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SAMARBEJDET MED VIRKSOMHEDERNE
SKAL FORTSAT STYRKES,
OG DE LEDIGE SKAL I JOB OG DET SKAL SKE
GENNEM KOMPETENCELØFT/UDDANNELSE
Så klart har beskæftigelsesudvalget formuleret den
politiske ambition med Beskæftigelsesplan 2021 –
2022. Vi har i Beskæftigelsesudvalget derfor udpeget
otte fokusområder og sat syv ambitiøse mål som skal
efterleve den politiske ambition.
Vi har i Beskæftigelsesudvalget et ønske om,
at Beskæftigelsesplan 2021 – 2022 binder enderne
sammen, lige fra Kommuneplanstrategien til
Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen, henover
byrådets tværpolitiske mål til selve udvalgsstrategien.
Disse er Beskæftigelsesudvalgets pejlemærker, og vi
har på baggrund af dem formuleret otte fokusområder
som favner disse:
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1.

Unge skal i uddannelse og i job

2.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige
og kvalificerede arbejdskraft

3.

Jobparate og tilflyttere skal i beskæftigelse

4.

Udsatte borgere skal tættere på arbejdsmarkedet

5.

Sygefraværet i arbejdsstyrken skal nedbringes

6.

Flygtninge og familiesammenførte skal være
selvforsørgende

7.

Det skal være attraktivt for ledige at blive
iværksætter

8.

Rettigheder og pligter skal overholdes,
og socialt bedrageri skal bekæmpes

De otte fokusområder er et udtryk for, hvordan vi i
Beskæftigelsesudvalget ønsker at løfte vores del af
ansvaret for kommunens udvikling i de kommende år.
Og et udtryk for at vi vil bidrage til løsningen af kerneopgaven:

VI SKAL STYRKE BORGERNES
MULIGHEDER FOR AT MESTRE
EGEN TILVÆRELSE,
OG I SAMARBEJDE MED
BORGERNE, SIKRE AT ALLE KAN
INDGÅ I RELEVANTE
FÆLLESSKABER
Beskæftigelsesplan 2021 – 2022 er endvidere
udvalgets drejebog for Center for Arbejdsmarked, som
i samarbejde med kommunens øvrige centre, eksterne

samarbejdspartnere, uddannelsesinstitutionerne og
ikke mindst virksomhederne, skal omsætte vores
ambitioner til handling.
Beskæftigelsesplanen er, som noget nyt, gældende
for en 2-årig periode. En beslutning, som er truffet
i erkendelse af, at det tager tid at indfri ambitiøse
mål. I samme ånd bygger beskæftigelsesplanen i vid
udstrækning videre på indsatser, investeringer og
erfaringer fra beskæftigelsesplan 2020.
Efter en lang periode med tab af arbejdspladser, har
vi siden 2015 igen oplevet en stigning i antallet af
arbejdspladser i kommunen, i 2019 var antallet dog
endnu ikke helt nået op på niveauet for 2012.
Hvorledes Covid-19 pandemien vil påvirke antallet af
arbejdspladser og i hvor lang tid, er stadig usikkert.
Det er sådan set heller ikke det en beskæftigelsesplan
skal dreje sig om – det er i stedet for ambitionerne,
som udtrykker det klare politiske fingeraftryk på den
kommende arbejdsmarkedsindsats.
Beskæftigelsesplanen er disponeret således, at der
i afsnit 1 er en oversigt over de syv ambitiøse resultatmål, som i 2021 – 2022 skal være styrende for
beskæftigelsesindsatsen.

I afsnit 2 er der en beskrivelse og en analyse af den
aktuelle arbejdsmarkedssituation i Guldborgsund
Kommune, som danner udgangspunkt for
beskæftigelsesindsatsen.
Afsnit 3 starter med en præsentation af de politiske
strategier og mål, som danner rammen for
Beskæftigelsesudvalgets 8 fokusområder.
I de efterfølgende afsnit beskrives hver af de 8 fokusområder og hvilke strategier, indsatser og mål, der
skal være ledetråde i udmøntningen af
Beskæftigelsesplanen.
God læselyst!
Ole K. Larsen
formand for Beskæftigelsesudvalget i Guldborgsund
Kommune

OLE K. L ARSEN
F O R M A ND F O R
B E SK Æ F T IG E L SE SU DVA LG E T
I G U L DB O RG SU ND KO MM U NE
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1.
RESULTATMÅL I
BESKÆFTIGELSESPLAN 2021 – 2022
MÅL 1
Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse
i Guldborgsund Kommune for unge under 30 år på
a-dagpenge og uddannelseshjælp må ikke overstige
den gennemsnitlige varighed i den sammenlignelige
kommuneklynge (Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe
og Stevns kommuner).
MÅL 2
Der skal ske en stigning i forhold til 2019 af igangværende opkvalificeringsforløb inden for AMU, EUD,
SOSU og voksenlærlinge.
MÅL 3
Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse i
Guldborgsund Kommune for henholdsvis
a-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af sygedagpenge og jobafklaringsforløb må ikke overstige den gennemsnitlige
varighed i den sammenlignelige kommuneklynge
(Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns
kommuner).
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MÅL 4
Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere,
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere,
aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og
selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsesmodtagere,
der har ordinære løntimer i Guldborgsund Kommune,
skal som minimum være på niveau med den sammenlignelige kommuneklynge (Lolland, Vordingborg,
Næstved, Faxe og Stevns kommuner).
MÅL 5
Andelen af de 16-66 årige i befolkningen på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb i Guldborgsund
Kommune skal reduceres fra 2020 til 2021.
MÅL 6
Andelen af flygtninge og familiesammenførte i
beskæftigelse i Guldborgsund Kommune skal i 2021
være højere end i 2020, og spændet mellem andelen i
kommunen og den sammenlignelige kommuneklynge
(Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns
kommuner) skal ultimo 2021 være halveret ift.
året før.

MÅL 7
Andelen af ledige, der har gennemført et tilbud om
iværksætteri, og som er blevet selvforsørgende 6
måneder efter afsluttet forløb, skal være på minimum
på 65 procent.
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2.
ARBEJDSMARKEDSSITUATIONEN
I dette afsnit beskrives og analyseres den nuværende
arbejdsmarkedssituation i Guldborgsund Kommune.
Det er vigtigt at have indblik i arbejdsmarkedssituationen, da beskæftigelsesindsatsen og resultatmålene i Beskæftigelsesplanen, tager udgangspunkt i
den.

færre arbejdspladser i Guldborgsund Kommune end i
2012.

BESK ÆF TIGELSEN OG ANTAL ARBEJDSPL ADSER

Som det fremgår af figuren, har Region Sjælland og
den sammenlignelige kommuneklynge (Lolland,
Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner)
haft en mere positiv udvikling i antal arbejdspladser
fra 2012 til 2019 end Guldborgsund Kommune.

Efter et fald i antal arbejdspladser i forlængelse af
finanskrisen har der fra 2015 til 2019 været en stigning
i antallet af arbejdspladser i Guldborgsund Kommune,
jf. figur 2.1. I 2019 var der på den baggrund 2 pct.

Antallet af arbejdspladser er i 2020 faldet i hele landet,
herunder i Guldborgsund Kommune, den sammenlignelige kommuneklynge og Region Sjælland,
TA B E L 2.1. U DV IK L IN G E N I
A N TA L A R B E JDSP L A DSE R I
G U L DB O RG SU ND
KO MM U NE, DE N SA MME NL IG NE L IG E KO MM U NEK LY N G E (LO L L A ND,
VO R DIN G B O RG, N Æ S T V E D,
FA XE O G S T E V N S
KO MM U NE R) O G R E GIO N
S JÆ L L A ND, 2012 – 2021
(2012 = INDE K S 100)

106
104
102
100
98
96
94
92
90

2012

2013

2014

Guldborgsund

2015

2016

2017

2018

Sammenlignelige kommuner

2019

2020

Region Sjælland

K IL DE: S T Y R E L SE N F O R A R B E J DSM A R K E D O G R E K RU T T E R IN G (S TA R)
C O LO U R B OX

8

2021

på grund af Covid-19 pandemien. Ifølge prognose
udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR) forventes antallet af
arbejdspladser i 2021 at stige svagt i forhold til 2020.

i

ARBEJDSKR AFTBEHOVET IFM.
ETABLERINGEN AF FEMERN
BÆLT-TUNNELEN
Det direkte arbejdskraftbehov omfatter
den arbejdskraftefterspørgsel, som projektet
genererer i forbindelse med selve udførelsen
af arbejdet i anlægsfasen. Det omfatter både
projektering- og anlægsarbejdet, byggeledelse
og tilsyn.
Det indirekte arbejdskraftbehov, dvs.
den arbejdskraftefterspørgsel, som projekter
skaber hos leverandørerne af byggematerialer, maskiner og serviceydelser (eksempelvis
vedligehold og reparation mv.).
Det afledte arbejdskraftbehov omfatter
den arbejdskraftefterspørgsel, der opstår som
et resultat af de øgede indkomster hos de
direkte og indirekte beskæftigede. De øgede
indkomster vil resultere i øget forbrug, der
igen vil resultere i øget produktion og
beskæftigelse.

Udviklingen i antal arbejdspladser i Guldborgsund
Kommune har stor indvirkning på antal beskæftigede
med bopæl i Guldborgsund Kommune. Udviklingen i
antal beskæftigede med bopæl i kommunen går
således ofte samme vej som udviklingen i antal
arbejdspladser i kommunen. Fra 2012 til 2015 faldt
antallet af beskæftigede med bopæl i Guldborgsund
Kommune med 1.140 personer, hvorefter der frem til
2019 skete en stigning i beskæftigelsen med bopæl i
kommunen med 560 personer. Covid-19 pandemien
betød, at der fra 2019 til 2020 skete et fald i
beskæftigelsen med 590 personer.

•
•
•
•

Etablering af fast forbindelse under Femern Bælt,
2021 - 2028
Byggeri af en ny Storstrømsbro og fjernelse af den
gamle bro, 2018 - 2023
En modernisering og udbygning af jernbanenettet
mellem Ringsted og Rødby, 2015 - 2024
Byggeri af Universitetshospital i Køge, 2016 - 2023

2020 er en række forberedende arbejder til Femernforbindelse igangsat. Den officielle byggestart på
Femern Bælt-tunnelen påbegyndes imidlertid 1. januar
2021. Ifølge en rapport udarbejdet af COWI i 2018
forventes der at være et meget stort direkte,
indirekte og afledt arbejdskraftbehov af etableringen
af Femern Bælt-forbindelsen. Allerede i 2021
forventes etableringen af Femern Bælt-tunnelen og
den nye Storstrømsbro ifølge COWI at medføre et
direkte, indirekte og afledt arbejdskraftbehov på ca.
4.300 fuldtidsjob. En meget stor del af det direkte
arbejdskraftbehov vil være besat af specialiserede

Beskæftigelsesudviklingen i Guldborgsund Kommune
i 2021 og de kommende år påvirkes af følgende store
infrastrukturprojekter:

F IG U R 2.2. L E DIG HE DE N
I P C T. A F A R B E JDSST YRKEN I
G U L DB O RG SU ND
KO MM U NE, DE N SA MME NL IG NE L IG E KO MM U NEK LY N G E (LO L L A ND,
VO R DIN G B O RG,
N Æ S T V E D, FA XE O G
S T E V N S KO MM U NE R) O G
R E GIO N S JÆ L L A ND,
2012 –2021
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medarbejdere – såkaldte brobizzere – som de
udenlandske konsortier, der skal bygge tunnelen, har
med fra udlandet. Den lokale arbejdskraft forventes
derfor kun i mindre grad at få jobs på selve tunnelbyggeriet.
Den lokale arbejdskraft har til gengæld gode
muligheder for at få gavn af det indirekte og afledte
arbejdskraftbehov i forbindelse med etableringen af
Femern Bælt-forbindelsen.
LEDIGHEDEN

Siden 2012 har der generelt været en faldende
ledighed. Fra 2012 til 2014 skyldtes faldet, at arbejdsstyrken faldt mere end beskæftigelsen. Ledigheden
er dog steget markant fra 2019 til 2020 på grund af
covid-19 pandemien, jf. figur 2.2. I oktober 2020 var
ledigheden i Guldborgsund kommune på 1.158
personer. Til sammenligning var 1.044 personer ledige
i oktober 2019.
Som det også fremgår af figur 2.2, har der været den
samme udvikling i ledigheden i den sammenlignelige
kommuneklynge og Region Sjælland. Ledighedsprocenten er dog højere i Guldborgsund Kommune end
i Region Sjælland og den sammenlignelige
kommuneklynge.
STAR forventer, at ledigheden i 2021 vil falde.
Det skyldes bl.a. byggestarten på Femern Bælttunnelen. STAR’s prognose er dog forbundet med stor
usikkerhed på grund af Covid-19 pandemien.
PAR ADOKSER PÅ ARBEJDSMARKEDET
På nuværende tidspunkt er ledigheden lav blandt
mange faggrupper med en faglært eller videregående
uddannelse. For nogle faggrupper ligger ledigheden på
2-3 pct. Det gælder blandt andet inden for social- og
sundhedsområdet samt bygge- og anlægsvirksomhed.

Region Sjælland

K IL DE: S T Y R E L SE N F O R A R B E J DSM A R K E D O G R E K RU T T E R IN G (S TA R)
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Ud over de ca. 1.500 ledige modtager ca. 2.800 andre
borgere i den erhvervsaktive alder offentlig forsørgelse
i Guldborgsund Kommune. Det drejer sig om
sygemeldte borgere, borgere der ikke vurderes at
være jobparate samt borgere med varigt nedsat
arbejdsevne.
Det er væsentligt for kommunens fremtidige vækstmuligheder og finansieringen af fremtidens velfærd,
at arbejdskraftudbuddet matcher virksomhedernes
efterspørgsel efter arbejdskraft. Guldborgsund
Kommune har af den grund fokus på at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
Borgere på offentlig forsørgelse skal derfor hjælpes
hurtigst muligt i job eller uddannelse. Det gælder især

borgere, der er jobparate eller uddannelsesparate.
For aktivitetsparate borgere, der har andre problemer
end ledighed, kan det være nødvendigt at igangsætte
en længerevarende, tværfaglig indsats for at få dem
helt eller delvist i job. I sidste ende er målet for alle
borgere på offentlig forsørgelse, at de bliver selvforsørgende og kan tage hånd om deres eget liv.
Tabel 2.1 viser, at 9.486 personer i Guldborgsund
Kommune var på offentlig forsørgelse i oktober 2020.
Det svarer til 25,9 pct. af de 18-67 årige. I de
sammenlignelige kommuneklynge var 21,9 pct.
offentligt forsørgede.

TA B E L 2.1. P E R S O NE R O MR E G NE T T IL F U L DT IDSP E R S O NE R PÅ OV E R F Ø R SE L SINDKO M S T E R I G U L DB O RG SU ND
KO MM U NE, O K TO B E R 2012 T IL O K TO B E R 2020, U DV IK L IN G 2012-2020 O G A NDE L A F B E F O L K NIN G E N
(18 – 66 Å R) I G U L DB O RG SU ND O G DE N SA MME NL IG NE L IG E KO MM U NE K LY N G E
(LO L L A ND, VO R DIN G B O RG, N Æ S T V E D, FA XE O G S T E V N S KO MM U NE R)

Oktober
2010
A-dagpenge mv.
Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
Integrationsydelse
Revalidering inkl. forrevalidering
Sygedagpenge
Jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Førtidspension
Fuldtidspersoner i alt
K IL DE: J O BINDSAT S.DK
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1253

Oktober
2020

Udv. i pct., 2010-2020
Guldborgsund

Klyngen

-36%

-34%

1%

-38%

-31%

-45%

6%

10%

0
191
562
4.184

796
985
465
207
71
992
206
204
206
987
3.663

8%
76%
-12%

10.505

9.486

-10%

1.648
103
937

Andel, Oktober 2010
Guldborgsund

Klyngen

-33%
55%
-11%

2,2%
2,7%
1,3%
0,6%
0,2%
2,7%
0,6%
0,6%
0,6%
2,7%
10,0%

2,4%
1,6%
0,9%
0,3%
0,1%
2,6%
0,4%
0,4%
0,4%
2,6%
8,4%

-17%

25,9%

21,9%

Det fremgår af nedenstående tabel 2.2, hvor lang tid
personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund
Kommune i gennemsnit er på offentlig forsørgelse.
I tabellen angiver et negativt tal i den højre kolonne,
at personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund
Kommune generelt er kortere tid på offentlig
forsørgelse end personer på offentlig forsørgelse i de
sammenlignelige kommuner.

FOKUS PÅ
INITIATIVER
DER FÅR
UNGE TIL AT
PÅBEGYNDE
OG GENNEMFØRE
EN UDDANNELSE
TA B E L 2.2. DE N G E NNE M SNI T L IG E VA R IG HE D I A N TA L U G E R PÅ O F F E N T L IG F O R S Ø RG E L SE I
G U L DB O RG SU ND KO MM U NE O G F O R SK E L L E N I VA R IG HE DE N ME L L E M G U L DB O RG SU ND KO MM U NE O G DE N
SA MME NL IG NE L IG E KO MM U NE K LY N G E (LO L L A ND, VO R DIN G B O RG, N Æ S T V E D, FA XE O G S T E V N S KO MM U NE R)
F O R P E R S O NE R PÅ F O R SK E L L IG E T Y P E R O F F E N T L IG F O R S Ø RG E L SE, SE P T E MB E R /O K TO B E R 2020

A-dagpengemodtagere (sept)
Kontanthjælpsmodtagere (okt)
Uddannelseshjælpsmodtagere (okt)
Sygedagpengemodtagere (sept)
Jobafklaringsforløbsmodtagere (okt)
Ledighedsydelsesmodtagere (okt)

Guldborgsund

Forskel mellem
Guldborgsund og klyngen

39,8 uger
130,3 uger
80,3 uger

-0,7 uger
6,3 uger
-10,1 uger

43,5 uger

1,2 uger

138,3 uger

3,7 uger

59,9 uger

-0,8 uger

K IL DE: J O BINDSAT S.DK
C O LO U R B OX

11

3.
FOKUSOMRÅDER OG
INDSATSER
Udfordringen aktualiseres yderligere af de kommende
infrastrukturprojekters arbejdskraftbehov. Det er helt
afgørende, at vores lokale arbejdsstyrke kan spille en
vigtig rolle i de kommende store anlægsprojekter og
ikke mindst udfylde de afledte jobåbninger, der
forventes at opstå i kølvandet på anlægsprojekterne.
Derfor vil der være særligt fokus på at uddanne og
opkvalificere ledige til at mestre virksomhedernes
behov for arbejdskraft.
Beskæftigelsesplan 2021 – 2022 tager udgangspunkt
i Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi for 2019 –
2022 og Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021.
Fokusområderne i Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi ser således ud:
•

•

12

Flere jobparate skal i beskæftigelse, og flere
aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet
For de unge skal det være attraktivt at være i
job eller beskæftigelse

•

Samarbejdet med virksomhederne skal
styrkes med fokus på viden og attraktivitet

•

Flere flygtninge og familiesammenførte skal
være selvforsørgende

•

Uddannelsesniveauet skal hæves, og skal
medvirke til at virksomheder får adgang til
kvalificeret arbejdskraft

•

Flere personer med handicap skal i
beskæftigelse

•

Virksomhederne skal sikres den nødvendige
og kvalificerede arbejdskraft

•

•

Flere flygtninge/familiesammenførte skal være
selvforsørgende
Det skal være attraktivt for ledige at blive
iværksætter

Beskæftigelsesministeren har fastsat følgende
beskæftigelsespolitiske mål for 2021:

Som følge heraf indeholder Beskæftigelsesplan 2021 –
2022 nedenstående 8 fokusområder:
1.

Unge skal i uddannelse og job

2.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og
kvalificerede arbejdskraft

•

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

3.

Jobparate og tilflyttere skal i beskæftigelse

•

Flere ledige skal opkvalificeres

4.

Udsatte borgere skal tættere på arbejdsmarkedet

5.

Sygefraværet i arbejdsstyrken skal nedbringes

6.

Flygtninge og familiesammenførte skal være
selvforsørgende

7.

Det skal være attraktivt for ledige at blive
iværksætter

8.

Rettigheder og pligter skal overholdes,
og socialt bedrageri skal bekæmpes

3.1
UNGE SKAL I UDDANNELSE OG JOB
Dette fokusområde relaterer sig til Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi 2019 – 2022 om at det
”For de unge skal være attraktivt at være i job eller
uddannelse”, samt beskæftigelsesministerens
beskæftigelsespolitiske mål om at: Flere ledige skal
opkvalificeres samt Alle ledige skal have en værdig
sagsbehandling.
Manglende uddannelse øger risikoen betydeligt for
ledighed, og der ligger derfor en stor udfordring i at få
de unge til at påbegynde og gennemføre en
uddannelse.
Udfordringen aktualiseres yderligere af de store
infrastrukturprojekters arbejdskraftbehov. Det er helt
afgørende, at vores lokale arbejdsstyrke kan spille en
vigtig rolle i de store anlægsprojekter og ikke mindst
udfylde de afledte jobåbninger, der forventes at opstå i
kølvandet på anlægsprojekterne. Desuden er det vigtig
for udviklingen af vores lokalområde generelt, at virksomhederne kan få den kvalificerede arbejdskraft, som
de efterspørger. Den offentlige sektor vil især inden for
sundheds- og omsorgsområdet være udfordret i
forhold til at kunne rekruttere den fornødne arbejdskraft. En betydelig del af de ansatte indenfor sundheds- og omsorgsområdet er således +55 år og vil
derfor i løbet af få år forlade arbejdsmarkedet.

Samtidig vokser antallet af +80 årige med deraf
voksende behov for ældrepleje. Det er derfor vigtigt at
have et særligt fokus på at få de unge til at gå i gang
med en uddannelse eller få dem motiveret til at få et
job.

STR ATEGI, INDSATS OG MÅL FOR AT UNGE KOMMER I
UDDANNELSE ELLER JOB

Guldborgsund Kommune har fokus på følgende i
indsatsen for at få unge i uddannelse eller job:

I den ordinære indsats over for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse er der stort fokus på
at motivere, opkvalificere og i sidste ende også på at
uddannelsespålægge de unge til at påbegynde
uddannelse inden for områder, hvor der efterfølgende
er gode jobmuligheder, fx inden for byggeriet og
sundheds- og omsorgsområdet.

•

For Center for Arbejdsmarked er det vigtigt, at de
ledige mødes med en individuelt tilrettelagt, aktiv og
jobrettet samtaleindsats, som sigter på at bringe den
enkelte borger hurtigst muligt i job/selvforsørgelse
eller ordinær uddannelse. Til brug for at sikre dette,
anvendes en model for samtalestyring, den såkaldte
”ABC-model”, som med sin metodiske tilgang sikrer
et jobrettet fokus. Samtidigt lægges der i samtalerne
vægt på at arbejdsmarkedskonsulenterne fungerer
som ”brobygger” mellem regler og borger, og hvor der
altid skal være en lyttende og anerkendende tilgang
med fokus på en tydelig kommunikation om rammer,
vilkår og aftaler.

•

Ledigheden blandt de 16 – 24 årige var i juni 2020 på
3,3 pct., hvilket er en stigning på 0,7 procentpoint i
forhold til juni 2019. På landsplan lå ledigheden i juni
2020 på 2,6 pct. For de 25 – 29 årige var ledigheden
i juni 2020 på 8,8. I juni 2019 lå ledigheden for denne
gruppe på 7,1 pct. På landsplan lå ledigheden på 9,1
pct. i juni 2020. I alt var 286 16 – 29 årige ledige i juni
2020. I alt har Guldborgsund Kommune 296
uddannelsesparate og 263 aktivitetsparate.

•
•

At der gennem en tidlig indsats og via et
helhedsorienteret og tværgående samarbejde
fokuseres på at gøre det attraktivt at være i
job eller uddannelse
At samarbejdet med områdets uddannelsesinstitutioner udvikles og udvides
At de unges potentialer udnyttes og opkvalificeres til ledige job
At inddrage foreningslivet i arbejdet med de
udsatte unge.

Den kommunale ungeindsats skal få flere i uddannelse
Den 1. august 2019 trådte den nye lov om kommunal
indsats for unge under 25 år (KUI) i kraft. Med loven
har kommunerne fået det fulde ansvar for alle unge
under 25 år, indtil den unge har gennemført en
ungdomsuddannelse eller er kommet i beskæftigelse.
Det fremgår af loven, at der skal etableres en ungeindsats, der koordinerer den samlede indsats på tværs
af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for
unge under 25 år.
KUI Guldborgsund er et formelt relationelt samarbejde
mellem Center for Børn & Læring (Ungdommens
Uddannelsesvejledning) og Center for Arbejdsmarked
(Unge & Uddannelse). Samarbejdet foregår i såkaldte
læringsfællesskaber, der for de 15 – 17 årige mødes
hver 6. uge, og for de 18 – 24 årige mødes hver 14.
dag.
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Samspillet skal føre til en helheds- og koordineret
indsats, der understøtter, at flere unge kvalificeres til
at gennemføre en erhvervskompetencegivende
uddannelse. Ifølge Folketingets ”Aftale om bedre veje
til uddannelse og job” skal de unge mødes med en
håndholdt og koordineret indsats på tværs af KUI og
FGU-institutioner.

Mentorindsatsen over for de mere ressourcesvage
unge tilrettelægges primært som gruppetilbud og i
enkelte tilfælde som individuelle tilbud baseret på en
vurdering af, hvordan man opnår den største effekt i
forhold til at fastholde dem i uddannelse. Ved gruppetilbud opnås det samtidigt, at der etableres et socialt
netværk, som den unge kan blive del af.

Til gruppen af unge under 25 år, som ikke umiddelbart
kan påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, bliver der arbejdet
målrettet med, at den unge kan påbegynde den
Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Der vil også fortsat være fokus på muligheden for at
øge anvendelsen af mentorordning i forbindelse med
virksomhedsrettede tilbud. Virksomhedsmentorer kan
være vigtige nøglepersoner i indsatsen for at bringe
personer, der har et særligt og individuelt behov,
nærmere beskæftigelse eller uddannelse på ordinær
vis.

Målgrupperne for FGU er personer, som ved
uddannelsesstart ikke er fyldt 25 år, og som
•
•
•
•

ikke er omfattet af undervisningspligten
ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
ikke er i minimum halvtidsbeskæftigelse
har behov for en særlig forberedende indsats
for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller
komme i beskæftigelse.

BESK ÆF TIGELSESTILBUD SK AL AFKL ARE, MOTIVERE
OG OPKVALIFICERE

Center for Arbejdsmarkeds beskæftigelsestilbud til
unge uden uddannelse har ligesom det tværgående
samarbejde fokus på at afklare, opkvalificere og
motivere de unge til at tage en uddannelse, ligesom
tilbuddene skal være med til at mindske
uddannelsesfrafaldet. Eftersom ungegruppen er i
kontinuerlig forandring, er der behov for løbende at
tilpasse tilbuddene til målgruppens behov.
Derudover er der fokus på at anvende mentorer i
indsatsen. Indsatsen tilrettelægges som en fleksibel
og målrettet indsats i forhold til at fastholde de unge i
uddannelse.
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De unge, som vurderes at kunne påbegynde en
uddannelse, skal enten i uddannelse eller
beskæftigelsestilbud, så som straksaktivering,
virksomhedsrettet aktivering, herunder i projekt
”Rekruttering fra Kanten” - se afsnit 3.4, vejledning og
nyttejob, hvorfor Beskæftigelsesudvalget arbejder på
en udvidelse af nytteindsatsen, så den omfatter alle
unge-grupper.
Guldborgsund Kommune er godkendt som frikommune
under temaet ”Børn, som vores vigtigste ressource”.
Et af sporene handler om, at unge skal have en
uddannelse, og her har Center for Arbejdsmarked fået
godkendt et forsøg for unge mellem 18 og 29 år. Målet
med forsøget er at forbedre målgruppens forudsætninger for at gennemføre en uddannelse eller fastholde
tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Forsøget giver hjemmel til, at misbrugsbehandling,
udredning og behandling for psykisk eller somatisk
sygdom m.m. kan udskyde ret og pligt tilbud. Disse
tiltag kan indgå som en del af indsatsen for at sikre, at
borgere får tid og hjælp til at stabilisere deres sygdom,
får misbrug under kontrol og/eller får de basale
strukturer i tilværelsen på plads. Et af de afgørende
punkter i forsøget er et forpligtende samarbejde, hvor

de unge skal følge de individuelt aftalte foranstaltninger, der sættes i stedet for eller kombineres med
beskæftigelsestilbuddet.
Forsøget startede efteråret 2018 og løber frem til 31.
december 2021.
Center for Arbejdsmarked udvikler løbende på den
aktive indsats, således at tilbuddene bedst muligt
matcher de aktuelle målgrupper, herunder de tilbud,
som AM-Projekt (kommunale beskæftigelsestilbud)
gennemfører og de tilbud/projekter, som eksterne
aktører gennemfører.
Der afprøves løbende nye tiltag af for at optimere
effekten af indsatsen. Som eksempel herpå har Center
for Arbejdsmarked medio 2019 og 2020 indgået aftale
med 2 private aktører om forløb, hvor udsatte borgere,
herunder unge, i første omgang skal trænes i motivation, samarbejde, engagement og forståelse for de krav,
som stilles på arbejdsmarkedet. I forlængelse af dette
forløb skal de to private aktører skaffe deltagerne i job
med ordinære løntimer. De private aktører aflønnes i
høj grad ud fra, hvor mange borgere de får i job.
HÅNDHOLDT OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

Med virkning fra marts 2020 er der igangsat en øget
fastholdelsesindsats for ungegruppen, så flere af dem
på kort sigt gennemfører en ordinær uddannelse.
Den øgede indsats sker i kraft af en business case,
hvor der som investering er ansat 2 såkaldte ”fastholdelsesguides”. Disse ”fastholdelsesguides” skal fastholde de unge i den uddannelse, de er i gang med, og
støtte udsatte unge i overgangen fra uddannelseshjælp
til SU for at sikre en stabil overgang. Derudover skal
de 2 ”fastholdelsesguides” iværksætte en opsøgende
og forebyggende indsats ift. unge, der er påbegyndt
en uddannelse for at undgå at de bliver frafaldstruede.
Guiderne kan også rykke ud med kort varsel til unge,
der har akut behov for støtte i deres uddannelsesforløb, såvel som de kan bistå uddannelsesinstitutionerne med viden om, hvor der kan hentes

relevant støtte til de unge, og koordinere støtte der,
hvor kontaktpersonstøtten under den Kommunale
Ungeindsats (KUI) ikke er tilstrækkelig.
Fastholdelsesindsatsen sker i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, primært SOSU-skolen, CELF,
VUC og FGU. Business casen løber frem til 31.12.2022.
SAMARBEJDE SK AL ØGE EFFEK TEN

Indsatsen for at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse skal være kendetegnet ved at
være tværgående og helhedsorienteret, hvor man
arbejder efter fælles mål, og leverer en intensiv og
individuel indsats.
Guldborgsund Kommune skal også fremover spille en
central rolle i vejledning af de unge, hvor kendskabet
til målgruppen er afgørende for en god effekt. Center
for Arbejdsmarked vil derfor lægge op til et fortsat
samspil med områdets uddannelsesinstitutioner med
henblik på at videreudvikle indsatsen over for de unge.
Også samspillet med andre centre i Kommunen og
interessenter i øvrigt, der direkte eller indirekte kan
påvirke de unges muligheder for at gennemføre en
uddannelse, skal fortsat udvikles med fokus på
samarbejde, koordinering og dialog.

årige, som har eller har haft en børnesag.
Dog omfatter målgruppen ikke unge i efterværn.
Samarbejdet har til formål at sikre en helhedsorienteret overgang til voksen-delen ved at sikre
kontinuiteten i forhold til de centre i Kommunen, som
overtager forpligtelsen over for den unge.
Samarbejdet med foreningslivet skal udbygges.
Foreningslivet repræsenterer sociale fællesskaber,
som især udsatte unge kan få gavn af, og blive en del
af. Center for Arbejdsmarked vil derfor i samspil med
Center for Borger & Branding etablere en samarbejdsmodel for, hvorledes de unge i højere grad kan blive
en del af foreningslivet. Foreningsbrobygger kan med
fordel indgå i dette samarbejde. Desuden kan GUR
(Guldborgsund Unge Råd) inddrages med henblik på at
give råd og vejledning i forhold til indsatsen.
T VÆRGÅENDE INDSATSER FOR UNGE MELLEM
15 OG 17 ÅR SAMT EF TERVÆRN

Indsatsen i forhold til udsatte familier vil ske i et tværgående samarbejde med Center for Familie & Forebyggelse.

Et af disse samspil sker med Den Boligsociale Fond,
der har etableret ”Center for Trivsel og udvikling”
(CTU) til at køre et projekt for børn og unge fra
familier med alkohol- eller stofproblemer på LollandFalster. Formålet er at tilbyde en behandling, som
styrker deres evne til håndtere de problemer, der er
forbundet med at være en del af en familie med
rusmiddelproblemer. Formålet er samtidig at forebygge
udviklingen af misbrug hos børn og unge ved at bryde
misbrugsmønstre.

Den socialfaglige indsats over for de unge mellem 15
og 17 år samt efterværn vil fortsat have fokus på at
fastholde de unge i uddannelsessporet og vil blive
tilrettelagt ud fra hensynet til gruppens kompleksitet i
forhold til ressourcer, barrierer og behov. Efterværn er
et kommunalt tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der
indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson eller
været anbragt uden for hjemmet. Den forebyggende
såvel som den anbringende indsats vil fortsat være
højt prioriteret. Efterværnsindsatsen vil blive tilrettelagt så den i høj grad kombinerer tiltag under
henholdsvis arbejdsmarkedslovgivningen og serviceloven.

Sammen med Center for Socialområdet og
Ungdommens Uddannelsesvejledning indgår Center
for Arbejdsmarked i et tværgående samarbejde, det
såkaldte ”Ung til voksen”. Målgruppen er de 15 – 25

Guldborgsund Kommune igangsatte i 2019 et projekt
finansieret af satspuljemidler, hvor der er investeret
intensivt i efterværn for udsatte 18 – 23 årige unge.
Formålet er at støtte overgangen til et selv-

stændigt voksenliv ved at sikre, at de unge i målgruppen kommer i gang med uddannelse og
beskæftigelse og kommer i egen bolig. Et af
resultaterne skal være, at der er en positiv
progression i de unges udvikling ift. opstart og
gennemførelse af ungdomsuddannelse, tilknytning til
arbejdsmarkedet og psykisk trivsel samt i forhold til
kriminalitet, stofmisbrugsbehandling og hjemløshed.
Projektperioden løber frem til 31.12.2020, men det
forventes, at projektet bliver forlænget ind i 2021.
Indsatsen i forhold til udsatte familier kan ske i et
tværgående samarbejde med Center for Familie &
Forebyggelse. I det omfang det er muligt og relevant,
anvendes GUSA’s dialogværktøj. GUSA lægger op til,
at indsatsen på det sociale område og uddannelsesområdet styrkes, og at borgeren inddrages aktivt i
at finde løsninger i samarbejde med fagpersonerne
omkring den unge.
OVERSIGT OVER STR ATEGI, INDSATS OG
RESULTATMÅL

Af oversigten på næste side fremgår strategien,
indsatsen og målsætningen for, hvordan flere unge
kommer i uddannelse eller job.

15

UNGE SK AL I UDDANNELSE OG JOB

G ULDB O RG S UND KO MMUNE S S TR ATEGI O G INDS AT S
FO R AT UNG E KO MME R I UDDA NNE L S E E LLE R J O B

M Å L FO R INDS AT S E N

Tværfagligt samarbejde skal få flere i uddannelse
Relationelt samarbejde med Børn & Læring
(Ungdommens Uddannelsesvejledning om den Kommunale Ungeindsats) (KUI)
Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter
Tværgående samarbejde i Kommunen og med andre kommuner
Samarbejde med civilsamfundet
Tidlig indsats skal sikre, at alle kan kompetenceudvikles –
uanset forudsætninger
Individuelt tilrettelagte tilbud
Bred vifte af tilbud, der matcher alle målgrupper
Straksaktivering
Samtaler skal uddannelsesmotivere:
Løbende opfølgning på uddannelsespålæg og rådighed for åbenlyse
uddannelsesparate og uddannelsesparate
Samtaleforløb tilpasses den unges behov
Vægte uddannelser med efterfølgende gode jobmuligheder
Holde stort fokus på individuelt afftalte uddannelsesplaner
Beskæftigelsestilbud skal uddannelsesafklare, uddannelsesmotivere
og mindske frafald fra uddannelse
Mentortilbud og -støtte
Uddannelsesforberedende forløb
Virksomhedspraktikplads
Vejlednings- og opkvalificeringsforløb
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Den gennemsnitlige varighed i Guldborgsund Kommune på offentlig forsørgelse for unge under 30
år på a-dagpenge og uddannelseshjælp må ikke
overstige den gennemsnitlige varighed i den sammenlignelige kommuneklynge (Lolland, Vordingborg,
Næstved, Faxe og Stevns kommuner).
Der skal ske en stigning i forhold til 2019 af igangværende opkvalificeringsforløb for unge under 30 år
inden for AMU, EUD, SOSU og voksenlærlinge.

C O LO U R B OX

17

3.2.
VIRKSOMHEDERNE SK AL SIKRES DEN NØDVENDIGE
OG KVALIFICEREDE ARBEJDSKR AFT

Dette fokusområde relaterer sig til Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi 2019 – 2022 om at
”Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med
fokus på viden og attraktivitet” og ”Uddannelsesniveauet skal hæves, samt beskæftigelsesministerens
beskæftigelsespolitiske mål: ”Virksomhedernes skal
sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft”.
Kommunens vækstmuligheder er afhængig af,
at virksomhederne kan rekruttere den nødvendige
og kvalificerede arbejdskraft. Det er derfor en vigtig
opgave for Center for Arbejdsmarked at understøtte
virksomhederne i at få og fastholde den arbejdskraft,
de har behov for. Derfor skal virksomhedernes behov
og fremtidige jobåbninger afdækkes, så uddannelse og
opkvalificering af ledige kan ske inden for områder,
hvor der er eller bliver mangel på arbejdskraft.
Genåbningen af landet efter Covid-19-nedlukningen vil
igen øge de lokale virksomheders efterspørgsel efter
arbejdskraft. Dertil kommer en forventet efterspørgsel
efter arbejdskraft til de store infrastrukturprojekter.
Især er det indenfor Bygge- og anlæg, at der er risiko
for rekrutteringsproblemer, men også den offentlige
sektor med især Social- og sundhedsområdet er
udfordret i forhold til at kunne rekrutterere den
fornødne arbejdskraft. Generelt kan højtuddannede og
faglærte være en mangelvare.
Center for Arbejdsmarked har allerede et godt
samarbejde med virksomhederne, hvilket bl.a. fremgår
af, at der er en stigende interesse fra virksomhedernes side til at få hjælp fra Center for Arbejdsmarked
til rekruttering af nye medarbejdere.
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STR ATEGI, INDSATS OG MÅL FOR DEN
VIRKSOMHEDSRET TEDE INDSATS

Guldborgsund Kommune har fokus på følgende i
virksomhedsbetjeningen:
•

•

•

•

•

•

At styrke samarbejdet med virksomhederne
med fokus på at gøre det attraktivt at drive
virksomhed i Kommunen
At afdække behovet hos virksomhederne i
tide, så opkvalificering kan føre til
beskæftigelse af den ledige arbejdskraft
At bidrage til at uddannelsesniveauet generelt
bliver hævet, og således bidrage til at
virksomhederne får adgang til kvalificeret
arbejdskraft
At medvirke til at understøtte de erhvervsmæssige styrkepositioner i Fødevarer & Landbrug, Bygge & Anlæg, Transport & Logistik og
Turisme mv.
At indgå i et samarbejde med Business
Lolland-Falster og andre erhvervspolitiske
aktører med henblik på at sikre et samspil
mellem beskæftigelsespolitikken og
erhvervspolitikken
At medvirke til, at borgerne fastholdes på
arbejdsmarkedet.

Center for Arbejdsmarked skal være en af
virksomhedernes primære samarbejdsparter i forhold
til rekruttering. Center for Arbejdsmarkeds viden om
de lediges kvalifikationer og virksomhedernes
arbejdskraftbehov er grundstene i betjeningen af
virksomhederne, og derfor et godt afsæt for et tæt
samarbejde om arbejdsfastholdelse, uddannelse,
opkvalificering samt ansættelse i forhold til
beskæftigelseslovgivningen.

Center for Arbejdsmarked udvikler løbende på
indholdet i virksomhedsbetjeningen. Der arbejdes ud
fra en brancheopdelt betjening af virksomhederne,
hvorved der opnås en dybere indsigt i det enkelte
brancheområdes behov for arbejdskraft og
kvalifikationer. Et godt kendskab til den enkelte
virksomhed og dens behov fremmer muligheden for at
skabe et godt match mellem virksomhed og den ledige
arbejdskraft.
Den virksomhedsrettede indsats vil fortsat have fokus
på virksomheder i vækst og virksomheder med mange
jobåbninger. Virksomheder, der forventer at øge
beskæftigelsen, vil blive kontaktet af Center for
Arbejdsmarked og få tilbud om hjælp til
rekrutteringsprocessen.
En effektiv videndeling om virksomhedernes behov og
de lediges kvalifikationer/jobønsker er nødvendig for at
kunne levere en kvalificeret indsats både i
forbindelse med virksomhedernes rekruttering, men
også i forhold til at motivere og målrette de lediges
valg af opkvalificeringstilbud. Derfor vil der fortsat
blive rettet et særligt fokus på metoder til, hvorledes
et internt samarbejde i og mellem afdelingerne kan
blive styrket. ”Pulsen på arbejdsmarkedet” er et tiltag,
hvor Job & Virksomhedsservice indkalder kollegaer fra
andre afdelinger i Center for Arbejdsmarkedet til en
gensidig orientering om det aktuelle lokale arbejdsmarked.
Som et tiltag i 2021 planlægges en jobmesse, hvor
virksomheder og jobsøgende får mulighed for at finde
det rigtige match. Her bliver der også mulighed for
at invitere andre relevante aktører med, herunder de
lokale uddannelsesinstitutioner og Center for Borger
& Branding med præsentation af tiltag, der kan øge
bosætningen.

ØGET REKRUT TERINGSSERVICE FR A
CENTER FOR ARBEJDSMARKED

Center for Arbejdsmarkeds rekrutteringsservice bistår
virksomhederne med omkostningsfrit at finde
kvalificerede kandidater til ledige job inden for få dage.
Rekrutteringsservice har i de seneste år oplevet en
positiv udvikling i antallet af ordinære formidlinger.
I 2020 har Center for Arbejdsmarked har etableret en
Facebookside med navnet ”Rekruttering
Guldborgsund”. Målet med Facebooksiden er at
synliggøre alle job i Guldborgsund Kommune, og gøre
virksomhedernes rekrutteringsproces så effektiv som
mulig. De ledige bliver rådgivet i brugen af Facebooksiden, og virksomhederne får viden om muligheden via
bl.a. den opsøgende virksomhedsservice. Facebooksiden har august 2020 næsten 2.000 følgere.
Jobcentret indgår tillige i to tværkommunale
rekrutteringsservices. Det er ”Jobservice Danmark” og
”Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland”. Begge
er et supplement til Jobcentrets rekrutteringsservice i
de tilfælde, hvor virksomhederne har vanskeligt ved at
finde kvalificeret arbejdskraft inden for
kommunegrænsen eller ønsker samarbejde med flere
jobcentre.

på løbende at tilpasse tilbuddene, så der er et optimalt
match mellem de aktuelle målgrupper af ledige og
virksomhederne. De ledige opnår derved kompetencer,
som får dem til at stå stærkere på arbejdsmarkedet, og
derved kommer de tættere på selvforsørgelse.
Den virksomhedsrettede indsats er rettet mod alle
målgrupper, herunder også aktivitetsparate, flygtninge
og familiesammenførte, og med målet om, at flere
flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, vil der blive arbejdet målrettet på at
etablere virksomhedsrettede tilbud, der kombineres
med ordinære løntimer. Der vil fortsat være et særligt
fokus på at etablere såkaldte hybridpraktikker, hvor
borgeren er i virksomhedspraktik og samtidig har
ordinære løntimer på samme virksomhed. Når der
etableres hybridpraktikker, skal de arbejdsfunktioner,
som borgeren får løn for, adskille sig fra de arbejdsfunktioner, som borgeren optræner i en
virksomhedspraktik. Gradvist vil den ledige kunne
overgå til ordinære ansættelsesvilkår i fuldt omfang.

FOKUS PÅ VIRKSOMHEDSRET TEDE TILBUD

Center for Arbejdsmarked deltager løbende i
projekter, der også involverer samspil med
virksomheder. Et af projekterne er ”Rekruttering fra
Kanten”, hvor Guldborgsund Kommune sammen med
Lolland Kommune og Business Lolland-Falster i 2019
har påbegyndt projektet, som Den A. P. Møllerske
Støttefond støtter økonomisk. Projektet omfatter en
virksomhedsdreven beskæftigelsesindsats, som skal
medvirke til at flere af samfundets udsatte borgere
på Lolland-Falster opnår ordinær beskæftigelse. Den
virksomhedsrettede indsats i projektet består bl.a. af
virksomhedspraktik, branchespor, individuelt tilpasset
forløb, virksomhedsbesøg m.v.

Den virksomhedsrettede indsats vil have fokus på
både private og offentlige virksomheder og især
virksomheder med mangel på arbejdskraft, herunder
virksomheder i vækst.

Etableringen af Femern Bælt-forbindelsen er i gang, og
forventes at være færdig i 2028 eller 2029.

De virksomhedsrettede tilbud har generelt en god
beskæftigelseseffekt. Der lægges fortsat stor vægt

Ifølge en rapport udarbejdet af COWI i 2018 om
arbejdskraftbehovet i forbindelse med større

Ud over virksomhedernes direkte kontakt til
rekrutteringsservice anvender virksomhederne Jobnets
CV-bank. Grundlaget for et godt match beror derfor
på, at der er kvalitet i udformningen af CV’erne. Center
for Arbejdsmarked har i samspil med A-kasserne og de
faglige organisationer derfor stort fokus på kvaliteten
af de lediges CV på Jobnet.

BYGGERIET AF FEMERN BÆLT-FORBINDELSEN

infrastrukturprojekter forventes der at være et meget
stort direkte, indirekte og afledt arbejdskraftbehov af
etableringen af Femern-forbindelsen.
Det direkte arbejdskraftbehov på selve tunnelbyggeriet forventes at være på 4.300 fuldtidspersoner, når der er allermest gang i tunnelbyggeriet.
Hovedparten af disse ansatte forventes dog at være
specialiserede medarbejdere – såkaldte brobizzer –
som de udenlandske konsortier, der skal bygge
tunnelen, har med fra udlandet. Med andre ord
forventes den lokale arbejdskraft kun i begrænset
omfang at få jobs på selve tunnelbyggeriet.
Udover ovennævnte arbejdskraftbehov på selve
tunnelbyggeriet vil der ifølge COWI opstå et endnu
større indirekte og afledt arbejdskraftbehov i
forlængelse af Femern-byggeriet. Det indirekte
arbejdskraftbehov vedrører den arbejdskraftefterspørgsel, som tunnelbyggeriet skaber hos
leverandører af byggematerialer, maskiner og serviceydelser, fx vedligehold og reparation. Det afledte
arbejdskraftbehov omfatter den arbejdskraftefterspørgsel, der opstår som et resultat af de øgede
indkomster hos de direkte og indirekte beskæftigede,
da øgede indkomster vil resultere i øget forbrug, som
igen vil resultere i øget forbrug og beskæftigelse.
Dette indirekte og afledte arbejdskraftbehov
forventes at være på 5.400 fuldtidsmedarbejdere,
når tunnelbyggeriet er allermest i gang. Den lokale
arbejdskraft forventes primært at få gavn af det
indirekte og afledte arbejdskraftbehov.
Med henblik på at flest mulige ledige får gavn af de
forbedrede jobmuligheder i forlængelse af
etableringen af Femern-forbindelsen har
Beskæftigelsesudvalget besluttet at investere 30
mio. kr. til målrettede uddannelsesforløb for ledige i
2021 - 2024. Disse uddannelsesforløb skal primært
have fokus på de indirekte og afledte jobmuligheder af
etableringen af Femern-forbindelsen.
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KOORDINERET BETJENING AF INFR ASTRUK TURPROJEK TERNES BYGHERRER I ØVRIGT

De store infrastrukturprojekter, der omfatter ny
Storstrømsbro, færdiggørelse af udbygningen af
jernbanenettet mellem Ringsted og Rødby samt
etableringen af tunnel under Femern Bælt, vil afstedkomme så stort et arbejdskraftbehov,
at arbejdsmarkedets geografi ikke kan begrænses af
kommunegrænserne.
Business Lolland-Falster, Lolland Kommune og
Guldborgsund Kommune har derfor indgået en
samarbejdsaftale, som skal styrke serviceringen af
virksomhederne på Lolland-Falster. Samarbejdet skal
målrette og koordinere en række initiativer, herunder
initiativer, der er målrettet de store infrastrukturprojekter, så de kan understøtte virksomhedernes
behov for erhvervsservice og arbejdskraft og dermed
bidrage til vækst på Lolland-Falster. I Center for
Arbejdsmarkeds virksomhedskontakt vil der derfor
være et særligt fokus på de brancheområder, der er
aktuelle i infrastrukturprojekterne.
Byggeriet af den nye Storstrømsbro gik i gang
efteråret 2018 og løber frem til 2022. Nedrivningen af
den gamle Storstrømsbro er planlagt til at ske i 2023.
Værtskommunerne for byggeriet vil få en lang række
opgaver både som myndighed og som serviceorgan
for de store entreprenører, byggepladser og de mange
ansatte på byggepladserne. Guldborgsund Kommune
har indgået en partnerskabsaftale med Vordingborg
Kommune om, hvordan kommunerne i fællesskab
løser de mange opgaver. Bl.a. har de to kommuner
fordelt rollen som kontaktkommune, så entreprenører
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og andre ikke skal kontakte begge kommuner i alle
spørgsmål. Opgaverne omfatter rekrutteringsbistand,
opkvalificeringsmuligheder og generel rådgivning om
danske arbejdsmarkedsforhold.
SAMSPIL OM VIRKSOMHEDSBETJENINGEN

En væsentlig del af at kunne levere en god
virksomhedsbetjening er et godt tværgående samspil
med øvrige aktører på området.
På uddannelsesområdet er et tæt samarbejde med
de lokale uddannelsesinstitutioner vigtigt i forhold til
viden om uddannelser og kursusforløb,
fx muligheder for opkvalificeringsforløb inden for de
brancheområder, som Guldborgsund Kommune har
udpeget som erhvervsmæssige styrkepositioner:
Fødevarer & Landbrug, Bygge & Anlæg, Transport &
Logistik og Turisme m.v.
Det eksisterende samarbejde omkring Femern Bælt
Uddannelseskontor i Lübeck fortsætter. Kontoret, der
er et samarbejde mellem Handwerkskammer Lübeck,
Industrie und Handelskammer zu Lübeck, Agentür
für Lübeck, Jobcenter Lolland, CELF og Guldborgsund
Kommune, har til formål at vejlede og bistå danske
lærlinge, elever og arbejdssøgende om praktik og
jobmuligheder i Nordtyskland. Kontorets formål og
indsats aktualiseres yderligere i de kommende år,
hvor arbejdet med den faste forbindelse for alvor går i
gang.
Center for Arbejdsmarked vil fortsætte det tætte og
koordinerede samarbejdsspor med Business
Lolland-Falster. Som et af tiltagene deltager Center for
Arbejdsmarked i de månedlige netværksmøder, som
Business Lolland-Falster afholder for forskellige
brancheområder eller virksomhedsgrupperinger.
Når Center for Arbejdsmarked møder virksomheder,
som efterspørger rådgivning inden for økonomi og
vækstmuligheder, henvises der til Business LollandFalster.

F OTO A F PAT R IC K K IR K BY

Et andet tiltag til at understøtte den lokale
beskæftigelsesudvikling i tilknytning til Femern –
projektet er, at Guldborgsund Kommune sammen med
Lolland Kommune og CELF etablerer fælleskontor i
Rødbyhavn (Femern Agency), hvor Center for
Arbejdsmarked fra efteråret 2020 indgår med en
virksomhedskonsulent.

Center for Arbejdsmarked tillægger det stor betydning,
at der er et godt samarbejde og videndeling omkring
virksomhederne på tværs i Kommunen. Derfor er der
internt i Guldborgsund Kommune etableret et
netværk (’Erhvervstaskforce’) for de centre og
afdelinger, der har kontakt med virksomheder.
Netværket har til formål at koordinere og videndele for
at kunne yde en målrettet indsats over for
virksomhederne. Center for Arbejdsmarked indgår
tillige i Erhvervstaskforcen ved henvendelse fra
virksomheder, der påtænker at etablere sig i
Guldborgsund Kommune.
Det gode samarbejde med Center for Teknik & Miljø
om nytteindsats fortsætter i 2021, hvor projektet
forventes udvidet, så der løbende er 75 deltagere.
Nytteindsats blev etableret i foråret 2019.
Målgruppen for indsatsen er i særlig grad jobparate
tilflyttere, åbenlys uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. De hidtidige
resultater viser, at indsatsen har haft en gavnlig effekt
i form af et fald i antallet af tilflyttere, der søger om
kontant- eller uddannelseshjælp, og at flere er blevet
selvforsørgende.
Sundheds- og omsorgssektoren er på grund af den
demografiske udvikling i kommunen et udfordret
område i forhold til rekruttering af arbejdskraft. §17,
stk. 4 udvalget for Partnerskab for opkvalificering og
uddannelse (POU-udvalget) har igangsat et projekt,
der skal være med til at fremme interessen for SOSUfaget blandt de unge, men også blandt flygtninge-/
indvandrere, ægtefæller til udenlandsk arbejdskraft i
kommunen m.v.

OVERSIGT OVER STR ATEGI, INDSATSER OG
RESULTATMÅL

Af oversigten på næste side fremgår strategien,
indsatsen og målsætningen for, hvordan
virksomhederne sikres den nødvendige og
kvalificerede arbejdskraft.

CENTER FOR
ARBEJDSMARKED
VIL FORTSÆTTE
DET TÆTTE OG
KOORDINEREDE
SAMAREJDSSPOR
MED BUSINESS
LOLLAND-FALSTER

Der vil fortsat være et stort fokus på samarbejdet med
de øvrige centre i Kommunen med henblik på at
etablere flere virksomhedsrettede tilbud i de
kommunale institutioner/afdelinger, og om sygemeldte
medarbejdere, jfr. afsnit 3.5.
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VIRKSOMHEDERNE SK AL SIKRES DEN NØDVENDIGE OG
KVALIFICEREDE ARBEJDSKR AFT

G ULDB O RG S UND KO MMUNE S S TR ATEGI O G INDS AT S FO R ,
AT SIK R E V IR K S O MHE DE R NE DE N N Ø DV E NDIG E O G K VA L IF IC E R E DE
A R BE JDS K R A F T
Rekrutteringsservice
-

-

Virksomhedsservice, herunder facebooksiden ”Rekruttering Guldborgsund”
Del af ”Jobservice Danmark” – et ”one point of contact”-tilbud, når virksomhederne
har svært ved at finde arbejdskraft inden for kommunegrænsen eller ønsker at
samarbejde med flere jobcentre.
Del af Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland, som også bidrager til at gøre
det muligt for virksomhederne at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Medvirke til at uddannelsesniveauet bliver hævet
De ledige skal tilbydes kurser, som er målrettet arbejdsmarkedets behov
I betjeningen af virksomhederne vil der bl.a. være fokus på at etablere
jobrotationsforløb og voksenlærlingeforløb
Flere ufaglærte skal uddannes til faglærte
Straksaktivering
Udbygget samarbejde
Sikre og fortsat udvikle på kvaliteten i betjeningen af virksomhederne
Fokus på især virksomheder i vækst, og virksomheder inden for de erhvervsmæssige styrkepositioner
Flere løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser.
Fokus på samspil med aktører i virksomhedsbetjeningen: Business LF,
Uddannelsesinstitutionerne, Femern Bælt Uddannelseskontor i Lübeck,
nabokommunerne m.v.
Øget indsats for at få flygtninge og familiesammenførte samt aktivitetsparate
ud på arbejdsmarkedet.
Afdække virksomhederne behov for kvalifikationer
Jobmesse
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Tidlig og koordineret betjening af infrastrukturprojekterne bygherrer
Samarbejde med Lolland Kommune og CELF i Femern Agency
Samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster og Lolland Kommune for at
styrke serviceringen af virksomhederne.
Partnerskabsaftale med Vordingborg Kommune i forhold til byggeriet af den
nye Storstrømsbro. Partnerskabsaftalen omfatter rekrutteringsbistand, opkvalificeringsmuligheder og generel rådgivning.
Særligt fokus på de brancheområder, der er aktuelle i infrastrukturprojekterne.

M Å L FO R INDS AT S E N

Der skal ske en stigning i forhold til 2019 af
igangværende opkvalificeringsforløb inden for AMU,
EUD, SOSU og voksenlærlinge.

F OTO A F PAT R IC K K IR K BY
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3.3.
JOBPAR ATE OG TILFLYTTERE
SK AL I BESK ÆFTIGELSE

Dette fokusområde relaterer sig til Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi 2019 – 2022 om at ”Flere
jobparate skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet” og
”Uddannelses-niveauet skal hæves”, samt det
beskæftigelsespolitiske mål om at ”Flere ledige skal
opkvalificeres”.
Virksomhedernes stigende efterspørgsel efter arbejdskraft stiller øgede krav til de jobparate ledige om at
kunne matche efterspørgslen. Uddannelse og
opkvalificering er væsentlige tiltag for at sikre dette,
men det stiller også krav om, at de ledige er faglige
og geografisk mobile. Derfor vil der være fokus på at
skabe motivation og vilje hos især de jobparate til at
dyrke nye fagligheder og kvalifikationer samt øge
motivationen til at pendle.
Det fremgår af boksen til højre, hvilke ydelsesgrupper
der indgår i gruppen af jobparate.
For Center for Arbejdsmarked er det vigtigt, at de
ledige mødes med en individuelt tilrettelagt, aktiv og
jobrettet samtaleindsats, som sigter på at bringe den
enkelte borger hurtigst muligt i job/selvforsørgelse
eller ordinær uddannelse. Til brug for at sikre dette,
anvendes en model for samtalestyring, den såkaldte
”ABC-model”, som med sin metodiske tilgang sikrer
et jobrettet fokus. Samtidigt lægges der i samtaler
vægt på at fungere som ”brobygger” mellem regler
og borger, og hvor der altid skal være en lyttende og
anerkendende tilgang med fokus på en tydelig
kommunikation om rammer, vilkår og aftaler.

i

•
GRUPPER AF JOBPAR ATE
•
•
•
•

STR ATEGI, INDSATS OG MÅL FOR AT JOBPAR ATE
KOMMER I BESK ÆF TIGELSE

Beskæftigelsen påvirkes i de kommende år positivt
af de store infrastruktur-projekter, hvor den lokale
arbejdskraft især har gode muligheder for at få gavn
af de indirekte og afledte arbejdspladser, der forventes
etableret i forbindelse med Femern-projektet.
Guldborgsund Kommune har fokus på følgende i
indsatsen over for de jobparate og tilflyttere:
•
•
•

•
•
•
•
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A-dagpengemodtagere
Jobparate kontanthjælpsmodtagere
Jobparate selvforsørgelses- og
hjemrejseydelsesmodtagere
Jobparate overgangsydelsesmodtagere

At udnytte jobmulighederne i de virksomheder
der efterspørger arbejdskraft
At øge virksomhedernes brug af Center for
Arbejdsmarked som rekrutteringsservice
At udnytte jobåbningerne i kølvandet på de
store anlægsprojekter til at få jobparate i
beskæftigelse
At foretage en god screening af de ny-ledige,
så indsatsen kan fokuseres
At fokusere på de lediges jobsøgning
At øge fokus på de lediges geografiske og
faglige mobilitet
At målrette opkvalificering ud fra den enkeltes
og arbejdsmarkedets behov

•
•

At foretage en rådighedsvurdering i relevante
tilfælde af borgere på offentlig forsørgelse
At tilbyde tilflyttere et aktivt beskæftigelsestilbud snarest efter tilmelding
At fortsætte det tætte samspil med
A-kasserne i forhold til den tidlige indsats.

FOKUS PÅ ARBEJDSMARKEDETS BEHOV I SAMTALER
OG BESK ÆF TIGELSESTILBUD

De ledige skal mødes med en individuelt tilrettelagt,
aktiv og jobrettet samtaleindsats, som sigter på at
bringe den enkelte borger hurtigst muligt i job/selvforsørgelse eller ordinær uddannelse. Som redskab for
at sikre dette, anvendes en model for samtalestyring,
den såkaldte ”ABC-model”, som med sin metodiske
tilgang har et jobrettet fokus.
Indsatsen over for de jobparate vil blive tilrettelagt
ud fra, at de hurtigst muligt kommer i beskæftigelse
(igen). De ny-ledige jobparate kontanthjælpsmodtagere, og tilflyttere vil primært blive mødt med
tilbud om nyttejob med start umiddelbart efter
tilmelding som ledig.
Efter at Guldborgsund Kommune i 2019 påbegyndte
en nytteindsats, der i særlig grad skulle målrettes
jobparate tilflyttere, viser de foreløbige resultater, at
antallet af tilflyttere, der ansøger om kontant-eller
uddannelseshjælp er faldet.
Det kan konstateres, at 38 pct. af alle, der har deltaget i perioden maj 2019 – maj 2020 ikke længere er på
offentlig forsørgelse.
Udover at færre tilflyttere kommer på offentlig
forsørgelse, og dermed reducerer kommunens

udgifter til overførelsesindkomster, øger tilknytningen
til arbejdsmarkedet også tilflytteres muligheder for at
blive integreret i lokalmiljøet. Nytteindsats-projektet
er indtil videre godkendt frem til marts 2023.
Der vil være stort fokus på virksomhedsrettede tilbud
i indsatsen. For at fremme motivationen hos de ledige,
tilskyndes de til selv at finde et virksomhedsrettet
tilbud.
Center for Arbejdsmarked har stort fokus på at bidrage
til at kvalificere de lediges jobsøgning, herunder de
lediges CV’er.

Som et nyt tiltag for at bistå virksomhederne med
rekruttering af nye medarbejdere, har Center for
Arbejdsmarked i 2020 etableret en Facebook-side
”Rekruttering Guldborgsund”, hvor ledige jobs
præsenteres. August 2020 har Facebook-siden næsten
2.000 følgere.
Rekrutteringsservices muligheder for at udsøge de
rette kandidater til ordinære ordre, afhænger af
kvaliteten af de lediges CV’er i Jobnet.
Derfor fastholdes fokus på at sikre en høj kvalitet i de
lediges CV på Jobnet via følgende:
•

Et af tiltagene er en jobklub, hvor de ledige ugentligt
får vejledning og individuel sparring til jobsøgning.
Der lægges vægt på, at jobklubbens aktiviteter er
virksomhedsrettede. Derfor inviteres virksomheder til
at deltage i jobklubarrangementer, hvor de giver de
ledige et indblik i, hvilke kvalifikationer, som
virksomhederne vægter i sin rekruttering.
•

Afholdelse af faste årlige temadage for medarbejdere i Center for Arbejdsmarked om
kvalitetssikring af Jobnet CV – såkaldt
”CV-vask” med henblik på at optimere
kvaliteten i de lediges CV’er. Rekrutteringsservices muligheder for at udsøge de rette
kandidater til ordinære ordre, afhænger af
kvaliteten af de lediges CV’er i Jobnet.

AM-projekt indgår med job- og uddannelsesafklarende
og opkvalificerende beskæftigelsestilbud som del af
indsatsen for at få de ledige tættere på at få fodfæste
på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en
uddannelse. AM-projekts beskæftigelsestilbud udføres
i Guldborgsund ZOO, Guldborgsund-Hallerne og
Svømmecenter Falster.

Afholdelse af jobmesse for ledige,
virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl.

Effekten af tiltagene vil blive vurderet, og derefter vil
det blive besluttet, om der fremadrettet skal afholdes
yderligere jobmesser eller lignende arrangementer for
en bredere kreds af virksomheder.

JOBPAR ATE SK AL I BESK ÆF TIGELSE VIA CENTER FOR
ARBEJDSMARKEDS REKRUT TERINGSSERVICE

DELTAGELSE I EU-PROJEK T DER ER MÅLRET TET
DE JOBPAR ATE LEDIGE

Inden for de seneste år har der været en stigende
interesse fra virksomhedernes side for at anvende
Center for Arbejdsmarkeds rekrutteringsservice, og
resultatet er, at antallet af formidlinger af ordinære
jobordre, som Center for Arbejdsmarked har foretaget,
har været og er stadig stigende. Gennem det øgede
samarbejde får virksomhederne kendskab til og viden
om Center for Arbejdsmarkeds muligheder for at yde
en professionel og hurtig hjælp til rekruttering.
Samtidig øger det Center for Arbejdsmarkeds
muligheder for at få de ledige jobparate i ordinær
beskæftigelse.

Center for Arbejdsmarked deltager i EU
Interreg-projektet ”Re-Bal” – Region i Balance, som
involverer jobparate ledige.
Projektet er startet efteråret 2020, og vil videreføre
det positive samarbejde i Femern Bælt regionen, som
er etableret i forbindelse med det tidligere EU
Interreg-projekt ”BOOST”, hvor der med Agentür für
Arbeit i Lübeck er blevet udviklet gode kontaktrelationer, der anvendes, når ledige ønsker at søge job i na-

bolandet. Fokus i projekt ”Re-Bal” er fortsat at styrke
kendskabet til arbejdsmarkedet i nabolandet,
og bidrage til at arbejdsmarkedet i Femern Bæltregionen bliver anskuet som et mere sammenhængende arbejdsmarked.  ”Re-Bal”-projektet
involverer også Femern Bælt Uddannelseskontor i
Lübeck i samarbejdet.  Projektet vil køre frem til
ultimo 2022.
FOKUS PÅ INDSATSEN OVER FOR VETER ANER

En veteran er en person, der på baggrund af en
beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en
minister har været udsendt i mindst én international
mission i mere end 28 sammenhængende dage.
Byrådet i Guldborgsund Kommune har i 2019 vedtaget
en veteranstrategi. Guldborgsund Kommune har i
strategien fokus på følgende fire områder:
•
•
•
•

Anerkendelse af veteraner
Støtte til veteranen i at danne nye fællesskaber og netværk
Støtte og hjælp til udsatte veteraner
Råd og vejledning samt støtte til veteranernes
familier.

Guldborgsund Kommune har i Center for Arbejdsmarked udpeget en veterankoordinator, som skal
koordinere Kommunens arbejde med veteranerne, og
her have fokus på, at der ydes en helhedsorienteret
indsats på tværs af Kommunens centre.
Center for Arbejdsmarked gennemfører, efter en
konkret og individuel vurdering og i samarbejde med
veteranen, et forløb, så det bedst muligt matcher de
ønsker og støttebehov, veteranen har.
OVERSIGT OVER STR ATEGI, INDSATSER OG
RESULTATMÅL

Af oversigten på næste side fremgår strategien, indsatsen og målsætningen for, hvordan flere jobparate
og tilflyttere skal komme i beskæftigelse:
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JOBPAR ATE OG TILFLYTTERE KOMMER I BESK ÆFTIGELSE

G ULDB O RG S UND KO MMUNE S S TR ATEGI O G INDS AT S
FO R AT J O BPA R ATE O G T ILFLY T TE R E KO MME R I BE S K Æ F T IG E L S E

Fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet
Nytteindsats straks efter tilmelding som ledig
Rekrutteringsservice ”Rekruttering Guldborgsund”
Virksomhedsrettede tilbud
Straksaktivering
Styrke de lediges jobsøgning
Jobrettede samtaler
Gennemføre 4-ugers forløb i Jobklubben, og her inddrage virksomheder som
inspirator
Øge den faglige og geografiske mobilitet
Optimering af kvaliteten af de lediges CV’er (”CV-vask”)
Opkvalificere målrettet ud fra den enkeltes og arbejdsmarkedets behov
Opkvalificering inden for brancheområder med gode beskæftigelsesmuligheder
Særligt fokus på de brancheområder, der er aktuelle i de store
anlægsprojekter
Voksenlærlingeforløb

26

M Å L FO R INDS AT S E N

Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse
i Guldborgsund Kommune for henholdsvis
a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere må ikke overstige den gennemsnitlige
varighed i de sammenlignelige kommuneklynge
(Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns
kommuner).
Der skal ske en stigning i forhold til 2019 af igangværende opkvalificeringsforløb inden for AMU, EUD,
SOSU og voksenlærlinge.
Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere,
der har ordinære løntimer i Guldborgsund Kommune,
skal som minimum være på niveau med den
sammenlignelige kommuneklynge (Lolland,
Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner).

C O LO U R B OX
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3.4.
UDSATTE BORGERE SK AL TÆTTERE
PÅ ARBEJDSMARKEDET

Dette fokusområde bygger på fokusområdet i
Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi 2019 – 2022
om, at ”Flere jobparate skal i beskæftigelse, og flere
aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet”.
Desuden bygger fokusområdet på Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 om,
at flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
Som det fremgår af afsnit 2 om arbejdsmarkedssituationen, er der aktuelt inden for mange faggrupper
en meget lav ledighed. Som følge heraf er der risiko for
rekrutteringsproblemer. Disse rekrutteringsproblemer
forventes at blive forstærket i løbet af de kommende år,
når Covid-19 pandemien ikke mere påvirker arbejdsmarkedssituationen, da beskæftigelsen formentlig også
vil stige som følge af arbejdskraftbehovet i forbindelse
med etableringen af Femern Bælt-tunnelen.
For at minimere disse rekrutteringsproblemer er det
væsentligt, at udsatte borgere på arbejdsmarkedet
bliver en del af arbejdskraftreserven.
Guldborgsund Kommune har et stort antal udsatte
borgere på arbejdsmarkedet. Disse borgere har ofte
været på offentlig forsørgelse i lang tid. Samtidig har
mange af dem sammensatte problemer i form af
manglende faglige, sociale og personlige kompetencer,
fysisk funktionsnedsættelse, generelle helbredsproblemer eller psykiske lidelser. Ligeledes kan der
være manglende støtte fra familie og omgangskreds i
forhold til at tage hånd om deres udfordringer og
motivation til at være aktiv på arbejdsmarkedet.
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En stor del af de 1.053 personer, der i august 2020
har været på uafbrudt offentlig forsørgelse i mindst
to år, indgår i gruppen af udsatte borgere på arbejdsmarkedet. 43 pct. af disse personer er aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere. Der er også mange
ressourceforløbsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere i gruppen af borgere, der har været på
uafbrudt offentlig forsørgelse i mindst to år.
Især i gruppen af ledighedsydelsesmodtagere er der
en del handicappede. Ifølge VIVES seneste rapport om
handicap og beskæftigelse i 2019 er kun hver tredje
person i landet med et større handicap i job, mens det
for personer uden handicap er tilfældet for knap 8 ud
af 10. Personer med handicap modtager således oftere
førtidspension, sygedagpenge og ledighedsydelse.
Netop personer på ledighedsydelse er fleksjobvisiteret,
da deres arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat,
og samtidig uden job.

STR ATEGI, INDSATS OG MÅL OVER FOR UDSAT TE
BORGERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

Guldborgsund Kommune har fokus på følgende i indsatsen over for udsatte borgere på arbejdsmarkedet:
•
•
•

At fokusere på ordinære løntimer og
virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud
At gennemføre en indsats med en helhedsorienteret og tværgående tilgang
At udnytte arbejdsevnen blandt handicappede.

i

Udsatte borgere på arbejdsmarkedet
findes oftest blandt
•
•

•
•
•

Kontanthjælpsmodtagere
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere
Uddannelseshjælpsmodtagere
Ledighedsydelsesmodtagere
Ressourceforløbsmodtagere

Jo længere tid en borger er væk fra arbejdsmarkedet,
jo vanskeligere er det for borgeren at vende tilbage til
arbejdsmarkedet. Det kræver således oftest en
længerevarende håndholdt indsats at få udsatte
borgere på arbejdsmarkedet i uddannelse eller ordinær
beskæftigelse.
Det er derfor vigtigt, at der iværksættes en tidlig
indsats over for udsatte borgere og personer, der
risikerer at blive en del af gruppen af udsatte borgere
på arbejdsmarkedet. Denne indsats skal have fokus
på borgernes ressourcer og muligheder, så borgernes
barrierer ikke bliver en hindring for en
beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats.
Center for Arbejdsmarked arbejder med
”ABC-modellen”, som med sin metodiske tilgang sikrer
et jobrettet fokus. Desuden skal arbejdsmarkedskonsulenterne være lyttende og anvende en
anerkendende tilgang samtidig med, at de fungerer
som ”brobygger” mellem regler og borger.
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FOKUS PÅ ORDINÆRE LØNTIMER OG
VIRKSOMHEDSRET TEDE BESK ÆF TIGELSESTILBUD

En stor del af gruppen af udsatte borgere er meget
motiverede for at få et job og er derfor meget
interesseret i at komme ud på en arbejdsplads.
Især hvis de får ordinære løntimer, eller der er udsigt
til ordinære løntimer.
Guldborgsund Kommune prioriterer derfor
virksomhedsrettede tilbud over for denne gruppe af
borgere. Særligt prioriteres etableringen af hybridpraktikker, hvor borgeren er i virksomhedspraktik og
samtidig har ordinære løntimer på samme virksomhed.
I det virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud kan
der ved behov tilknyttes en mentor, som kan hjælpe
borgeren på virksomheden.
Guldborgsund Kommune har siden 2019 sammen med
bl.a. Lolland Kommune og Business LF deltaget i
projekt ”Rekruttering fra kanten”, som Den A. P.
Møllerske Støttefond støtter økonomisk. I projektet
sker en virksomhedsdreven beskæftigelsesindsats, der
skal få flere af samfundets udsatte borgere på LollandFalster i beskæftigelse. Den virksomhedsrettede
indsats i projektet består bl.a. af virksomhedspraktik,
branchespor, individuelt tilpassede forløb, jobklubber
mv. Den beskæftigelsesrettede indsats koordineres
tværfagligt med den kommunale indsats på social- og
sundhedsområdet.
Projekt ”Rekruttering fra kanten” udløber i oktober
2021. Guldborgsund Kommune har derfor besluttet at
videreføre de effektive elementer fra projektet efter
projektperioden og også på anden vis styrke indsatsen
over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
Således opstarter Guldborgsund Kommune den 1.
november 2021 en business case, hvor der investeres
i en styrket indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Den styrkede indsats indebærer
bl.a., at den nuværende virksomhedsrettede indsats i
regi af projekt ”Rekruttering fra kanten”

videreføres, og at der vil blive etableret et samarbejde
med en privat aktør om en yderligere virksomhedsrettede indsats. Desuden investeres i
•

•

•

ansættelse af yderligere arbejdsmarkedskonsulenter i jobcentret til at intensivere samtaleforløbet
yderligere midler til opkvalificering og uddannelse,
da en stor del af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er ufaglærte
ansættelse af yderligere rådighedsmedarbejder,
så fremmødet i beskæftigelsestilbud kan sikres.

Den intensiverede indsats i business casen skal
medvirke til, at flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer tættere på arbejdsmarkedet.
Herved bliver flere helt eller delvist selvforsørgede,
og færre overgår til førtidspension. Såfremt business
casen ved udgangen af 2022 viser gode resultater,
vil den blive videreført i yderligere to år.
For at få flest mulige udsatte borgere i job har Center
for Arbejdsmarked i 2019 og 2020 indgået aftaler med
to private aktører om et forløb, hvor kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere trænes i
motivation, samarbejde, engagement og forståelse for
de krav, som stilles på arbejdsmarkedet. I forlængelse
af dette forløb skal de to private aktører skaffe
deltagerne i job med ordinære løntimer. De private
aktører aflønnes i høj grad ud fra, hvor mange borgere
de får i job.
Sidst men ikke mindst skal det også nævnes,
at Guldborgsund Kommune anvender virksomhedspraktik for udsatte borgere i forbindelse med
Kommunens nytteindsatsprojekt. Som det fremgår af
afsnit 3.3 om fokusområdet vedr. ”Jobparate og
tilflyttere skal i beskæftigelse”, skal denne nytteindsats medvirke til at motivere deltagerne til hurtigst
muligt at søge mod job eller uddannelse.
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HELHEDSORIENTERET OG T VÆRFAGLIG INDSATS

Guldborgsund Kommune har også fokus på at sikre en
helhedsorienteret og tværfaglig indsats for udsatte
borgere, da de som nævnt ofte har flere
udfordringer end blot ledighed. Der sker derfor et
samspil om indsatsen mellem Center for
Arbejdsmarked, Center for Socialområdet, Center for
Sundhed & Omsorg og Center for Familie &
Forebyggelse, så den sociale- og sundhedsfaglige
indsats over for borgerne sker koordineret med den
beskæftigelsesrettede indsats, ligesom der også sker
en koordinering af den beskæftigelsesrettede indsats
og evt. særlige indsatser i forhold til disse borgeres
børn. Kommunens tværfaglige indsats sker også i
samspil med Region Sjællands sundhedsindsats.
Der er dog allerede nu et godt tværfagligt samarbejde
om indsatsen over for udsatte borgere.
Det kommer bl.a. til udtryk i den Særlig Koordinerede
Indsats (SKI), Lindholm-området og GULDmodellen.
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Den Særlig Koordinerende Indsats (SKI), der drives
i et fællesskab mellem Center for Socialområdet og
Center for Arbejdsmarked, er et tilbud til særlig
udsatte borgere med komplekse problemstillinger som
fysisk sygdom, psykisk lidelse, misbrug eller sociale
udfordringer. Det gælder bl.a. borgere, der er
tilknyttet Center for Arbejdsmarked. Der er i dette
tilbud fokus på at skabe en god koordinering mellem
de forskellige aktører omkring borgeren. I tilbuddet
deltager medarbejderen fra SKI-projektet i borgerens
jobsamtaler med jobcentret.
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I 2019 og 2020 har 20 aktivitetsparate borgere
løbende deltaget i SKI-tilbuddet. Fra 2021 opnormerer
Guldborgsund Kommune tilbuddet, så 70 aktivitetsparate borgere løbende kan deltage i det. I 2021 og
2022 vil det i høj grad være ressourceforløbsmodtagere, der får gavn af opnormeringen.
SKI-tilbuddet skal medvirke til, at flere ressourceforløbsmodtagere kommer tættere på arbejdsmarkedet, så færre overgår til førtidspension.

Samspillet om indsatser, der skal modvirke ghettodannelse i Lindholm-området, er i løbet af de seneste
år blevet styrket. Dette er også sket på
beskæftigelsesområdet, så flere borgere i området kan
blive selvforsørgede. Center for Arbejdsmarked
gennemfører en konkret og styrket indsats
målrettet de enkelte målgrupper bosat i Lindholm.
Målet er gennem intensiveret samtale/opfølgningsforløb at reducere antallet af personer på overførselsindkomst i Lindholm. Desuden har Center for
Arbejdsmarked medio 2020 i samarbejde med
Lindholm Indefra iværksat beskæftigelsesprojektet
”Gå frem”, hvor personer på uddannelseshjælp,
kontanthjælp og overgangsydelse gennemgår et
vejlednings/opkvalificeringsforløb, der understøtter
Center for Arbejdsmarkeds beskæftigelsesindsats,
og som bl.a. giver deltagerne viden om det danske
arbejdsmarked. Denne styrkede indsats fortsætter og
fastholdes de kommende år.
GULDmodellen er et tredje eksempel på det tværfaglige samarbejde om udsatte borgere på
arbejdsmarkedet. I GULDmodellen afklares og
opkvalificeres bl.a. aktivitetsparate borgere på
kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, så de efterfølgende kan påbegynde social- og
sundhedshjælperuddannelsen og ansættes som elev i
Guldborgsund Kommune. Ud over Center for
Arbejdsmarked deltager Center for Sundhed &
Omsorg, VUC og SOSU-skolen i det tværfaglige
samarbejde. Projektet skal i sidste ende medvirke til at
reducere risikoen for rekrutteringsproblemer på socialog sundhedshjælperområdet.
Sidst skal her nævnes, at der er etableret et tværgående samarbejde med Center for Afhængighed for at
udbrede kendskabet til tilbuddet ”Familier og Alkohol”
for således at komme så bredt ud som muligt til
familier med et alkoholproblem. Familier og alkohol er
et projekt, som udløber 31.03.2021 og overgår
herefter til drift.

ARBEJDSEVNEN SK AL UDNY T TES BL ANDT PERSONER
MED HANDICAP

OVERSIGT OVER STR ATEGI, INDSATS OG
RESULTATMÅL

Ifølge WHO er der tale om et handicap, hvis en person
har en funktionsnedsættelse og derfor ikke kan
deltage i aktiviteter (fx arbejdsfunktioner),
som personer uden handicap godt kan deltage i.

Af oversigten på næste side fremgår strategien,
indsatsen og målsætningen for udsatte borgere på
arbejdsmarkedet:

Guldborgsund Kommune vil arbejde på at øge
beskæftigelsen blandt handicappede og personer med
væsentligt og varigt nedsat arbejdsevne. Det skal for
det første ske ved, at handicappede og personer med
begrænsning i arbejdsevnen bliver lige så aktivt jobsøgende som øvrige ledige. Center for Arbejdsmarked vil derfor motivere disse borgere til at være
aktivt jobsøgende. Center for Arbejdsmarked vil
desuden i samarbejde med private konsulentfirmaer
løbende opkvalificere ledighedsydelsesmodtagere.
Over for nogle af disse borgere kan det være relevant
at påbegynde et revalideringsforløb.
Det er mindst lige så vigtigt for en øget beskæftigelse
blandt handicappede og personer med begrænsninger i
arbejdsevnen, at virksomhederne har et godt
kendskab til fleksjobordningen, skånejobordningen og
de handicapkompenserende ordninger med økonomisk
støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance i forbindelse
med ansættelse. Center for Arbejdsmarked vil derfor
informere, rådgive og vejlede virksomheder om disse
muligheder.
For at få borgere med udviklingshæmning eller andre
kognitive handicap i fleksjob og skånejob har
Guldborgsund Kommune indgået en samarbejdsaftale
med KLAPjob under Landsforeningen LEV. Formålet
med samarbejdet er at fremme processen for afklaring
af ovennævnte borgergruppe, og at de afklarede
borgere ansættes i fleksjob og skånejob i
virksomheder.
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UDSATTE BORGERE SK AL TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET

G ULDB O RG S UND KO MMUNE S S TR ATEGI O G INDS AT S FO R , AT UDS ATTE B O RG E R E S K A L TÆ T TE R E PÅ A R BE JDS M A R K E DE T
Fokus
-

på ordinære løntimer og virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud
Hybridpraktikker
Virksomhedsrettede tilbud, herunder også nytteindsats
Evt. mentorstøtte under virksomhedspraktik
Opkvalificering vha. projekt ”Rekruttering Fra Kanten”

Helhedsorienteret og tværfaglig indsats
Tværfaglige tilbud, bl.a. vedr. den Særlig Koordinerede Indsats (SKI) og
GULD-modellen
Tværfaglig indsats i Lindholm-området
Tværfaglig samarbejdsmodel (GUSA)
Inddragelse af civilsamfundet, herunder fx erhvervsmentorer
Beskæftigelsestilbud
Straksaktivering
Uddannelsesforberedende forløb
Vejlednings- og opkvalificeringstilbud
Fokus på progression
Personer med handicap og begrænsning i arbejdsevne
Revalidering
Ressourceforløb
Fleksjob og skånejob
Bevilling af hjælpemiddel, arbejdsredskab, arbejdspladsindretning og
personlig assistance ifm. ansættelse
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M Å L FO R INDS AT S E N

Andelen af henholdsvis aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere, der har ordinære
løntimer i Guldborgsund Kommune, skal som
minimum være på niveau med den sammenlignelige
kommuneklynge (Lolland, Vordingborg, Næstved,
Faxe og Stevns kommuner).

C O LO U R B OX
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3.5.
SYGEFR AVÆRET I ARBEJDSSTYRKEN SK AL NEDBRINGES

Hovedparten af de sygemeldte borgere er i job, og
derfor relaterer dette fokusområde sig til fokusområdet i Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi
2019 – 2022 om, at ”Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes med fokus på viden og attraktivitet”.
Der er lidt flere på sygedagpenge og jobafklaringsforløbsydelse i Guldborgsund Kommune end i de
sammenlignelige kommuner, jf. tabel 2.1 på side 10.
I oktober 2020 var 1.198 personer i kommunen,
svarende til 3,3 pct. af de 16-66 årige, således på en
af disse ydelser, mens det i de sammenlignelige
kommuner var tilfældet for 3,0 pct.
20-25 pct. af alle personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløbsydelse kommer fra ansættelse i
Guldborgsund Kommune.
STR ATEGI, INDSATS OG MÅL FOR NEDBRINGELSE
AF SYGEFR AVÆR

i

Fast track
Fast track er en mulighed for at få et tidligt
samarbejde med arbejdsgiver og den syg
meldte medarbejder om at afkorte sygemeldingens varighed.
Arbejdsgiveren kan bede om at få fast track
i sagen. Den sygemeldte medarbejder skal
acceptere denne anmodning.
Herefter skal virksomheden, den sygemeldte
og dennes læge give en række oplysninger,
så der på et møde mellem den sygemeldte,
virksomheden og jobcentret kan udarbejdes
en plan for, hvordan medarbejderen hurtigst
muligt kan vende tilbage til jobbet

Guldborgsund Kommune har fokus på følgende i
indsatsen for at nedbringe sygefraværet i arbejdsstyrken:
•
•
•

At forebygge sygefravær i tæt samspil med
virksomhederne
At iværksætte en indsats over for sygemeldte
med tæt kontakt til virksomheden
At et godt samspil styrker indsatsen over for
sygemeldte.

Center for Arbejdsmarked vil over for sygedagpengemodtagere og jobafklaringsmodtagere
anvende ”ABC-modellen”, som sikrer et jobrettet fokus. Samtidig vil centrets arbejdsmarkedskonsulenter fungere som ”brobygger” mellem regler og
borger samt være lyttende og have en anerkendende
tilgang med fokus på en tydelig kommunikation.
34

SYGEFR AVÆR SK AL FOREBYGGES I TÆT SAMSPIL
MED VIRKSOMHEDERNE

Center for Arbejdsmarked rådgiver private og
offentlige virksomheder om mulige løsninger,
så medarbejdere, der er i risiko for at blive
sygemeldte, kan fastholdes på arbejdspladsen og ikke
bliver sygemeldte. Det kan fx være justering af
medarbejderens ugentlige arbejdstid, anden indretning
af medarbejderens arbejdsplads mv. Center for
Arbejdsmarked orienterer også virksomhederne om de
handicapkompenserende ordninger, som er nærmere
beskrevet i afsnit 3.4.

Den forebyggende indsats vedrører også sygemeldte,
der kommer fra ledighed. Så vidt muligt vil disse
borgere fortsætte i det beskæftigelsestilbud, de var i
før sygeforløbet.
Der skal iværksættes en indsats over for sygemeldte
med tæt kontakt til virksomheden
Center for Arbejdsmarked prioriterer relationen til
de sygemeldte medarbejderes virksomheder under
sygeforløbet. Således viser al erfaring, at jo tættere på
arbejdsmarkedet man kan fastholde den sygemeldte
medarbejder, jo større er sandsynligheden for et kort
sygeforløb. Målet er, at der på et tidligt tidspunkt
udarbejdes en fastholdelsesplan med den sygemeldte
medarbejder og dennes arbejdsgiver.
Guldborgsund Kommune vil arbejde på at afkorte
sygemeldingernes varighed ved hjælp af ”fast track”forløb, når en medarbejder risikerer at være sygemeldt
i mere end 8 uger. Boxen til venstre indeholder en
nærmere beskrivelse af ”fast track”.
Beskæftigelsesudvalget har i 2020 igangsat en
business case, der skal fremme anvendelsen af ”fast
track”-forløb ved sygemeldinger hos kommunens
medarbejdere. Herved forventes sygefraværsperioderne at blive afkortet, så sygedagpengeudgifterne og Guldborgsund Kommunes omkostninger
til vikaransættelser nedbringes. Fra 2021 vil
Beskæftigelsesudvalget igangsætte en anden business
case, der på samme vis skal fremme anvendelse af
”fast track”-forløb på andre arbejdspladser i
kommunen. Den hurtige indsats vurderes særligt at
have effekt i forhold til de stressrelaterede sygemeldinger.

Den tætte kontakt mellem den sygemeldte
medarbejder og arbejdsgiver kan desuden i relevante
tilfælde sikres ved, at den sygemeldte delvist raskmeldes eller kommer i virksomhedspraktik i egen
virksomhed.
Center for Arbejdsmarked har som nævnt fokus på, at
sygeforløbene får en så kort varighed som muligt.
Dog er det samtidig vigtigt, at borgeren ikke inden for
kortere tid må sygemelde sig igen, fordi borgeren i
første omgang ikke var blevet helt rask. Det er bl.a.
vigtigt ved stressrelateret sygdom.
I nogle tilfælde kan sygdommen have forårsaget
nedsat arbejdsevne for en sygemeldt medarbejder.
For at medarbejderen alligevel kan forblive ansat på
virksomheden, informerer Center for Arbejdsmarked
den sygemeldte og dennes arbejdsgiver om fleksjobordningen og jobcentrets muligheder for at yde
økonomisk støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber,
arbejdspladsindretning og personlig assistance i
forbindelse med ansættelse.
I andre tilfælde er det mindre realistisk, at den
sygemeldte medarbejder kan vende tilbage til sin
arbejdsplads. I disse tilfælde hjælper Center for
Arbejdsmarked gennem samtaler og beskæftigelsestilbud borgeren med at se nye muligheder på arbejdsmarkedet.
SAMSPIL ST YRKER INDSATSEN OVER FOR
SYGEMELDTE

Som nævnt sker indsatsen i et tæt samspil med den
sygemeldtes virksomhed.Herudover sker indsatsen i
et samspil med Guldborgsund Genoptræning i Center
for Sundhed & Omsorg. Guldborgsund Genoptræning

gennemfører genoptræningsforløb, fysiske
screeninger, arbejdspladsbesøg og forløb, som skal
lære borgere at mestre tilværelsen under sygdom.
Guldborgsund Kommune er kommunens største
arbejdsplads. Derfor er det som nævnt også 20-25 pct.
af alle personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb, der er ansat i Guldborgsund
Kommune. I indsatsen over for sygemeldte ansatte
i Guldborgsund Kommune samarbejder Center for
Arbejdsmarked med Organisation & Digitalisering i
Center for Politik & Personale. I 2020 er dette
samarbejde blevet styrket, da de ekstra ”fast track”
arbejdsmarkedskonsulenter vil have faste arbejdsdage
i Organisation & Digitalisering på Rådhuset.
OVERSIGT OVER STR ATEGI, INDSATS OG
RESULTATMÅL

Af oversigten på næste side fremgår strategien,
indsatsen og målsætningen for, hvordan sygefraværet
kan nedbringes:

DEN HURTIGE INDSATS
VURDERES SÆRLIGT
AT HAVE EFFEKT
I FORHOLD TIL DE
STRESSRELATEREDE
SYGEMELDINGER
35

NEDBRINGELSE AF SYGEFR AVÆRET

G ULDB O RG S UND KO MMUNE S S TR ATEGI O G INDS AT S
FO R NE DBR ING E L S E A F S YG E FR AVÆ R E T
Sygefraværet skal forebygges i tæt samspil med virksomhederne
Rådgivning af arbejdsgiver og borger, der risikerer at blive sygemeldt, om
løsninger, der kan medvirke til at undgå sygemelding
Bevilling af hjælpemidler, arbejdsredskab, arbejdspladsindretning og personlig
assistance
Indsats over for sygemeldte der fortsat er i job
Løbende kontakt mellem virksomhed og sygemeldt medarbejder, fx ved en
delvis raskmelding
- ”Fast track”-forløb mhp. at reducere varigheden af sygeforløb
- Beskæftigelsestilbud, herunder
Virksomhedspraktik, evt. på egen arbejdsplads
Beskæftigelsestilbud, der kan afdække fysiske eller psykiske lidelser samt
træne/bearbejde disse lidelser
Vejlednings- og opkvalificeringstilbud
Mestringstilbud
- Fokus på at undgå tilbagefald til sygedagpenge
- Samspil med Guldborgsund Genoptræning og Organisation & Digitalisering
- Indhentning af lægeerklæring
Indsats over for sygemeldte, der kommer fra ledighed
Koordinere indsats for sygemeldte, der kommer fra ledighed
Sygemeldte, der kommer fra ledighed, skal så vidt muligt fortsætte i
beskæftigelsestilbud
Beskæftigelsestilbud, herunder
- Beskæftigelsestilbud, der kan afdække fysiske eller psykiske lidelser
  samt træne/bearbejde disse lidelser
Vejlednings- og opkvalificeringstilbud
Mestringstilbud
Øvrige
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indsatser/tilbud til personer med begrænsning i arbejdsevne
Revalidering
Fleksjob
Handicapkompenserende ordninger

M Å L FO R INDS AT S E N

Andelen af de 16-66 årige i befolkningen på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb skal reduceres fra
2020 til 2021.

Den gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse
for modtagere af sygedagpenge og jobafklaringsforløb i Guldborgsund Kommune må ikke overstige
den gennemsnitlige varighed i den sammenlignelige
kommuneklynge (Lolland, Vordingborg, Næstved,
Faxe og Stevns kommuner).

C O LO U R B OX
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3.6.
FLERE FLYGTNINGE/FAMILIESAMMENFØRTE SK AL VÆRE SELVFORSØRGENDE

Fra 2015 til 2017 skete der en markant stigning i antal
flygtninge og familiesammenførte bosat i
Guldborgsund Kommune. Siden 2017 har der været et
stort set uændret antal flygtninge og familiesammenførte i kommunen, jf. figur 2.1.

Ifølge Udlændingestyrelsens kvote vil Guldborgsund
Kommune få 11 flygtninge i 2021. Samtidig kan der
komme et lille antal FN-kvoteflygtninge. Der kan
desuden forventes et ukendt antal familiesammenførte. Samlet set forventes dermed kun en meget lille
tilgang af flygtninge og familiesammenførte i 2021.

Det fremgår også af figuren, at der fra 2017 til 2019 er
sket en markant stigning i beskæftigelsen blandt
flygtninge og familiesammenførte. Efter at der i de
første måneder af 2020 skete et fald i antal
beskæftigede, bl.a. på grund af Covid-19 pandemien,
er beskæftigelsen efterfølgende steget til samme
niveau som i 2. halvår 2019.  I oktober 2020 var 35
pct. af de 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse, og der er dermed fortsat en
uudnyttet arbejdskraftreserve i denne gruppe.

STR ATEGI, INDSATS OG MÅL OVER FOR FLYGTNINGE
OG FAMILIESAMMENFØRTE

Guldborgsund Kommune har fokus på følgende i
indsatsen over for flygtninge og familiesammenførte:
•
•

•

•
•
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F IG U R 2.1. U DV IK L IN G E N I
A N TA L 18-66 Å R IG E
F LYG T NIN G E O G FA MIL IESA MME NF Ø RT E I
G U L DB O RG SU ND KO MM U NE
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At flygtninge og familiesammenførte kommer i
virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud
At flygtninge og familiesammenførte får gode
danskkundskaber og en god forståelse for
det danske arbejdsmarkeds- og uddannelsessystem
At sikre et samspil om en helhedsorienteret
og tværgående indsats over for flygtninge og
familiesammenførte
At rådgive og informere om repatriering
At der sættes et særligt fokus på at ledige
kvinder med anden etnisk baggrund kan
komme i beskæftigelse.

Center for Arbejdsmarkeds indsats over for flygtninge
og familiesammenførte på offentlig forsørgelse vil have
fokus på borgernes ressourcer og muligheder. Det vil
ske gennem en brug af ”ABC-modellen”, der sikrer et
jobrettet fokus, og ved at arbejdsmarkedskonsulenterne fungerer som ”brobygger” mellem
regler og borger. Arbejdsmarkedskonsulenterne vil
desuden være lyttende og have en anerkendende
tilgang med fokus på tydelig kommunikation om
rammer, vilkår og aftaler.

K IL DE: J O BINDSAT S.DK

38

Antal beskæftigede

Sep 2020

Jan 2020

Maj 2020

Sep 2019

Jan 2019

Maj 2019

Sep 2018

Maj 2018

Jan 2018

Sep 2017

Maj 2017

Jan 2017

Sep 2016

Jan 2016

Total antal

Maj 2016

Sep 2015

Jan 2015

Maj 2015

Sep 2014

Maj 2014

Jan 2014

Sep 2013

Maj 2013

Jan 2013

0
FOKUS PÅ VIRKSOMHEDSRET TEDE
BESK ÆF TIGELSESTILBUD

For en stor del af gruppen af flygtninge og familiesammenførte er der fokus på selvforsørgelse via
arbejde. Integrationsindsatsen i Guldborgsund

Kommune over for denne gruppe sigter mod, at de
hurtigt kommer ud på virksomhederne og får
opbygget de kompetencer og det netværk, der skal til
for at blive selvforsørgende.
Center for Arbejdsmarked har derfor fokus på, at
denne gruppe af borgere kommer i virksomhedspraktik. Da gruppen af flygtninge og familiesammenførte i udgangssituationen har begrænsede
danskkompetencer, er det relevant at kombinere
praktikforløbet med den lovpligtige danskundervisning
på sprogcentret.
Der er fokus på at etablere virksomhedspraktik inden
for brancher, som er relevante for borgere med
begrænsede sproglige og faglige kompetencer.
Ligeledes har Center for Arbejdsmarked fokus på
SOSU-området for kvindelige flygtninge og familiesammenførte.
Det vil være særlig prioriteret at etablere hybridpraktikker, hvor borgeren er i virksomhedspraktik og
samtidig har ordinære løntimer på samme virksomhed.
Dette vil nemlig øge borgerens motivation. Når der
etableres hybridpraktikker, skal de arbejdsfunktioner,
som borgeren får løn for, være adskilte fra de arbejdsfunktioner, som borgeren optræner i virksomhedspraktik.

DET VIL VÆRE
SÆRLIG PRIORITERET
AT ETABLERE
HYBRIDPRAKTIKKER

Flygtninge og familiesammenførte på overgangsydelse
er også i målgruppen for projekt ”Rekruttering fra
kanten”, som Guldborgsund Kommune deltager i.
Projektet er nærmere beskrevet i afsnittet 3.4 om
udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

F R A G U L DB O RG S U N D S P RO G- O G  IN T E G R AT IO N S C E N T E R
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Guldborgsund Kommune gennemfører desuden et
andet projekt, der er støttet af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. I forbindelse
med dette projekt har Center for Arbejdsmarked ansat
en integrations- og beskæftigelsesambassadør, der
skal bidrage til, at Centret får undersøgt best practice
for indsatsen over for selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere, så indsatsen i Kommunen kan blive
mere og mere effektiv. Dette projekt løber frem til
starten af 2022.

Et andet opkvalificeringsforløb, ”SMART”, skal skabe
forandring i målgruppens bevidsthed og opfattelse af
egen sundhed og sygdom og give målgruppen viden
om og indsigt i disse forholds indflydelse på arbejdsidentitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover
vil et delmål være at skabe bevidsthed hos målgruppen om fysisk og psykisk sundhed, herunder give målgruppen viden om emner som kost, motion og psykisk
robusthed, samt viden om det brede arbejdsmarked i
Danmark

FOKUS PÅ GODE DANSKKOMPETENCER OG EN GOD
FORSTÅELSE FOR DET DANSKE ARBEJDSMARKEDSOG UDDANNELSESSYSTEM

Center for Arbejdsmarked har i øvrigt fokus på, at
unge flygtninge og familiesammenførte påbegynder
ordinær uddannelse. Denne gruppe skal således have
uddannelsespålæg og i øvrigt klædes på til at
påbegynde uddannelse, da kompetencegivende
uddannelse i høj grad øger deres jobmuligheder på det
danske arbejdsmarked. I den forbindelse er der bl.a.
fokus på SOSU-uddannelserne for kvindelige flygtninge
og familiesammenførte. GULDmodellen, der er startet
op i 2019, skal netop medvirke til at sikre, at disse
kvinder gennemfører social- og sundhedshjælperuddannelsen. I forbindelse med GULDmodellen
afklares og opkvalificeres deltagerne, så efterfølgende
kan gennemføre en integrationsgrunduddannelse (IGU)
i forbindelse med social- og sundhedshjælperuddannelsen. IGU er en 2-årig uddannelse for nydanskere,
som kombinerer arbejde med uddannelse.

Danskuddannelsen på Guldborgsund Kommunes
Sprogskole er et væsentligt fundament for
integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte. I den forbindelse kan nævnes, at Sprogskolen
har udviklet fleksible modeller for sprogundervisning.
Bl.a. er der her fokus på, at danskuddannelsen for
jobparate modtagere af selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse skal kunne passes ind med, at de
ifølge lovgivningen skal være i virksomhedspraktik i en
stor del af tiden.
Ud over de integrationsborgere, der er på offentlig forsørgelse, forestår Sprogskolen i øvrigt også danskuddannelse for udlændinge i beskæftigelse. Det drejer
sig bl.a. om udlændinge, der arbejder på Nykøbing F.
Sygehus som læge og kommende brobizzer på
Femern-byggeriet.
For at sikre en god integration på arbejdsmarkedet har
Center for Arbejdsmarked udviklet forskellige
opkvalificeringsforløb, der skal medvirke til at
opkvalificere dem til at indgå på arbejdsmarkedet.
Opkvalificeringsforløbet ”Praktik, Arbejde og
Selvforsørgelse” skal bibringe deltagerne forståelse
for det danske samfunds grundlæggende værdier og
normer samt sikre, at deltagerne tager ansvar for
deres egen integration. I løbet af opkvalificeringsforløbet kommer deltagerne på virksomhedsbesøg og
på besøg på uddannelsesinstitutioner.
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SAMSPIL OM EN HELHEDSORIENTERET
OG T VÆRGÅENDE INDSATS

Indsatsen for at få flygtninge og familiesammenførte
gjort selvforsørgende er afhængig af et godt samspil
mellem en række forskellige aktører.
Således involveres bl.a. civilsamfundet (de frivillige),
andre centre i Guldborgsund Kommune og
uddannelsesinstitutioner i indsatsen.
Civilsamfundet, herunder foreninger i kommunen,
forsøges motiveret til at understøtte integrationsindsatsen, så flygtninge og familiesammenførte kan få
støtte fra frivillige til at håndtere kulturelle og sproglige udfordringer samt hjælp til at opbygge et socialt
netværk.

R ÅDGIVNING OG INFORMATION OM REPATRIERING

Repatriering betyder frivillig tilbagevenden til
hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på
varigt ophold.
I Guldborgsund Kommune arbejdes der løbende med
rådgivning og information om repatriering. Således
vejledes alle udlændinge i målgruppen for repatriering
ved alle samtaler om mulighederne for støtte til
repatriering.
Såfremt en borger er interesseret i repatriering og
ønsker individuel rådgivning, henviser Guldborgsund
Kommune til en sådan rådgivning i Dansk
Flygtningehjælp.
I 2019 modtog fire personer repatrieringsstøtte til at
vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.
OVERSIGT OVER STR ATEGI, INDSATS OG
RESULTATMÅL

Af oversigten på næste side fremgår strategien,
indsatsen og målsætningen for flygtninge og familiesammenførte:
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FLERE FLYGTNINGE/FAMILIESAMMENFØRTE SK AL VÆRE SELVFORSØRGENDE

G ULDB O RG S UND KO MMUNE S S TR ATEGI O G INDS AT S FO R ,
AT FLE R E FLYG TNING E O G FA MIL IE S A MME NFØ RTE
S K A L VÆ R E S E LV FO R S Ø RG E NDE
Virksomhedsrettede beskæftigelsestilbud
Hybridpraktikker
Virksomhedsrettede tilbud
Opkvalificering, bl.a. af danskkompetencer og forståelse for det danske arbejdsmarkeds- og uddannelsessystem
Danskuddannelse
Samtaler med fokus på job/uddannelse
Uddannelsespålæg/uddannelsesmotivation
Opkvalificeringsforløbet ”Praktik, Arbejde og Selvforsørgelse”
Opkvalificeringsforløbet ”SMART”
Job- og CV-værksted
Opkvalificeringstilbud rettet mod gode jobmuligheder
GULDmodellen
IGU
Samspil om en helhedsorienteret og tværgående indsats
Samspil med andre centre i Guldborgsund Kommune
Inddragelse af civilsamfundet, herunder foreninger i kommunen
Inddragelse af frivillige erhvervsledere som erhvervsmentorer
Rådgivning om repatriering
Vejledning om mulighederne for repatrieringsstøtte
Henvisning til individuel rådgivning af Dansk Flygtningehjælp
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M Å L FO R INDS AT S E N

Andelen af flygtninge og familiesammenførte i
beskæftigelse i Guldborgsund Kommune skal i 2021
være højere end i 2020, og spændet mellem andelen
i kommunen og den sammenlignelige kommuneklynge (Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe og
Stevns kommuner) skal ultimo 2021 være halveret
ift. året før.
Andelen af selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere, der har ordinære løntimer i
Guldborgsund Kommune, skal som minimum være
på niveau med den sammenlignelige kommuneklynge
(Lolland, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns
kommuner).

3.7.
DET SK AL VÆRE ATTR AKTIVT FOR
LEDIGE AT BLIVE IVÆRKSÆTTER

Dette fokusområde relaterer sig til Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi 2019 – 2022 om, at ”Det
skal være attraktivt for ledige at være iværksætter”.
Iværksættere er medvirkende til at skabe vækst og
øge antallet af arbejdspladser i vores område - enten i
egen virksomhed eller som tilknyttet en allerede eksisterende virksomhed, hvor iværksætteren afprøver sit
forretningskoncept.
Ifølge en analyse udarbejdet af IRIS Group om
”Vækstvilkår i Guldborgsund Kommune 2018” blev der
i 2017 etableret 260 nye virksomheder i
kommunen. Analysen viser, at det især var inden for
handel, bygge og anlæg samt operationel service, at
der blev etableret nye virksomheder. Derudover viste
analysen, at der, set i relation til Guldborgsund
Kommunes eksisterende erhvervsstruktur, blev etableret relativt flere virksomheder indenfor videnservice
(IT, Ingeniørvirksomhed, Arkitekter m.v.) og
operationel service, herunder bl.a.
rengøringsvirksomhed.
STR ATEGI, INDSATS OG MÅL FOR IVÆRKSÆT TERI

I Guldborgsund Kommune er der fokus på at fremme
iværksætteri og styrke selvstændighedskulturen,
da det skaber vækst og arbejdspladser i vores område.
Guldborgsund Kommune har derfor fokus på følgende
i indsatsen:
•
•
•

•

At udnytte potentialerne for iværksætteri
At italesætte iværksætteri som en mulighed
for selvforsørgelse
At deltage i tværgående samarbejde, som kan
understøtte, at flere ledige bliver
iværksættere
At sikre rådgivning og vejledning for ledige om
iværksætteri.

Indsatsen vil være målrettet den gruppe af ledige,
som i forvejen har overvejet muligheden for
iværksætteri, men som har brug for vejledning og
tilskyndelse til at gå i gang. Center for Arbejdsmarked
vil fortsat medvirke til, at der udbydes kursusforløb for
potentielle iværksættere blandt de ledige.
Rådgivning og vejledning vil som tidligere blive
tilrettelagt i samarbejde med lokale aktører, og vil
fortsat udvikle på idéen om at inddrage mentorer fra
det lokale erhvervsliv.
I 2021 igangsættes endnu et ”High Speed
Iværksætter”- forløb i samarbejde med Konsulenthuset Provi, Pajor Reklamebureau og Business LollandFalster. I modsætning til tidligere forløb,
hvor målgruppen alene omfattede jobparate ledige,
er målgruppen udvidet til at omfatte alle ledige på
offentlig forsørgelse, som er visiteret af Center for
Arbejdsmarked, og som vurderes at kunne udleve
arbejdslivet som selvstændig.
Center for Arbejdsmarked vil desuden fortsat henvise
potentielle iværksættere til andre beskæftigelsestilbud, der skal fremme iværksætteri, fx i regi af
Vækstfabrikken.
Center for Arbejdsmarked indgår i Kommunens interne
”Erhvervstaskforce”, som bl.a. deler viden om
muligheder – lovgivningsmæssigt o.a., der kan
understøtte iværksætteri.
OVERSIGT OVER STR ATEGI, INDSATSER
OG RESULTATMÅL

Af oversigten på næste side fremgår strategien,
indsatsen og målsætningen for fremme af iværksætteri.
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DET SK AL VÆRE ATTR AKTIVT FOR LEDIGE AT BLIVE IVÆRKSÆTTER

G ULDB O RG S UND KO MMUNE S S TR ATEGI O G INDS AT S
FO R AT I VÆ R K S Æ T TE R I BL A NDT LE DIG E K A N FR E MME S
Synliggørelse af mulighederne som iværksætter:
I kontaktforløbet med de ledige synliggøres iværksætteri som beskæftigelsesmulighed, herunder besøg af ”High Speed Iværksætter”–konsulent i jobklubben
Målrettet opkvalificering til potentielle iværksættere blandt de ledige:
Sikre rådgivning og vejledning gennem deltagelse i målrettet forløb
Deltagelse i ”High Speed-Iværksætter” - forløb
Tværgående samarbejde skal styrke iværksætteri:
I den interne Erhvervstaskforce og overfor Vækstfabrikken bidrages med
viden fra arbejdsmarkedsområdet om lovgivning m.m., der kan understøtte/
fremme
iværksætter-initiativer.
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M Å L FO R INDS AT S E N

Andelen af ledige, der har gennemført et tilbud om
iværksætteri, og som er blevet selvforsørgende 6
måneder efter afsluttet forløb, skal være på minimum på 65 procent.
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3.8.
RETTIGHEDER OG PLIGTER SK AL OVERHOLDES, OG SOCIALT
BEDR AGERI SK AL BEK ÆMPES

Det er helt centralt i det danske samfund, at borgere
og virksomheder får udbetalt de ydelser og tilskud,
de har ret til – hverken mere eller mindre. Og de
borgere, der ikke lever op til forpligtelsen om at stå
til rådighed for arbejdsmarkedet, skal efter reglerne
sanktioneres.

STR ATEGI, INDSATS OG MÅL FOR RET TIGHEDER OG
PLIGTER SK AL OVERHOLDES, OG SOCIALT BEDR AGERI
SK AL BEK ÆMPES

Guldborgsund Kommune har fokus på følgende:
•

Som det fremgår figur 2.3, er en større andel af de
borgere, der har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse blevet sanktioneret i løbet
af 4. kvartal 2019 i Guldborgsund Kommune end i hele
landet. Det betyder med andre ord, at relativt flere
borgere fra Guldborgsund Kommune end i hele landet
har fået nedsat ydelsen i en periode. Dette kan fx ske i
forlængelse af udeblivelse fra samtale med jobcentret,
udeblivelse fra beskæftigelsestilbud og manglende
opdatering af CV på Jobnet.dk.

•

At borgere på offentlig forsørgelse står til
rådighed for arbejdsmarkedet
At foretage løbende kontrol vedr. socialt
bedrageri

FOKUS PÅ R ÅDIGHED OG SANK TIONER

Som det fremgår af figur 2.3, anvendte Guldborgsund
Kommune i 4. kvartal 2019 i højere grad end hele
landet sanktioner over for borgere på offentlig
forsørgelse.
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Guldborgsund

Integrationsydelse

F IG U R 2.3. A NDE L E N A F
L E DIG HE DSB E R Ø RT E
M O DTAG E R E A F
KO N TA N T H JÆ L P,
U DDA NNE L SE SH JÆ L P O G
IN T E G R AT IO N S Y DE L SE,
DE R E R B L E V E T
SA NK T IO NE R E T I
4. K VA RTA L 2019

I 2020 har Guldborgsund Kommune styrket rådighedsarbejdet yderligere. Således er der blevet ansat
yderligere to såkaldte rådighedskonsulenter i Center
for Arbejdsmarked, så der kan ske hurtigere opfølgning
på kontanthjælpsmodtageres, uddannelseshjælpsmodtageres og selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtageres samt overgangsydelsesmodtageres
sygefravær i beskæftigelsestilbud. Herved sikres det
i højere grad, at borgere på offentlig forsørgelse reelt
står til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig vil en
hurtigere opfølgning på sygefravær fra et
beskæftigelsestilbud medvirke til at mindske sygefraværet og derved øge den opkvalificerende effekt af
beskæftigelsestilbuddene.
Guldborgsund Kommune kan i øvrigt også anvende
beskæftigelsestilbud til at rådighedsvurdere en borger,
hvis der er tvivl, om borgeren reelt står til rådighed for
arbejdsmarkedet.
KONTROL VEDR. SOCIALT BEDR AGERI

Guldborgsund Kommune vil i 2021 fortsat arbejde på
at sikre, at offentlige ydelser til borgere og virksomheder udbetales på et korrekt grundlag, så borgere og
virksomheder modtager netop de ydelser og tilskud,
de er berettiget til.
Denne kontrolindsats skal medvirke til, at fejludbetalinger minimeres, og til at uberettiget
udbetalte ydelser og tilskud kommer tilbage til
Kommunen. Kontrolindsatsen skal derudover
forebygge og opdage bedrageri med offentlige ydelser
og tilskud.

Der er allerede et tæt samarbejde mellem Center for
Arbejdsmarked og Kontrolgruppen under
Borgerservice om socialt bedrageri.
I dette samarbejde indgår også SKAT, Udbetaling
Danmark og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.
I 2020 har der i dette samarbejde bl.a. været
fokus på,
•
•
•
•

OVERSIGT OVER STR ATEGI, INDSATS
OG RESULTATMÅL

Af oversigten på næste side fremgår strategien og
indsatsen for, at rettigheder og pligter overholdes,
og socialt bedrageri bekæmpes. Der er ikke muligt at
fastsætte et relevant mål for denne indsats:

Om udlændinge fortsat opholder sig i Danmark
Om borgere uden fast bopæl faktisk bor i
kommunen
Aktiv opfølgning over for selvstændige
sygemeldte
Aktiv opfølgning over for rockere og personer
med tilknytning til rocker-/bandemiljøet.

Dette gode samarbejde skal videreføres i 2021, så der
fortsat reageres på begrundet mistanke om socialt
bedrageri.
I Center for Arbejdsmarked vil løbende økonomisk
opfølgning på udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser fortsat være et omdrejningspunkt i indsatsen
mod socialt bedrageri. I den forbindelse kan nævnes,
at der er etableret en Fælles Dataenhed under
Udbetaling Danmark. Den Fælles Dataenhed gør det
muligt at styrke kontrolindsatsen med udbetaling af
offentlige ydelser gennem samkøring af oplysninger
om ydelsesmodtagere fra ydelsessystemerne og
offentlige registre, så der sker en hurtigere og mere
effektiv økonomisk opfølgning på udbetaling af
offentlige ydelser end tidligere.

VÆ K S T FA B R IK K E N - S LOT S B RYG G E N, N Y K Ø BIN G F
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R E T T IGHEDER OG PL IGTER S K AL OVER HOLDE S,
OG S OC I ALT BEDR AGER I S K AL BEK ÆMPE S

G ULDB O RG S UND KO MMUNE S S TR ATEGI O G INDS AT S FO R , AT R E T T IG HE DE R O G PL IG TE R S K A L OV E R H O LDE S, O G
S O C I A LT BE DR AG E R I S K A L BE K Æ MPE S
Rådighed og sanktioner
Opfølgning på borgeres udeblivelser fra samtaler og beskæftigelsestilbud,
manglende opdatering af CV på Jobnet.dk mv.
Beskæftigelsestilbud anvendes til at afprøve relevante borgeres rådighed på
arbejdsmarkedet
Sanktionering ved ubegrundet udeblivelse mv.
Kontrol vedr. socialt bedrageri
Samarbejde med Kontrolgruppen, SKAT, Udbetaling Danmark og politi om
kontrol af socialt bedrageri
Kontrol som forebyggende indsats, i ansøgningsfasen, løbende kontrol og
opfølgende kontrol
Kontrol af sort arbejde af borgere på offentlig forsørgelse
Kontrol af om, borgere uden fast bopæl har ophold i kommunen
Aktiv opfølgning over for rockere og bander
Økonomisk opfølgning på udbetaling af offentlige ydelser og tilskud
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M Å L FO R INDS AT S E N

Rettigheder og pligter skal overholdes, og socialt
bedrageri skal bekæmpes. (Det vurderes ikke muligt
at fastsætte et relevant mål for denne indsats).
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