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1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. 

Indledning 

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018 - 2021 fungerer som paraply for de årlige beskæfti- 

gelsesplaner, mens beskæftigelsesplanen beskriver Kalundborg Kommunes indsats under hen- 

syntagen til de nationale målsætninger på området udmeldt af ministeren. 

 

Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021 er koncentreret om tre centrale mål og indsats- 

områder, der hver især adresserer hovedudfordringerne i Kalundborg: 

 

➢ De unge skal i uddannelse og job 

➢ Udsatte ledige skal hjælpes tættere på job og syge skal fastholdes i job. 

➢ Virksomhederne skal kunne få nødvendig og kvalificeret arbejdskraft 

 

Jobcentrets rolle og opgave 

Jobcentrets kerneopgave er at bidrage til, at borgerne kommer i uddannelse og beskæftigelse samt 

at yde en optimal virksomhedsservice, så virksomhederne kan rekruttere og fastholde den 

arbejdskraft, som de har brug for. 

 

Jobcentrets indsats koncentreres omkring borgere med størst behov for hjælp. Indsatsen skal være 

individuel, meningsfuld og jobrettet, og den skal tage udgangspunkt i borgerens ønsker og 

ressourcer. 

 

Herudover skal fokus fortsat være på at nedbringe perioden, hvor borgerne modtager forsørgel- 

sesydelse. Det vil sige fokus på at øge effekten af den indsats, der hurtigst muligt flytter borgeren i 

job eller i uddannelse og dermed i selvforsørgelse. 

 

Beskæftigelsesplan 2020 

Beskæftigelsesplan 2020 giver et kort overblik over de arbejdsmarkedspolitiske fokusområder i 2020 

og jobcentrets handlinger. Den arbejdsmarkedspolitiske strategi og Beskæftigelsesministe- rens mål 

er indeholdt i disse fokusområder. 

 

Beskæftigelsesministerens mål for den arbejdsmarkedspolitiske indsats 

Udover at den arbejdsmarkedspolitiske strategi lægger rammen for Beskæftigelsesplan 2020 så har 

Beskæftigelsesministeren fremlagt en række vejledende mål for den arbejdsmarkedsrettede indsats 

på landsplan, som også skal afspejles i Beskæftigelsesplan 2020. 

 

For 2020 er følgende mål meldt ud: 

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres 

fra 2019) 

2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 2019) 

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2019) 
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2. ÆNDRINGER I DEN BESKÆFTIGELSESPLOTISKE INDSATS 

 

I 2019 og 2020 bliver der tilført beskæftigelsesområdet færre midler fra staten til den beskæfti- 

gelsesrettede indsats. Der er tre årsager til de ændrede økonomiske rammer: 

 

➢ Regeringens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) 

➢ Omlægning og forenkling af statens refusionssystem for kommunernes beskæftigelses- 

indsats (finansiering af Erhvervspakken) 

➢ ”Ny LAB” (forenklingsreformen), træder i kraft 1. januar 2020. 

 

En stor opgave i 2020 er, at realisere de nævnte ændringer og at sikre en effektiv beskæftigel- 

sesindsats inden for den afsatte budgetramme til området. 

 

Et arbejdsmarked i vækst 

Arbejdsmarkedet i Kalundborg Kommune er inde i en positiv udvikling med en voksende ar- 

bejdsstyrke, øget beskæftigelsesfrekvens, flere beskæftigede og færre ledige. Men der er udfor- 

dringer i matchningen af udbudte og efterspurgte kompetencer. 

 

Arbejdsstyrken er vokset siden 2013, og dermed er udbuddet af arbejdskraft øget. Der udbydes derfor 

mere arbejdskraft end der efterspørges. Det er positivt med et lidt større udbud end efter- spørgsel, da 

det kan modvirke, at der opstår flaskehalse, som kan betyde øget lønpres og faldende produktion. 

 

Det er dog en forudsætning for at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet, at arbejdsstyrken er 

velkvalificeret og rummer de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Dog kan det kon- 

stateres, at ledigheden for ufaglærte er stigende. Ligesom beskæftigelsesgraden for samme gruppe er 

faldende 

 

Der forventes frem til ultimo 2020 en fortsat positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Kalundborg 

Kommune. Arbejdsstyrken vil være større end den var ved krisens begyndelse i 2008, men le- dighed 

og beskæftigelse forventes ikke helt at nå niveauet fra ultimo 2008 i Kalundborg Kom- mune. 

 

Dette fordrer et fokus på, at virksomhederne får adgang til den arbejdskraft, der er behov for. 

Jobformidling vil derfor i 2020 være en af de væsentligste opgaver i jobcentrets indsats. 

 

Virksomhederne er en vigtig medspiller i disse indsatser, og samarbejdet med virksomhederne skal 

derfor styrkes. Det skal dels medvirke til at få ledige hurtigere i job og at få unge afklaret omkring 

uddannelsesvalg og dels medvirke til at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for – både 

nu og i fremtiden. 
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3. FOKUSOMRÅDER FOR JOBCENTER KALUNDBORGS INDSATS I 2020. 

Fokus i Virksomhedsindsatsen 

 

➢ Kommunen skal i samarbejde og dialog med eksisterende og potentielle nye virksomhe- 

der sikre at den rette arbejdskraft bliver uddannet og er til rådighed, så det undgås, at 

flaskehalsproblemer begrænser virksomhedernes vækstmuligheder. 

➢ Virksomhederne skal opleve jobcentrets virksomhedsservice og kommunens erhvervs- 

service som et koordineret og samarbejdende servicetilbud. 

➢ Virksomhederne skal opleve professionel, hurtig og effektiv service - herunder hurtig 

anvisning af relevant arbejdskraft. 

 

Jobcentrets handling 

• Jobcentrets arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejds- 

kraft, de har behov for. 

• Jobcentrene skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekrut- 

tering og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel 

efter medarbejdere. For virksomhederne er det afgørende, at de kan få den rigtige arbejds- 

kraft på det rigtige tidspunkt - ikke hvilken kommune de ledige bor i. 

• Jobcentret skal ligeledes arbejde for at sikre faglært arbejdskraft til kommunens virksom- 

heder og i den forbindelse samarbejde med virksomheder, andre jobcentre, lokale og re- 

gionale erhvervsuddannelsesinstitutioner. 

• Den opsøgende virksomhedsindsats skal styrkes med henblik på samarbejde med flere 

virksomheder omkring etablering af praktikpladser, etablering af partnerskabsaftaler om 

rekruttering, opkvalificering og omskoling. 

 

Fokus i ungeindsatsen 

➢ Flere unge skal gennemføre en uddannelse der giver adgang til job 

➢ Ungeindsatsen skal starte tidligt 

➢ Ungeindsatsen skal differentieres så de unge bringes i uddannelse eller job hurtigt og 

ressourcerne dernæst bruges på unge med de største problemer 

➢ Der skal satses massivt på at flere unge starter på og gennemfører en erhvervskompeten- 

cegivende uddannelse. 

 

Jobcentrets handling 

• Jobcentret vil samarbejde med andre kommunale forvaltninger med henblik på at få 

iværksat og implementeret en række af de initiativer, der peges på i den arbejsmarkeds- 

politiske strategi. 

• Jobcentret har fået det koordinerende ansvar for implementeringen af Kommunens Unge 

Indsats (KUI). 

• Igangsættelse af projekt ”NextWork” 
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Fokus i indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

➢ Borgere med nedsat arbejdskapacitet skal også have mulighed for at blive en del af ar- 

bejdsmarkedet. 

➢ Risikoen skal minimeres for, at borgere, der bliver syge, udstødes fra arbejdsmarkedet. 

➢ Borgere i risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet skal opleve kommunens samlede til- 

bud som meningsfuldt, koordineret og samarbejdende på tværs af enheder. 

 

Jobcentrets handling 

• Øget fokus på progression og en jobrettet indsats med sigte på trinvis indgang til job for 

de svageste borgere. 

• Via indsatsen rykke borgere fra aktivitetsparat til jobparat 

• Tæt samarbejde med virksomhederne om forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af 

syge i job. 

 

Fokus i integrationsindsatsen 

➢ En fortsat vedholdende indsats for flygtninge, familiesammenførte og indvandrere som 

skal ses i sammenhæng med, at der fastholdes et højt ambitionsniveau for at hjælpe alle 

grupper af ledige i Kalundborg med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

➢ Samarbejde med aktører på integrationsområdet, frivillige og tværgående samarbejder 

prioriteres højt. 

 

Jobcentrets handling 

• Et væsentligt redskab bliver i denne forbindelse etablering af Integrations Grunduddan- 

nelsesforløb indenfor områder med mangel på arbejdskraft i såvel offentlige som private 

virksomheder. 

• Styrkelse af repatrieringsindsatsen ved hjælp af rådgivning og vejledning om repatrie- ring, 

så flere flygtninge vender tilbage til hjemlandet 

 

Fokus på indsatsen for udsatte borgere 

➢ En indsats hvor borgerne gennem en individuel og helhedsorienteret indsats opnår hel eller 

delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. 

 

Jobcentrets handling 

• Igangsættelse af projekt "Flere skal med 2", hvis jobcentret opnår bevilling fra STAR. 

• Vejledning, rådgivning og opkvalificering af borgere med henblik på brancheskift. 

 

Fokus i indsatsen for borgere med handicap 

➢ Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Jobcentret vil arbejde for at hjælpe flere 

personer med handicap (fysisk eller psykisk) til at opnå og fastholde en tilknytning til 

arbejdsmarkedet. 
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Jobcentrets handling 

• En tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der er tilpasset den enkelte borger 

• Hjælp til arbejdsredskaber, indretning af arbejdspladser og personlig assistance bruges 

som vigtige redskaber i indsatsen. 

• Fokus på at øge beskæftigelsen blandt personer med handicap og bidrage til målsætnin- 

gen om at frem til 2025 skal 15 procent af midlertidige ydelsesmodtagere med større 

selvoplevet handicap, ind på arbejdsmarkedet. 

 
 

4. BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 

INDSATS OG YDELSESBUDGET 2020 
 

Konto 

 
Tusinde kroner 

budget 2019 Budget 2020 

00.11 Beboelse -177 -177 

05.60 Introduktionsprogram 9.102 8.027 

05.61 Integrationsydelse 15.237 11.640 

05.65 Repatriering -93 -95 

05.71 Sygedagpenge 63.371 67.639 

05.72 Sociale formål 2.812 1.399 

05.73 Kontanthjælp 118.620 95.575 

05.74 Kontanthjælp visse grupper af flygtninge 0 0 

05.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0 0 

05.78 Dagpenge forsikrede ledige 83.957 75.343 

05.80 Revalidering 7.008 5.674 

05.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob 62.218 77.146 

05.82 Ressourceforløbsydelse og jobafklaringsforløb 60.510 54.143 

05.83 Ledighedsydelse 29.772 32.566 

05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 39.828 53.837 

05.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 5.438 3.417 

05.95 Løntilskud til forsikrede ledige 2.562 1.397 

05.97 Seniorjob 4.541 2825 

05.98 Beskæftigelsesordninger 1.908 2.393 

I alt  506.614 493.347 

 

I budgettet for 2020 omsættes den arbejdsmarkedspolitiske strategi til konkrete mål for de en- kelte 

områder. 

 

Den løbende opfølgning på og styring af indsatsen sker gennem: 

• Månedlig arbejdsmarkedsrapportering til ØU og KB. 

• Årlig status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi og de enkelte handlingspunkter. 

• Jobcentrets produktionsplaner med mål for handlinger og aktiviteter i forhold til de en- 

kelte målgrupper. 


