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Beskæftigelsesplanen for 2020 sætter mål for den samlede beskæftigelsesindsats for 
Rudersdal Kommune i 2020.

Planen bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2020, som beskæftigelsesministe-
ren har udsendt den 21. februar 2019, og dels på de langsigtede mål, som Kommunalbesty-
relsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 på Erhvervsudvalgets område.

Beskæftigelsesindsatsen skal gavne både borgerne og erhvervslivet. De tre udmeldte minis-
termål understøtter, at flest mulige får en plads på arbejdsmarkedet og dermed bliver i stand 
til at forsørge sig selv, samtidig med, at virksomhederne og arbejdsgiverne får de bedste 
rekrutteringsbetingelser gennem en tæt kontakt til job- og virksomhedskonsulenterne i Job-
centeret. Overordnet set er det samtidig en væsentlig prioritet i Rudersdal Kommune, at ind-
satsen tilrettelægges med henblik på, at den enkeltes ledighedsperiode bliver så kort som 
mulig.

I Beskæftigelsesplanen omsættes de udmeldte ministermål til konkrete mål, der svarer til de 
forventede udfordringer i netop Rudersdal Kommune. 

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede i oktober 2018 at fastlægge fem 
langsigtede mål for Erhvervsudvalgets arbejde. De fem langsigtede mål modsvarer de særli-
ge udfordringer, som Rudersdal står overfor. For at sikre størst mulig overskuelighed og fo-
kus i indsatserne tilrettelægges arbejdet med de beskæftigelsespolitiske mål i lyset af kom-
munens langsigtede mål for perioden 2019-2021. 

Indledning
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Beskæftigelsesministerens mål for 2020

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre mål for beskæftigelsesindsatsen for 2020:

 Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

 Mål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

 Mål 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Resultatmål for Rudersdal Kommune
Rudersdal Kommune fastlagde i 2018 følgende langsigtede mål på beskæftigelsesområdet.

 Mål 1: Kommunen skal understøtte en helhedsorienteret indsats for borgere, der har et 
uddannelses- og/eller arbejdsmæssigt perspektiv, så borgere i Rudersdal er i uddannel-
se eller beskæftigelse

 Mål 2: Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv

 Mål 3: Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber

 Mål 4: Borgere i Rudersdal Kommune oplever en helhedsorienteret og sammenhængen-
de indsats

 Mål 5: Virksomheder i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervs-
service



5

Strategi og mål for indsatsen
Indledning
Beskæftigelsesforvaltningens kerneopgave er, at give Rudersdal Kommunes ledige og sy-
gemeldte borgere den indsats, som kan bidrage til, at de kan vende tilbage til eller finde ind-
pas på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet hurtigst muligt. 

Udgangspunktet for indsatsen i 2020 vil være en implementering af nye regler den nye Lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, som træder i kraft 1. januar 2020, samt en forventning 
om et fortsat fald i ledigheden. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i 
januar 2019 offentliggjort en kommunefremskrivning, der forventer et fald i ledigheden i Ru-
dersdal Kommune på 4,5 pct. fra ultimo 2019 til ultimo 2020. 

I 2020 vil Jobcenteret videreføre den udvikling af den jobrettede praksis, der blev iværksat i 
2018-2019. Det indebærer bl.a., at de ledige i deres jobplaner fra starten fastlægger tre job-
mål, som øger muligheden for et hurtigere jobmatch i en virksomhed indenfor en branche 
med mangel på arbejdskraft. 

Indsatsen understøttes af den aftale, der efter et udbud i 2019 blev indgået med en ny leve-
randør af job- og uddannelsesrettede indsatser, hvor der er et stærkt fokus på jobformidling, 
herunder formidling af lønnede timer til borgere, der aktuelt ikke er i stand til at blive fuldt 
selvforsørgende. Desuden blev der i efteråret 2019 gennemført en organisationsændring, 
hvor Rudersdal Rekruttering blev nedlagt som selvstændigt team, men fortsætter som ind-
sats integreret i de øvrige teams i Jobcenteret. Hensigten er at opnå et tættere rekrutterings- 
og jobformidlingssamarbejde mellem jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter og målrette 
indsatsen omkring jobparate borgere. Denne ændring forventes at føre til en mere effektiv 
besættelse af ledige stillinger i virksomhederne og understøttes af en ny virksomhedsstrate-
gi, der fra 2020 sætter mål og retning for, hvordan virksomhederne betjenes og jobparate 
borgere hjælpes i arbejde.

I 2020 vil Jobcenteret desuden styrke fokus på samarbejdet med Hovedstadens Rekrutte-
ringsservice (HRS) om rekruttering til mangelområder, ved i højere grad at italesætte opkvali-
ficeringstilbud fra HRS og ledige stillinger.

Med hensyn til den erhvervsrettede indsats vil de iværksætterarrangementer, som Jobcente-
ret gennemførte i efteråret i samarbejde med Erhvervshuset og Jeudan fortsætte i 2020. Til-
svarende vil Jobcenterets deltagelse i et projekt under den regional vækst- og udviklingsstra-
tegi (ReVUS) om tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft, der 
startede i 2019, fortsætte i 2020.

Indsatserne i Beskæftigelsesplanen skal føre til, at færre borgere i kommunen modtager of-
fentlig forsørgelse. Forvaltningen vil følge op på, at planen har den ønskede effekt ved at 
følge udviklingen i nedenstående målgrupper:

 Antallet af jobparate ledige
 Antallet af ledige under 30 år
 Antallet af udenlandske statsborgere på offentlig forsørgelse
 Antallet af sygedagpengemodtagere
 Antallet af borgere ansat i fleksjob
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 Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

På Erhvervsudvalgets møde i marts 2020 fastlægges kvantitative mål for ledigheden for de 
forskellige målgrupper frem til december 2020. Det hænger sammen med, at der først i forå-
ret 2020 foreligger data i Jobindsats for december 2019, som vil danne udgangspunkt for 
målfastsættelsen og måling af effekten af indsatsen i planperioden.

Mål 1: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede ar-
bejdskraft

• Borgere tættere på arbejdsmarkedet
• Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet

Ny differentieret 
indsats

Når virksomhederne skal have den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, må Jobcenteret 
tilrettelægge en indsats, der understøtter at ledige kommer i job eller uddannelse, og at sy-
gemeldte så vidt muligt igen kan deltage på arbejdsmarkedet. I det omfang, at Jobcenteret 
ikke kan imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, 
vil Jobcenteret gå i dialog med virksomhederne om mulighederne for såkaldt substitution. 
Substitution betyder i denne sammenhæng, at virksomhederne, eventuelt i samarbejde med 
Jobcentret, undersøger mulighederne for intern rokering af egen arbejdskraft, og at Jobcen-
teret efterfølgende kan bistå med at besætte de ledige stillinger, der opstår, med arbejdskraft 
med de nødvendige kvalifikationer.

I det udbud af job- og uddannelsesrettede indsatser, der blev gennemført i 2019 med virk-
ning fra 2020, opereres der med borgere tættere på og længere væk fra arbejdsmarkedet. 
Borgere tættere på arbejdsmarkedet omfatter primært forsikrede ledige, jobparate kontant-
hjælps- og integrationsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpenge-
modtagere, der forventes raskmeldt inden otte uger eller afventer lægelig behandling, og 
herefter forventes at kunne raskmeldes.

Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet omfatter primært uddannelses- eller aktivitetspa-
rate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælps-
modtagere revalidender, borgere i ressourceforløb og borgere i jobafklaringsforløb og syge-
dagpengemodtagere med forventet sygemelding i over otte uger.

Jobcenterets indsats tilrettelægges fremover i højere grad ud fra borgerens afstand til et nyt 
job, end ud fra borgerens forsørgelsesgrundlag. Indsatsen vil således have samme karakter 
for borgere, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge, hvis de vurderes 
at være nogenlunde lige langt fra et nyt job.

Borgere tættere på arbejdsmarkedet
Denne gruppe af borgere vurderes at kunne indgå på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, 
enten på fuldtid eller i deltidsarbejde. Nogle af dem har længere ledighed eller risiko for lang-
varig ledighed, men de vurderes alligevel at kunne indgå på arbejdsmarkedet eller i uddan-
nelse.
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Der kan være tale om borgere, som har mistet deres tilknytning til arbejdsmarkedet i forbin-
delse med langvarig sygemelding og som derfor skal støttes i at finde nye jobmuligheder - 
eventuelt gennem brancheskift.  Der kan også være tale om borgere, som har enkelte støt-
tebehov for eksempel i forhold til arbejdspladsindretning og handicapkompenserende ord-
ninger.

Nogle borgere i målgruppen kan derudover have begrænsede danskkundskaber.

Den primære indsats for denne gruppe vil bestå af jobrettede samtaler, virksomhedsforløb 
samt job- og uddannelsesformidling.

Forsikrede ledige
De forsikrede ledige mødes som nyledige i Jobcenteret af en introduktionsworkshop om, 
hvad de kan forvente i deres ledighedsforløb, herunder reglerne om ret og pligt. Derudover 
vil de i det første halve år deltage i fire forskellige workshops om bl.a. Jobnet, CV og jobsøg-
ning.

Indsatsen for de forsikrede ledige omfatter de lovpligtige seks samtaler inden for det første 
halve år. To af de seks samtaler afholdes sammen med den lediges a-kasse, der i øvrigt 
også afholder selvstændige rådighedssamtaler. Jobcenteret tilpasser derefter antallet af ef-
terfølgende samtaler ud fra den lediges behov.

Langt størstedelen af de forsikrede ledige i Rudersdal er tilbage i job i løbet af et år, og ho-
vedparten har ikke behov for anden indsats end samtaler med jobkonsulenten. I forlængelse 
heraf er der særlig opmærksomhed på, dels at målrette indsatsen ved at forebygge tilgangen 
af langvarigt ledige, og dels at nedbringe antallet, der har opnået den lange ledighed. 

Blandt dimittender er der en del, der har svært ved at få fodfæste. De tilbydes otte ugers 
praktik, som er en særlig mulighed for denne gruppe. Derudover får de et tilbud om en wor-
kshop, der fokuserer på at være ny på arbejdsmarkedet.

Nyledige har desuden mulighed for at anvende et redskab på Jobnet, som kan give en indi-
kation af borgerens risiko for langtidsledighed. Vurderes det, at der er risiko for langtidsledig-
hed, iværksættes en særlig indsats og den ledige tilknyttes en personlig jobformidler i Ruder-
sdal Rekruttering. Dette vil fra 2020 fortsætte til den ledige er i ordinært arbejde. Jobcentret 
har ligeledes fokus på at iværksætte virksomhedsvendte tilbud, som virksomhedspraktik og 
løntilskud for de langtidsledige.

Desuden vil Jobcenteret styrke dialogen med a-kasserne om rådighed. Det handler bl.a. om 
ledige, der har relativt mange men kortvarige sygemeldinger, og om skærpe rådigheden for 
de ledige ifm. accept af tilbud om job formidlet af Jobcentret.

Ledige seniorer på dagpenge tilbydes en særlig workshop for denne målgruppe, bl.a. med 
deltagelse af Senior Erhverv, der er et landsdækkende frivilligt netværk for arbejdsliv til seni-
orer.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på integrationsydelse
Borgere, som er parate til job, mødes med en forventning om, at de skal være aktivt jobsø-
gende og have en klar strategi for, hvordan de vil opnå beskæftigelse. De jobrettede samta-
ler med borgerne retter sig mod at understøtte den enkelte i relevant jobsøgning indenfor 
områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 
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Indsatsen for målgruppen omhandler primært støtte til udarbejdelse af CV på Jobnet, samt 
strategi for jobsøgning indenfor tre beskæftigelsesmål, der både matcher den enkeltes res-
sourcer og kompetencer samt er indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 
Udover den individuelle støtte, som finder sted i forbindelse med det lovpligtige kontaktforløb, 
kan målgruppen henvises til gruppeforløb vedrørende CV eller jobsøgning, samt til virksom-
hedspraktik indenfor brancher med gode beskæftigelsesmuligheder, som borgerne som ud-
gangspunkt selv har ansvar for at fremskaffe. Derudover retter indsatsen sig mod opkvalifice-
ring indenfor mangelområder via kurser tilrettelagt af Hovedstadens Rekrutteringsservice, 
eller andre relevante arbejdsmarkedsuddannelser.

Såfremt en jobparat borger vurderes at være i risiko for langtidsledighed intensiveres samta-
lefrekvensen i jobcenteret og borger tilbydes hjælp til at fremfinde relevant virksomhedsprak-
tik eller løntilskudsforløb via virksomhedskonsulent fra Rudersdal Rekruttering. Derudover er 
der mulighed for at henvise borger til et jobformidlingsforløb, eventuelt i form af virksom-
hedspraktik eller løntilskud via forvaltningens leverandør, såfremt det vurderes at kunne 
fremme borgerens muligheder for at opnå beskæftigelse.

For borgere med sproglige barrierer er der særlig fokus på at understøtte brugen af Jobnet 
og udarbejdelse af CV og ansøgninger.

Åbenlyst uddannelsesparate unge er unge, der ved den første visitationssamtale ikke vurde-
res at have nogen barrierer, og som derfor ikke har behov for hjælp og støtte i forhold til at 
starte på en uddannelse og gennemføre denne på ordinære vilkår. Denne gruppe mødes 
med en forventning om at være aktivt uddannelses- og jobsøgende i perioden frem til påbe-
gyndelse af uddannelse. De unge, som ikke opnår job i perioden frem til uddannelsesstart, vil 
blive mødt med tilbud om deltagelse i nytteindsats eller et andet virksomhedsrettet tilbud, for 
derigennem at tilskynde dem til at gå i ordinært job. Denne indsats styrkes i 2020.

Sygedagpengemodtagere
I den tidlige indsats er der fokus på så hurtigt som muligt at identificere, hvilken indsats, der 
er behov for, for at forebygge et langvarigt sygeforløb for borgeren. For borgere, der er sy-
gemeldte med job, vurderer Jobcentret hvor tidligt, der kan sættes en fastholdelsesindsats i 
gang, og hvilken indsats, der i øvrigt kan være behov for, for at understøtte en hurtig tilbage-
venden til arbejdet. Til de sygedagpengemodtagere, der er sygemeldt med stress, angst og 
depression, har jobcentret fokus på at tilbyde mestringsforløb. Formålet med et mestringsfor-
løb er at forbedre borgerens evne til at mestre personlige og psykiske lidelser eller udfordrin-
ger for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der vil i 2020 være et øget fokus på en tidlig og koordineret indsats for de sygemeldte, der 
kommer fra dagpenge. For at opnå en hurtigere raskmelding kan der henvises til mestrings-
forløb umiddelbart efter, at en ledig har sygemeldt sig og overgår til sygedagpenge.

Ledighedsydelsesmodtagere
Ved visitation til fleksjob og ledighedsydelse indkaldes borgeren til CV-samtale hos sin nye 
sagsbehandler De aftaler i fællesskab rammerne for den videre jobsøgning, og hvilken ind-
sats, der er behov for. Nogle borgere er i stand til at jobsøge relevant på egen hånd, andre 
har brug for støtte til at udarbejde søgemateriale og jobsøgningsstrategi samt til at afklare 
relevante jobmål. Der kan gives tilbud i form af gruppebaseret jobsøgningsworkshop, indivi-
duelt forløb ved intern virksomhedskonsulent eller ved anden aktør, hvis der er behov for en 
mere håndholdt eller specialiseret indsats.
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Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet
Her er der tale om borgere med andre problemer end ledighed, hvoraf nogle er afklarede i 
forhold til jobmål, og på sigt vil kunne indgå på arbejdsmarkedet på deltid med støtte, mens 
andre er uafklarede i forhold til dette.

Borgerne kan også have helbredsmæssige problematikker af både fysisk og psykisk karak-
ter, og en del har desuden begrænsede sociale ressourcer og netværk. Det vil derfor ofte 
være borgere, der har behov for at finde motivationen i forhold til såvel hverdagen som ar-
bejdsmarkedet.  

Der er typisk tale om borgere, som har behov for særlig hensyntagen i job- og uddannelses-
sammenhænge. Nogle vil være i stand til at påtage sig lønnede timer eller indgå i virksom-
hedsrettede indsatser parallelt med en tværfaglig indsats, mens andre har brug for en hånd-
holdt, individuel og tværfaglig indsats, forud for deltagelse i arbejde eller uddannelse. 

Endelig kan de have behov for optræning af faglige, sproglige eller personlige kompetencer i 
et virksomhedsforløb forud for ordinær ansættelse eller ordinær uddannelse.

Nogle borgere i målgruppen kan derudover have begrænsede danskkundskaber.
Den primære indsats for denne gruppe vil bestå af jobrettede samtaler, virksomhedsforløb, 
job- og uddannelsesafsøgning, mentortilbud og mestringstilbud for borgere med sygdom. 
Tilbud i forhold til denne målgruppe vil blive koordineret med indsatser fra øvrige forvalt-
ningsområder og regionale tilbud.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere på integrationsydelse
Borgere, som er aktivitetsparate og dermed ikke parate til job, vil som udgangspunkt få til-
budt en jobrettet indsats, som er mere håndholdt end indsatsen for de jobparate. Målet med 
indsatsen vil være, at den enkelte udvikler sig og på kort sigt bliver afklaret i forhold til egne 
ressourcer og kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet, og på længere sigt opnår 
beskæftigelse, eventuelt på deltid eller i fleksjob. 

Også i forhold til denne målgruppe er der i de jobrettede samtaler i Jobcenteret fokus på, at 
støtte den enkelte til at formulere en plan for egen jobsøgning med tre konkrete beskæftigel-
sesmål og en strategi for, hvad der skal til for at den enkelte nærmer sig job. Målgruppen vil 
blive understøttet i at udvikle relevante IT-færdigheder på Jobnet, herunder at have et opda-
teret CV og i at få erfaring indenfor relevante brancher via deltagelse i virksomhedsrettede 
forløb. De virksomhedsrettede forløb i forhold til denne målgruppe vil som udgangspunkt 
blive tilrettelagt i samarbejde med forvaltningens leverandør af job- og uddannelsesrettede 
indsatser. Der arbejdes i den virksomhedsrettede indsats i forhold til denne målgruppe for, at 
borgerne får mulighed for at opnå lønnede timer, efterhånden som erfaring opnås indenfor et 
område. 

Parallelt med den job- og virksomhedsrettede indsats er der fokus på, at borgerne om nød-
vendigt understøttes af en mentor gennem en koordineret indsats, såfremt borgerne har be-
hov for indsatser fra andre områder fx fra Social- og Sundhedsområdet eller via Regionen. 
Borgere, hvor der er usikkerhed om arbejdsevnen og hvor de ikke er klar til at komme ud i et 
virksomhedsforløb med mål om lønnede timer, vil kunne henvises til et afsøgningsforløb ved 
forvaltningens leverandør, hvor formålet er at afsøge mulighederne for beskæftigelse, even-
tuelt i et fleksjob.

I maj 2019 havde knap tre ud af fire kontanthjælpsmodtagere modtaget en offentlig ydelse i 
mere end 12 måneder, og denne gruppe er langt overvejende aktivitetsparate. De er ikke 
umiddelbart klar til at tage et arbejde, idet de har problemer udover ledighed. Det kan være 
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fysiske eller psykiske helbredsproblemer, sociale problemer som hjemløshed eller misbrug 
mm.  De står til rådighed for og tilbydes en indsats, som de kan klare i forhold til deres indivi-
duelle problemer. De vil typisk have lange forløb, idet deres situation skal stabiliseres før de 
kan påbegynde og fastholde et arbejde, evt. på få timer ugentligt.

Uddannelseshjælp
Udgangspunktet for alle unge på uddannelseshjælp er, at de skal understøttes i at påbegyn-
de og gennemføre en uddannelse. Unge, som er uddannelsesparate eller er vurderet aktivi-
tetsparate og dermed ikke umiddelbart parate til at påbegynde job eller uddannelse, vil som 
udgangspunkt få tilbudt en job- og uddannelsesrettet indsats, som er mere håndholdt end 
indsatsen for de åbenlyst uddannelsesparate. Målet med indsatsen vil være, at den enkelte 
på kort sigt bliver afklaret i forhold til egne ressourcer og kompetencer og muligheder for at 
påbegynde uddannelse eller komme i job. 

I forhold til de unge uddannelsesparate og aktivitetsparate er der i de job- og uddannelses-
rettede samtaler i Jobcenteret, fokus på, at støtte den enkelte til at formulere en plan for 
egen uddannelses- eller jobsøgning med tre konkrete uddannelses- eller beskæftigelsesmål 
og en strategi for, hvad der skal til for, at den enkelte nærmer sig uddannelse eller job. 
Planen udarbejdes i samarbejde mellem den unge og medarbejdere fra forvaltningens unge-
team, som består af job- og uddannelseskonsulenter, samt ungevejleder og specialvejleder.

Uddannelsesparate unge vurderes med den rette støtte og aktive indsats, at kunne påbe-
gynde en uddannelse inden for ca. ét år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vil-
kår. Hvis de ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil de få et uddannelses-
pålæg. Pålægget indebærer, at den unge skal finde en uddannelse, søge optagelse og gen-
nemføre den. 

Uddannelsesparate unge, som ikke har en ungdomsuddannelse og ikke opfylder adgangs-
kravene til den ordinære ungdomsuddannelse, skal tilbydes en Forberedende Grunduddan-
nelse (FGU) med henblik på at forbedre mulighederne for optagelse på en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse. Målgruppevurderingen af de unge i forhold til FGU sker i et struk-
tureret samarbejde mellem uddannelsesvejledere og job- og uddannelseskonsulenter, som 
blev etableret i 2019 i forbindelse med den ændrede lovgivning, hvor kommunerne fik det 
samlede ansvar for den kommunale ungeindsats. FGU er den nye hovedvej for de unge, der 
ikke kan påbegynde en almen ungdomsuddannelse, hvor målet er, at den unge så vidt muligt 
kan påbegynde en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, eller komme i job direkte 
efter afslutningen af FGU. 

Unge, som ikke har en videregående uddannelse, tilbydes en forberedende voksenundervis-
ningstest (FVU-test) i dansk og matematik. Testen gennemføres i Jobcenteret i samarbejde 
med VUC. Ud fra testresultatet bliver det vurderet, om den unge efterfølgende skal deltage i 
FVU-undervisning. Denne form for undervisning henvender sig til voksne, der vil være bedre 
til at læse, skrive og/eller regne.

Enkelte uddannelsesparate unge kan have behov for en mere håndholdt indsats og kan til-
bydes uddannelsesformidlingsforløb ved den nye leverandør. De unge vil herigennem blive 
støttet i at blive afklaret omkring uddannelsesvalg og blive støttet i at tilmelde sig uddannelse 
og påbegynde denne, For nogle af de unge kan der være behov for uddannelsesforbereden-
de aktiviteter som fx praktikforløb, eller brobygningsforløb på uddannelsessteder, inden de er 
klar til studievalg.
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For de aktivitetsparate unge er indsatsen tilpasset i forhold til den unges situation. En del af 
de unge tilbydes uddannelsesafsøgende forløb via kommunens leverandør samtidig med, at 
de sideløbende eventuelt deltager i behandling eller i et tilbud efter Serviceloven. En del un-
ge får støtte fra enten en mentor eller en kommunal kontaktperson til at fastholde aktiviteter 
eller uddannelse. 

Særligt sårbare unge skal tilbydes en tværfaglig og parallel indsats, således at både det so-
ciale og det sundhedsfaglige perspektiv såvel som uddannelsesperspektivet fastholdes i en 
kombineret indsats. En del af gruppen er omfattet af Udviklingssporet - Sammen med borge-
ren, som anvendes i Rudersdal Kommune i samarbejdet omkring de udsatte unge, som har 
en sag i flere områder i kommunen. Det er en tværfaglig metodisk tilgang, hvor der tages 
udgangspunkt i den unges ressourcer og muligheder. 

Sygedagpengemodtagere
Mange sygemeldte, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, er sygemeldt med psykiske 
lidelser, herunder stressrelaterede sygdomme. Forvaltningens nye leverandør vil i 2020 til-
byde forløb, der fokuserer på håndtering af psykiske udfordringer som stress, angst og de-
pression. Desuden tilbydes forløb i psykoeducation, hvor målet er, at de pågældende borge-
re kender til og forstår deres egen situation og er motiveret for og anvender redskaber til at 
håndtere deres lidelse. 

Jobcentret er desuden i færd med at undersøge, om jobkonsulenter på sygedagpengeområ-
det med fordel ville kunne opkvalificeres i forhold til deres viden om stresssygdomme og -
symptomer. Formålet vil i så fald være at forbedre medarbejdernes muligheder for at arbejde 
med netop denne målgruppe.

Jobcentret arbejder desuden på at skabe en endnu tidligere kontakt til den sygemeldtes ar-
bejdsgiver, med henblik på tidligt i forløbet at udarbejde en fastholdelsesplan for den syge-
meldte. Det kan også føre til en aftale om en tilbagevendelsesplan, hvor det beskrives, hvor-
dan den sygemeldte bedst muligt kan vendte tilbage til jobbet.

Mål 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

• Arbejdsmarkedsrettede forløb
• Sprogundervisning
• Projekt Business Training
• IGU
• Samarbejde med de frivillige

En flerstrenget og 
målrettet integra-

tionsindsats

Arbejdsmarkedsrettede forløb
En vellykket integrationsindsats handler om at få flygtninge og familiesammenførte hurtigt 
integreret på arbejdsmarkedet, så de kan forsørge sig selv og indgå i sammenhænge i hver-
dagen, hvor også deres sociale og sproglige kompetencer kan styrkes. 

Alle flygtninge over 18 år, som modtages i Rudersdal, skal have et lovpligtigt selvforsørgel-
ses- og hjemrejseprogram for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og 
en beskæftigelsesindsats. Indsatsen igangsættes umiddelbart efter ankomst til kommunen. 
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Flygtningene betragtes som udgangspunkt som jobparate, og indsatsen sigter mod, at den 
enkelte hurtigst muligt opnår relevante jobkompetencer, som kan kvalificere til ordinært job. I 
juni 2019 var det dog godt en tredjedel af borgerne på integrationsydelse, der var aktivi-
tetsparate.

Der arbejdes med en hurtig afklaring af den enkeltes kompetencer og jobmål i tæt samspil 
med virksomhedsrettede forløb i form af bl.a. virksomhedspraktikker på offentlige og private 
virksomheder, samt private løntilskud indenfor områder, hvor der er gode beskæftigelsesmu-
ligheder med stor sandsynlighed for jobgaranti. Unge flygtninge under 30 år indgår så vidt 
muligt som en del af ungeindsatsen med henblik på støtte til at opnå en kompetencegivende 
uddannelse, for derved at sikre dem bedst mulige forudsætninger for at opnå en varig tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. 

Tilgangen til kommunens ledige flygtninge og familiesammenførte er den samme som be-
skrevet under afsnittet om hhv. jobparate kontakthjælpsmodtagere og aktivitetsparate, samt 
under uddannelseshjælpsmodtagere. Herudover rummer indsatsen forløb, der retter sig mod 
de særlige forudsætninger, der gør sig gældende i målgruppen.

Sprogundervisning
Danskkundskaber spiller en væsentlig rolle for flygtninges muligheder for integration. Be-
skæftigelsesforvaltningen arbejder løbende på at udvikle samspillet mellem sprogundervis-
ning og virksomhedsrettede tilbud, hvorfor der er et tæt samarbejde med sprogskolerne, der 
udbyder undervisningen. Et tæt samarbejde mellem jobcenter og sprogskoler betyder, at 
sprogskolerne kan holde sig orienterede om, indenfor hvilke brancher, der er gode jobmulig-
heder og integrere denne viden i sprogundervisningen.

Forvaltningen har på baggrund af problemer med et meget svingende fremmøde til sprogun-
dervisningen taget initiativ til, at der i samarbejde med flere nabokommuner og den mest 
benyttede sprogskole, arbejdes på at finde indsatser, der kan styrke fremmødet blandt kursi-
sterne.

Flere i Integrationsgrunduddannelse (IGU)
Beskæftigelsesforvaltningen vil i 2020 arbejde målrettet på, at flere flygtninge og familie-
sammenførte påbegynder en integrationsgrunduddannelse (IGU) med henblik på at opnå 
selvforsørgelse. Der forventes især, at der vil blive arbejdet med IGU’er indenfor transport-
området. Forvaltningen er ved at afdække mulighederne for at etablere flere IGU’er inden for 
områder med mangel på arbejdskraft. 

Projekt Business Training
Jobcentret deltager i perioden marts 2019 til maj 2021 i et Socialfondsprojekt for flygtninge 
og familiesammenførte sammen med andre kommuner. Formålet med projektet er at inklu-
dere udsatte og traumatiserede flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet i Re-
gion Hovedstaden. Målgruppen for projektet er nyankomne udsatte flygtninge eller familie-
sammenførte (tidligst ankommet i 2014), der er langt fra arbejdsmarkedet og som ikke kan 
gå i job via de allerede eksisterende tilbud i kommunen. Der er tale om borgere, som har 
fysiske, sociale eller psykiske udfordringer, herunder traumatisering, og hvor den jobrettede 
indsats hidtil har været uden effekt. Projektet består af et ”Place and Train” forløb, hvor kom-
petenceudvikling på en virksomhed kombineres med en indsats i forhold til borgerens sociale 
og psykiske udfordringer. I projektet fokuseres der blandt andet på at sikre hurtig udplacering 
på en virksomhed og på at understøtte indsatsen relevant fx ved mentorstøtte. Projektet fo-
kuserer også på opkvalificering af virksomhedernes rummelighed i forhold til målgruppen, 
samt på professionalisering af kommunens kompetencer ift. målgruppen.
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Samarbejde med de frivillige
Beskæftigelsesforvaltningen har desuden et samarbejde med frivillige om integrationsindsat-
sen og får i den forbindelse hjælp til at finde relevante jobåbninger, ligesom de frivillige yder 
en betydelig indsats i forhold til mange flygtningens kulturforståelse, netværk og integration i 
lokalsamfundet. 

Da de frivillige er en vigtig ressource, som kan understøtte indsatsen i forhold til målgruppen 
tilstræbes det, at relevant viden om konsekvenser ved lovændringer o.l. løbende formidles 
ud til de frivillige, så de kan understøtte implementering af eventuelle forandringer i forhold til 
målgruppen. 

Mulighed for repatriering
Repatrieringsloven giver udlændinge mulighed for økonomisk støtte til permanent tilbage-
venden til hjemland eller tidligere opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtnin-
ge og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere 
opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende 
hjem. 

I Rudersdal Kommune har to medarbejdere fra henholdsvis Borgerservice og Integrations-
teamet i Jobcenteret fået en særlig opkvalificering om reglerne. De har samtidig fået til opga-
ve at understøtte kollegaer i Jobcenteret og at vejlede om emnet i kommunens forskellige 
myndighedsområder.

De to repatrieringskonsulenter afholder løbende informationsmøder for hhv. borgere og 
kommunale medarbejdere om reglerne, og sagsbehandlerne i Jobcenteret orienterer i sam-
talerne med ledige i målgruppen om mulighederne for repatriering.

Mål 3: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

• Fleksjobkonsulent finder job
• Fastholdelseskonsulenter støtter borgerne
• Udvikling af særlige indsatser
• Etablering af KLAPjob

Gode muligheder 
for borgere med 

handicap

Undersøgelser viser, at beskæftigelsesgraden for borgere med handicap er væsentligt lavere 
end for mennesker uden handicap. Den aktuelle højkonjunktur med mangel på arbejdskraft 
indenfor flere brancher giver mulighed for, at ledige borgere med handicap, som typisk har 
sværere ved at komme ud af ledighed, kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

For nogle borgere med handicap kræver vejen tilbage til arbejdsmarkedet en indsats med 
fokus på gradvis udvikling af arbejdsevnen gennem et virksomhedsrettet forløb; kombineret 
med individuelt tilpassede supplerende indsatser. For andre borgere består indsatsen i at 
formidle viden til både borgeren og til eventuelle virksomheder om kompensationsordninger 
og om den støtte, som virksomheder kan få fra det offentlige, hvis de ansætter borgere med 
handicap. For nogle borgere er fuldtidsbeskæftigelse målet, mens det for andre er et mål at 
opnå ordinære timer eller ansættelse i form af småjob, fleksjob eller deltidsjob.  
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Forvaltningen har med afsæt i en businesscase ansat en fleksjobkonsulent i en projektperio-
de frem til 1.8.2021. Fleksjobkonsulentens arbejde har ført til en stigning i antallet af borgere, 
der går fra ledighedsydelse til fleksjob, og denne indsats vil fortsætte i 2020 og 2021 og skal 
herefter evalueres ift. eventuel forlængelse. 

Antallet af borgere, som er visiteret til fleksjobordningen, er øget i 2019. Derfor er antallet af 
ledighedsydelsesmodtagere ikke faldet, på trods af stigningen i antallet af borgere, som er 
startet i fleksjob. For at imødekomme det stigende antal borgere, der visteres til fleksjobord-
ningen, er der i 2020 i samarbejde med Beskæftigelses nye leverandør et særligt fokus på 
dette forhold. Indsatsen rettes mod, at borgere med nedsat arbejdsevne, der deltager i virk-
somhedsrettede forløb, efterfølgende ansættes i et småjob i virksomheden, så borgeren så 
vidt muligt er i et ansættelsesforhold ved visitation til fleksjobordningen. 

Jobcentret har desuden to fastholdelseskonsulenter, som er specialiseret i at rådgive om 
kompensationsordninger til borgere med handicap. Forvaltningen har siden 2019 styrket fo-
kus på indsatsen i forhold til borgere, som har en nedsat arbejdsevne. Borgere, der har en 
varigt nedsat arbejdsevne og er visiteret til fleksjob, samt borgere med nedsat arbejdsevne, 
der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, støttes i at være aktivt jobsøgende in-
denfor job og jobfunktioner, hvor det er muligt at tage relevante hensyn; herunder til eventu-
elle behov for nedsat arbejdstid.  

Virksomhedskonsulenterne er opsøgende i forhold til at hjælpe virksomheder med at skabe 
nye jobåbninger, hvor der kan tages de nødvendige skånehensyn samtidig med, at virksom-
hederne kan få løst reelle arbejdsopgaver. Det sker gennem et styrket fokus på delfunktioner 
og småjob indenfor områder med mangel på arbejdskraft. Dette fokus styrkes yderligere i 
2020 i samarbejde med forvaltningens nye leverandør af job- og uddannelsesrettede indsat-
ser i beskæftigelsesindsatsen. 

Forvaltningen vil i 2020 også indgå i et tæt samarbejde med den nye leverandør om at afsø-
ge behovet for udvikling af særlige indsatser i forhold til målgrupper af borgere med specifik-
ke handicap.

Desuden vil beskæftigelsesforvaltningen arbejde sammen med Social og Sundhedsforvalt-
ningen om etablering af KLAPjob, der er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver 
skånejob og fleksjob til førtidspensionister med udviklingshæmning og andre kognitive van-
skeligheder. Det er forvaltningens vurdering, at KLAP-tilbuddene er et bedre match til de 
borgere, der har et mindre udviklingshandicap og en større selvstændighed, socialt netværk 
mv. Disse borgere kan med fordel støttes i kontakten til KLAP allerede i forbindelse med, at 
de får tilkendt en førtidspension. Forvaltningen vil fremover informere om muligheden for 
KLAPjob ved tildeling af førtidspension, når det vurderes relevant for den pågældende bor-
ger.

KLAP retter sig mod borgere med udviklingshandicap og kan derfor ikke anvendes til borgere 
med psykosociale problemstillinger. 

Bilag
Alle tal nedenfor er opgjort i fuldtidspersoner og data er trukket fra Jobindsats.

Forsikrede ledige
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A-dagpenge. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Maj 2018 Maj 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken maj 2019

Østdanmark 37.282 37.111 -0,5 2,8
RAR Hovedstaden 27.316 27.292 -0,1 3,0
Rudersdal 485 465 -4,1 1,8

I maj 2019 var der 465 forsikrede ledige. Året før var der 485, svarende til et fald på 4,1 pct. i 
perioden. En stor del af forsikrede ledige i Rudersdal Kommune har en længerevarende ud-
dannelse bag sig. Akademikerne, Civiløkonomerne, Magistrene og Lederne udgør tilsammen 
knap halvdelen af de ledige. Hvis man medregner HK og FTF omfatter det knap to tredjedele 
af de ledige.

Hovedparten af de forsikrede ledige er relativt hurtigt tilbage i job. Ca. 80 pct. er tilbage i job 
indenfor et år. 

Kontanthjælpsmodtagere
Kontanthjælp. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Juni 2018 Juni 2019
Udvikling i pct. 

2018-2019
Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken juni 2019

Østdanmark 38.786 35.207 -9,2 2,7
RAR Hovedstaden 27.298 24.638 -9,7 2,7
Rudersdal 326 302 -7,4 1,2

I maj 2019 var der 302 kontanthjælpsmodtagere. Året før var der 326, svarende til et fald på 
7,4 pct. i perioden. Godt en tredjedel var jobparate, mens knap to tredjedele var aktivitetspa-
rate. 

Når man ser på den del af kontanthjælpsmodtagerne, der er indvandrere eller efterkommere 
fra ikke-vestlige lande, udgør de over en fjerdedel og har dermed en overgennemsnitlig le-
dighed. De ville kun udgøre ca. 7 pct. af gruppen, hvis de havde samme ledighedsgrad som 
etniske danskere.

Af kontanthjælpsmodtagerne, der er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, 
er ca. to tredjedel kvinder, og knap 40 pct. er jobparate – det gælder både mænd og kvinder.

Sygedagpengemodtagere
Sygedagpenge. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Maj 2018 Maj 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken maj 2019

Østdanmark 27.645 29.196 5,6 2,2
RAR Hovedstaden 17.353 18.449 6,3 2,0
Rudersdal 478 425 -11,1 1,6

I juni 2019 var der 425 modtagere af sygedagpenge. Året før var der 478, svarende til et fald 
på 11,1 pct. i perioden. To tredjedele af sygedagpengemodtagerne var kvinder, mens en 
tredjedel var mænd. Ca. 20 pct. af sygedagpengemodtagerne forventedes raskmeldte inden-
for otte uger.
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Uddannelseshjælp
Uddannelseshjælp. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Juni 2018 Juni 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken juni 2019

Østdanmark 14.838 14.151 -4,6 1,1
RAR Hovedstaden 8.199 7.747 -5,5 0,8
Rudersdal 179 140 -21,8 0,5

I juni 2019 var der 140 modtagere af uddannelseshjælp. Året før var der 179, svarende til et 
fald på 21,8 pct. i perioden. Godt en fjerdedel var uddannelsesparate, mens knap tre fjerde-
dele var aktivitetsparate.

Integrationsydelse
Integrationsydelse. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Juni 2018 Juni 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken juni 2019

Østdanmark 7.058 5.463 -22,6 0,4
RAR Hovedstaden 3.788 3.132 -17,3 0,3
Rudersdal 200 161 -19,5 0,6

I juni 2019 var der 161 modtagere af integrationsydelse. Året før var der 200, svarende til et 
fald på 19,5 pct. i perioden. Knap to tredjedele var omfattet af selvforsørgelses- og hjemrej-
seprogrammet eller introduktionsprogrammet, mens godt en tredjedel havde været i landet i 
mindst fem år, og var ikke længere omfattet af et program, men hørte under Lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats. 

Ressourceforløb
Ressourceforløb. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Juni 2018 Juni 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken juni 2019

Østdanmark 10.126 10.322 1,9 0,8
RAR Hovedstaden 6.449 6.446 -0,0 0,7
Rudersdal 66 82 24,2 0,3
I juni 2019 var 82 borgere på et ressourceforløb. Året før var der 66, svarende til en stigning 
på 24,2 pct. i perioden. 

Fleksjob
Fleksjob. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Juni 2018 Juni 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken juni 2019

Østdanmark 23.222 25.523 9,9 1,9
RAR Hovedstaden 11.947 13.072 9,4 1,4
Rudersdal 294 318 8,2 1,2
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I juni 2019 var 318 borgere ansat i et fleksjob. Året før var der 294, svarende til en stigning 
på 8,2 pct.

Ledighedsydelse
Ledighedsydelse. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Juni 2018 Juni 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken juni 2019

Østdanmark 5.688 5.543 -2,5 0,4
RAR Hovedstaden 3.170 3.065 -3,3 0,3
Rudersdal 102 86 -15,7 0,3

I juni 2019 modtog 86 borgere ledighedsydelse. Året før var der 102, svarende til et fald på 
15,7 pct.

Førtidspension
Førtidspension. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Juni 2018 Juni 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken juni 2019

Østdanmark 77.596 79.826 2,9 5,9
RAR Hovedstaden 41.276 42.864 3,8 4,7
Rudersdal 969 970 0,1 3,7

I juni 2019 modtog 870 borgere førtidspension. Antallet er stort set uændret i forhold til året 
før.

Samlet på offentlig forsørgelse

Samlet på offentlig forsørgelse. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af arbejdsstyrken

Antal fuldtidspersoner Juni 2018 Juni 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken juni 2019

Østdanmark 269.185 266.906 -0,8 20,2
RAR Hovedstaden 162.178 160.898 -0,8 17,6
Rudersdal 3.472 3.251 -6,4 12,5
I juni 2019 modtog 3.251 borgere en offentlig forsørgelse*. Antallet er faldet med 6,4 pct. ift. 
året før.

* Med offentlig forsørgelse menes her a-dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesy-
delse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering og forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobaf-
klaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn.

Ledighed blandt udenlandske statsborgere

Kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, udenlandske statsborgere, 3. lande og 
statsløse. Fuldtidspersoner, antal og i pct. af befolkningen
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Antal fuldtidspersoner Maj 2018 Maj 2019
Udvikling i pct. 
2018-2019

Fuldtidspersoner i pct. af be-
folkningen maj 2019

Østdanmark 14.618 11.994 -18,0 9,5
RAR Hovedstaden 9.776 8.343 -14,7 8,2
Rudersdal 277 229 -17,3 10,2

I maj 2019 modtog 229 borgere kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 
Året før var tallet 277, svarende til et fald på 17,3 pct. i perioden.


