

I april 2015 vedtog en enig kommunalbestyrelse branding- og udviklingsstrategien Vo-
res Sted, der er en kernefortælling om alt det, borgerne værdsætter mest ved livet i 
Lejre Kommune: Frirum, fællesskaber og natur. Som del af strategien er der, på bag-
grund af drøftelser med både politikere, virksomheder og medarbejdere, formuleret fem 
kerneopgaver for kommunen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 Jobcenter Lejres kerneopgave 
Jobcenter Lejre bidrager til alle Lejre Kommunes kerneopgaver, med kerneopgaven Ud-
dannelse & beskæftigelse som særligt rammesættende for jobcenterets arbejde. For-
målet med kerneopgaven Uddannelse & beskæftigelse er at forebygge, at borgere står 
uden for arbejdsfællesskabet. Målgruppen er de borgere, som ikke er i arbejde eller 
uddannelse, eller som er i risiko for at droppe ud af sin uddannelse eller miste sit ar-
bejde. 

Tilgangen til løsning af kerneopgaven er, at den enkelte skal støttes i selv at gøre en 
aktiv indsats for at komme i uddannelse og/eller beskæftigelse – og at støtten skal 
være relevant, tilpasset den enkeltes livssituation og i øvrigt være koordineret i forhold 
til indsatser inden for de øvrige kerneopgaver, herunder særligt Aktivt & selvstændigt 
liv og Trivsel & læring.  

De tværgående fokus- og kerneområder vil til enhver tid være grundlaget for de mål og 
indsatser, der igangsættes på beskæftigelsesområdet gennem 2021.  

 

Principperne bag Vores Sted samt yderligere information kan findes på Lejre Kommu-
nes hjemmeside.  

De fem kerneopgaver
Visionen om Vores Sted bygger på den oprindelige forståelse af velfærd – ”at fær-
des vel”. Formålet er således at bevæge sig godt gennem livet i fem kerneområder:

 Aktivt & selvstændigt liv
 Bæredygtig vækst
 Fællesskab & fritid
 Trivsel & læring
 Uddannelse & beskæftigelse

https://vores-sted.lejre.dk/
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3.2 Beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune 
Der bor pt. 27.986 indbyggere i Lejre Kommune, og heraf er 17.010 mellem 16 og 66 
år1. I 2019 var 18,5% (2.513 fuldtidspersoner) af arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år 
på offentlig forsørgelse, mens det for hele landet var 23,4% af arbejdsstyrken.  

Som følge af Covid-19 situationen i foråret 2020 steg ledigheden markant på dagpen-
geområdet og fleksjobområdet (ledighedsydelse), mens kontanthjælpsområdet ikke 
blev påvirket i samme grad. I perioden april 2019 til april 2020 steg antallet af dagpen-
gemodtagere med 40.554 fuldtidspersoner på landsplan, hvoraf 4.794 af dem boede på 
Sjælland. I Lejre steg antal fuldtidspersoner på dagpenge med 166, fra 274 til 420 – en 
stigning på 53%. På landsplan blev der 3.014 flere ledige fleksjobbere, mens der i Lejre 
kom 28 flere (fra 40-68), altså en stigning på 70%2.  

Følgerne af krisen er betydelige, og har påvirket både beskæftigelsesindsatsen og er-
hvervslivet i Lejre Kommune. Det forventes derfor også, at krisen vil have en stor be-
tydning for 2021.  

Selvom beskæftigelsesindsatsen i en periode var suspenderet, var Jobcentret i kontakt 
med mange borgere. Dels har borgerne kontaktet deres rådgiver med spørgsmål om 
deres situation, dels har Jobcentret ageret opsøgende og taget telefonisk kontakt til 
særligt nyledige borgere, for at høre til deres situation og vejlede dem. Desuden kon-
taktede Jobcentret lokale virksomheder med henblik på information om hjælpepakker 
og andre støttemuligheder. 

 

 

 
 

 
 
1 Tal fra 2. kvartal 2019 - Danmarks Statistik - FOLK1A   
2 Jobindsats.dk – Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen 2019-2020. 
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4 Mål for den beskæftigelsesrettede indsats i 2021 
 
Ud over de beskrevne mål, der er fastsat af Beskæftigelsesministeren (se punkt 2.1), 
er der fastsat følgende mål for vores lokale indsats: 

 

Lokale mål for indsatsen i 2021 

1. Ingen borgere skal modtage midlertidige forsørgelsesydelser i længere tid – de 
skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hurtigst muligt. 

2. Unge er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige! 
3. Flere udsatte borgere og borgere langt fra arbejdsmarkedet, skal i arbejde eller 

tættere på arbejdsmarkedet. 

Virksomhedsrettet indsats 

Afsættet for beskæftigelsesindsatsen 2021, vil være et gennemgående fokus på den 
virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper. Uanset målgruppe peger undersøgelser 
på, at virksomhedsrettet aktivering er den mest effektive måde at hjælpe ledige tilbage 
i job, og desuden afklare de ledige, der har behov for det. Samtidig er det forbundet 
med ambitionen om at yde en høj virksomhedsservice, hvor vi gennem samarbejde 
med virksomheder, sikrer den rette og kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne nu 
- og i fremtiden. 

Hvert mål indeholder en række fokusområder, der skal bidrage til opfyldelse af målet. 

I det følgende beskrives først de 5 ministermål og derefter de 3 lokale mål. 

 

4.1. Der findes et sted, hvor vi taler sammen  
Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 

Beskæftigelsesindsatsen er med til at støtte borgerne i at få et godt liv, for velfærd er 
noget vi finder og gør sammen i Lejre kommune. I samarbejdet med borgerne er vi 
tillidsfulde og retfærdige, hvilket betyder at vi arbejder efter et ”udefra- og ind-per-
spektiv”. Det skal sikre, at vi hele tiden ser på egen praksis fra borgeres perspektiv, så 
vi undgår at tale i indforståede termer og lovsprog, ligesom vi inddrager og giver ansvar. 
Vi er åbne og skaber gennemsigtighed for borgerne i vores afgørelser. 

Fokusområder i indsatsen  

 Alle borgere oplever gennemsigtighed og åbenhed i behandlingen af deres sag. 

 Alle borgere oplever sig inddraget i egen sag. 

 Alle borgere får en personlig og individuel sagsbehandling med udgangspunkt i 
deres forudsætninger. 
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Gennemsigtig sagsbehandling  
Vores afgørelser har betydning for den enkelte borgers liv, derfor er det vigtigt at bor-
gerne kender baggrunden for afgørelsen af deres sag. Vi skaber gennemsigtighed i 
sagsbehandlingen med gode afgørelser, åben og ærlig dialog, ligesom vi hele tiden sør-
ger for at sagens forløb, ansvar og rammer, er tydelig for borgerne.  
 
Inddragelse og individuel tilgang 
Forudsætningen for at få borgerne (tilbage) i job er, at vi samarbejder tæt med den 
enkelte, og støtter den enkelte i selv at gøre en indsats og tage ansvar for egen situa-
tion. Det betyder, at vi, uanset målgruppe, tager udgangspunkt i den enkelte borgers 
muligheder og forudsætninger i indsatsen mod beskæftigelse. Det gør vi ved, at tilbud 
er relevante og støtte tilpasset den enkelte. 
 

4.2 Mål for opkvalificering 
Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres 

For nogle ledige går vejen til(bage) til arbejdsmarkedet via et kort og jobrettet opkva-
lificeringsforløb, der sigter mod et konkret job eller en konkret jobfunktion, der er ef-
terspurgt på arbejdsmarkedet. Under Covid-19 steg antallet af dagpengemodtagere 
markant, og særligt de ufaglærte kan få svært ved at komme tilbage på arbejdsmarke-
det, hvor nye kompetencer efterspørges og kravene til uddannelse er stigende. Det er 
vores ambition, at borgere ikke skal gå ledige, hvis de kan opkvalificeres til job indenfor 
mangelområder.  

 

Fokusområder i indsatsen 

 Øget fokus på motivationsarbejde med ledige, hvor opkvalificering kan sikre varig 
beskæftigelse. 

 Øget fokus på korte, jobrettede kurser som vej til job og brancheskift.  

 Samarbejde med Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS) og Arbejds-
markedskontor Øst (AMK Øst) prioriteres, med henblik på at sikre et relevant 
udbud af korte jobrettede opkvalificeringsforløb. 

 
Jobrettet opkvalificering – til nye funktioner eller brancher 
Det er vigtigt, at opkvalificering har et praktisk og et anvendelsesorienteret fokus rettet 
mod job, da opkvalificering har størst effekt i samspil med de virksomhedsrettede til-
bud. Ledige der har behov for at finde få nyt fodfæste på arbejdsmarkedet, også på den 
lange bane, motiveres for virksomhedsrettede forløb, hvor nye færdigheder og kompe-
tencer kan oparbejdes, afprøves og sættes i spil med det samme. 
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Relevant efter -og videreuddannelse samt tæt samarbejde med erhvervslivet 

Covid-19 har forandret arbejdsmarkedet på kort tid. For at opkvalificering af ledige 
giver mening, skal det være målrettet virksomhedernes skiftende behov. For at sikre 
den sammenhæng samarbejder vi med JRS og AMK Øst, der planlægger opkvalificeren-
de gruppeforløb, organiseret på tværs af kommuner, rettet mod brancher med mangel 
på arbejdskraft. 

 

4.3 Mål for flygtninge og familiesammenførte 
Ministermål 3: Flygtninge og familiesammenførte skal opnå varig tilknytning 
til arbejdsmarkedet hurtigst muligt 

Det er ambitionen, at flest mulige flygtninge og familiesammenførte skal være aktive 
medborgere, og bidrage til samfundet gennem arbejde og uddannelse. En særdeles 
fokuseret integrationsindsats har betydet, at mere end en tredjedel af de flygtninge og 
familiesammenførte, der er kommet til Lejre Kommune over de seneste tre år, er kom-
met i arbejde. Samtidig er antallet af nytilkomne nedadgående. Det betyder, at varig-
heden af de integrationsborgere, der fortsat er i kontakt med jobcenteret, er stigende. 
I Lejre Kommune, såvel som på landsplan, er det særligt kvinderne, der endnu ikke har 
formået at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

 

Fokusområder i indsatsen 

 Flygtninge og familiesammenførte motiveres til beskæftigelse og uddannelse. 

 Særligt fokus på at kvinderne opnår beskæftigelse. 

 Samarbejdet med civilsamfundet vægtes højt. 

 

Beskæftigelse og uddannelse i fokus 

Med vedtagelsen af Paradigmeskiftet i 2019 er fokus flyttet fra integration til hjemsen-
delse og repatriering. Repatrieringsindsatsen består i bl.a. råd og vejledning i forbin-
delse med samtaler i jobcenteret og den (bolig)sociale integrationsindsats samt afhol-
delse af informationsmøder om muligheden for at søge støtte til repatriering. Indsatsen 
er nærmere beskrevet i den politiske vedtagne serviceramme for repatriering.  

Samtidig er det fortsat vores mål, at flygtninge og familiesammenførte støttes til et 
godt liv mens de er i Danmark, hvor de forsørger sig selv og bidrager til samfundet. I 
jobcenteret arbejdes der derfor målrettet med, at flygtninge og familiesammenførte 
motiveres til at blive en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 

Fokus på kvindernes vej til arbejdsmarkedet 
Som nævnt ovenfor, er der fortsat mange kvinder i målgruppen, der ikke er kommet i 
beskæftigelse. Det er hverken gavnligt for kvinderne selv, deres børn eller samfundet.  
Målrettet rådgivning i samspil med en virksomhedsrettet indsats, skal åbne dørene og 
mulighederne for en plads for kvinderne på arbejdsmarkedet. 

https://www.lejre.dk/media/13286/servicerammer-for-integrationsindsatsen-2019.pdf
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Vi finder løsninger i fællesskaberne 
Både virksomheder og civilsamfund spiller en stor rolle, når det kommer til integratio-
nen af flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet. Samarbejdet med de 
frivillige og det øvrige civilsamfund vægtes højt, da vi har gode erfaringer med frivilli-
ge, der hjælper de nye borgere med at navigere i det danske system og samfund. 

 

4.4 Mål for borgere med handicap 
Ministermål 4: Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse 

Borgere med handicap har værdifulde ressourcer, der kan og bør sættes i spil på ar-
bejdsmarkedet. Det skaber både værdi for samfundet og for den enkelte.  

 

Fokusområder i indsatsen 

 Borgere med handicap støttes til indtræden i og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 

 Styrket samarbejde med virksomhederne om ansættelse af borgere med handi-
cap, herunder udbredelse af viden om de forskellige ordninger på området.  

 

Støtte til deltagelse på arbejdsmarkedet 
Gennem målrettet brug af de handicapkompenserende ordninger gives der mulighed 
for at kompensere for de handicap(s), som for den enkelte borger er en barriere ift. at 
kunne arbejde. Derfor skal det sikres, at der løbende er viden om og fokus på disse 
ordninger blandt medarbejderne i jobcenteret.  

 

Udbredelse af viden – også til virksomheder 
Udover, at det skal sikres, at medarbejderne i Jobcenter Lejre kender til og kan an-
vende de handicapkompenserende ordninger, er det også vigtigt, at arbejdsgiverne, 
virksomhederne, har kendskab til de forskellige ordninger, der findes på området. 
Derfor skal det sikres, at viden om ordningerne også udbredes til virksomhederne.  
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4.5 Mål for samarbejdet med virksomhederne 
Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft 

Den virksomhedsrettede indsats er udgangspunktet for arbejdet med alle målgrupper 
på beskæftigelsesområdet. Det er den, fordi det virker. Det gode samarbejde med virk-
somhederne er derfor helt centralt, hvis vi skal lykkes med kerneopgaven om at få 
borgere i beskæftigelse. Samtidig er virksomhedsservice i sig selv, den anden halvdel 
af jobcenterets kerneopgave. Det er således vores ambition, at jobcenteret bidrager til, 
at arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft sikres – ikke blot nu og her, 
men også på sigt.  

Fokusområder i indsatsen 
 Andelen af borgere i virksomhedsrettede indsatser øges. 
 Fokus på opkvalificering af ledige borgere gennem virksomhedsrettet indsatser 

og kompetenceudvikling, især mod områder med nuværende/fremtidig mangel 
på arbejdskraft. 

 Jobcenteret handler proaktivt ift. virksomhedernes behov for arbejdskraft, og 
det høje serviceniveau og samarbejde med virksomhederne videreudvikles. 

 
Fremtidssikring af arbejdsmarkedet 
Vi vil, så vidt muligt, understøtte, at også fremtidens arbejdsmarked sikres. Det skal 
ske med opdateret viden om hvilke brancher, der kommer til at mangle hænder sam-
men en indsats målrettet uddannelse og opkvalificering, inden for sådanne brancher, 
gennem virksomhedsrettede indsatser.  
 
En kvalitativ og proaktiv virksomhedsservice 
Når virksomheder er i kontakt med Jobcenter Lejre er det målet, at de skal opleve et 
højt serviceniveau – svar- og ekspeditionstiden skal være kort og kontakten personlig 
og ærlig. Det gælder uanset om det er virksomheden, der har kontaktet jobcenteret 
med henblik på fx hjælp til rekruttering, eller om det er jobcenteret, der har været 
den opsøgende part.  

En åben og hyppig dialog betyder, at jobcentret kan handle proaktivt i forhold til de 
lokale virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft. Således kan flaskehalse und-
gås og produktivitet og vækst fastholdes.  

Tæt samarbejde med erhvervsforeningerne 
Erhvervsforeninger og Erhvervshuse er vigtige samarbejdspartnere, idet de kan bidra-
ge med vigtig viden om, hvilke kvalifikationer og jobfunktioner, der efterspørges på 
det regionale og lokale arbejdsmarked. Derudover er de indgang til et bredt netværk 
af virksomheder. Det gode samarbejde med erhvervsforeningerne skal derfor fasthol-
des og videreudvikles.  
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4.6 Mål for borgere på midlertidige forsørgelsesydelser 
Lokalt mål 6: Ingen borgere skal modtage midlertidige forsørgelsesydelser i 
længere tid – de skal i beskæftigelse eller afklares til anden forsørgelse hur-
tigst muligt  

Alle borgere, der kan, skal være en del af arbejdsfællesskabet! For nogle byder livet 
dog på en eller flere perioder uden for netop dette fællesskab, hvor borgeren modtager 
offentlig forsørgelse. Årsagerne hertil kan – ligesom målgrupperne – være mangfoldige.  

Uanset baggrund og behov er det målet, at det at modtage midlertidige forsørgelsesy-
delser, som fx kontanthjælp, skal være at forstå som netop en midlertidig løsning – og 
at borgere på sådanne ydelser hurtigst muligt bliver i stand til at forsørge sig selv, 
eller alternativt afklares til permanente forsørgelsesydelser.  

Sigtelinjer i indsatsen  

 Den samlede periode på midlertidige forsørgelsesydelser er kortest mulig, og 
tilbagefald forebygges. 

 Særligt fokus på borgere, der er blevet ledige som følge af Covid-19 situatio-
nen. 
 

Den kortest mulige vej til beskæftigelse og afklaring  

Lange perioder på overførselsindkomst vanskeliggør tilbagevenden til arbejdsmarke-
det og muligheden for at få fodfæste i et varigt job. Vi arbejder derfor målrettet med 
virksomhedsrettede indsatser som (den korteste) vej til beskæftigelse og afklaring. 
Det hjælper de ledige med at få opkvalificeret deres kompetencer, indgå i et arbejds-
fællesskab og derigennem opbygge et professionelt netværk, som kan understøtte 
vejen (tilbage) til arbejdsmarkedet. 

For de borgere, der hverken nu eller på sigt vurderes at kunne tage del i arbejdsfælles-
skabet på ordinære vilkår, skal vejen til rette forsørgelsesydelse ligeledes være kortest 
muligt. For disse borgere er der fokus på afklaring gennem en håndholdt og helhedso-
rienteret indsats. Det sker som udgangspunkt ud fra en virksomhedsrettet indsats. 

 

Særligt fokus på borgere, der er blevet ledige ifbm. Covid-19 situationen 

De fleste borgere, der blev ledige som følge af Covid-19 vil formentlig hurtig komme i 
job igen. En del vil skulle skifte branche og have brug for virksomhedsrettede indsatser, 
korte jobrettede kurser og certificeringer, og så vil der være en gruppe, der risikere at 
forblive ledige i et stykke tid. Dem skal vi have fokus på at hjælpe tilbage på arbejds-
markedet gennem afklaring af muligheder, målrettet jobsøgning og en virksomhedsret-
tet indsats. 
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4.7 Mål for ungeindsatsen 
Lokalt mål 7: Unge er enten i job eller uddannelse – de går ikke ledige! 

Mange unge i Lejre Kommune klarer sig godt og flytter til uddannelsesbyerne efter endt 
skolegang. En mindre gruppe unge med mere komplekse problemstillinger har dog be-
hov for hjælp og støtte, for at kunne påbegynde en uddannelse eller komme i arbejde.  

Udgangspunktet for ungeindsatsen er den sammenhængende kommunale ungeindsats 
(KUI), der har været i gang siden 1.august 2019. Den nye organisering betyder, at 
alle unge modtages af ét team og får én samlet uddannelsesplan som rådgivere omkring 
den unge, den unge selv og evt. forældre, kan tilgå og læse. Implementeringen af ord-
ningen med ungeguides for unge, der har behov for en tværfaglig indsats, er godt i 
gang. Som led i ungereformen er også den Forberedende Grunduddannelse (FGU) Øst 
i fuld gang (For yderligere information om ungereformen henvises til Børne- og under-
visningsministeriet.). 

Det er ambitionen, at alle unge i Lejre Kommune bliver i stand til enten at gennemføre 
en ungdomsuddannelse eller tage et job. 

 

Fokusområder i indsatsen 

 Unge motiveres til uddannelse/beskæftigelse og støttes i vejen dertil. 

 Unge der kan, skal tilknyttes nytteindsatsen. 

 Unge oplever sammenhæng og gennemsigtighed gennem en koordineret indsats 
med én plan og én indgang. 

 Ungeindsatsen styrkes gennem tæt samarbejde med såvel virksomheder som 
uddannelsesinstitutioner. 

 

Støtte gennem sammenhængende, koordineret indsats  
Unge skal motiveres til uddannelse og/eller beskæftigelse, og de, der har behov, skal 
have den nødvendige støtte på vejen dertil. Støtten tager afsæt i en sammenhængen-
de, koordineret ungeindsats, der sikre, at alle unge under 25 år bliver klar til at tage 
en ungdomsuddannelse eller gå i beskæftigelse.  

Ledige unge, der vurderes klar til enten uddannelse eller beskæftigelse, tilknyttes nyt-
teindsatsen fra første dag. 

 

Én plan og én indgang  
Alle unge skal have en plan med klare mål om uddannelse og/eller beskæftigelse. Unge, 
der er i kontakt med flere afdelinger i kommunen, skal have én samlet plan, der går på 
tværs af de områder, den unge er i berøring med. Planen skal være retningssættende 
og beskrive de mål som vi skal samarbejde med den unge om at opnå.  

Alle unge, der ikke er klar til at tage en ungdomsuddannelse/komme i beskæftigelse, 
og som vurderes at have behov for vejledning og en særligt koordineret indsats tilknyt-

https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job?n=1
https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2017-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job?n=1
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tes en ungeguide, der skal sikre sammenhæng og koordination af den unges plan og 
sag. Samlet set skal én plan og én indgang understøtte, at den enkelte unge oplever 
sammenhæng og gennemsigtighed i mødet med kommunen.  

 

Tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner 
Ungeindsatsen skal sikres et stærkt virksomheds- og uddannelsesrettet fokus og lø-
bende målrettes og justeres efter det aktuelle arbejdsmarked og uddannelsessystem. 
Derfor skal indsatsen for unge tage afsæt i et tæt samarbejde med virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner, herunder FGU Øst.  

 

4.8 Mål for udsatte borgere og borgere langt fra arbejdsmarkedet 
Lokalt mål 8: Flere udsatte borgere og borgere langt fra arbejdsmarkedet skal 
i arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet 

Der er en gruppe borgere i Lejre kommune, der ikke har været en del af arbejdsmar-
kedet længe eller nogensinde. De har ofte mangeartede og komplekse problemer, og 
har derfor ikke formået at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

Gennem en virksomhedsrettet og helhedsorienteret indsats vil vi sikre, at borgere, der 
er udsatte og/eller befinder sig længere fra arbejdsmarkedet, bevæger sig i retning af 
arbejdsmarkedet. 

 

Fokusområder i indsatsen  

 Vejen til(-bage) til beskæftigelse for udsatte borgere og borgere langt fra ar-
bejdsmarkedet understøttes gennem en virksomhedsrettet og helhedsorienteret 
indsats med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer.  

 Samarbejdet med virksomhederne og lokalsamfundet vægtes højt.  

 

Helhedsorienteret indsats 
Borgere, der har udfordringer ud over ledighed, skal støttes i, at barrierer mod delta-
gelse på arbejdsmarkedet mindskes. Det skal ske gennem en helhedsorienteret ind-
sats med borgeren i centrum, hvor bla. Din indgang er med til at sikre koordineret 
samarbejde på tværs af afdelinger og centre. Indsatsen skal bygge på borgernes vi-
den og handlekraft, og tage udgangspunkt i og løbende tilpasses den enkeltes situa-
tion, behov og ressourcer.  
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Bilag – Ministerens mål 20213 
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  

Det nye mål om værdig sagsbehandling har en anden karakter end tidligere mål, men 
ikke desto mindre, er det særdeles vigtigt at kommunalbestyrelserne forholder sig til 
netop det. Det er ambitionen at de mennesker der rammes af krisen, og borgere der 
har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, oplever at få en modtagelse og ind-
sats i jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter de behov, den enkelte har 

 

2. Flere ledige skal opkvalificeres. 

Covid-19 er gået hårdt ud over mange lønmodtagere, og den nedgangsperiode vi står 
i, bør bruges til at ruste de ledige til bedre tider efter krisen. Der bør derfor særligt 
investeres i opkvalificering af de ufaglærte ledige for at sikre, at der også er brug for 
dem på fremtidens arbejdsmarked. 

 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videre-
føres fra 2020) 

Der bør fortsat sigtes mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, 
de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser. Det vil i høj grad gavne in-
tegrationen, at denne gruppe får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal 
til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig 
selv.  
 

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2020) 

Målet videreføres for at sikre fortsat fokus på de ambitiøse målsætninger om at få fle-
re personer med handicap i arbejde. 
 

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 
(videreføres fra 2020) 

Overordnet set handler beskæftigelsesindsatsen samtidig om, at understøtte virksom-
hedernes rekruttering af kvalificerede medarbejdere – både i den nuværende situation 
og under normale forhold. Derfor videreføres dette mål.

 
 
3 Kilde: Brev fra Beskæftigelsesministeren, 15. juni 2020. 


