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1. Samlet oversigt over målene i Beskæftigelsesplan 2018 
 

Flerårige mål for den generelle indsats: 
 

Sygedagpengeområdet: 
Mål: Minimum 20% af de sygedagpengemodtagere, der har et sygedagpengeforløb med en varighed 
på mellem 8-52 uger, skal være delvis raskmeldte. 
 

  
 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 
Mål:  16% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have en virksomhedsrettet indsats i 
form af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinære timer.1 
 

 
 

Forsikrede ledige 
Mål: Jobcentret skal fortsat ligge i top 5 blandt kommunerne i Region Hovedstaden for så vidt angår 
andelen af forsikrede ledige med 3-6 måneders ledighed, der har deltaget i mindst 2 samtaler indenfor 
de seneste 3 måneder. På nuværende tidspunkt svarer det til, at mellem 90,3% og 96,7% af de 
forsikrede ledige med 3-6 måneders ledighed skal deltage i mindst 2 samtaler indenfor de seneste 3 
måneder. 
 

 
 

Mål for de politiske fokusområder: 
 

Mål for indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 

 5 helårspersoner med andre problemer end ledighed kommer i arbejde i 2018 via indsats fra 
en virksomhedskonsulent og sagsbehandler.  

 

 6 helårspersoner kommer i arbejde via deltagelse i forløb hos psykolog. 

 
 

Mål for langtidsledighed: Langtidsledigheden skal bekæmpes yderligere 
 

 Andelen af langtidsledige A-dagpengemodtagere skal reduceres yderligere og må ikke udgøre 
mere end 14% af det samlede antal A-dagpengemodtagere. 

                                                           
1Der henvises til beskrivelse af målgruppen aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på side 10 
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Mål for unge: 

 20 unge uddannelseshjælpsmodtagere skal deltage i intensiv undervisning i dansk og 
matematik og i psykomotorisk undervisning. 

o 3 helårspersoner kommer i selvforsørgelse i 2018 via indsatsen.  

 7 helårspersoner på uddannelseshjælp kommer i enten uddannelse eller arbejde via indsats fra 
beskæftigelsesrådgiver og mentor. 

 

 
 

Mål for ledighedsydelsesområdet: 

 Flere borgere på ledighedsydelse skal i fleksjob svarende til 3 helårspersoner. 
 

 
 

Integrationsområdet 
Mål: 40 % af det samlede antal borgere på integrationsydelse skal i gennemsnit være i selvforsørgelse 
enten via lønnet arbejde, ordinær uddannelse med SU eller anden selvforsørgelse. 
  

 
 

Andre politisk vedtagne mål: 
 

Mål for projekt ”fra syg til rask”: 
15 personer sygemeldte/ledige borgere kommer én måned hurtigere i arbejde i 2018, end de ville 
være kommet uden indsatsen. 
 

 
 

Mål for virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt: 
Virksomhedskonsulenten får 60 ledige personer én måned hurtigere i arbejde i 2018, end de ville være 
kommet uden indsatsen. 
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2. Indledning 
 
Det er Hørsholm Kommunes vision, at flest mulige borgere i den erhvervsaktive alder enten er i 
beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen er derfor målrettet mod at sikre, 
at der, for alle Jobcentrets målgrupper, er et klart jobperspektiv i indsatsen. Jobcentrets indsats 
tilrettelægges både med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle forhold og med udgangspunkt i 
arbejdsmarkedets og virksomhedernes behov. 
 
Jobcentrets kerneopgave er at understøtte borgerens vej til beskæftigelse.  
 
Jobcentret arbejder med en lang række forskellige målgrupper, der blandt andet omfatter ledige borgere 
og sygemeldte borgere. Derudover arbejder Jobcentret også med modtagelse af flygtninge i Hørsholm 
Kommune.  
 
Det er også Jobcentrets opgave at hjælpe de virksomheder, der har behov for arbejdskraft, eller som har 
behov for hjælp til at fastholde medarbejdere eksempelvis i forbindelse med sygdom. 
 
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af Beskæftigelsesministerens udmelding og på baggrund 
af sigtelinjerne fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd (se bilag 3) samt på baggrund af de lokale 
udfordringer, som Hørsholm Kommune står overfor. 
 
Hørsholm Kommune følger løbende op på de målsætninger, der er skitseret i Beskæftigelsesplanen. 
 

 
3. Arbejdsmarkedet i Hørsholm Kommune 
 
Nøgletal for Hørsholm Kommune 

 Hørsholm Kommune 

Beskæftigelsesfrekvens 77,4% 

Befolkning 24.977 

Arbejdsstyrke 11.016 

Antal beskæftigede 10.717 

Nettopendling (udpendling) 1754 

 
Beskæftigelsessituationen i Hørsholm Kommune er forsat god, idet kommunen er kendetegnet ved en høj 
beskæftigelsesfrekvens (77,4%) og en relativ lav ledighed. 2 
 
Ledighedsprocenten i Hørsholm Kommune var i august 2017 på 2,7. Sammenlignet med andre kommuner 
i Region Hovedstaden har Hørsholm Kommune den fjerde laveste ledighed3. Jævnfør Styrelsen for 

                                                           
2 ”Nøgletal for ledighedsudviklingen” RAR 
3 ”Nøgletal for ledighedsudviklingen” RAR 
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Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) forventes ledigheden ultimo 2018 at være 2,6% i Hørsholm 
Kommune4. 
 
Både arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede forventes at stige i Hørsholm Kommune i 2018 (se bilag 
1). 
 
Hørsholm Kommune er i høj grad fortsat afhængig af udviklingen i forhold til arbejdsmarkedet i både 
København og de omkringliggende kommuner, idet nettopendlingen (udpendlingen) er på ca. 1754 
personer. 
 
Uddannelse 
Befolkningen i Hørsholm Kommune er generelt set veluddannede.   
 
25% har en lang videregående uddannelse, 20% har en mellemlang videregående uddannelse, mens 5% 
har en kort videregående uddannelse, 21% er faglærte, mens de resterende 25% er ufaglærte5.  
 
Virksomhedsstruktur 
I Hørsholm Kommune er virksomhedsstrukturen kendetegnet ved mange små virksomheder (indenfor IT, 
håndværk og detailhandel) med ganske få ansatte og enkelte større virksomheder med mere end 100 
ansatte. I Hørsholm Kommune er størstedelen af borgerne beskæftiget indenfor Offentlig Service (31%), 
Vidensservice (26 %) og indenfor Handel og Transport (22 %). 
 
Hørsholm Kommunes placering på udvalgte parameter (se bilag 1) 

 Hørsholm Hørsholms placering i 
Region Hovedstaden 

Bruttoledigheden 2,7% 4. laveste 

Andel på offentlig forsørgelse 10,8% 2. laveste 

Andel på kontant- eller uddannelseshjælp 1,5% 3. laveste 

Andel på arbejdsløshedsdagpenge 1,9% 2. laveste 

Andel på sygedagpenge eller i 
jobafklaringsforløb 

1,4% 2. laveste 

Som det fremgår af tabellen, ligger Hørsholm Kommune blandt de 3 bedste i Region Hovedstaden, når 
det kommer til ”andelen af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse”, ”andelen af befolkningen på 
kontant- eller uddannelseshjælp”, ”andelen af befolkningen på arbejdsløshedsdagpenge” og ”andelen af 
befolkningen på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb”. Dette skyldes dels kommunens rammevilkår og 
dels Jobcentrets indsats for at få borgerne i job.  
 
 
 
 

 

                                                           
4 ”Nøgletal for ledighedsudviklingen” RAR 
5 ”Arbejdsstyrke og uddannelse” RAR. 



 

 

4. Jobcentrets hovedopgaver og strategi  
 
Jobcentret har fokus på indsatser fremfor målgrupper, hvilket betyder, at borgerne får samme indsats, 
uanset hvilken målgruppe de tilhører, så længe det giver mening, og så længe lovgivningen giver mulighed 
for det. Nogle af de indsatser, der er ens for de enkelte målgrupper, er eksempelvis virksomhedsrettet 
aktiveringer og deltagelse i ”Jagtklub” (se bilag 2, afsnit 2.L for en beskrivelse af de fælles indsatser). 
 
Jobcentret har fokus på en tidlig og målrettet indsats både for jobklare kontanthjælpsmodtagere og 
forsikrede ledige. Dette blandt andet med henblik på at forebygge, at borgerne bliver langtidsledige. 
Hørsholm Kommune arbejder derfor med fokusområderne screening, tidlig indsats, fremrykket aktivering, 
hyppige samtaler og virksomhedsrettede aktiveringer hurtigere end, hvad loven kræver (se bilag 2, afsnit 
2.L for en beskrivelse af de fælles indsatser). 
 
En af grundstenene i arbejdet med ledige borgere er virksomhedsindsatsen.  
 
Undersøgelser, fra bl.a. Arbejdsmarkedsstyrelsen (www.star.dk), viser, at den virksomhedsrettede indsats 
er et af de mest effektive redskaber til at få ledige i beskæftigelse. Den ledige fastholder sin 
arbejdsmarkedstilknytning, styrker sit netværk, og den virksomhedsrettede indsats kan have en 
opkvalificerende effekt. Der er derfor behov for løbende at udbygge samarbejdet med virksomhederne. 
Den virksomhedsopsøgende indsats er derfor topprioritet i Jobcentret. Tilgangen til virksomhederne er, at 
der tages udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det skal være nemt for virksomhederne at henvende sig 
til kommunen og få hjælp til rekruttering af arbejdskraft. Derfor har Jobcentret også en vagttelefon for 
virksomhederne, der sikrer en hurtig indgang (se bilag 2, afsnit 2.J for en detaljeret beskrivelse af 
virksomhedsindsatsen). 
 
Oversigt over hovedindsatser for de enkelte målgrupper (detaljeret beskrivelse findes i bilag 2) 

Målgruppe Overordnet strategi og indsats 

Forsikrede ledige 
(se bilag 2 afsnit 2.A) 

Jobcentrets målsætning er: kortest mulige vej i varig beskæftigelse. 
Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 Screening af ledige med henblik på at afdække risici for 
langtidsledighed  

 Intensive samtaleforløb  

 Fælles samtaler med A-kasserne 

 En virksomhedsrettet indsats 

Kontanthjælp 
(Se bilag 2 afsnit 2.C) 

Jobcentrets målsætning er: kortest mulige vej i beskæftigelse. Dette sker 
blandt andet via følgende indsatser:  
 
Jobklare kontanthjælpsmodtagere: 

 6 ugers jobsøgningsforløb i Team Jobsøgning for nyledige 

 Virksomhedsindsats 

 ”Jagtklub” 

 Nytteindsats indtil uddannelsesstart eller job 
 
 

http://www.star.dk/
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Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 

 Projekt ”flere skal med” for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed. 

 Specialtilbud, eksempelvis ”håndtering af vrede” eller tilbud til 
autister. 

Uddannelseshjælp 
(Se bilag 2 afsnit 2.D) 

Jobcentrets målsætning er: at få unge uddannelseshjælpsmodtagere i 
uddannelse. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 
 
Åbenlyst uddannelsesparate: 

 Uddannelsespålæg 

 Nytteindsats 
 
Uddannelsesparate: 

 Brobygningsforløb på Nordsjællands Erhvervsskole 

 Læringscampforløb (udvikling af personlige, sociale og faglige 
kompetencer) 

 ”Styrkeprøven” for unge med psykosociale problemstillinger 

Sygedagpenge 
(Se bilag 2 afsnit 2.B) 

Jobcentrets målsætning er: at sygemeldte borgere skal hurtigst muligt 
tilbage i varig beskæftigelse. 
Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 Styrket samarbejde mellem Jobcentret og den sygemeldtes 
arbejdsplads. 

 Mestringsforløb, der giver den sygemeldte redskaber til at takle 
de helbredsmæssige udfordringer 

 Afklarende indsats for komplekse sygedagpengesager 
(eksempelvis lægelig udredning og virksomhedspraktik) 

Ledighedsydelse og fleksjob 
(Se bilag 2 afsnit 2.E) 

Jobcentrets målsætning er:  at få ledighedsydelsesmodtagere i et 
fleksjob. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 Virksomhedsrettede indsatser 

 Jobklub for ledighedsydelsesmodtagere 

Revalidering 
(Se bilag 2 afsnit 2.F) 

Jobcentrets målsætning er: Omskoling af borgere for at gøre dem 
selvforsørgende. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 Uddannelse. 

 Optræningsforløb på en virksomhed. 

Jobafklaringsforløb  
(borgere, der ikke kan få 
forlænget deres syge-
dagpenge efter forlængelses-
reglerne) 
(Se bilag 2 afsnit 2.G) 

Jobcentrets målsætning er: at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. 
Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 Afklaring og optræning af borgerens beskæftigelsesmuligheder. 

 Sygebehandling i regionalt regi. 

 Optræningsforløb i form af virksomhedspraktik. 

Ressourceforløb  
(borgere med komplekse 
udfordringer) 
(Se bilag 2 afsnit 2.H) 

Jobcentrets målsætning er: at hjælpe borgeren tættere på 
arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 Individuelt tilrettelagte indsatser, der retter sig i forhold til 
borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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 Indsatser, der fokuserer på borgerens helbred. 

Integrationsydelse 
(Se bilag 2 afsnit 2.I) 

Jobcentrets målsætning er: at hjælpe integrationsborgerne ud på 
arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 Virksomhedsrettede indsatser 

 Uddannelsesforløb for unge integrationsborgere inklusiv 
praktik. 

 Projekt ”Kvinder på vej” 

 Samarbejde med Anden Aktør 

 IGU forløb 

Langtidsledige 
(Se bilag 2 afsnit 2.J) 

Jobcentrets målsætning er: at hjælpe langtidsledige tilbage på 
arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 Hyppige samtaler. 

 Personlig jobformidler. 

 
Væksthusets Forskningscenter har undersøgt, hvilke indikatorer der øger sandsynligheden for, at en borger 
får et job. Nogle af de ting, der har betydning, er eksempelvis både borgerens og sagsbehandlerens tro på, 
at borgeren kan få et job. Det handler også om borgerens helbredsmestring, og om sagsbehandlerens 
målrettethed6. Jobcenter Hørsholm arbejder konsekvent med disse indikatorer gennem hele indsatsen i 
Jobcentret. 
 
 
 

5. Jobcentrets effektivitet på udvalgte områder
 
Hørsholm Kommunes placering på udvalgte parametre (se bilag 3)

 Hørsholm Hørsholms placering i 
hovedstadsområdet 

Andel arbejdsløshedsdagpengemodtagere med 1½-3 
måneders ledighed, der har deltaget i mindst én samtale. 

97,6% Højest 

Andel uddannelseshjælpsmodtagere, der tilbydes bro-
bygningsforløb. 

12,8% 3. højest 

Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der 
er i virksomhedspraktik, løntilskud eller har ordinære timer 

28,6% 2. højest 

Andel sygedagpengemodtagere med et forløb på en 
varighed af 1-2 måneder, der har fået mindst én samtale 

58,3% 6. højest 

 
Jobcentret har udvalgt ovenstående parametre til at belyse Jobcentrets effektivitet, da parametrene 
samtidig også belyser nogle af de vigtigste fokusområder i Jobcentrets indsatser såsom: hyppige samtaler, 
uddannelse, den virksomhedsrettede indsats samt en tidlig indsats. 
 
 
 

                                                           
6 Kilde: Beskæftigelsesindikatorprojektet (Væksthusets Forskningscenter) 
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6. Jobcentrets aktiviteter i 2018  
 
Den ordinære indsats, som beskrevet i kap. 4 og i detaljer i bilag 2, videreføres også i 2018.  
 
Jobcentret har opstillet en række flerårige mål for den ordinære indsats (se kap. 6.1). Herudover er der 
også en række politiske fokusområder, som Jobcentret har valgt at målsætte (se kap. 6.2) samt enkelte 
andre politisk vedtagne mål (se kap 6.3). 
 
 

6.1 Mål for den generelle indsats 
 

Sygedagpengeområdet: 
Mål: Minimum 20% af de sygedagpengemodtagere, der har et sygedagpengeforløb med en varighed på 
mellem 8-52 uger, skal være delvis raskmeldte. 
 
Status i dag: I august 2017 er 12% af målgruppen delvis raskmeldte.  
 

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 
Mål: 16% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have en virksomhedsrettet indsats i form 
af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinære timer. 
 
Status i dag: Jobcentret ønsker at fastholde andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der 
skal have en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik, løntilskud eller ordinære timer.  I 
april 2017 er 15,2% af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i enten virksomhedspraktik, 
løntilskud eller har ordinære timer. 

 

Forsikrede ledige 
Mål: Jobcentret skal fortsat ligge i top 5 blandt kommunerne i Region Hovedstaden for så vidt angår 
andelen af forsikrede ledige med 3-6 måneders ledighed, der har deltaget i mindst 2 samtaler indenfor 
de seneste 3 måneder. På nuværende tidspunkt svarer det til, at mellem 90,3% og 96,7% af de forsikrede 
ledige med 3-6 måneders ledighed skal deltage i mindst 2 samtaler indenfor de seneste 3 måneder. 
 
Status i dag: I december 2016 havde 96,7% af målgruppen deltaget i mindst 2 samtaler indenfor de 
seneste 3 måneder. 

 
 
 

6.2 Mål for de politiske fokusområder i 2018 
 
6.2.1 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
 
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere omfatter borgere med problemer udover ledighed, og der er 
ofte tale om borgere, der har udfordringer af helbredsmæssig og social karakter. Forskellighederne i disse 
udfordringer betyder, at der er behov for individuelle løsninger, som ofte tillige vil skulle koordineres i 
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forhold til andre iværksatte indsatser (behandling i regionalt regi, misbrugsbehandling, familiebehandling 
etc.).  
 
I forhold til disse borgere har Hørsholm Kommune gennem flere år haft fokus på, at andelen af 
virksomhedsrettede indsatser skal øges.  
 
Forebyggende indsats i forhold til at begrænse antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere 
Med henblik på at forhindre, at målgruppen af borgere, der modtager længerevarende kontanthjælp øges, 
iværksætter Jobcentret en målrettet virksomhedsrettet indsats, hvor virksomhedskonsulenten, 
sagsbehandleren og borgeren arbejder tæt sammen med henblik på, at borgeren opnår en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. For denne målgruppe vil der blive arbejdet med, at også småjobs (få timer om ugen) kan 
være et vigtigt skridt på vej ud af kontanthjælpssystemet. 
 
Der tilknyttes både en virksomhedskonsulent og en sagsbehandler til disse borgere således, at der kan ske 
en tæt og hurtig opfølgning på de forhold, der kan have betydning for borgerens muligheder for at komme 
i beskæftigelse. 
 
Coachende forløb 
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er kendetegnet ved, at de har været væk fra arbejdsmarkedet i 
en længere periode. Fra 2018 tilbyder Jobcentret denne gruppe borgere et kort coachende forløb med en 
psykolog/psykoterapeut.  
 
Via forskningsprojektet ”Beskæftigelsesindikatorprojektet ” (udarbejdet af Væksthusets Forskningscenter) 
er der erfaring for, at borgere der har været ledige i en længere periode, og som samtidig har 
sociale/fysiske/psykiske udfordringer ofte mister troen på, at det er muligt at komme i arbejde igen. De 
sociale kompetencer er utrænede, og arbejdsidentiteten er blevet mere udvisket. Ved at tilbyde disse 
borgere et forløb med en psykolog vurderer Jobcentret, at denne indsats vil kunne støtte borgeren i 
processen fra ledighed til beskæftigelse. 
 
 

Mål for indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 

 5 helårspersoner med andre problemer end ledighed kommer i arbejde i 2018 via indsats fra 
en virksomhedskonsulent og sagsbehandler.  

 

 6 helårspersoner kommer i arbejde via deltagelse i forløb hos psykolog. 

 
 
6.2.2 Langtidsledighed - særligt fokus på ml 6 og 16 måneders ledighed forsikrede ledige 
 
Jobcentret har allerede en række indsatser for borgere i risiko for langtidsledighed samt for dem, der 
allerede har nået 16 måneders ledighed. Lovgivningsmæssigt skal borgere, der har mere end 6 måneders 
ledighed først tilbydes hyppige samtaler igen efter 16 måneders ledighed (se bilag 2 afsnit 2.K). 
 
I 2018 tilbyder Jobcentret, udover den ordinære indsats borgere, der har mellem 6 og 16 måneders 
ledighed, yderligere samtaler én gang om måneden. Intensive samtaleforløb vil dermed være det vigtigste 
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værktøj overfor de borgere, der er blevet langtidsledige. Jobcentret har rigtig gode erfaringer med 
afholdelse af hyppigere samtaler for ledige fra tidligere projekt ”Supplerende samtaler”, der udløber ultimo 
2017.  
 
Forskningen viser, at hyppige samtaler er effektfuld i beskæftigelsesindsatsen (www.star.dk). Det intensive 
samtaleforløb skal, ligesom for de forsikrede ledige med kortere ledighed, kombineres med relevante 
netværksmøder med forskellige temaer og workshops samt med virksomhedsrettede indsatser. Ydermere 
vil der for denne gruppe af borgere også være fokus på at få vendt et eventuelt reduceret selvværd ligesom, 
der vil være stort fokus på at få borgerne til at søge vikarjobs og lignende for at fastholde deres 
arbejdsidentitet. 
 

Mål for langtidsledighed: Langtidsledigheden skal bekæmpes yderligere 
 

 Andelen af langtidsledige A-dagpengemodtagere skal reduceres yderligere og må ikke udgøre 
mere end 14% af det samlede antal a-dagpengemodtagere. 

o Status i dag: I april 2017 ligger andelen på 15,9%. 
 

 
 
6.2.3 Unge 
 
Jobcentret har oplevet en stigning i antallet af unge, der vurderes at være uddannelsesparate indenfor 12 
måneder (de ”uddannelsesparate”). Denne målgruppe har brug for en indsats for at blive klar til at kunne 
påbegynde en uddannelse. Jobcentret igangsætter derfor to nye initiativer i 2018. 
 
Sagsbehandler og mentor til ungeindsatsen 
Jobcentret har fået bevilget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at gennemføre et 
brobygningsforløb for unge uddannelsesparate i 2017. 
 
Undersøgelser har påvist, at skift i forhold til sagsbehandler eller primær kontaktperson i Jobcentret 
betyder, at borgeren sættes ca. et halvt år tilbage i forhold til den plan, der er lagt (Kilde: Væksthusets 
forskningscenters Beskæftigelses Indikator Projekt). Jobcentret styrker derfor indsatsen i 2018 blandt 
andet ved at sikre, at der er et stabilt team omkring den enkelte unge bestående af en fast tilknyttet 
sagsbehandler og mentor. 
 
Under forløbet møder sagsbehandleren og mentoren den unge på uddannelsesstedet, og de har tæt 
kontakt til den unge i forhold til de faglige og personlige udfordringer som den unge måtte have. 
Sagsbehandleren og mentoren er tilknyttet den unge, indtil den unge starter uddannelse subsidiært 
opnår beskæftigelse. 
 
Sagsbehandler og mentor arbejder også med de unge, der er tilknyttet Hørsholm Kommunes 
læringscamp (i kommunens Ungeenhed), hvor der arbejdes med True North læringsmetoden. Formålet 
med denne læringscamp er at øge de unges faglige, personlige og sociale kompetencer umiddelbart forud 
for uddannelsesstart. 
 



 

 

13/34 

Intensiv undervisning i dansk og matematik samt psykomotorisk undervisning 
Med henblik på at sikre, at de unge kan fastholde de mål og planer, der er lagt i forbindelse med deres 
deltagelse i læringscamps, tilbyder Jobcentret fra 2018 de psykisk sårbare unge et intensivt forløb lige 
inden, de starter på uddannelse. 
 
Forløbet indeholder følgende: 

 Intensiv undervisning i dansk og matematik, der er målrettet den enkelte unge. Undervisningen 
sker i ”Ung i Hørsholm” enheden, som er et samarbejde mellem Jobcentret og Hørsholm Ungdoms-
skole.  

 Psykomotorisk gruppeundervisning til psykisk sårbare unge, der har fokus på at arbejde med angst, 
social isolation og manglende selvværd, da netop disse faktorer har stor betydning for, om den 
unge kan fastholdes i uddannelse. I forløbet støttes de unge i forhold til viden om biologiske, 
psykiske og sociale årsager til psykisk sygdom/mistrivsel samtidig med, at der arbejdes med 
afspænding, selvværd og mindfulness.  
 

 

Mål for unge: 

 20 unge uddannelseshjælpsmodtagere skal deltage i intensiv undervisning i dansk og 
matematik og i psykomotorisk undervisning. 

o 3 helårspersoner kommer i selvforsørgelse i 2018 via indsatsen.  

 7 helårspersoner på uddannelseshjælp kommer i enten uddannelse eller arbejde via indsats fra 
beskæftigelsesrådgiver og mentor. 

 
 
6.2.4 Ledighedsydelsesområdet 
 
Med henblik på at sikre, at antallet af borgere i fleksjob øges, intensiverer Jobcentret indsatsen i forhold til 
borgere, der modtager ledighedsydelse. En del af de borgere, der modtager ledighedsydelse, har været 
uden beskæftigelse i en længere periode. Der vil i 2018 være fokus på, at ledighedsydelsesmodtagere, der 
har behov for et kort samtaleforløb med en psykolog tilbydes et samtaleforløb således, at de bliver rustet 
til at indgå i en arbejdssituation. Denne indsats skal ske sideløbende med, at borgeren modtager en 
beskæftigelsesrettet indsats (virksomhedspraktik eller fleksjob). 
 

Mål for ledighedsydelsesområdet: 

 Flere borgere på ledighedsydelse skal i fleksjob, svarende til 3 helårspersoner. 
 

 
 
6.2.5 Integrationsområdet 
 
Ligesom resten af landet har Hørsholm Kommune oplevet et fald i antallet af flygtninge i 2017. I 2018 skal 
Hørsholm Kommune modtage 19 flygtninge, hertil kommer et ukendt antal familiesammenføringer. 
 
Mange af de borgere som i 2018 endnu ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet, har særlige udfordringer i 
forhold til at opnå en arbejdsmarkedstilknytning og har brug for yderligere indsats for, at det kan lykkes. 
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Integrationsområdet 
Mål: 40 % af det samlede antal borgere på integrationsydelse skal i gennemsnit være i selvforsørgelse 
enten via lønnet arbejde, ordinær uddannelse med SU eller anden selvforsørgelse. 
 
Status i dag: I august 2017 er 30,5% af integrationsborgerne i selvforsørgelse. 
 
 

 
 
 

6.3 Andre politisk vedtagne mål 
 
Sygedagpenge: Projekt ”Fra syg til rask” 
Projektet vil have fokus på at etablere et koordineret forløb mellem sygedagpengeindsatsen og den indsats, 
der iværksættes for forsikrede ledige (projekt ”Fra syg til rask”) og skal være med til at gøre borgeren klar 
til at gå fra at være syg til at være rask, men uden job (ledig). Forløbet skal sikre, at borgeren vender 
hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet og ikke går fra at være sygemeldt og modtage sygedagpenge, til at 
være ledig som modtager af arbejdsløshedsdagpenge og efterfølgende sygemeldes etc. 
 
Indsatsen vil have fokus på et coachingforløb samtidig med, at der iværksættes et beskæftigelsesrettet 
forløb i form af virksomhedspraktik eller løntilskud.  
 

Mål for projekt ”Fra syg til rask” 
15 sygemeldte/ledige borgere kommer én måned hurtigere i arbejde i 2018, end de ville være kommet 
uden indsatsen. 
 

 
 
Virksomhedsindsatsen: Virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt 
Jobcentrets virksomhedskonsulenter har mange forskellige opgaver, der relaterer sig til serviceringen af 
virksomhederne. 
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I 2018 udvides indsatsen med en virksomhedskonsulent, der udelukkende skal besøge virksomheder og 
afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derudover skal den udkørende virksomhedskonsulent 
hjælpe med at give virksomhederne overblik og information om de mange ordninger og 
tilskudsmuligheder, der er indenfor rekruttering, fastholdelse og opkvalificering. Derved vil 
virksomhedskonsulenten få en række ordinære job med hjem, både deltids og fuldtids, som Jobcentret 
herefter kan matche ledige borgere til. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mål for virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt 
Virksomhedskonsulenten får 60 ledige personer én måned hurtigere i arbejde i 2018, end de ville være 
kommet uden indsatsen. 
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Bilag 1: Udviklingen på arbejdsmarkedet 
 
Udvikling i bruttoledighed juni 2016 – juni 2017 

 
 
Det fremgår af grafen, at bruttoledigheden i Hørsholm Kommune er på 2,7%.  
Dermed er bruttoledigheden i Hørsholm Kommune blandt de laveste i Region Hovedstaden. 
 
 
Befolkning, arbejdsstyrke og ledighedsprocent i Hørsholm (16-66 årige), fremskrevet til ultimo 2018 

 
Kilde: ”Befolkning og Arbejdsstyrke 2017” fra www.star.dk 
 
Det fremgår af grafen, at ledigheden i Hørsholm Kommune forventes at falde i 2018, mens både 
arbejdsstyrken og antal beskæftigede forventes at stige. 
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Andel på offentlig forsørgelse ud af befolkningen (16-66 år), maj 2017 

 
 
Det fremgår af grafen, at andelen på offentlig forsørgelse er på 10,8% i Hørsholm Kommune.  
Dermed er andelen på offentlig forsørgelse i Hørsholm Kommune blandt de laveste i Region 
Hovedstaden. 
 
 
Andel af befolkningen (16-66 år) på kontant- eller uddannelseshjælp, juni 2017 

 
 
Det fremgår af grafen, at andelen på kontant- eller uddannelseshjælp er på 1,5% i Hørsholm Kommune. 
Dermed er Hørsholm Kommune placeret blandt de bedste i Region Hovedstaden. 
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Andel af befolkningen (16-66 år) på arbejdsløshedsdagpenge, juni 2017 

 
 
Det fremgår af grafen, at andelen på arbejdsløshedsdagpenge er på 1,9% i Hørsholm Kommune.  
Dermed har Hørsholm Kommune den næstlaveste andel i Region Hovedstaden. 
 
 
Andel af befolkningen (16-66 år) på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, maj 2017 

 
 
Det fremgår af grafen, at andelen af befolkningen på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb er på 1,4% i 
Hørsholm Kommune. Dermed har Hørsholm Kommune den næstlaveste andel i Region Hovedstaden. 
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Bilag 2: Nuværende indsats for Jobcentrets målgrupper 
 

2.A: Forsikrede ledige 
Jobcentrets målsætning er altid at skabe den kortest mulige vej til varig selvforsørgelse.  
 
Målet skal blandt andet nås gennem et intensivt samtaleforløb, da der er stærk evidens for, at samtaler har 
positive beskæftigelseseffekter (www.star.dk). Samtaler øger den enkeltes viden om de muligheder, der 
eksisterer på arbejdsmarkedet, og giver den ledige redskaber til målrettet jobsøgning. Samtalen er således 
det vigtigste redskab i arbejdet med de forsikrede ledige.  
 
For de højtuddannede ledige, og dem med specialiserede job bag sig, arbejdes der primært med geografisk 
og social mobilitet. 
 
For de ufaglærte ledige arbejdes der målrettet på at få dem i et uddannelsesforløb, da dette vil skabe en 
tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og en hurtigere vej til at blive permanent selvforsørgende. 
 
Screening af de ledige med henblik på at afdække risikoen for langtidsledighed 
Det er ikke muligt at forudsige præcist hvilke nyledige, der ender med at blive langtidsledige. Dette 
afgøres både af individuelle forhold, de konkrete jobmuligheder for de ledige samt adfærden hos både 
den ledige og arbejdsgiveren. Imidlertid viser analyser7, at der kan identificeres en række kendetegn hos 
de nyledige, der øger risikoen for at blive langtidsledig bl.a. erhvervserfaring, alder og for snæver 
jobsøgning. 
 
Fra første ledighedsdag screenes alle forsikrede ledige borgere derfor ud fra objektive og subjektive 
parametre som f.eks. uddannelsesbaggrund, alder, arbejdsidentitet og jobsøgningsmønster. Udover 
samtaler er indsatsen overfor den enkelte borger derfor afhængig af screeningen.  
 
Intensive samtaleforløb 
Der er stærk evidens for, at samtaler har gode beskæftigelseseffekter (www.star.dk). Samtaler øger den 
enkeltes viden om de muligheder, der eksisterer på arbejdsmarkedet, og giver den ledige redskaber til 
målrettet jobsøgning. Samtalen er således det vigtigste redskab i arbejdet med de forsikrede ledige.  
 
Fælles samtaler med A-kasserne 
Jobcentret og A-kassen skal, efter lovgivningens bestemmelser, afholde to fælles samtaler med den ledige 
borger i løbet af de første 6 måneders ledighed. 
 
De fælles samtaler, med den ledige og den lediges A-kasse, sikrer en rød tråd og en progression i 
indsatsen. De fælles samtaler skaber ydermere enighed om en fælles plan med fokus på hurtig 
beskæftigelse eller uddannelse. Alt sammen i fællesskab med den enkelte borger. 
 
Den virksomhedsrettede indsats 
 Den virksomhedsrettede indsats er i fokus for dem, der ikke finder beskæftigelse tidligt i forløbet. Her 
arbejdes der med alle jobmuligheder i forskellige brancher i forhold til borgers jobsøgning.  

                                                           
7 M-ploy: Viden og inspiration om langtidsledighed udarbejdet for STAR december 2012 
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2.B: Sygedagpenge 
Sigtelinjen for sygedagpengeindsatsen er, at sygefraværet skal nedbringes varigt. Redskaberne i forhold til 
at nå og fastholde en positiv udvikling er:  

 fokus på delvise raskmeldinger og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

 hyppig og tæt opfølgning (samtaler med de sygemeldte hver 4. uge)  

 iværksættelse af en virksomhedsrettet indsats overfor borgere, der ikke har en arbejdsplads 
 

Hovedparten af de sygemeldte i Hørsholm Kommune har baggrund i stress/angst/depression, hvilket ofte 
betyder, at der kan blive tale om et langvarigt sygdomsforløb. Derudover er der en forholdsvis stor gruppe 
sygemeldte, der enten er sygemeldt på baggrund af en cancerlidelse eller smerter i bevægeapparatet. 
 
2/3 af de sygemeldte sygemeldes direkte fra beskæftigelse og har som udgangspunkt en arbejdsplads at 
vende tilbage til. Den sidste 1/3 sygemeldes fra ledighed på a-dagpenge. 
 
Fastholdelseskonsulent: 
For at styrke samarbejdet mellem Jobcentret og den sygemeldtes arbejdsplads med henblik på at 
understøtte hurtigst mulig gradvis tilbagevenden til arbejde, har Jobcentret ansat en 
fastholdelseskonsulent, der kan etablere en hurtig kontakt til den sygemeldte og dennes arbejdsplads 
således, at der kan udarbejdes en plan for tilbagevenden til arbejde. 
 
Mestringsforløb: 
Alle sygemeldte, der har været sygemeldt i mere end 8 uger, tilbydes et mestringsforløb, hvilket er en del 
af den lovpligtige indsats på området og en del af Sygedagpengereformen fra 1.1.2014. Mestringsforløbene 
retter sig i forhold til de helbredsmæssige forhold, der danner baggrund for sygemeldingen og har til formål 
at give den sygemeldte redskaber til at takle de helbredsmæssige udfordringer, de har. Der er således 
etableret eksterne aftaler i forhold til mestringsforløb i forhold til stress/angst/depression, lidelser i 
bevægeapparatet, og funktionelle lidelser (lidelser der kan skyldes psykiske udfordringer, men som viser 
sig i form af konkrete smerter i bevægeapparatet). 
 
Afklarende indsats: 
I komplekse sygedagpengeforløb iværksættes der en afklarende indsats (virksomhedspraktik, 
afklaringsforløb eller lægelig udredning) med henblik på at tilbyde den sygemeldte et tilbud, der kan 
bringe den sygemeldte tilbage i arbejde. 
 
 

2.C: Kontanthjælp 
 
Jobcentrets målsætning i forhold til kontanthjælpsområdet er, at antallet af personer på kontanthjælp skal 
reduceres.  
 
Jobklare kontanthjælpsmodtagere 
De nyledige jobklare kontanthjælpsmodtagere henvises til et 6 ugers jobsøgningsforløb i Team Jobsøgning 
fra 1. ledighedsdag. Sideløbende bliver de tilbudt deltagelse i ”Jagtklubben” (se bilag 2 afsnit 2.L for en 
nærmere beskrivelse) med henblik på at finde ordinært arbejde eller alternativt en virksomhedspraktik.  
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Jobklare kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i job eller anden aktivitet efter 13 ugers ledighed, bliver 
henvist til Nytteindsatsen.  
 
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
I forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (det vil sige ledige med andre problemer end 
ledighed) er der fokus på, at indsatsen tilrettelægges individuelt med henblik på, at borgeren kan opnå 
arbejdsmarkedstilknytning. 
 
”Flere skal med” for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed 
Jobcentret deltager i projekt ”Flere skal med” (efterår 2017-medio 2019), som er rettet mod  borgere, der 
har modtaget kontanthjælp i mere end 5 år. I et tæt samarbejde mellem borgeren, sagsbehandleren og 
virksomhedskonsulenten, etableres virksomhedsrettede indsatser, der skal afstedkomme, at borgeren 
opnår ordinære arbejdstimer. 
 
Specialtilbud 
De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er en meget bred målgruppe, der alle har andre problemer 
end ledighed. Dette kan eksempelvis være autisme, relationer til bander, problemer med vrede, misbrug 
etc. I disse tilfælde benytter Jobcentret sig af særligt tilrettelagte forløb, der passer til borgerens 
individuelle behov. 
 
 

2.D: Uddannelseshjælpsmodtagere 
Jobcentret oplever, at der i de seneste tre år har været en stigning i antallet af unge på 
overførselsindkomst. Især gruppen af unge mellem 18-24 år, der modtager uddannelseshjælp, er 
stigende, hvilket samtidig betyder, at de ikke er en del af uddannelsessystemet. Denne gruppe unge 
inkluderer:  

 Unge, der ikke har en uddannelse 

 Unge, der har været i gang med en uddannelse, og som er ophørt igen 

 Unge, der har problemer, som forhindrer dem i at påbegynde en uddannelse 
 
Unge åbenlyst uddannelsesparate8: 
Indsatsen for de Unge åbenlyst uddannelsesparate omfatter blandt andet følgende:  
 
Uddannelsespålæg: 
Unge åbenlyst uddannelsesparate får et uddannelsespålæg i forbindelse med den første samtale i 
Jobcentret. Det betyder, at de, indenfor en given periode, skal søge ind på en kompetencegivende 
uddannelse.  
 
Nytteindsats: 
Åbenlyst uddannelsesparate unge bliver henvist til ”nytteindsats”, hvor de møder 4 dage om ugen – én 
dag om ugen skal de være aktive i forhold til at få lagt en uddannelsesplan. Nytteindsatsen i Hørsholm 
Kommune er tilrettelagt i et samarbejde med Materialegården, hvor de unge møder om morgenen, og 

                                                           
8 Unge åbenlyst uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne starte på en uddannelse med det samme. 



 

 

22/34 

hvor der fordeles praktiske opgaver, som skal udføres og medvirke til forskønnelse af det offentlige rum i 
kommunen. Opgaverne kan eksempelvis være at fjerne graffiti på vejskilte, vedligeholdelse af byens 
offentlige bænke etc. 
 
Unge uddannelsesparate9: 
Indsatsen for de unge uddannelsesparate omfatter blandt andet følgende: 
 
Brobygningsforløb 
De unge, der vurderes egnet til at kunne tage en erhvervsuddannelse, henvises til et brobygningsforløb 
på Erhvervsskolen i Hillerød. På brobygningsforløbet kommer de unge gennem et 12 ugers forløb, hvor de 
får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige uddannelsesretninger. De unge bliver testet i 
forhold til læse-/skrive-/regnekompetencer. De unge, der har behov for det, får undervisning i 
hovedfagene dansk og matematik med henblik på at opnå faglige kvalifikationer således, at de kan søge 
ind og blive optaget på en uddannelse. I forbindelse med brobygningsforløbet er der tilknyttet en 
virksomhedskonsulent, der kan etablere snusepraktikker under brobygningsforløbet således, at den unge 
kan afprøve interessante erhverv i relevante virksomheder. Målet er, at den unge efter 
brobygningsforløbet vil være klar til at påbegynde en uddannelse. Minimum 25 % af alle nye 
uddannelsesparate unge henvises til brobygningsforløb. 
 
Såfremt den unge ikke er i stand til at starte på en uddannelse efter brobygningsforløbet, iværksættes der 
andre relevante indsatser, der er målrettet de problematikker, den unge skal arbejde videre med. 
 
Læringscampforløb 
Andre unge har brug for et forløb, hvor de støttes i forhold til at blive fastholdt i et behandlingsforløb 
samtidig med, at der arbejdes på at styrke de personlige og sociale kompetencer i forhold til at kunne 
mestre et uddannelsesforløb. Fokus i forhold til denne målgruppe er, at der samarbejdes på tværs af 
fagcentrene således, at sagsbehandleren i Jobcentret har en koordinerende funktion i forhold til 
indsatser, der går på tværs af centrene. Denne gruppe unge bliver tilbudt et læringscampforløb over 4 
uger, der gennemføres efter samme koncept som True North. Der er tale om et intensivt forløb, hvor 
fokus er at styrke de faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkelte unges niveau samtidig med, at 
der arbejdes med de sociale og personlige kompetencer. Målet med forløbet er, at den enkelte unge har 
en plan for uddannelse eller beskæftigelse efter endt læringscamp. Der gennemføres 2 læringscamp om 
året.  
 
En del unge oplever ensomhed og en oplevelse af at være alene med de udfordringer, de har. Via 
læringscampen får de unge knyttet bånd til hinanden og en mulighed for at vedligeholde kontakten efter 
endt forløb.  I forløbene bliver de klogere på egne ressourcer og begrænsninger og finder ud af, at de kan 
bruge hinanden i forhold til at nå de mål, de har sat. 
 
Styrkeprøven 
En del unge har psykosociale problematikker og er derfor ikke i stand til at påbegynde en uddannelse. 
Nogle unge har brug for et tilbud, hvor der tages hånd om deres problematikker i forhold til misbrug, 
social trivsel, hverdagsmestering i forhold til struktur på døgnrytme, mødestabilitet mv. En del af de unge 

                                                           
9 Unge uddannelsesparate, er unge, der vurderes at kunne starte på en uddannelse indenfor de næste 12 måneder.  
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i denne målgruppe henvises til Styrkeprøven, der har fokus på ovenstående og samtidig forsøger at 
opbygge en aktiv hverdag med motion og sund ernæring.  
 
Målet er, at den enkelte unge efterfølgende bliver i stand til at gå i gang med en uddannelse eller 
sekundært opnår arbejdsmarkedstilknytning. 
 
 

2.E: Ledighedsydelsesmodtagere og fleksjob 
Borgere på ledighedsydelse er borgere, der har fået bevilget et fleksjob som følge af en markant nedsat 
arbejdsevne, og som endnu ikke har fundet et arbejdsforhold, eller borgere der er blevet ledige fra deres 
fleksjobbeskæftigelse. 
 
Hovedparten af de borgere, der er bevilliget fleksjob, er i beskæftigelse. Den nuværende ledighedsprocent 
(juli 2017) ligger på 24 blandt fleksjobbere.  
 
Indsatsen i forhold til at hjælpe ledighedsydelsesmodtagere består primært i at hjælpe den enkelte i forhold 
til at finde en arbejdsplads, der har brug for de kompetencer, den enkelte borger har, og som samtidig kan 
imødekomme de skånebehov, der skal tages hensyn til i ansættelsen. Jobcentret hjælper borgerne med at 
finde egnede fleksjob både ved hjælp af interne og eksterne jobkonsulenter.  
 
Jobklub: 
Som en del af opgaven med at støtte disse borgere med at få et job, er der etableret en Jobklub. 
Jobklubbens formål er at skabe netværk mellem deltagerne og give mulighed for, at de kan sparre og 
inspirere hinanden i forhold til deres egen jobsøgning. Desuden gives der undervisning i jobsøgning (cv 
skrivning, ansøgninger, jobsamtaletræning mv.), samt mulighed for at høre oplæg fra virksomheder, der 
har medarbejdere i fleksjob. 
 
 

2.F: Revalidering 
Revalidering tilbydes borgere med begrænsninger i arbejdsevnen med henblik på at give borgeren 
mulighed for at blive selvforsørgende. Et revalideringsforløb kan enten bestå i en bevilling af en ordinær 
kompetencegivende uddannelse eller etablering af en virksomhedsrevalidering, hvor borgeren tilbydes et 
målrettet optræningsforløb på en virksomhed i forhold til at kunne varetage konkrete jobfunktioner. 
 
Forud for en fastlagt revalideringsplan vil der som oftest være et forrevalideringsforløb, hvor det afklares, 
hvorvidt den egentlige revalideringsplan er realistisk for den enkelte borger.  
 
Revalidering kan bevilliges for en periode på op til 5 år. Der skal altid tages højde for, at den uddannelse 
der indgår i revalideringen, sker i forhold til et beskæftigelsesområde, hvor der er gode 
beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse. Derudover skal det vurderes, om der er tale om kortest 
mulige vej til varig beskæftigelse og foretages en individuel vurdering af borgerens begrænsninger 
sammenholdt med uddannelsens længde. 
 
Borgere, der bevilliges revalidering, kan komme fra følgende målgrupper: 

 Selvforsørgende 
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 Uddannelseshjælpsmodtagere 

 Kontanthjælpsmodtagere 

 Integrationsydelsesmodtagere 

 Jobafklaringsmodtagere 

 Sygedagpengemodtagere 

 Ressourceforløbsmodtagere 
 
 

2.G: Jobafklaringsforløb 
Jobafklaringsforløb bevilliges til borgere, der har modtaget sygedagpenge, men hvor det ikke er muligt at 
forlænge sygedagpengene ud fra de gældende forlængelsesbetingelser i lovgivningen. Borgeren skal 
fortsat vurderes at være uarbejdsdygtig for, at der kan bevilliges Jobafklaringsforløb. 
 
I forbindelse med, at en borger overgår til jobafklaringsforløb, skal borgerens sag forelægges for 
kommunens rehabiliteringsteam med henblik på at sikre, at borgeren tilbydes en indsats, der har fokus på 
afklaring og optræning af borgerens beskæftigelsesmuligheder sideløbende med en eventuel forsat 
behandling i forhold til de helbredsmæssige forhold. 
 
Et Jobafklaringsforløb vil derfor ofte bestå af lægelig behandling i regionalt regi samt et optræningsforløb 
i form af en virksomhedspraktik. 
 
 

2.H: Ressourceforløb 
Ressourceforløb bevilliges til borgere, der vurderes at have komplekse udfordringer (fysisk, psykisk, 
socialt), og hvor det vurderes, at der er behov for en koordineret indsats for at hjælpe borgeren tættere 
på arbejdsmarkedet. Et ressourceforløb vil typisk blive bevilliget for en periode på 1 til 3 år alt afhængig 
af, hvilke problemstillinger der skal arbejdes med i ressourceforløbet. Inden ressourceforløbet 
iværksættes, udarbejdes der en indsatsplan, som skal være styringsværktøjet for forløbet. 
 
Et ressourceforløb vil typisk indeholde indsatser, der retter sig i forhold til borgeres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Det vil oftest være i form af virksomhedspraktik med efterfølgende løntilskud. 
Derudover vil der være andre indsatser, der kan fokusere på borgerens helbred. Dette kan eksempelvis 
være et behandlingsforløb i psykiatrien eller et genoptræningsforløb på Louiselund. Misbrugsbehandling 
og bostøtte vil også være indsatser, der kan indgå i en samlet og langsigtet plan i et ressourceforløb. 
 
 

2.I: Integrationsområdet 
Hørsholm Kommune har en række forskellige indsatser, der har til formål at få integrationsborgerne 
tilknyttet arbejdsmarkedet eller i uddannelsesforløb.  
 
Samarbejde med Anden Aktør 
For at få integrationsborgerne ud på det danske arbejdsmarked arbejder Hørsholm Kommune tæt sammen 
med Anden Aktør. Her kommer størstedelen af integrationsborgerne i forløb i den første tid efter, at de er 
ankommet til kommunen for at lære om det danske samfund. De undervises eksempelvis i dansk 
arbejdskultur, adfærd, sprog, lokalsamfundets tilbud og indretning samt lavpraktisk navigeren i en 
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digitaliseret kultur. Sideløbende med denne undervisning støtter Anden Aktør integrationsborgerne i at 
komme i ordinær beskæftigelse ved hjælp af virksomhedspraktik, job med løntilskud samt uddannelse.  
 
De beskæftigelsesrettede indsatser, der kan igangsættes for integrationsborgere, svarer til de samme 
indsatser som for andre borgere, der er udenfor arbejdsmarkedet, og som modtager offentlig forsørgelse. 
Dog er der i integrationsindsatsen større fokus på indlæring af sprog og kulturformidling. Overordnet set 
er indsatserne derfor de samme, som beskrevet under virksomhedsindsatsen i bilag 2 afsnit 2.J. Nedenfor 
fremgår de indsatser, der specifikt er målrettet integrationsborgerne: 
 
Uddannelsesforløb for unge integrationsborgere inkl. praktik 
Hørsholm Kommune har, sammen med Fredensborg og Helsingør kommuner, et samarbejde med 
sprogcenter CLAVIS. CLAVIS arbejder målrettet med unge nye borgere i aldersgruppen 16-25 år, som har 
gode sproglige kompetencer, og som kan begå sig i det latinske alfabet.  
 
Formålet med brugen af CLAVIS er, at de unge tilegner sig faglige kompetencer i en udstrækning, som gør, 
at de efter endt forløb hos CLAVIS kan indgå i uddannelsessystemet på lige vilkår med øvrige unge og her 
modtage SU som forsørgelsesgrundlag. 
 
På CLAVIS får de unge undervisning i dansk, samfundsfag, matematik og engelsk i ca. 20 timer om ugen. 
Udover undervisningen er der indlagt lovpligtige praktikforløb svarende til 15 timer om ugen. 
 
Udover undervisning og praktikforløb via CLAVIS er der fokus på, at de unge får en tilknytning til 
arbejdsmarkedet i form af et fritidsjob med henblik på at blive selvforsørgende. 
 
Projekt for ikke-vestlige kvinder – ”Kvinder på vej”  
Jobcentret iværksatte i 2017 et 3-årigt projekt målrettet kvinder med ikke-vestlig baggrund.  
 
Indsatsen indeholder en tættere kontakt udover, hvad lovgivningen på området foreskriver. Dette 
indebærer en hyppig, løbende og intensiv kontakt til den enkelte kvinde med henblik på at holde fast og 
støtte en kontinuerlig udvikling hos den enkelte. Det samlede formål med projektet er, at kvinden opnår 
en tilknytning til arbejdsmarkedet eller til et uddannelsesforløb og hermed bliver selvforsørgende. 
 
Indsatsen indeholder eksempelvis støtte til følgende: 

 Søge job eller uddannelse. 

 Mentorhjælp til praktiske og kulturelle forhold, som kan stå i vejen for, at kvinden kan få tilknytning 
til arbejdsmarkedet 

 Mentorhjælp som brobyggende kontakt til en virksomhed med henblik på en virksomhedspraktik 
og/eller løntilskudsjob, og hvor der fortsat gives støtte / efterværn efterfølgende for at sikre at 
jobbet fastholdes. 

 
Forskellen mellem almindelig sagsbehandlende arbejde og sagsbehandlende arbejde i dette projekt er, at 
sagsbehandleren også udøver en mentorfunktion. Derved indeholder projektet, udover de lovgivnings-
mæssige jobsamtaler, tillige undervisning i adfærd, hjælp i forhold til personlige problemstillinger, 
drøftelser med den enkelte om uskrevne samfundsmæssige regler, signaler osv.  
 



 

 

26/34 

Denne tætte dialog og kontakt med kvinderne i integrationsindsatsen er med til at eliminere kulturelle 
misforståelser og misopfattelser både i forhold til forventninger mellem arbejdsgiveren og borgeren samt 
i forhold til forventninger fra daginstitutioner til familiernes deltagelse i eks. forældremøder og 
fællesarrangementer. 
 
Erfaringerne fra projektets første år viser, at denne håndholdte og intensive indsats overfor ikke-vestlige 
kvinder har en god effekt i forhold til, at de hurtigere opnår en forståelse af den dansk kulturelle kontekst 
og de forventninger, som stilles til dem i denne kontekst.  
 
Offentlige og private IGU-forløb – (Integrationsgrunduddannelsesforløb): 
Integrationsgrunduddannelsen er et uddannelsesforløb, hvor formålet er at forberede 
integrationsborgerne til enten uddannelse eller arbejde forud for ansættelse i en konkret virksomhed eller 
opstart på en erhvervsuddannelse. Borgeren får løn fra arbejdsgiver under IGU’en, og er dermed 
selvforsørgende. 
 
Jobcentret har fortsat fokus på oprettelse af IGU- forløb i et arbejdsforhold, hvor det giver mening for den 
enkelte, og hvor der er størst mulighed for en efterfølgende ansættelse, eller hvor forløbet har stor relevans 
forud for en egentlig faguddannelse. 
 
Jobcentret har særlig fokus på oprettelse af offentlige IGU-forløb indenfor skole-, institutions- og 
plejeområdet, da disse områder rummer arbejdsfunktioner, som matcher en del af de kvindelige 
integrationsborgeres kompetencer. Samtidig er det arbejdsområder, hvor der er gode jobmuligheder efter 
endt uddannelse. 
 
 

2.J: Virksomhedsindsatsen 
En af grundstenene i arbejdet med ledige borgere er virksomhedsindsatsen.  
 
Undersøgelser, fra bl.a. Arbejdsmarkedsstyrelsen (www.star.dk), viser, at den virksomhedsrettede indsats 
er et af de mest effektive redskaber til at få ledige i beskæftigelse. Den ledige fastholder sin 
arbejdsmarkedstilknytning og styrker sit netværk samtidig med, at den virksomhedsrettede indsats også 
kan have en opkvalificerende effekt. Der er derfor behov for løbende at udbygge samarbejdet med 
virksomhederne. Den virksomhedsopsøgende indsats er derfor en topprioritet i Jobcentret. Tilgangen til 
virksomhederne er med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Det skal være nemt for virksomhederne 
at henvende sig til Jobcentret og få hjælp til rekruttering af arbejdskraft. Derfor har Jobcentret også en 
vagttelefon for virksomhederne, der sikrer en hurtig indgang. 
 
Der er igangsat en lang række initiativer, der har til formål at understøtte virksomhedernes behov. Det sker 
dels gennem kommunens direkte virksomhedsservice (når virksomhederne ønsker hjælp til rekruttering af 
arbejdskraft) og dels ved den opsøgende indsats til virksomhederne. Initiativerne er i høj grad målrettet de 
lokale virksomheder, men også virksomhederne i omegnskommunerne og hovedstadsområdet kontaktes. 
 
Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS): 
Hørsholm Kommune indgår i Nordsjællands Rekrutteringsservice, som er et tværkommunalt samarbejde 
mellem 9 kommuner i Nordsjælland. Formålet er at afhjælpe virksomhedernes udfordringer med at skaffe 
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kvalificeret arbejdskraft indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft eksempelvis bygge- og 
anlægsbranchen. Samarbejdet giver mulighed for at varetage en koordineret og opsøgende 
virksomhedsindsats og håndtere større rekrutteringsopgaver fra virksomhederne. I 2018 vil fokus, udover 
bygge- og anlægsbranchen, også være andre brancheområder, hvor der ses vækst og samtidig også en 
begyndende mangel på arbejdskraft herunder Hotel og Restaurationsbranchen. Ydermere vil Hørsholm 
Kommune fra 2018, gennem NRS, også indgå samarbejde med HRS (Hovedstadens Rekrutteringsservice) 
om opkvalificering af ledige med henblik på store bygge og anlægsprojekter som letbanen, metroringen og 
Frederiksborgcentret.  
 
Vikarbureauer 
Hørsholm Kommune har indgået et fast samarbejde med Hartmanns om besættelse af midlertidige 
stillinger. Vikarbureauet er at finde i Jobcentret én gang om måneden, hvor de har konkrete job med til de 
ledige borgere, og hvor de giver ledige borgere sparring på deres CV. Derudover har Jobcentret en god 
kontakt til Randstad, Plusvikar og Km2jobs, der løbende fremsender vikarstillinger, og som deltager aktivt i 
Jobcentrets netværksmøder og events. Alt sammen noget, der øger muligheden for, at ledige i Hørsholm 
Kommune kan opnå selvforsørgelse. 
 
Events for virksomheder en til to gange om året 
Jobcentret afholder to årlige eventarrangementer for virksomheder og ledige borgere i Hørsholm 
Kommune. Formålet med at afholde specielle arrangementer for både virksomheder og ledige er først og 
fremmest at sætte en anden ramme for mødet mellem virksomhederne og den ledige. Et andet meget 
vigtigt formål er at fremme samarbejdet mellem Jobcentret og erhvervslivet og tydeliggøre overfor 
virksomhederne, hvad Jobcentret kan hjælpe med.  
 
Eksempelvis afholdt Jobcentret i foråret 2016 et arrangement i Trommen med fokus på jobåbninger til 
flygtninge. I november 2016 gjaldt det et jobdatingarrangement mellem virksomheder og borgere på selve 
Rådhuset. Senest blev der i juni 2017 afholdt et arrangement i Hørsholm Hallen med fokus på fremtidens 
arbejdsmarked og med besøg af fremtidsforsker. Alle arrangementer har været en stor succes med massivt 
fremmøde af både ledige og virksomheder. 
 
Erhvervsnetværk 
Hørsholm Jobcenter er medlem af erhvervsnetværket i Lyngby Boldklub, erhvervsnetværket i Rungsted 
Ishockeyklub og Global Netværk. Alle disse erhvervsnetværk repræsenterer et stort spænd i brancher og 
arbejdsområder. Jobcentret deltager i disse netværk for at sikre synliggørelse af Jobcentret samtidig med, 
at det giver mulighed for at afsætte ledige kandidater til de mange forskellige jobområder, der er 
repræsenteret. Deltagelse i erhvervsnetværk sikrer ydermere en udvidelse af Jobcentrets 
virksomhedskontakter, da der jævnligt optages nye virksomheder i de enkelte netværk.   
 
Omvendt formidling  
Udover at hjælpe virksomhederne med at besætte stillinger med jobparate borgere, har Jobcentret fokus 
på at være opsøgende overfor virksomheder for at skaffe job til ledige borgere, der har andre problemer 
end ledighed. Virksomhedskonsulenterne udøver overfor denne målgruppe en mere håndholdt indsats ved 
hjælp af virksomhedspraktik, løntilskudsordninger og støtteordninger og en tæt og intensiv opfølgning. 
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Partnerskabs- og samarbejdsaftaler 
Jobcentret har indgået partnerskabs- og/eller samarbejdsaftaler med Jysk, Falck, Dansk Supermarked, 
MENY, Søstrene Grene og Shell. Jobcentret har nu partnerskabsaftaler, der dækker stort set alle 
jobfunktioner og målgrupper, men er pt. i gang med også at opsøge virksomheder indenfor kontor og 
administration med henblik på indgåelse af partnerskabsaftaler. 
 
Partnerskabsaftalerne betyder, at virksomhederne stiller et bestemt antal virksomhedspraktikker til 
rådighed, som Jobcentret kan bruge til borgerne. Det er et meget givtigt samarbejde for alle parter, da 
borgerne får vedligeholdt og udviklet deres faglige kompetencer. Samtidig giver det omvendt 
virksomhederne får mulighed for at rekruttere arbejdskraft til deres virksomhed. 
 
 

2.K: Langtidsledige 
Langtidsledighed er et stort problem, både for den berørte borger, der let mister kontakten til 
arbejdsmarkedet, og for samfundet som helhed pga. uudnyttede ressourcer og udgifter til forsørgelse. Det 
er således altafgørende, at Jobcentret gør en indsats for at afhjælpe langtidsledigheden. 
 
Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er man langtidsledig, når man har været ledig i 
mere end 80 % af tiden inden for de seneste 12 måneder. Langtidsledighed omfatter både forsikrede ledige 
og jobklare kontanthjælpsmodtagere. 
 
Jobcentret har fokus på en tidlig og målrettet indsats både for jobklare kontanthjælpsmodtagere og 
forsikrede ledige med henblik på at forebygge, at borgerne bliver langtidsledige. Hørsholm Kommune 
arbejder derfor med fokusområderne tidlig indsats, screening, fremrykket aktivering, hyppige samtaler og 
virksomhedsrettede aktiveringer, hurtigere end hvad loven kræver. 
 
Det er ikke muligt at forudsige præcist, hvilke nyledige der ender med at blive langtidsledige. Dette afgøres 
både af individuelle forhold, de konkrete jobmuligheder for de ledige samt adfærden hos både den ledige 
og arbejdsgiveren. Imidlertid viser analyser10, at der kan identificeres en række kendetegn hos de nyledige, 
der øger risikoen for at blive langtidsledig bl.a. erhvervserfaring, alder og for snæver jobsøgning. 
 
Erfaringer og undersøgelser11 viser, at nogle indsatser virker bedre end andre for at forebygge 
langtidsledigheden - bl.a. nedenstående: 
 

 Hyppigere samtaleforløb 

 Samtaler kombineret med aktive beskæftigelsesrettede tilbud 

 Virksomhedsrettet aktivering. Det gælder specielt i forhold til virksomhedspraktikker og private 
løntilskud. 

 
Erfaringen viser, at de borgere, der er blevet langtidsledige, ofte kæmper med flere udfordringer som fx 
for snæver jobsøgning, manglende motivation, manglende tro på egen formåen m.m. Der er derfor stor 
risiko for, at denne borgergruppe blandt de forsikrede ledige ryger ud af dagpengesystemet og over på 

                                                           
10 M-ploy: Viden og inspiration om langtidsledighed udarbejdet for STAR december 2012 
11 Vidensopsamling om langtidsledighed M-ploy Niels Kristoffersen 2013 



 

 

29/34 

andre ydelser som sygedagpenge og kontanthjælp. Jobcentret ønsker derfor at stoppe fødekæden til andre 
forsørgelsesydelser og sociale indsatser og hjælpe disse borgere med at opnå arbejdsmarkedstilknytning. 
 
Hyppige samtaler for langtidsledige forsikrede ledige   
Efter 16 måneders ledighed skal forsikrede ledige, ifølge Beskæftigelsesreformen, tilbydes en ekstra 
indsats. Borgerne skal derfor ifølge loven igen tilbydes hyppige samtaler dvs. én gang om måneden fra 16 
måneders ledighed. 
 
Personlig jobformidler 
Jobcentret skal, udover ekstra samtaler, også tilbyde borgere, som har 16 måneders ledighed, en personlig 
jobformidler. 
 
Den personlige jobformidler tilbyder en række samtaler i et kontinuerligt forløb, der ved hjælp af 
personprofilværkstøjer afdækker den lediges styrker og udfordringer, og som har fokus på borgers 
jobsøgningsadfærd end de faglige kompetencer. 
 
 

2.L: Tværgående indsatser for flere målgrupper 
Så vidt muligt arbejder Jobcentret med indsatser frem for målgrupper. Dette medfører, at Jobcentret har 
en række indsatser, der går på tværs af målgrupperne i Jobcentret. 
 
”Jagtklub” 
Forskning viser, at virksomhedsrettede indsatser virker for alle målgrupper (www.star.dk). Erfaringen viser 
også, at jo tidligere borgeren kommer i gang med en virksomhedsrettet indsats, jo hurtigere opnås 
beskæftigelse. Formålet med deltagelse i ”Jagtklubben” er, at den ledige gennem deltagelse i et 6 ugers 
forløb med andre ledige finder egen praktikplads. ”Jagtklubben” tilbydes både forsikrede og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere og afholdes 4 gange om året. Forløbet indebærer blandt andet at: 

1) Borgeren motiveres til at opsøge eget netværk, hvilket gør den virksomhedsrettede indsats mere 
relevant. 

2) Nogle borgere vil hurtigere finde en praktik på grund af Jobcentrets krav om deltagelse i 
beskæftigelsesfremmende aktiviteter fra starten af ledighedsperioden, og før loven kræver det. 
Tilsvarende kan udsigten til, at kommunen finder en praktikplads, der ikke nødvendigvis ligger 
indenfor borgens eget ønske, have en positiv effekt i forhold til borgerens egen aktive opsøgning 
af en praktikplads. 

 
Overordnet set indebærer deltagelse i ”Jagtklubben”, at borgerne tager mere ejerskab overfor deres 
ledighedssituation. 
 
Netværksmøder 
Virksomhedsteamet afholder netværksmøder for ledige borgere. Målgruppen er primært ledige forsikrede 
og jobparate kontanthjælpsmodtagere, men også motiverede borgere fra andre målgrupper kan deltage. 
Det er jobklubber, hvor borgerne har mulighed for at sparre med hinanden, ligesom samarbejdspartnere 
inviteres til at give gode råd om bl.a. brug af netværk, og hvad arbejdsgiverne generelt lægger vægt på i 
rekrutteringsøjemed. Vikarbureauer med ledige stillinger inviteres med til disse møder, så der kan laves 
jobmatch med det samme.  
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Workshops om CV og ansøgningsmateriale 
Der tilbydes workshops i CV og ansøgninger for alle forsikrede ledige. Denne aktivitet tilbydes også andre 
målgrupper i Jobcentret, som er motiverede for at deltage. Heriblandt jobparate kontanthjælpsmodtagere, 
sygedagpengemodtagere, aktivitetsparate og integrationsborgere. 
 
Workshops 
Workshops med forskellige temaer tilbydes til forsikrede ledige. Hvis der er plads tilbydes workshoppen 
også til ledige på kontanthjælp. 
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Bilag 3: Jobcentrets effektivitet på udvalgte områder 
 
Andel arbejdsløshedsdagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, der har deltaget i mindst én 
samtale, juni 2017 

 
 
Det fremgår af grafen, at andelen af arbejdsløshedsdagpengemodtagere med 1½ - 3 måneders ledighed, 
der har deltaget i minimum én samtale er på 97,6% i Hørsholm Kommune. Dermed ligger Hørsholm 
Kommune nummer 1 i Region Hovedstaden. 
 
 
Andelen af uddannelsesparate uddannelsesmodtagere, der tilbydes brobygningsforløb 
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Der fremgår af grafen, at andelen af uddannelsesparate uddannelsesmodtagere, der tilbydes 
brobygningsforløb er på 12,8% i Hørsholm Kommune. Dermed er Hørsholm Kommune placeret som 
nummer 3 i Region Hovedstaden og ligger markant over gennemsnittet i Region Hovedstaden. 
 
Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik, løntilskud eller har 
ordinære timer, april 2017. 

 
 
Det fremgår af grafen, at andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er i 
virksomhedspraktik, løntilskud eller har ordinære timer er på 28,6% i Hørsholm Kommune. Dermed er 
Hørsholm Kommune placeret som nummer 2 i Region Hovedstaden. 
 
 
Andel sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder, der har fået mindst én 
samtale, april 2017. 

 
Det fremgår af grafen, at andelen af sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 
måneder, der har fået mindst én samtale er på 58,3% i Hørsholm Kommune. Dermed er Hørsholm 
Kommune placeret som nr. 6 i Region Hovedstaden. 
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Bilag 4: Beskæftigelsesministerens udmelding for 2018 og det Regionale 
Arbejdsmarkedsråds sigtelinjer for 2018  

 
Beskæftigelsesministerens udmelding: 
For 2018 har Beskæftigelsesministeren udmeldt følgende 5 beskæftigelsespolitiske mål: 

1) Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. 
2) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 
3) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. 
4) Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver 

jobparate eller kommer i beskæftigelse. 
5) Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. 

 
 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråds udmelding: 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) er kommet med følgende sigtelinjer for kommunernes 
beskæftigelsesindsats i 2018: 

a) Rekrutteringsindsatsen 
o Der skal sikres et effektivt match mellem ledige og virksomhedernes behov. 

b) Opkvalificeringsindsatsen 
o Der skal være fokus på uddannelse af de unge og på målrettet opkvalificering af de ledige. 

c) De udsatte borgere 
o De udsatte grupper skal bringes tættere på arbejdsmarkedet. 
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Bilag 5: Budget 2017 
  

Budget over indsatser og forsørgelsesydelser   

Nettoudgifter budget 2017 * 
Antal budgetterede 
helårspersoner i 2017 

Budget 2017*  
i 1000 kr. 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0                    62  

Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103) 0              1.017  

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 0              2.457  

Integrationsydelse  144            10.077  

Sygedagpenge 165            21.448  

Kontant- og uddannelseshjælp 262            27.668  

Dagpenge til forsikrede ledige 178            23.811  

Kontantydelsesordninger 6                 394  

Revalidering 29              3.574  

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og  i 
løntilskudsstillinger 25            10.729  

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 42              6.736  

Ledighedsydelse 12              5.545  

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0            13.070  

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 11              1.978  

Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige 
uddannelsesordning og den midlertidige 
arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til 
kontantydelse ansat i kommuner                  838  

Seniorjob til personer over 55 år               1.644  

Beskæftigelsesordninger 0                 284  

Arbejdsmarked og job 874          131.333  

*Budget 2018 fastlægges først endeligt i forbindelse med BOF2.   
 


