
 

Beskæftigelsesplan for 
Jobcenter Brøndby 
2020-2021 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Beskæftigelsesplan 2020-2021 1 

    

Indhold 

1. Indledning .................................................................................................................................................. 2 

2. Kerneopgave og værdier i beskæftigelsesindsatsen ................................................................................. 3 

3. Rammer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brøndby ........................................................ 4 

4. Fastholdelse ............................................................................................................................................. 10 

5. Virksomhedssamarbejde ......................................................................................................................... 15 

6. En differentieret og målrettet indsats ..................................................................................................... 18 

7. Helhedsorienteret støtte til borgere med komplekse problemer ........................................................... 21 

8. Oversigt over målsætninger i Beskæftigelsesplan 2020-2021 ................................................................ 23 

9. Bilag A: Repatriering ................................................................................................................................ 24 

 

  



 

Beskæftigelsesplan 2020-2021 2 

    

1. Indledning 

Beskæftigelsesplan 2020-2021 er Brøndby Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2020 og 

2021. Beskæftigelsesplan 2020-2021 tager udgangspunkt i en række temaer, der er blevet til på baggrund af 

input fra medarbejdere og ledere i Jobcenter Brøndby. Temaerne er efterfølgende blevet diskuteret af 

Brøndby Kommunes Beskæftigelsesudvalg på en workshop, hvor også repræsentanter for arbejdsmarkedets 

parter deltog. Beskæftigelsesplan 2020-2021 er på den måde et resultat af en proces, som mange forskellige 

interessenter har bidraget til. 

Beskæftigelsesplan 2020-2021 indeholder først en kort beskrivelse af rammer og vilkår for beskæftigelses-

indsatsen i Jobcenter Brøndby. Dernæst beskrives særlige fokusområder og målsætninger for beskæftigel-

sesindsatsen i Jobcentret i de kommende år. Den toårige beskæftigelsesplan efterfølges af en etårig virksom-

hedsplan for Jobcenter Brøndby, hvori jobcentret udmønter beskæftigelsesindsatsen. Mens beskæftigelses-

planen er en overordnet beskrivelse af beskæftigelsesindsatsen, indeholder virksomhedsplanen konkrete 

indsatsområder og mål for denne indsats. 
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2. Kerneopgave og værdier i beskæftigelsesindsatsen 

Social- og Sundhedsforvaltningens Værdigrundlag bygger på en forståelse af velfærd som den forskel, vi ska-

ber for og med borgerne i Brøndby. Værdierne handler bl.a. om, at vi kan udvikle bedre og mere holdbare 

løsninger ved at fokusere på borgerens oplevelse af velfærd, ved at sætte borgeren først og ved at bringe 

borgerens ressourcer i spil. 

I Jobcenter Brøndby har vi én fælles kerneopgave. Kerneopgaven er den centrale opgave, vi som jobcenter 

er sat i verden for at løse. Kerneopgaven tydeliggør den retning, vi arbejder efter. 

Jobcentrets kerneopgave skal ses i forbindelse med de værdier, der er fælles for hele Social- og Sundheds-

forvaltningen. Disse værdier er det fælles fundament for vores opgaveløsning i samarbejde med borgere og 

kollegaer.  

Selvstændighed Det giver livskvalitet at kunne klare sig selv mest muligt og være uafhængig af andre 

i hverdagen. Alle har ressourcer og både kan og vil bruge dem. Vi skal understøtte 

borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt. 

Relationer Det giver livskvalitet at indgå i relationer med andre mennesker. Vi skal under-

støtte, at alle kan indgå i værdifulde relationer. 

Faglighed Vores faglige tilgang er baseret på samskabelse og synliggørelse af ressourcer hos 
og omkring borgeren. 

 
Tværfaglighed Vi er opmærksomme på at bringe de forskellige fagligheder i spil, så de komplemen-

terer hinanden på bedste vis i forhold til at løse kerneopgaven. 
 
Helhedsorientering  Vi tager afsæt i det individuelle menneskes behov, ønsker og ressourcer. 
 
Effektfokus Vi følger op på, om vores indsatser gør den forskel, vi ønsker og forventer.  
 
 
 
 
 

  

Jobcenter Brøndbys kerneopgave er at servicere virksomheder og støtte borgeren i sin 

vej til varig selvforsørgelse. 
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3. Rammer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brøndby 

Beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brøndby vil i de kommende år være centreret omkring en række fokus-

områder, der i større eller mindre grad går på tværs af Jobcentret. Disse fokusområder vil blive behandlet i 

dette indledende kapitel som en del af udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen i 2020 og 2021. Det ind-

ledende kapitel ser endvidere på aktuelle vilkår på arbejdsmarkedet. 

MINISTERENS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL 

Beskæftigelsesministeren fremlægger hvert år et antal beskæftigelsespolitiske mål, som har til formål at 

sætte retning for kommunernes beskæftigelsesplaner det kommende år. Ministerens beskæftigelsespolitiske 

mål for 2021 er: 

 Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 

 Flere ledige skal opkvalificeres 

 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  

 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  

 Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.  

De to første mål er tilføjet for beskæftigelsesindsatsen i 2021, mens de tre sidste mål er gengangere fra 2020 

til 2021. 

De beskæftigelsespolitiske mål er en del af udgangspunktet for Beskæftigelsesplanen, og er derfor inddraget 

både i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2020-2021 og i organiseringen og prioriteringen af beskæftigel-

sesindsatsen. 

FORENKLING AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 

Den forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der træder i kraft primo 2020, får betydning for rammerne for 

beskæftigelsesindsatsen. Hovedpunkterne i forenklingen af beskæftigelsesindsatsen er: 

 Færre proceskrav 

 Mere ensartede regler på tværs af målgrupper, f.eks. et aktivt CV på Jobnet for stort set alle målgrup-

per 

 Forsøg med at udvalgte a-kasser får ansvaret for nyledige 

 En skærpet opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. Som en del af denne skær-

pede opfølgning udarbejder og udgiver Beskæftigelsesministeriet hvert halve år en benchmarking af 

resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne 

 Flere og bedre digitale løsninger 

Forenklingsindsatsens forskellige tiltag påvirker som sådan ikke beskæftigelsesplanens overordnede målsæt-

ning og vil først og fremmest have betydning for den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen i den virksom-

hedsplan for Jobcenter Brøndby, der udmønter beskæftigelsesplanen.  

I Brøndby vil forsøget om overdragelse af ansvaret for nyledige omfatte følgende A-kasser: Metalarbejdernes 

A-kasse, FOA – Fag og Arbejdes A-kasse, FTF A-kasse og Socialpædagogernes A-kasse. Forsøget omfatter kun 

ledige, der starter på en ny ledighedsperiode og således ikke ledige, der for nyligt har været ledige. Forvalt-

ningen estimerer, at forsøget i praksis kun vil omfatte ganske få af de ledige, der tilmelder sig jobcentret.  
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SAMMEN MED BORGEREN  

Den helhedsorienterede og tværgående indsats i Brøndby skal ses i sammenhæng med regeringsudspillet 

Sammen med borgeren. I udspillet lægges der op til en ny hovedlov for borgere med komplekse problemer. 

Den nye hovedlov samler tidligere love, går på tværs af de kommunale forvaltninger og sektorer, og stiller 

krav om: 

 Én udredning 

 Én visitation 

 Én afgørelse 

 Én klageadgang  

 Én koordinerende sagsbehandler.  

Hensigten med den nye hovedlov er, at give borgeren tilbud om en koordineret indsats, der går på tværs af 

fagområder, og tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation. Hovedloven vil give kommunerne mu-

lighed for at hjælpe borgere med komplekse problemer på en ny og anderledes måde.  

Det var den tidligere regering, der fremlagde udspillet Sammen med borgeren. Det vides derfor ikke i skri-

vende stund, hvad fremtiden bliver for dette udspil efter folketingsvalget og regeringsskiftet.  

UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN  

Der er gode konjunkturer på arbejdsmarkedet. Ledigheden i Brøndby er faldet en smule fra 5,7 procent i juni 

2018 til 5,6 procent i juni 20191. Ledigheden i Brøndby er i juni 2019 den laveste siden 2009 dog på niveau 

med 2016.  Ledigheden i Brøndby (5,6 procent) er i juni 2019 højere end både Region Hovedstaden (3,7 

procent) og hele landet (3,5 procent). Fra juni 2018 til juni 2019 er faldet i ledigheden i Brøndby på niveau 

med faldet i ledigheden både i hele landet og i Region Hovedstaden.  

Brøndby har i juni 2019 den næsthøjeste ledighed blandt kommunerne på Vestegnen. Dog er ledigheden 

faldet mere i Brøndby end i de øvrige vestegnskommuner.  

MANGLENDE MATCH, UDDANNELSE OG OPKVALIFICERING 

På grund af de gode konjunkturer er der mange jobåbninger på arbejdsmarkedet, men de ledige brøndby-

borgeres kompetencer matcher ofte ikke de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Det skyldes især 

det lave uddannelsesniveau i Brøndby, hvor andelen af ufaglærte er større end andre steder. Der er tale om 

et lavt uddannelsesniveau hos både unge og voksne. Uddannelse til unge og opkvalificering af voksne er 

derfor højt prioriteret i Jobcenter Brøndbys beskæftigelsesindsats.  

UNGEOMRÅDET 

I Brøndby Kommune er der nedsat et politisk emneudvalg Fælles om Unges Uddannelse, som i en treårig 

periode fra 2018-2020 med deltagelse af borgere og andre interessenter, skal bidrage til muligheder for sa-

marbejdsdrevet nytænkning og bedre samlet rådgivning til Kommunalbestyrelsen. Fælles om Unges uddan-

nelse løftes på forvaltningsniveau af Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- Kultur og Idrætsforvaltnin-

gen i fællesskab. Udvalget skal arbejde for at indfri de tre målsætninger: 

1. Flere Brøndbyunge skal have en ungdomsuddannelse 

                                                           
1 Tallene for ledigheden er fra Danmarks Statistik www.dst.dk august 2019. 

http://www.dst.dk/
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2. Flere Brøndbyunge skal vælge en erhvervsuddannelse 

3. Færre Brøndbyunge skal falde fra ungdomsuddannelse. 

Som følge af den politiske aftale Bedre veje til uddannelse og job overgik Brøndby Kommune fra august 2019 

til en ny organisering af ungeindsatsen – den såkaldt sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI). Som 

en del af den ny organisering implementerer kommunen en ny ungeguideordning og etablerer en lokal UU-

vejledning i Brøndby. Jobcenter Brøndbys Ungehus spiller en central rolle i den nyetablerede ungeguideord-

ning. Dels fordi mange unge i Ungehusets målgruppe vil være berettiget til en ungeguide. Dels fordi flere af 

Ungehusets medarbejdere kommer til at indgå i korpset af ungeguider.  

Samtidig er erstatter den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra august 2019 en række forberedende 

tilbud for unge under 25 år, herunder Produktionshøjskole, VUC og EGU. I Brøndby er den lokale produkti-

onsskole omdannet til ny FGU-skole. 

FASTHOLDELSE  

Det er en særskilt problemstilling at fastholde de ledige i uddannelse, beskæftigelse eller aktivering. Der er 

et stort frafald på erhvervsuddannelserne. Derfor får mange unge ikke en uddannelse, hvorfor de får sværere 

ved at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Desuden er mange gengangere blandt de ledige i Brøndby. Dette 

viser, at der en stor gruppe ledige, som har svært ved opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Yderligere er 

det en udfordring at fastholde de ledige i aktivering. Frafaldet fra aktivering skyldes ikke kun, at de ledige 

kommer i beskæftigelse, men ofte manglende motivation og tro på fremtiden. 

STYRKET SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE 

Samarbejdet med virksomhederne har stor betydning for beskæftigelsesindsatsen i Brøndby, og Jobcentret har 

et voksende samarbejde med virksomheder både i og uden for Brøndby Kommune.  

Tidligere har målgruppen for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Brøndby især været de jobparate ledige, men 

samarbejdet er blevet udvidet til også at omfatte ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentret samarbej-

der derfor med en række virksomheder om praktikpladser til aktivitetsparate ledige i individuelle praktikker 

og i de såkaldte virksomhedscentre. Virksomhedscentrene omfatter både private og offentlige virksomheder.  

Den virksomhedsrettede indsats i kombination med de gode konjunkturer har været medvirkende til, at flere 

aktivitetsparate ledige er kommet ud på virksomhederne enten i form af ordinær beskæftigelse på virksom-

hederne i flere eller færre timer eller i form af virksomhedsrettet aktivering. 

Indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225-times reglen er en del af baggrunden for det stigende samarbejde 

mellem jobcenter og virksomheder også om udsatte ledige. Kravet om ordinær beskæftigelse i mindst 225 

timer om året sætter fokus på ordinære timer på arbejdsmarkedet også for disse grupper ledige.  

Samarbejdet med virksomhederne drejer sig om både rekruttering af medarbejdere, beskæftigelse på ordi-

nære vilkår, småjobs, løntilskud, virksomhedspraktik og fleksjob. På den måde omfatter virksomhedssamar-

bejdet både ordinær ustøttet beskæftigelse og støttet beskæftigelse.  

REGIONALT SAMARBEJDE 

De beskrevne tendenser og udfordringer på arbejdsmarkedet gælder ikke kun for Brøndby. Det regionale 

arbejdsmarked i Hovedstadsområdet, og især det lokale arbejdsmarked på Vestegnen, fungerer i høj grad 

som ét sammenhængende arbejdsmarked med de samme muligheder og udfordringer.  
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Det åbne arbejdsmarked i Hovedstadsområdet betyder, at et stort antal borgere pendler mellem de forskel-

lige kommuner. Dette bidrager til at mindske problemer med manglende match mellem de lediges kompe-

tencer og virksomhedernes behov samt eventuelle flaskehalse og paradoksproblemer. 

Det sammenhængende arbejdsmarked nødvendiggør samarbejde mellem jobcentrene både lokalt på Vesteg-

nen og regionalt i Hovedstadsområdet. Især jobcentrene på Vestegnen, men også jobcentrene i Hovedstads-

område som helhed, har et omfattende samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Der er forskellige former for 

samarbejde mellem både jobcentrene på Vestegnen og jobcentrene i Hovedstadsområdet. Det regionale sam-

arbejde mellem kommunerne foregår især inden for Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR). 

LEDIGE PÅ LANGVARIG OFFENTLIG FORSØRGELSE  

På trods af de gode konjunkturer på arbejdsmarkedet har Jobcenter Brøndby en betydelig udfordring i form 

af ledige på langvarig offentlig forsørgelse.  

Brøndby har i juni 2019 fortsat en høj langtidsledighed blandt både a-dagpengemodtagere og jobparate kon-

tanthjælpsmodtagere, og langtidsledigheden i Brøndby er steget en smule fra juni 2018 til juni 2019, mens 

langtidsledigheden i samme periode er faldet i både hele landet, Region Hovedstaden og de fleste øvrige 

kommuner på Vestegnen. Brøndby har især en udfordring vedrørende de jobparate kontanthjælpsmodta-

gere. Både antallet og andelen af langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige er 

steget i Brøndby fra juni 2018 til juni 2019, hvor andelen er faldet både i resten af landet, Region Hovedstaden 

og de fleste andre vestegnskommuner. 

Desuden har Brøndby både en høj andel og et stort antal ledige, der har været længe på offentlig forsørgelse 

- især på kontanthjælp. Ledige på langvarig offentlig forsørgelse har en høj risiko for at overgå til permanent 

offentlig forsørgelse i form af førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse. 

DEN TVÆRGÅENDE INDSATS 

Den tværgående indsats for især ledige, der har andre problemer end ledighed, spiller en stigende rolle for 

beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Brøndby. Beskæftigelsesindsatsen for ledige med komplekse problemer 

kan ikke stå alene og skal ofte suppleres med en social indsats og/eller en sundhedsfaglig indsats.  

Der er ledige med andre problemer end ledighed i alle målgrupper i Jobcenter Brøndby, hvorfor mange ud-

fordringer går på tværs af målgrupperne. I både beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og i Beskæftigelsesplan 

2020-2021 vil der derfor være fokus på de lediges udfordringer, snarere end på hvilken målgruppe de tilhører.  

Der er flere dimensioner i den helhedsorienterede og tværgående indsats. For det første eksisterer der en 

intern dimension i Jobcenter Brøndby, der går ud på at skabe større sammenhæng på tværs af Jobcentret. 

En anden dimension går ud på at styrke samarbejdet på tværs af sektorer og forvaltninger i hele Brøndby 

Kommune og endelig findes der en dimension, der handler om samarbejdet med eksterne aktører uden for 

kommunen for eksempel det regionale sundssystem, de praktiserende læger eller kriminalforsorgen. 

SAMARBEJDET MED CIVILSAMFUNDET 

Samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet har stigende betydning for beskæftigelsesind-

satsen og den sociale indsats i bred forstand. Et centralt element i det øgede samarbejde mellem det offent-

lige og civilsamfundet er, at opgaverne løses i fællesskab mellem de offentlige myndigheder og de civile or-

ganisationer, og at borgere, kommune og civilsamfund sammen definerer problemer og løsninger. 

Det stigende samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet gælder også for Jobcenter Brøndby, og 

samarbejdet er derfor et gennemgående tema i Beskæftigelsesplan 2020-2021. 



 

Beskæftigelsesplan 2020-2021 8 

    

  



 

Beskæftigelsesplan 2020-2021 9 

    

BORGERINDDRAGELSE OG RESSOURCEFOKUS 

Borgerens ejerskab til sin egen plan er helt afgørende for motivationen i forløbet. Involvering af borgernes 

ønsker og behov er fortsat et fokus i beskæftigelsesindsatsen i Brøndby. Samtidig er fagpersonernes fokus på 

ressourcer og troen på, at borgeren kan komme i beskæftigelse eller uddannelse centralt for at understøtte 

borgerens udvikling2. 

INVESTERING I BESKÆFTIGELSE 

Jobcenter Brøndby har gennem en årrække arbejdet med systematisk at sammenkæde effekterne af en gi-

ven indsats med resultater i form af reducerede udgifter til forsørgelse af ledige – den såkaldte investe-

ringstankegang. Jobcentret har primært arbejdet med investeringstankegangen i indsatsen for de jobparate 

ledige men ambitionen er at iværksætte målrettede indsatser for andre målgrupper baseret på investe-

ringstankegangen. 

OPSAMLING 

Ovenstående udgør den samlede ramme for beskæftigelsesindsatsen i Brøndby. I 2020-2021 vil Jobcenter 

Brøndby dog – med udgangspunkt i de input fra politikere og andre interessenter – fokusere særligt på føl-

gende tværgående områder: 

 Fastholdelse 

 Virksomhedssamarbejde 

 En differentieret og målrettet beskæftigelsesindsats 

 Helhedsorienteret støtte til borgere med komplekse problemer 

Disse fokusområder og målsætningerne for 2020-2021 beskrives nærmere i nedenstående kapitler. 

  

                                                           
2 Væksthusets Forskningscenter, 2017. BIP indikatorer og jobsandsynlighed. 



 

Beskæftigelsesplan 2020-2021 10 

    

4. Fastholdelse 

Analyser af nytilmeldte ledige og sygemeldte viser, at en stor en stor andel af dem har et eller flere forudgå-

ende ledigheds- eller sygdomsforløb bag sig. Andelen af personer med et tidligere forløb er størst blandt sy-

gedagpengemodtagerne og mindst blandt de aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp. 

Det er naturligvis positivt, at borgerne har en tilknytning til ar-

bejdsmarkedet, der betyder, at de ikke er på permanent offentlig 

forsørgelse. Omvendt er hyppige skift mellem selvforsørgelse og 

offentlig forsørgelse tegn på, at borgeren ikke tilhører arbejds-

markedets kernetropper, og kan have svært ved at fastholde en 

varig position på arbejdsmarkedet. Flere på hinanden følgende le-

dighedsperioder har desuden den konsekvens for modtagere af 

arbejdsløshedsdagpenge, at borgeren risikerer at miste retten til 

dagpenge, hvis perioderne med selvforsørgelse ikke er nok til at 

nulstille dagpengeperioden.  

I mange tilfælde er perioderne med selvforsørgelse ikke kun af-

brudt af perioder med ledighed men også af perioder med syg-

dom. Udfordringen for mange af disse borgere i forhold til at opnå 

permanent tilknytning til arbejdsmarkedet kan således være kom-

pliceret og involvere flere forskellige typer indsatser. Det gælder 

især borgerere, der er ansat på særlige vilkår (som for eksempel i fleksjob), der er særligt udsatte i forhold til 

at opnå en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet.  

For Brøndby Kommune har de mange tilfælde af tilbagefald til offentlig forsørgelse også en økonomisk konse-

kvens, idet den statsrefusion, der kan hjemtages på kommunens udgifter til forsørgelsesydelser afhænger af den 

samlede ledighedslængde de tre foregående år. Flere på hinanden følgende ledigheds- eller sygdomsforløb bety-

der dermed, at kommunen kun kan hjemtage den laveste refusionssats på udgifterne til forsørgelse. 

Et parallelt problem for de mere udsatte ledige, er hvorledes, disse kan fastholdes i aktivering og dermed få 

mulighed for at komme nærmere arbejdsmarkedet, hvor de selv kan bidrage til egen indtjening i form af 

ordinære timer.  

Langt de fleste mennesker, der har en begrænset arbejdsevne, ønsker at bevare en tilknytning til arbejds-

markedet. Det at gå på arbejde, at have noget at stå op til og at udfylde en rolle betyder meget for manges 

selvopfattelse. For nogle borgere med nedsat arbejdsevne kan selv ganske få timer i et ordinært arbejde 

være en del af vejen til at få det bedre. For dem drejer det sig ikke om at blive raske, så de efterfølgende kan 

begynde at arbejde igen – men om at arbejde igen, så de kan få det bedre. For ledige, der skal tilbage på 

arbejdsmarkedet, er det således en stor motivationsfaktor at få mulighed for at løse reelle arbejdsopgaver 

og at bidrage på arbejdsmarkedet samtidig med, at de får reel løn for indsatsen. Det giver endvidere de ledige 

mulighed for at skabe eller genskabe kontakten til arbejdsmarkedet, udvikle netværk samt sociale og faglige 

kompetencer.  

UDDANNELSE OG OPKVALIFICERING 

I Brøndby har 42 procent af befolkningen i alderen 15-69 år ikke en kompetencegivende uddannelse i form af en 

erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Dermed er andelen af ufaglærte større i Brøndby end i 

hele landet under et, hvor 35 procent ikke har en kompetencegivende uddannelse. Den andel af befolkningen i 

Brøndby, der har en erhvervsfaglig eller en kort videregående uddannelse, er på niveau med resten af landet, 

TILBAGEFALD TIL LEDIGHED 

ELLER SYGDOM 

   

I juni måned 2019 tilmeldte 
509 personer sig jobcentret 
som ledige eller sygdoms-
ramte.  

358 af de ledige (70 %) havde 
tidligere inden for de foregå-
ende to år været tilmeldt job-
centret. Andelen af gengan-
gere er lidt højere i Brøndby 
end i resten af Østdanmark. 
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mens der er færre, som har mellemlange eller lange videregående uddannelser, end i resten af landet. Især den 

store andel af befolkningen uden en kompetencegivende uddannelse er en udfordring i en beskæftigelsespolitisk 

sammenhæng, eftersom det ufaglærte arbejdsmarked bliver stadigt mindre.  

I og med at antallet af jobs, som kan varetages af personer uden en faglig eller videregående uddannelse, 

bliver mindre, bliver det også sværere for personer uden en kompetencegivende uddannelse at opnå perma-

nent beskæftigelse. Det giver derfor god mening at investere i, at de unge får en kompetencegivende uddan-

nelse og at opkvalificere de ledige, der aldrig har opnået en kompetencegivende uddannelse (eller hvis ud-

dannelse er forældet). Dermed forøges deres chancer for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Job-

center Brøndby har derfor fokus på at motivere og støtte de ledige i at opkvalificere sig, så de kan opnå de 

kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. 

Uddannelse af unge 

I Brøndby Kommune er der både politisk og forvaltnings-

mæssigt stort fokus på unge og uddannelse, og disse tiltag 

omfatter også beskæftigelsesområdet.  

Etableringen af Brøndby Kommunes § 17.4.-udvalg og pro-

grammet Fælles om Unges Uddannelse samt vedtagelsen af 

reformen Aftalen om bedre veje til uddannelse og job bety-

der, at der investeres mange ressourcer i at få de unge, der 

ikke umiddelbart starter på en ungdomsuddannelse, kanali-

seret ind i uddannelsessystemet. Udfordringen er ikke alene 

at få de unge til at påbegynde en uddannelse men også at 

støtte dem i at gennemføre den.  

I forhold til unge ledige arbejder Jobcenter Brøndby efter 

et klart uddannelsesrettet sigte. Det betyder at: 

Fokus på opkvalificering og ordinær uddannelse 

I 2019 modtog Jobcenter Brøndby støtte til opkvalificering af ledige i form af tilskud fra tre forskellige puljer 

under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR):  

 Den Regionale Uddannelsespulje: Puljen er beregnet til understøttelse af længere uddannelsesfor-

løb, hvilket betyder, at målgruppen er forholdsvis begrænset. 

 Puljen til Uddannelsesløft: Puljen er blevet flittigt brugt, da den giver mulighed for at finansiere korte 

erhvervsrettede kurser til ledige inden for de brancher, hvor der er lav ledighed.  

 Puljen til Opkvalificering Inden for Mangelområder: Formålet med puljen er at understøtte udbuddet 

af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. 

 Uddannelsesparate unge skal i uddannelse 

 Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal opkvalificeres til at begynde 

uddannelse 

 Unge, der har svært ved at fastholde et uddannelsesforløb, skal have 

hjælp til at gennemføre 

 Unge, der har gennemført en uddannelse, skal i job. 

 

UNGEGUIDEORDNING 

   

Brøndby Kommune er som følge af den poli-
tiske aftale Bedre veje til uddannelse og job 
forpligtet til at udpege en gennemgående 
kontaktperson (en ungeguide) til unge fra 8. 
klasse til den unges 25. år. Ungeguiden tilde-
les unge, som af personlige eller sociale årsa-
ger har behov for støtte fra flere enheder i 
kommunen.  

Ungeguidens hovedopgave er at støtte den 
unge gennem det samlede forløb med hen-
blik på, at den unge påbegynder og fasthol-
der uddannelse eller job.   
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Tilskuddet fra de tre puljer har bidraget til styrke Jobcenter Brøndbys opkvalificerende indsats, der blandt 

andet afspejler sig i en stigning på 86 procent i antallet af jobparate aktiverede i ordinær uddannelse fra 

første juli 2018 til juli 2019. 

Motivering og opfølgning 

Opkvalificering og uddannelse er ikke kun et spørgsmål om økonomiske ressourcer. Ofte er det ikke tilstræk-

keligt blot at præsentere den ledige for muligheden for opkvalificering eller uddannelse. Mange ledige uden 

en kompetencegivende uddannelse har dårlige erfaringer med uddannelsessystemet, mens andre ledige er 

knyttet til en særlig identitet i forbindelse med en bestemt profession, der afholder dem fra at søge beskæf-

tigelse i andre brancher med lav ledighed. Der er i mange tilfælde derfor brug for en afklarende og motive-

rende proces, hvor den ledige i samarbejde med jobcentrets medarbejdere får overblik over sine muligheder 

og motiveres til at indgå i et opkvalificerende forløb eller uddannelse af længere varighed. Det motiverende 

arbejde suppleres af klare krav til den ledige i forhold til deltagelse og fremmøde. 

Det opkvalificerende tilbud kan dog sjældent stå alene, og det er jobcentrets ambition at udvikle en syste-

matisk opfølgning, hvor der sættes ind med en virksomhedsrettet indsats umiddelbart efter afslutningen på 

et opkvalificerende forløb eller en uddannelse, så de nyerhvervede kompetencer hurtigt kan sættes i spil i 

den lediges jobsøgning.  

FASTHOLDELSE AF JOBPARATE  

Erfaringen viser, at en del af de ledige, der er kategoriseret som jobparate har svært ved at vinde permanent 

fodfæste på arbejdsmarkedet. I mange tilfælde har de et langt ledighedsforløb bag sig, der betyder, at de har 

mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet og troen på egne evner og muligheder. Andre jobparate ledige har 

kun sporadiske og kortvarige forløb med selvforsørgelse og pendler mellem forskellige ydelser (ofte arbejds-

løshedsdagpenge og sygedagpenge).  

Der kan være mange årsager til, at den ledige ikke har vundet fodfæste på arbejdsmarkedet (ingen eller 

forældet uddannelse, helbredsproblemer, manglende sociale kompetencer, misbrugsproblemer mm.) og 

ofte er der tale om flere problemstillinger på samme tid. For jobcentret er det derfor afgørende, at det så 

tidligt som muligt afklares, hvilke primære barrierer, der forhindrer den ledige i at blive selvforsørgende, så 

der kan sættes ind med en målrettet indsats. En sådan indsats vil kunne bestå af en eller flere af nedenstå-

ende delindsatser: 

 En mere helhedsorienteret indsats i lighed med den indsats, som tilbydes de aktivitetsparate ledige, 

der i højere grad tager højde for individuelle forhold og udfordringer. 

 En tværgående indsats på tværs af jobcentrets organisation. Især i tilfælde, hvor ledige har helbreds-

problemer og mange sygemeldinger, vil det være relevant med en tværgående indsats. 

 Hyppigere og tættere opfølgning på aktive tilbud så som virksomhedspraktik og løntilskud. En hyppig 

og tæt opfølgning på for eksempel et løntilskudsforløb øger sandsynligheden for at forløbet bliver en 

succes for både den ledige og arbejdsgiveren. 

 Efterværn for selvforsørgende. Jobcentret vil udvikle en model for efterværn for de ledige, der har 

en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, som det er lykkedes at blive selvforsørgende. Ved at opret-

holde kontakten til den tidligere ledige, forventes det, at eventuelle problemer, der vil kunne forår-

sage tilbagevenden til ledighed vil kunne fanges i opløbet. 

 Tydeligere krav og forventninger til den lediges deltagelse og rådighed. 
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I 2019 indledte Jobcenter Brøndby et samarbejde med foreningen Powerjobsøgerne, der har til formål at 

understøtte den lediges egen jobsøgning. Initiativet har indtil videre vist sig som en succes og er et eksempel 

på, hvordan ledige kan støtte hinanden i jobsøgningsprocessen. 

FASTHOLDELSE AF BORGERE PÅ KANTEN AF ARBEJDSMARKEDET I BESKÆFTIGELSE ELLER AKTIVT TILBUD 

Personer i fleksjob 

I juli 2019 var 374 Brøndby-borgere ansat i fleksjob. Mange af de fleksjobansatte er ansat i den samme virk-

somhed i mange år, men erfaringen viser, at mellem to og femten procent af de fleksjobansatte oplever at 

blive afskediget i løbet af et år. Jobcenter Brøndby har dog gode resultater i forhold til at få ledige fleksjob-

tilkendte i arbejde, hvilket blandt skyldes et tidligt arbejdsmarkedsfokus i alle dele af sagsbehandlingen samt 

et godt og veludbygget samarbejde med en gruppe udvalgte eksterne aktører.  

Aktivitetsparate ledige 

Antallet af aktivitetsparate ledige er faldet med ni procent fra 647 personer juni 2018 til 588 i juni 2019. 

Faldet skyldes de gunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet og et øget fokus på virksomhedsrettet aktivering 

og ordinær beskæftigelse i indsatsen for de aktivitetsparate. Projekterne Flere Skal Med og Særlig Tilrettelagt 

Virksomhedsforløb har således styrket fokus på mulighederne for at selv langvarigt aktivitetsparate kan opnå 

tilknytning til arbejdsmarkedet.  

FASTHOLDELSE AF SYGEMELDTE 

Blandt modtagerne af sygedagpenge har hovedparten haft en eller flere perioder med offentlig forsørgelse, 

når de sygemelder sig. Det er der i sig selv ikke noget unaturligt i, og flere kortere forløb på sygedagpenge 

over en længere periode giver i sig selv ikke anledning til bekymring.  

Omkring 80 procent af de sygemeldte borgere er sygemeldte fra beskæftigelse ved første sygedag og langt 

de fleste vender tilbage til deres job efter endt sygemelding. Strækker sygemelding sig over flere måneder 

stiger risikoen for ledighed imidlertid ganske betragteligt, idet mange sygemeldte bliver opsagt efter tre-fire 

måneders ledighed, og blandt de personer, der har været sygemeldte mere end et år er omkring 90 procent 

blevet afskediget.  

Langvarigt sygemeldte har mulighed for delvis genoptagelse af deres arbejde gennem en delvis raskmelding, 

hvilket er med til at fastholde sygemeldte i job frem til fuld genoptagelse af arbejdet. I Brøndby Kommune 

genoptager færre sygemeldte borgere deres arbejde i form af en delvis raskmelding end landsgennemsnittet.  

Derfor er det vigtigt, at jobcentret efter opstart af sygedagpengeforløbet foretager en vurderingen af risikoen 

for opsigelse og at der iværksættes en tidlig fastholdelsesindsats, såfremt det vurderes relevant. En sådan 

indsats vil kunne bestå af en eller flere af nedenstående delindsatser: 

Jobcentret vil foretage en tættere opfølgning på de aktive tilbud, der iværksættes for 

borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Jobcentret vil iværksætte en opfølgende indsats (efterværn) for borgere med ringe 

tilknytning til arbejdsmarkedet, der har opnået beskæftigelse. 
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 Fremrykket samtale med virksomhedskonsulent, sagsbehandler og borgere om arbejdsfastholdelse 

og øget fokus på delvis genoptagelse af beskæftigelse. 

 Anvendelse af handicap- sygdomskompenserende ordninger i form af arbejdspladsindretning, hjæl-

pemidler og/eller personlig assistentordning. 

 Støtte for eksempel i form af mentor ved overgangen fra sygdom til beskæftigelse. 

 Anvendelse af fællessamtaler ved overgang fa den ene afdeling til en anden afdeling i jobcenter. 

Samarbejde med lokale virksomheder 

Virksomhederne spiller en central rolle i beskæftigelsesindsatsen både når det drejer sig om ansættelse af 

ledige og om fastholdelse af medarbejdere.  

Et godt og konstruktivt samarbejde med arbejdsgiveren er også en forudsætning for et succesfuldt sygedag-

pengeforløb, der resulterer i en helt eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet, ligesom det også er es-

sentielt for etableringen af jobs med skånehensyn til personer tilkendt fleksjob eller småjobs til aktivitetspa-

rate kontanthjælpsmodtagere. For at støtte og fastholde den ledige eller sygemeldte borger i et forløb på en 

virksomhed, samarbejder Jobcenter Brøndby med virksomhederne om virksomhedsmentorer, der er ordi-

nært ansatte på de pågældende virksomheder. Virksomhedsmentoren fungerer som mentor og ressource-

person for de borgere, der er i forløb på virksomheden.  

Det er derfor vigtigt, at det lokale erhvervsliv og offentlige arbejdspladser oplever Jobcenter Brøndby som en 

naturlig og relevant samarbejdspartner både når hvad angår rekruttering og fastholdelse. 

  



 

Beskæftigelsesplan 2020-2021 15 

    

5. Virksomhedssamarbejde 

Virksomhedsrettede indsatser er de mest effektive tiltag på beskæftigelsesområdet til at få ledige i arbejde. 

Det er endvidere jobcenterets erfaring, at en opsøgende tilgang til de lokale virksomheder dels skaber kon-

krete jobåbninger for ledige Brøndbyborgere og dels fremmer tilfredsheden hos og samarbejdsgraden med 

de lokale virksomheder. 

Gode jobmuligheder på arbejdsmarkedet kombi-

neret med stigende krav til arbejdskraftens kvali-

fikationer betyder, at det bliver stadig vanskeli-

gere at matche de ledige, der er tilbage, med den 

arbejdskraft, der efterspørges. Der er derfor brug 

for i endnu højere grad at samarbejde med virk-

somhederne om at skabe rum for ledige med for-

skellige ressourcer og kvalifikationer. Det brede 

samarbejde skal sikre, at der skabes åbninger på 

arbejdsmarkedet - ordinære jobs såvel som støt-

tet beskæftigelse - til gavn for alle ledige uanset 

målgruppe.  

Som nævnt i kapitlet om fastholdelse, samarbej-

der Jobcenter Brøndby med de lokale virksomhe-

der om ansættelse på ordinære vilkår, ansættelse 

på særlige vilkår, løntilskud og praktik for alle job-

centrets målgrupper. For at de lokale virksomhe-

der skal investere ressourcer i for eksempel at op-

rette praktikpladser for aktivitetsparate ledige, 

kræver det, at virksomhederne selv ser en værdi 

ved det. Værdien kan for eksempel bestå i imple-

menteringen af en overordnet strategi om Corporate Social Responsibility (CSR) eller et ønske om at profilere 

sig i lokalområdet. 

SAMMENHÆNGENDE VIRKSOMHEDSINDSATS 

Jobcenter Brøndby ønsker at have fokus på en sammenhængende virksomhedsindsats på tværs af de enkelte 

afdelinger i jobcenteret herunder erfaringsudveksling om samarbejdet med virksomhederne. 

Jobcenterets samarbejde med virksomhederne spænder bredt fra rekruttering, ordinære timer, virksom-

hedspraktik, løntilskud, jobrotation, lærlingeaftaler, uddannelsesafklarende praktikker, fleksjob og fasthol-

delse til generel virksomheds- og erhvervsservice. I kontakten til jobcenteret kan en virksomhed derfor over 

tid have berøring med flere afdelinger og borgergrupper. En mere sammenhængende virksomhedsindsats vil 

højne serviceniveauet og sikre ensartethed i tilgangen til de virksomheder der samarbejdes med. 

Samtidig vil medarbejderne i jobcenteret kunne få fagligt udbytte af et endnu tættere samarbejde og erfa-

ringsudveksling på tværs af jobcenteret. 

Jobcenter Brøndby vil styrke samarbejdet med lokale virksomheder med henblik på at 

skabe åbninger for ledige inden for alle målgrupper. 

VIRKSOMHEDSRETTEDE TILBUD HAR POSITIV 

JOBEFFEKT 

   

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR) har i et notat fra 2018 samlet viden om 
effekter af indsatser for ledige. 

Af notatet fremgår det, at virksomhedsret-
tede indsatser, som det eneste redskab i be-
skæftigelsessystemet, har vist sig at have po-
sitive jobeffekter for alle grupper af ledige. 

En virksomhedsrettet indsats får således 
jobparate, udsatte, ikke-vestlige indvandrere 
og sygemeldte tilbage i job eller uddannelse. 

Notatet peger endvidere på, at virksomheds-
rettede tilbud, som ansættelse med løntil-
skud, tilsyneladende ikke fortrænger ordinær 
beskæftigelse. 

Kilde: STAR, 2018 
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VIRKSOMHEDSSERVICE OG TVÆRKOMMUNAL NETVÆRKSSAMARBEJDE 

Et af Beskæftigelsesministeriets mål for 2020 er, at ”virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalifice-

rede arbejdskraft”. I Jobcenter Brøndby vil der arbejdes på en fortsat styrkelse af dialogen med det lokale og 

regionale erhvervsliv i form af opsøgende virksomhedskontakt og øget afholdelse af møder og netværkssam-

arbejde. Dette sker i tæt samarbejde med Brøndby Kommunes erhvervsservice og diverse erhvervsnetværk. 

For at sikre at de lokale virksomheder oplever et smidigt samarbejde med kommunen, tilbyder jobcenteret, 

som en del af sin virksomhedsservice, råd og vejledning i forhold til de forskellige beskæftigelsesrettede ord-

ninger. 

Jobcentret er repræsenteret i en række fora, der skal sikre en stærk virksomheds- og opkvalificeringsindsats 

på tværs af kommunegrænser i hovedstadsområdet. 

Det drejer sig blandt andet om: 

 Hovedstadens Rekrutteringsservice 

 Hovedstadens Jobrotationsservice 

 Erhvervssammenslutningen på Vestegnen 

Jobcenteret ønsker at styrke brugen af disse netværk for at opkvalificere flere ledige med de kompetencer 

virksomhederne efterspørger og for at etablere endnu tættere samarbejde med relevante virksomheder. 

BEDRE MATCH 

Jobcenter Brøndby oplever løbende, at der er rekrutteringsopgaver, som vi ikke kan løse for virksomhederne. 

I nogle tilfælde har jobcenteret således udfordringer med at matche de indkomne ordinære jobordrer og 

jobrotationsvikariater med en kandidat. Jobcentrets opgave i den forbindelse er at sørge for, at de lediges 

kompetencer fremstår så tydelige og velbeskrevne som muligt og at ledige er åbne og motiverede over for 

de eksisterende jobmuligheder. 

Jobcenteret ønsker i højere grad at etablere samarbejder med konkrete virksomheder, som har jobfunktio-

ner, der matcher de ledige i kommunen. Målet er, at de samarbejder, der indgås, kan rumme flere målgrup-

per - hvorfor der både skal være fokus på virksomhedspraktikker samt lønnede timer (fuldtidsstillinger, små-

jobs, løntilskud og fleksjobs). I dialogen med de virksomheder, der samarbejdes med, vil der være fokus på 

virksomhedernes CSR-indsats, og hvordan et samarbejde med jobcenteret kommer både borgere og virk-

somheder til gavn, både når det drejer sig om rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af nuværende 

medarbejdere med nedsat arbejdsevne 

ORDINÆRE TIMER SOM VEJ TIL SELVFORSØRGELSE 

For ledige der skal tilbage på arbejdsmarkedet, er det en stor motivationsfaktor at få mulighed for at løse 

reelle arbejdsopgaver og føle, at de bidrager med noget på arbejdsmarkedet samtidig med, at de får lønkro-

Jobcenter Brøndby vil arbejde på at opnå en mere sammenhængende virksomhedsind-

sats på tværs af de enkelte afdelinger i jobcenteret 

Jobcenter Brøndby vil sikre bedre match imellem virksomheder og borgere 
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ner for indsatsen. Det giver endvidere de ledige mulighed for at skabe eller genskabe kontakten til arbejds-

markedet, udvikle netværk samt sociale og faglige kompetencer. Når flere ledige får ordinære timer og nogle 

af dem på sigt opnår selvforsørgelse, indebærer det desuden i sig selv en kommunaløkonomisk gevinst. 

Løsningen er endvidere en fordel for virksomheden, fordi den kun betaler for timer, som svarer til de opgaver, 

der er løst. 

Jobcenteret vil i samarbejdet med virksomhederne have fokus på ordinære timer og småjobs herunder mulig-

hederne for substitution3, idet lønnede timer kan være relevante for alle målgrupper. De ordinære timer kan 

således både være med til at styrke progressionen hos en aktivitetsparat, supplere indkomsten (herunder op-

fylde 225-timers kravet) samt skabe jobåbninger for en jobparat og danne ramme for et fleksjob. 

  

                                                           
3 Ikke alle opgaver på en virksomhed kræver en uddannelse. Hvis blot nogle få timers arbejde kan løses af en ufaglært, 

får virksomheden flere faglærte/uddannede timer til sin rådighed til løsning af kerneopgaverne. Dermed kan der ska-
bes et ”småjob” til en ufaglært, som kan få foden inden for på arbejdsmarkedet. 

Jobcenter Brøndby vil fokusere på ordinære timer som et redskab i den virksomhedsrettede ind-

sats for ledige inden for alle målgrupper 
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6. En differentieret og målrettet indsats 

Befolkningen i Brøndby Kommune adskiller sig på flere områder fra befolkningen i Danmark som helhed. Med 

mangfoldighed menes at kommunens borgere er sammensat af mennesker med meget forskellige bag-

grunde. Det være sig både hvad angår uddannelsesniveau, etnicitet, fysisk og psykisk helbredstilstand og ar-

bejdsidentitet. Borgerne i Brøndby har generelt, sammenlignet med befolkningen som helhed, flere udfordrin-

ger med helbredet, manglende dansk-kompetencer og generelt har det lave uddannelsesniveau en negativ 

betydning i forhold til fodfæste og fastholdelse på arbejdsmarkedet. 

Ledige borgere inddeles traditionelt efter beskæftigelseslovgivningens målgrupper, som er udgangspunktet 

for, hvilken plan der bliver lagt og herunder hvilke tilbud de præsenteres for. Med en mere finmasket screening 

og større fokus på borgernes specifikke karakteristika snarere end hvilken målgruppe de tilhører, er det muligt 

at opnå en mere præcis identifikation og dermed en bedre løsning af borgerens udfordring i forhold til ar-

bejdsmarkedet.  

BORGERNE OG DET LOKALE ARBEJDSMARKED 

Brøndby er en forholdsvis lille kommune, hvor der aldrig er særlig langt til kommunegrænsen. Som omegns-

kommune til København er Brøndby en del af et større sammenhængende arbejdsmarked, hvor mennesker 

i tusindevis dagligt pendler på tværs af kommunegrænserne. Det har den fordel, at der er mange arbejds-

pladser inden for og omkring kommunen, men det betyder samtidig, at virksomheder i kommunen rekrutte-

rer medarbejdere fra andre omkringliggende kommuner.  

I relation til borgernes mangfoldighed er det en fordel at kunne samarbejde på tværs af kommunegrænser. 

Når det handler om besættelse af job, og især når det handler om opkvalificering af specifikke kompetencer. 

Brøndby Jobcenter er en del af Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS), hvor kommunerne i hovedstads-

området samarbejder om jobrettet uddannelse og rekruttering inden for områder med mangel på arbejds-

kraft. For en mindre kommune som Brøndby, betyder det i praksis, at jobcentret kan tilbyde jobrettede ud-

dannelsesforløb til ledige, som Jobcenter Brøndby alene ikke ville have kunnet udbyde. 

Uddannelse og efteruddannelse er et vigtigt redskab i Jobcenter Brøndbys værkstøjskasse, da jobcentret i 

flere tilfælde oplever ikke at kunne matche en jobåbning med en ledig, fordi borgernes kvalifikationer ikke 

altid modsvarer det virksomhederne efterspørger.  

Højkonjunkturen har en positiv effekt på matchet mellem vores mangfoldige borgere og arbejdsmarked. Med 

den nuværende højkonjunktur følger en større efterspørgsel, som betyder at borgere med tungere udfor-

dringer får job. Det betyder også, at borgere med mange forskellige baggrunde får chancen for at få afprøvet 

deres kompetencer i en praktik eller en løntilskudsstilling.   

EN MERE KVALIFICERET VISITATION 

Jobcentret har som ambition at forbedre visitationen af de borgere, der henvender sig i Jobcentret. Den 

grundige visitation af borgerne har til formål at inddrage alle relevante forhold, kendetegn og ønsker hos 

borgeren i planlægningen af den fremtidige indsats. Det er på den måde muligt, i højere grad, at lave en 

skræddersyet indsats i forhold til borgernes specifikke behov og karakteristika.  De særlige karakteristika 

kan for eksempel være manglende danskkundskaber, manglende eller forældet uddannelse, manglende 

arbejdsidentitet eller nedsat arbejdsevne på grund af handicap eller sygdom. 
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Med en grundigere visitation kan vi i højere grad identificere, hvilke typer af borgere, som er i størst risiko 

for at falde ud af arbejdsmarkedet og henvende sig i jobcentret igen. Med en målrettet indsats for bestemte 

borgergrupper er ønsket, at de opnår en mere permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Et eksempel på en målrettet indsats kan være fokus på danskkundskaber. Brøndby Kommunes befolkning er 

blandt andet kendetegnet ved en relativ høj andel af borgere med udenlandsk herkomst. For en del af de 

ledige udgør manglende sprogkundskaber således en af de barrierer, der forhindrer dem i at opnå og fast-

holde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det er derfor jobcentrets ambition at øge fokus på de lediges sprog-

lige kompetencer, for dermed bedre at kunne målrette indsatsen til de ledige, hvor der er tale om en barriere 

for beskæftigelse.  

Gengangere fylder meget i jobcentrets opgørelser over borgenes historik. Hele 70 procent af alle nye hen-

vendelser/tilmeldinger er borgere, som tidligere har haft en sag i jobcentret. 

Med bedre viden om de borgere som vender tilbage til jobcentret, bliver det nemmere at identificerer personer 

og grupper med samme udfordringer og dermed kunne udvikle tilbud særligt til dem.  

FLERE ORDINÆRE TIMER 

Som nævnt i afsnittet om fastholdelse har indsatserne Flere skal med og Særligt tilrettelagt virksomhedsfor-

løb været medvirkende til at udvikle en virksomhedsrettet tilgang for udsatte ledige. Med blikket på mang-

foldigheden i arbejdsstyrken er det oplagt at fortsætte denne indsats, idet erfaringer viser, at det har god 

effekt i forhold til styrkelse af arbejdsmarkedsparathed hos den ledige. Især de lediges mulighed for at ar-

bejde få timer på ordinære vilkår har vist sig som en stæk motiverende faktor. For ledige med nedsat arbejds-

evne eller med ganske lidt erfaring fra arbejdsmarkedet har småjobs bestående af få lønnede timer vist sig 

som en god mulighed for at skabe eller genskabe kontakten til arbejdsmarkedet, udvikle netværk samt soci-

ale og faglige kompetencer. 

UDVIKLING AF LEDIGES MESTRINGSKOMPETENCER 

Med til mangfoldigheden i Brøndby hører også borgere, som har diverse sygdomserfaringer til fælles. Det gør 

sig gældende hos både unge og voksne borgere. De unge præges typisk af depression og angst, mens voksne 

primært lider af ryglidelser og gigtproblematikker, men også psykiske lidelser og stress.  

Borgere, som har en psykisk eller fysisk diagnose, har ofte behov for hjælp til at vende fokus fra en sygdoms-

identitet til en arbejdsidentitet. For nogle borgere betyder deres sygdom, at tiltroen til, at man kan håndtere 

Jobcentret vil øge den målrettede indsats for borgere med særlige karakteristika og øge 

fokus på bestemte udfordringer. 

Jobcentret vil forbedre screening af de borgere, der henvender sig i jobcentret, uanset 

målgruppe. Et af elementerne i denne screening vil være, om den ledige har flere forud-

gående ledigheds- eller sygdomsforløb. 
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sin egen sygdom og dens konsekvenser er svækket eller fraværende. Det betyder, at det er en målgruppe, som 

med fordel kan udvikle deres kompetencer i relation til at tackle deres sygdom eller handicap.  

I relation til borgernes mange forskellige karakteristika og udfordringer kan facilitering af relationer mellem 

borgerne komme i spil som en del af løsningen. Peerstøtte kunne eksempelvis være en metode4. Peerstøtte 

har været afprøvet i mange kommuner og regioner og et af resultaterne er at borgere, der modtager peer-

støtte, oplever progression i forhold til deres recovery-proces blandt andet i form af et bedre socialt netværk 

og større forbundenhed med andre. Stigmatiseringen bliver mindre, og man oplever større åbenhed i forhold 

til at tale om og forholde sig til psykiske vanskeligheder. Den beskrevne effekt af peerstøtte-indsatser i litte-

raturen er primært rettet mod mennesker med psykiske vanskeligheder, men indsatsen forventes at have 

flere af de samme effekter for andre målgrupper. 

En positiv udviklingen i borgernes mestringskompentencer er ikke altid ensbetydende med selvforsørgelse 

på kort eller mellemlang sigt. Jobcentret arbejder derfor systematisk med af dokumentere borgernes pro-

gression på en række udvalgte parametre. Dokumentationen af progressionen anvendes som udgangspunkt 

for dialogen mellem borger og sagsbehandler, hvor en synlig og visuelt fremstillet progression motiverer 

borgerne til deltagelse i og ejerskab til indsatsen.  

  

  

                                                           
4 Peerstøtte er støtte til forandring, som finder sted mellem to eller flere personer med fælles erfaringer, og hvor 
mindst en af parterne har opbygget erfaringskompetence. I peerstøtte er kompetence gennem egne erfaringer om-
drejningspunktet. Støttens form og indhold kan variere. 

At de borgere som lever med handicap eller oplever udfordringer omkring helbred får red-

skaber til i højere grad at mestre deres situation 
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7. Helhedsorienteret støtte til borgere med komplekse problemer 

Mange borgere og familier i Brøndby har komplekse problemer og modtager indsatser fra flere forskellige 

dele af kommunens forvaltning. Hertil kommer de personer, som modtager sundhedstilbud fra regionen, eller 

som har børn, der har behov for støtte. Disse borgere tilbydes - med udgangspunkt i gældende sektorlovgiv-

ninger - en række forskellige indsatser, som kan opleves som ukoordinerede og usammenhængende.  

EN HELHEDSORIENTERET INDSATS 

Det kan virke paradoksalt, at borgere med de mest komplekse udfordringer får en indsats, som ofte involve-

rer mange forskellige fagpersoner, og hvor der derfor er et stort behov for koordinering på tværs af instanser. 

Det gør det dels vanskeligt for den pågældende borger eller familie at navigere i, og det kan virke som endnu 

en udfordring, man skal håndtere. Dels kan en indsats, der består af elementer fra flere forskellige sektorer, 

være administrativt tung og indebære ventetid og en uhensigtsmæssig brug af ressourcer. 

Formålet med at tilbyde borgere med komplekse problemer en helhedsorienteret og sammenhængende ind-

sats er, at borgeren får den rette støtte til rette tid. Det betyder, at indsatsen er individuelt tilrettelagt på 

baggrund af borgerens behov, koordineret på tværs af sektorer og sammenhængende over tid.  

Ambitionen om at arbejde helhedsorienteret på tværs af sektorer giver dog en række udfordringer. Koordi-

nering af tværgående indsatser mellem kommunale sektorer - og særligt mellem kommune og region - er 

tidskrævende og forudsætter, at de involverede fagpersoner har viden om hinandens fagområder, og hvad 

de kan byde ind med. Det kræver også, at der er mulighed for at dele oplysninger og planer i eksisterende IT-

systemer. De krav og regler, som stilles i den gældende lovgivning kan også være en barriere for en helheds-

orienteret indsats. Endelig er en hæmsko den sektoropdelte økonomi, som kan gøre det vanskeligt at tilret-

telægge helhedsorienterede løsninger.  

De indsatser, som fra et borgerperspektiv, er vigtige at koordinere er bl.a.: 

 Beskæftigelsesindsats (herunder samarbejde med evt. a-kasse) 

 Sociale indsatser 

 Børne- og/ familieindsatser 

 Sundheds- og psykiatriindsatser 

Dertil kommer borgerens netværk, økonomi og civilsamfundsaktører. 

RETTE HJÆLP TIL RETTE TID  

I Brøndby Kommune er der allerede igangsat flere tiltag for at fremme helhedsorienterede og tværgående 

løsninger, for eksempel:  

 Familier i Forandring, hvor der samarbejdes om familier med sammensatte udfordringer 

 Sundhedsindsatser for bl.a. modtagere af sygedagpenge 

 Fælles om Unges Uddannelse, hvor der bl.a. samarbejdes om ungeguideordningen, der følger den 

unge fra 8. klasse til den unge er 25 år 

 Fremtidscafé hvor jobcentret og sundhedsplejen samarbejder om unge gravide og forældre 

 Samarbejdet med A-kasser om de forsikrede ledige.  
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Fra forskning ved vi, at udsatte ledige, der deltager i en beskæftigelsesrettet indsats i kombination med andre 

indsatser, f.eks. social- eller sundhedsindsatser, i langt højere grad oplever en progression mod arbejdsmarkedet, 

sammenlignet med ledige, der kun deltager i én indsats eller slet ikke får nogen indsats5. Forskningen viser desu-

den, at det er centralt at holde fokus på borgerens ressourcer, og som fagperson at holde fast i troen på, at det er 

muligt for borgeren at komme i beskæftigelse eller uddannelse6. 

Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, at det nytter at investere i helhedsorienterede og forebyggende 

indsatser ved at sætte ind, når behovet for hjælp opstår, og ved at tage udgangspunkt i borgerens ønsker og be-

hov7. I Brøndby Kommune er der politisk udtrykt ønske om i højere grad at fokusere på familiens samlede forhold, 

da de enkelte familiemedlemmers situation som oftest er tæt forbundet. 

Jobcenter Brøndby kan ikke gennemføre helhedsorienterede indsatser alene. Det er afgørende, at de involverede 

sektorer samarbejder om at udvikle og gennemføre helhedsorienterede løsninger, som kan komme borgerne til 

gavn.  

Med udgangspunkt i ovenstående opstilles følgende tre målsætninger for indsatsen i 2020-2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Væksthusets Forskningscenter, 2018. Aktiv beskæftigelsesindsats og progression. 
6 Væksthusets Forskningscenter 2017. BIP indikatorer og jobsandsynlighed. 
7 Robin Vickery, 2019. En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste. 

Jobcentret ønsker at fremme en helhedsorienteret indsats i samarbejde med centrale 

aktører, der har en afgørende rolle i borgernes livssituation, f.eks. Børneforvaltningen, 

Handicap, Psykiatri og Misbrug, kommunale sundhedstilbud samt civilsamfundet. 

Jobcentret har en ambition om at forebygge, at udsatte borgeres livssituation forvær-

res ved at sætte ind, når behovet for støtte opstår, med indsatser, der kombinerer et 

beskæftigelsesfokus med borgerens øvrige behov for støtte (f.eks. sociale-, sundheds-

mæssige- eller familiemæssige initiativer). 

 

Jobcentret vil i højere grad tage højde for borgerens familiesituation i planlægningen 

og gennemførelsen af borgerens forløb.  
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8. Oversigt over målsætninger i Beskæftigelsesplan 2020-2021 

FASTHOLDELSE: 

 Uddannelsesparate unge skal i uddannelse.  

 Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal opkvalificeres til at begynde uddannelse. 

 Unge, der har svært ved at fastholde et uddannelsesforløb, skal have hjælp til at gennemføre. 

 Unge, der har gennemført en uddannelse, skal i job. 

 Jobcentret vil foretage en tættere opfølgning på de aktive tilbud, der iværksættes for borgere med ringe 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 Jobcentret vil iværksætte en opfølgende indsats (efterværn) for borgere med ringe tilknytning til arbejds-

markedet, der har opnået beskæftigelse. 

VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE: 

 Jobcenter Brøndby vil styrke samarbejdet med lokale virksomheder med henblik på at skabe åbninger for 

ledige inden for alle målgrupper. 

 Jobcenter Brøndby vil arbejde på at opnå en mere sammenhængende virksomhedsindsats på tværs af de 

enkelte afdelinger i jobcentret. 

 Jobcenter Brøndby vil sikre bedre match mellem virksomheder og borgere. 

 Jobcenter Brøndby vil fokusere på ordinære timer som et redskab i den virksomhedsrettede indsats for 

ledige inden for alle målgrupper. 

EN DIFFERENTIERET OG MÅLRETTET INDSATS: 

 Jobcentret vil øge den målrettede indsats for borgere med særlige karakteristika og øge fokus på be-

stemte udfordringer.  

 Jobcentret vil forbedre screening af de borgere, der henvender sig i jobcentret, uanset målgruppe. Et af 

elementerne i denne screening vil være, om den ledige har flere forudgående ledigheds- eller sygdoms-

forløb. 

 At de borgere som lever med handicap eller oplever udfordringer omkring helbred får redskaber til i hø-

jere grad at mestre deres situation. 

HELHEDSORIENTERET STØTTE TIL BORGERE MED KOMPLEKSE PROBLEMER: 

 Jobcentret har en ambition om at forebygge, at udsatte borgeres livssituation forværres ved at sætte ind, 

når behovet for støtte opstår, med indsatser, der kombinerer et beskæftigelsesfokus med borgernes øv-

rige behov for støtte (f.eks. sociale-, sundhedsmæssige- eller familiemæssige initiativer). 

 Jobcentret vil i højere grad tage højde for borgernes familiesituation i planlægningen og gennemførelsen 

af borgernes forløb.  

 Jobcentret ønsker at fremme en helhedsorienteret indsats i samarbejde med centrale aktører, der har en 

afgørende rolle i borgernes livssituation, f.eks. Børneforvaltningen, Handicap, Psykiatri og Misbrug, kom-

munale sundhedstilbud samt civilsamfundet. 
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9. Bilag A: Repatriering 

Ifølge repatrieringsloven skal kommunen beskrive i beskæftigelsesplanen, hvordan kommunen arbejder med 

rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven. 

Målgruppen for repatriering er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt indvandrere fra lande, 

der ikke er medlem af EU eller EØS-samarbejdet. Tilskud fra repatrieringsordningen omfatter et engangsbe-

løb til etablering i hjemlandet samt dækning af rejseudgifter og udgifter til sygeforsikring i den første tid i 

hjemlandet. 

Ifølge loven er kommunerne forpligtet til at vejlede personer omfattet af integrationsloven om mulighederne 

for repatriering efter repatrieringsloven. Kommunerne er således forpligtet til at orientere om, at mulighe-

derne om repatriering eksisterer, mens ansvaret for orienteringen om de konkrete ordninger og regler ligger 

hos Dansk Flygtningehjælp.  

Jobcenter Brøndbys plan for information om repatriering består af: 

 Informationsmøde mellem relevante kommunale medarbejdere (Jobcenter, Borgerservice m. fl.) og 

Dansk Flygtningehjælp om det konkrete indhold af repatrieringsordningen. 

 Besøg af repatrieringskonsulent fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i for-

bindelse med udarbejdelse af informationsstrategi over for personer omfattet af integrationsloven. 

 Distribution af Dansk Flygtningehjælps informationsmateriale via Jobcenter, Borgerservice, almene 

boligselskaber og indvandrerforeninger. Distributionen vil være målrettet folkepensionister og per-

soner, som er tilkendt førtidspension. 

 Oprettelse af et særligt servicespor i Borgerservice for personer, der ansøger om repatriering 

 Information om mulighederne for repatriering på kommunens hjemmeside og intranet. 

 Samarbejde med lokale medier om oplysning om mulighederne for repatriering. 

 Såfremt det er teknisk muligt ovevejes det, at udsende brev med informationsmateriale til målgrup-

pen ved hjælp af de kommunale fagsystemer. 


