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1. Indledning 
 
Kommunalbestyrelsen skal hvert år vedtage en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats, 
den såkaldte – beskæftigelsesplan. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde maj 
2021 sigtelinjer og temaer for det Beskæftigelsesplan 2022. 
 
Som følge af Corona var ledigheden steget til et ganske højt niveau, og samtidigt var beskæftigelses-
indsatserne i perioder suspenderet. Mål og målepunkter vedr. samtaler, aktivering, jobsøgning osv. 
var også suspenderet i perioder. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i juni 2021 på anbefaling fra Erhvervs- og Beskæftigelses-
udvalget, at Beskæftigelsesplan 2022 udarbejdes som en redaktionelt ajourført genbekræftelse af 
Beskæftigelsesplan 2021 med enkelte reviderede fokuspunkter. 
 
Kommunalbestyrelsen besluttede fire reviderede fokuspunkter for Beskæftigelsesplan 2022. De 
reviderede fokuspunkter er 

• At fastholde lave myndigheds- og indsatsomkostninger gennem fortsat høj produktivitet 

• At fastholde den besluttede strategi om en styrkelse af virksomhedsrettet indsats 

• At bekæmpe den aktuelt høje ledighed på det nuværende strategiske grundlag 

• Den lokale beskæftigelsessituation som følge af Corona 
 
 

1.1 Det formelle grundlag 
 
Af lov nr. 1482 fremgår af § 2, at ”Kommunalbestyrelsen har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen”, 
at (stk. 2) ”Kommunen kan samarbejde med andre kommuner om en tværkommunal 
beskæftigelsesindsats… ”og, (§ 3) ”Kommunalbestyrelsen varetager beskæftigelsesindsatsen i 
jobcentre…”. Kommunerne kan ikke samarbejde om løsning af myndighedsopgaven. 
 
Af lov nr. 1482 af 23/12 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 
fremgår af § 4 om beskæftigelsesplan og resultatrevision, at  
 

”Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de 
vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, 
en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. 
 
Stk. 2. I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår en resultatrevision, 
som viser resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret i det forudgående 
år. 
 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til 
det regionale arbejdsmarkedsråd til orientering”. 

 
Dette dokument udgør beskæftigelsesplanen, hvor resultatrevisionen findes afsnit 2.4. 
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1.2 Jobcentrets opgaver og strategi 
 
Jobcentrets kerneopgave er at understøtte borgerens vej til beskæftigelse. 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. Jobcentret arbejder med en 
lang række forskellige målgrupper, der primært omfatter ledige borgere og sygemeldte borgere.  
Det er i den forbindelse jobcentrets opgave at servicere virksomheder, der har behov for arbejds-
kraft, eller som har behov for hjælp til at fastholde medarbejdere, eksempelvis i forbindelse med 
sygdom. 
 
Derudover arbejder jobcentret også med at modtage og integrere flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge i Hørsholm. Indrejsetallene er faldende, Bornholms Kommune har for 2021 og 2022 
overtaget Hørsholms andel af regionskvoten, og kommunen modtager derfor kun familiesammen-
førte borgere. Der er fortsat flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i det 3-5-årige 
integrationsprogram. 
 
Der er i løbet af sommeren indrejst borgere fra Afghanistan med henblik på midlertidig beskyttelse. 
Det er uklart, om Hørsholm Kommune skal modtage borgere fra Afghanistan. 
 
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af beskæftigelsesministerens vejledende, 
beskæftigelsespolitiske mål, de politiske beslutninger i Hørsholm Kommune, resultatrevisionen, 
konjunkturforventninger, samt på baggrund af de lokale udfordringer, som Hørsholm Kommune står 
overfor. 
 
I Beskæftigelsesplan 2022 beskriver kommunen de vigtigste indsatser og målsætninger på 
beskæftigelsesområdet i Hørsholm. Hørsholm Kommune følger løbende op på de målsætninger, der 
er fastlagt i beskæftigelsesplanen. 
 
Efter gennemførelsen af en konsulentundersøgelse af beskæftigelsesområdet i 2020 og vedtagelsen 
af budgettet for 2021 stod jobcentret over for en omstilling, hvor produktiviteten i jobcentret blev 
øget væsentligt, hvor en række indsatser i højere grad skulle have foregået virksomhedsrettet for at 
reducere udgifterne og øge effekten, og hvor jobcentret sænkede serviceniveauet for visse grupper 
af borgere. 
 
Omstillingen til mere virksomhedsrettet indsats har været vanskelig at implementere under Corona. 
Til gengæld er produktiviteten steget meget betydeligt, idet ledigheden og dermed myndigheds-
opgaven voksede samtidigt med, at Hørsholm valgte at fastholde budgettet på myndighedsområdet 
på det budgetterede niveau. 
 
Omstillingen er uddybet flere steder i beskæftigelsesplanen. 
 
 

1.3 Ny lovgivning mv. 
 

1.3.1 Forenkling af beskæftigelsesindsatsen 
 
Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 10. oktober 2020 
”Aftale om ret til tidlig pension”. Denne nye ret til tidlig pension skal bl.a. finansieres gennem 
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ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats. Ændringer af den kommunale beskæftigelses-
indsats skal samlet set tilvejebringe en besparelse på: 

• 300 mio. kr. i 2022, 

• 750 mio. kr. 2023 og 

• en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede 
indsatsområde. 

 
Aftalepartierne har nu indgået den første delaftale om finansieringen af ret til tidlig pension, og 
indfrier med denne delaftale en besparelse på: 

• 344 mio. kr. i 2022 og 

• 371 mio. kr. fra 2023 og frem. 
 
Den resterede del af besparelsen, som ikke indfris med denne aftale, skal forhandles i 2022 og 
kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt. 
 
Ifølge aftalepartierne vil delaftalen resultere i en lempelse af proceskravene for unge uddannelses-
hjælpsmodtagere, så der er mere fleksible rammer for at tilrettelægge indsatsen. Aftalen skal ifølge 
aftalepartierne samtidig sikre, at unge får bedre rettigheder og støtte i deres overgang til 
uddannelse. Med aftalen er aftalepartierne også enige om at følge op på de positive erfaringer, der 
er gjort med at afholde digitale samtaler i jobcentre og a-kasser under CORONA. 
 
For Hørsholm Kommune vil delaftalen betyde en reduktion af bloktilskuddet på i alt ca. 1,3 mio. kr. i 
2022 og 1,4 mio. kr. i årene fremover med henvisning til et lavere aktiveringsomfang og på 0,1 mio. 
kr. i 2022 og årene fremover med henvisning til et lavere administrationsomfang. 
 
Besparelserne hidrører således primært fra et lavere aktiveringsomfang og en mere passiv indsats. I 
Hørsholm har vi traditionelt en aktiv linje over for unge uddannelseshjælpsmodtagere, idet 
kommunen har arbejdet ud fra, at en hyppig kontakt med kommunens jobvejleder samt et 
betydeligt omfang af aktivering har positiv effekt på de unges mulighed for at komme i uddannelse 
og job. 
 
I Hørsholm Kommune ligger antallet af unge uddannelseshjælpsmodtagere da også meget lavt, 
nemlig svarende til 1/3 af niveauet på landsplan. Kommunernes andel af den aftalte besparelse 
fordeles imidlertid efter befolkningstallet, så Hørsholm tildeles på denne måde en tredobbelt 
besparelse. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningen af reduktionen i bloktilskud i Hørsholm 
Kommune. 
 
Endvidere er det besluttet, at samtaler mellem borger og Jobcenter efter seks måneders ledighed 
kan foregå over video eller telefonisk. Det gælder for de fleste af Jobcentrets målgrupper. Jobcentret 
eller a-kassen (fsva. rådighedssamtaler i a-kassen) kan dog ændre samtaleform til personligt 
fremmøde efter et individuelt, fagligt skøn.  
 
 

1.3.2 Ressourceforløb 
 
På baggrund af ”Aftale om bedre ressourceforløb«, der blev indgået af Socialdemokratiet, Venstre, 
Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) den 11. 
december 2020, Har Folketinget vedtaget en række ændringer for borgere i ressourceforløb. 
 
Med loven foretages en række justeringer af ressourceforløbsordningen, bl.a. at 
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• der indføres en indsatsgaranti, som indebærer, at en sag skal drøftes i rehabiliteringsteamet, 
hvis der ikke er iværksat en beskæftigelsesindsats, social indsats eller kommunal 
sundhedsindsats inden for de første 6 måneder af et ressourceforløb, 

• der indføres en ret til en personlig jobformidler, som bl.a. skal hjælpe med at etablere 
virksomhedsrettede forløb, og en lempelse af fradraget for lønindkomst i 
ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, 

• der indføres en ret for personer i ressourceforløb til en samtale med en 
sundhedskoordinator, som kan rådgive kommunen, i forhold til hvorvidt et 
beskæftigelsesrettet tilbud tager tilstrækkeligt hensyn til den enkeltes helbredsmæssige 
situation, 

• personer med mindre end 6 år til folkepensionsalderen skal ikke deltage i et 
ressourceforløb, medmindre de selv ønsker det, 

• personer mellem 40 og 50 år fremover kan bevilges ét eller flere ressourceforløb dog i 
maksimalt 5 år sammenlagt, 

• den maksimale varighed af et ressourceforløb reduceres til 3 år mod 5 år i dag for alle 
aldersgrupper, og at 

• den statslige refusion af kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsatsen i ressourceforløb 
afskaffes. 

 
Ændringerne træder i kraft d. 1. januar 2022 og implementeres af Jobcentret. 
 
 

1.3.3 Repatriering 
 
Det er et lovkrav, at det kommunale arbejde med vejledning om for repatriering beskrives i 
kommunens beskæftigelsesplan: Efter repatrieringsloven skal kommunen vejlede borgere, som er i 
målgruppen, om muligheden for at modtage økonomisk hjælp, hvis borgeren ønsker at vende 
tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. 
 
Pr. 1 august 2021 er der sket en ændring i reglerne på området. Herefter skal udlændinge, som har 
haft opholdstilladelse i Danmark i mere end 5 år, og som har modtaget kontanthjælpslignende 
ydelser i mindst 18 ud af de senest 36 måneder, vejledes om repatriering en gang hvert 2. år ved en 
fokuseret og dedikeret samtale. 
 
Hvis borgeren ønsker at høre mere konkret om repatriering, henviser kommunen borgeren til Dansk 
Flygtningehjælp.  
 
Derudover udleveres Dansk Flygtningehjælps pjece om repatriering. Den findes på flere sprog og 
dermed som regel også på et sprog, som er forståeligt for borgeren. Der følges løbende op på, at 
medarbejderne vejleder efter gældende lovgivning. I 2020 og indtil videre i 2021 er der ikke 
repatrieret borgere fra Hørsholm kommune efter bestemmelserne om hjælp til repatriering. 
 
Kommunalbestyrelsen fastlagde i 2020 en målsætning om, at antallet af flygtninge og familie-
sammenførte, der vender hjem på grund af repatrieringsordningen, i 2021 og fremover skal stige, 
samt at målet om hjemsendelser skal være så højt som overhovedet muligt. 
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2. Udgangspunkt for beskæftigelsesindsatsen i 2022 
 
I dette afsnit beskrives konsekvenserne af Corona, og hvordan Jobcentret arbejder med de 
udfordringer, som Corona har medført. Desuden er der en kortfattet beskrivelse af den eksterne 
konsulentundersøgelse fra 2020 af beskæftigelsesindsatsen i Hørsholm Jobcenter. Endelig er der en 
karakteristik af nogle af kommunens rammevilkår og betingelser for ledighed og beskæftigelse. 

 
 

2.1 Corona 
 
Som det er uddybet i kapitel 2.4 om resultatrevisionen 2020-2021, steg ledigheden i 2020 og første 
halvdel af 2021. Især antallet af forsikrede ledige har været meget højt med et niveau ca. 40-50 pct. 
over ”normalt”, men er nu nedadgående. Også sygedagpengeområdet i Hørsholm har været 
belastet, men i noget mindre omfang end kommunerne i gennemsnit. Antallet af modtagere af 
kontanthjælp og kontanthjælpslignende ydelser har forholdt sig i ro. 
 
Under hele nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen tilbød jobkonsulenterne samtaler med de 
ledige. Alle nyledige blev ringet op med tilbud om vejledning i CV, ansøgningsmateriale og generelle 
og mere specifikke fif til jobsøgningen. Også de langtidsledige blev under hele nedlukningen tilbudt 
telefoniske samtaler ligesom der blev afholdt forskellige webinarer om jobsøgning udbudt på frivillig 
basis. Alle indsatser blev iværksat med det formål at vedligeholde arbejdskraftreservens kompe-
tencer til samfundet åbnede igen.  
 
Corona har også påvirket kommunens erhvervsliv, men administrationen har ikke data for de lokale 
virksomheders driftsmæssige situation. Jobcentret opretholdt under Corona kontakten til 
kommunens virksomheder for at kunne servicere og vejlede dem ved evt. behov. Under 
nedlukningen blev der således taget kontakt 570 virksomheder for at tage temperaturen på 
virksomhedernes behov både i forhold til hjælp til at forstå reglerne om arbejdsfordeling samt i 
forhold til deres overvejelser om rekruttering og vækst. 
 
Kommunens virksomheds- og jobkonsulenter fokuserer nu især på virksomheder i brancher, der for 
tiden oplever vækst. Dette for dels at hjælpe virksomhederne med at få kvalificeret arbejdskraft, 
dels at få kommunens ledige direkte i arbejde og dels at hjælpe de virksomhedsrettede indsatser i 
gang. 
 
 

2.2 Konsulentundersøgelsen fra 2020  
 
På baggrund af budgetaftalen for 2020-2023 blev der gennemført en ekstern analyse af 
beskæftigelsesområdet. Analysen, som er detaljeret beskrevet i Beskæftigelsesplan 2021, pegede på 
nogle muligheder for dels at øge produktivitet og effektivitet på beskæftigelsesområdet, dels at 
sænke serviceniveauet for visse grupper af borgere. Aftalen om budgettet for 2021-2024 indeholdt 
følgende hovedelementer: 
 

• Produktivitetsforbedringer og udgiftsreduktioner på Økonomiudvalgets område (primært 
løn) på de borgerrettede myndighedsopgaver og reduktion i brugen af lægeerklæringer 

• Reduktioner af både interne og købte indsatser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets 
område samt produktivitetsforbedring i arbejdet med virksomhedsplaceringer (løn- og 
driftsbesparelser) 
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• Geninvestering af ca. en tredjedel af de sparede indsatser på Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets område i anden og mere virkningsfuld indsats (effekt på 
forsørgelsesudgifter). 

 
Omdrejningspunktet i optimeringsforslagene er, at Jobcentret dels skal arbejde hurtigere, dels skal 
reducere serviceniveauet for visse grupper af borgere og dels skal arbejde endnu mere 
virksomhedsrettet i forsøget på at forkorte ledighedsperioderne hos borgerne og derved nedbringe 
forsørgelsesudgifterne. 
 
Som tidligere nævnt har omstillingen til mere virksomhedsrettet indsats været vanskelig at 
implementere under Corona. Produktiviteten er dog steget meget betydeligt, idet ledigheden og 
dermed myndighedsopgaven voksede samtidigt med, at Hørsholm valgte at fastholde budgettet på 
myndighedsområdet på det budgetterede niveau. 
 
 

2.3 Rammevilkår, demografi og erhvervsliv 
 
I dette afsnit beskrives kommunens rammevilkår, dvs. bl.a. beskæftigelsesfrekvensen i Hørsholm 
sammenlignet med Hovedstadsregionen og landsgennemsnittet, uddannelsesniveauet i Hørsholm 
og den relative fordeling af lange og korte uddannelser. Derudover beskrives den demografiske 
udvikling, samt hvilken betydning borgernes aldersmæssige sammensætning har for Jobcentrets 
opgaver. Endeligt er der lavet en kort karakteristik af virksomhedsstrukturen i Hørsholm. 
 

2.3.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i Hørsholm kommune 
 
Hørsholm Kommune ligger i top fem, hvad angår et lavt antal udsatte borgere på offentlig forsørgelse1. 
Det skal kommunen også givet sine gode betingelser, dvs. givet rammevilkårene og Jobcentrets 
økonomiske betingelser for at yde borgerne en effektfuld service. 
 
Kommunen ligger desuden bedre, end man skulle forvente efter rammevilkårene2. Ifølge de seneste 
benchmark ligger Hørsholms løfteevne på en 25 plads af alle kommuner. Faldet fra en 13. plads i 2019 
kan formentlig tilskrives Corona, hvor der i hele landet især har været en ugunstig udvikling i 
målgrupper, som der traditionelt er mange af i Hørsholm, nemlig forsikrede ledige og 
sygedagpengemodtagere. 
 
Hørsholm er endvidere kendetegnet ved en høj beskæftigelsesfrekvens på 78,2 pct. i 2020 med en 
forventet stigning i 2021 og 2022 til hhv. 79 pct. og 79,7 pct.  For RAR Hovedstaden og hele landet 
forventes beskæftigelsesfrekvensen i 2021 at være på henholdsvis 75,5 pct. og 75,1 pct.3 jf. tabel 1. 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forventer, at den såkaldte bruttoledighed ultimo 2021 
vil være 3,1 pct. i Hørsholm Kommune, hvilket er hhv. 1,1 pct. og 0,5 pct. bedre end, RAR Hovedstaden 
og hele landet. 4 
 
 

 
1 Jobindsats.dk, seneste benchmark trukket i september 2021, figur 3. 
2 STAR’s benchmark 2020 (hele året), www.jobindsats.dk, Jobcenterindblik 
3 ”Kommunefremskrivning 2021” fra www.star.dk.  

Kommunefremskrivningen tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste prognose for udviklingen i bl.a. ledighed og beskæftigelse på 
landsplan. Danmarks Statistiks befolkningsprognose for kommuner indgår også i kommunefremskrivningen. 
4 ”Kommunefremskrivning 2021” fra www.star.dk.  

http://www.jobindsats.dk/
http://www.star.dk/
http://www.star.dk/
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Tabel 1 Beskæftigelsesfrekvens og bruttoledige (fremskrevet til hele 2021)  

Kilde: Kommunefremskrivning 2021. Fra STARS hjemmeside, www.star.dk. 

 
Forskellen mellem forventet bruttoledighedsprocent 2021 i Hørsholm og i hele landet er mindre, end 
den plejer at være. Det skyldes, at bruttoledighedsprocenten kun består af jobparate borgere, hvor 
de forsikrede ledige fylder mest. Det er netop den gruppe, som under Corona er vokset meget, og 
som udgør en relativt stor del af ledigheden i Hørsholm. Borgere på kontanthjælp og 
kontanthjælpslignende ydelser fylder relativt mere i en gennemsnitskommune end i Hørsholm, men 
de er ikke medregnet i bruttoledigheden. 
 
 

2.3.2 Uddannelsesniveau i kommunen  
 
Befolkningen i Hørsholm Kommune er generelt set veluddannede sammenlignet med landet som 
helhed, jf. tabel 2. For eksempel har 22 pct. en lang videregående uddannelse mod 11 pct. i hele 
landet, 17 pct. har en mellemlang videregående uddannelse, mens 6 pct. har en kort videregående 
uddannelse, og 20 pct. er faglærte mod 30 pct. i hele landet. 
 
Befolkningens uddannelsesniveau har betydning for ledigheden, idet højere uddannelser i reglen er 
et godt værn mod ledighed. Til gengæld ser vi, at ledighedsperioderne ofte er længere for meget 
specialiserede ledige og andre veluddannede samt ledere, der er blevet ramt af ledighed.5 Denne 
tendens er formentlig forstærket under Corona. 
 
Tabel 2 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter bopælsområde 

                                                                                                                        Hele landet Hørsholm 

Grundskole 25 19 

Erhvervsfaglige uddannelser 30 20 

Gymnasiale uddannelser 11 13 

Korte videregående uddannelser, KVU 5 6 

Mellemlange videregående uddannelser, MVU+BACH 16 17 

Lange videregående uddannelser, LVU 11 22 

Ph.d. og forskeruddannelser 1 2 

Uoplyst mv. 1 1 

I alt 100% 100% 
Kilde: Danmark Statistik, egne beregninger. Opgjort pr. 30 september 2019.  

 
2.3.3 Befolkningen fordelt på alder  

 
Jævnfør nedenstående figur har Hørsholm markant flere ældre borgere end gennemsnittet i RAR-
område Hovedstaden. I Hørsholm er 27,3 pct. over 65 år og 12,8 pct. er i alderen 55-64 år. Til 
sammenligning er tallene for RAR-område Hovedstaden 16,6 pct. over 65 år og 10,7 pct. i alderen 55-
64 år. 
 

 
5 Problematikken er beskrevet nærmere i Beskæftigelsesplan 2019, afsnit 5.7. 

 Hørsholm 
Kommune 

RAR Hovedstaden Hele landet 

Beskæftigelsesfrekvens 79,0 pct. 75,5 pct. 75,1 pct. 

Bruttoledighedsprocent 3,1 pct. 4,2 pct. 3,6 pct. 

http://www.star.dk/
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Figur 1 Befolkning fordelt på alder 

 
Kilde: ”Befolkning og Arbejdsstyrke 2018” fra Stars hjemmeside, www.star.dk. Opdateres ikke længere.  
 
I Hørsholm er andelen af ældre borgere fortsat relativt høj, mens andelen af unge borgere og yngre 
borgere i den arbejdsdygtige alder er relativt lav. Det har bl.a. betydning for borgernes ledigheds-
perioder, som ofte er længere for de lidt ældre borgere.6  
 
Den relativt aldrende befolkning i Hørsholm er formentlig også forklaringen på, at arbejdsstyrken er i 
perioden 2019-2020 ikke som i gennemsnittet af resten af landet er stigende, men konstant. Ifølge 
STAR’s prognoser forventes dog en lille stigning i arbejdsstyrken i Hørsholm i 2022.7   
 
 

2.3.4 Virksomhedsstruktur og pendling 
 
I Hørsholm er virksomhedsstrukturen kendetegnet ved mange små virksomheder (indenfor IT, 
håndværk, detailhandel og mindre konsulentvirksomheder) ofte med få ansatte, og enkelte større 
virksomheder med mere end 100 ansatte. Arbejdsmarkedssituationen i Hørsholm er tæt forbundet 
med udviklingen i regionen og i høj grad afhængig af udviklingen i både København og de omkring-
liggende kommuner, idet 72,4 pct. af borgerne i Hørsholm pendler ud af kommunen for at arbejde 
(Danmarks Statistik, 2017, tabellen PEND100).  
 
Antallet af Hørsholm borgere, som arbejder udenfor kommunegrænsen, har f.eks. betydning for 
Jobcentrets mulighed for efter aftale med virksomhederne at sætte tidligt ind i sygdomsforløb 
igennem det såkaldte ”fast track”, idet op mod 80 pct. af kommunens erhvervsaktive borgere 
arbejder uden for Hørsholm i rigtigt mange virksomheder, som Hørsholm Kommune i udgangs-
punktet ikke kender. 
 
Tilsvarende pendler de fleste af kommunens medarbejdere samt de lokale virksomheders 
medarbejdere ind fra andre kommuner. Kommunens virksomheder serviceres derfor typisk af 
forskellige kommuner ved medarbejderes sygdom, afhængigt af hvor medarbejderne bor. 
 

 
6 Problematikken er beskrevet nærmere i Beskæftigelsesplan 2019, afsnit 5.7. 
7 ”Kommunefremskrivning 2021” fra www.star.dk. 

http://www.star.dk/
http://www.star.dk/
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2.4  Resultatrevision 1. juli 2020 – 30. juni 2021  
 
Dette afsnit sammenfatter kort udviklingen Jobcentrets resultater og placering på fokusmål og 
ministermål mv., samt hvordan ledigheden på udvalgte målgrupper har udviklet sig i resultat-
perioden  
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigel-
sesplan 2021, at rapporteringen så vidt muligt læner sig op ad de centralt fastsatte mål, som der 
findes data for. 
 
I resultatrevisionen fremlægges 

• status for ministerens fokusmål ifm. skærpet tilsyn 

• status for de udmeldte ministermål, hvor der findes data 

• status for den overordnede ledighedsudvikling og ledigheden i målgrupperne 
 
Ledigheden er i 2020 og 2021 steget betydeligt, mens beskæftigelsesindsatsen har været underlagt 
skiftende restriktioner, der reducerede Jobcentrets handlemuligheder. Herunder har især den 
virksomhedsrettede indsats været sat noget i stå, idet der i perioder ikke måtte iværksættes nye 
tilbud. 
 
Udover myndighedsarbejdet (samtaler/kontaktforløb) er en del tilbud inden for vejledning og 
opkvalificering omlagt og gennemført digitalt. Indsatserne er ved indgangen til 2. halvår 2021 fuldt 
genåbnet, og samtalerne gennemføres igen efter det tidligere gældende regelsæt, dvs. som 
udgangspunkt ved fremmøde. 
 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har udpeget Allerød, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal 
kommuner som sammenligningskommuner. 
 
Mål og fokusområder 
 
I beskæftigelsesplanen for 2021 er der fokus på række mål, som der følges op på, forudsat de 
understøttes af registerdata. 
 
Kommunerne fik på baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018 større 
frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov. STAR har i 
forbindelse med udmøntning af aftalen udviklet et resultatmål og to fokusmålinger, som giver 
mulighed for løbende at følge op på indsats og resultater i kommunerne.  
 
Den øgede kommunale frihed følges af en styrket og systematisk faglig monitorering og opfølgning 
på kommunernes indsats. Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til 
intentionerne i beskæftigelseslovgivningen. Kommuner, der ikke formår at forvalte den nye frihed i 
overensstemmelse med intentionerne om, at der skal gives en aktiv indsats til borgerne, 
underlægges en skærpet opfølgning.  
 
Det omfatter følgende, centralt fastsatte mål: 
 

1. Overordnet resultatmål: Resultatmålet opgør andelen på offentlig forsørgelse i forhold til 
den forventede andel ud fra kommunens rammevilkår 

2. To fokusmål vedrører aktiviteter:  
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- Maksimalt 20 pct. ledige med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har modtaget 
minimum ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 
12 måneder  

- Maksimalt 20 pct. ledige med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget færre 
end fire samtaler de seneste 12 måneder 

 
Når kommunen præsterer tilfredsstillende på ovenstående, opnås status som ”inspirations-
kommune”. 
 
Endvidere er der i lighed med tidligere år sat en række såkaldte ”ministermål”: 
 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Målet er ikke dataunderstøttet. 
2. Flere ledige skal opkvalificeres. Her findes data. 
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Her findes data. 
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Målet er ikke dataunderstøttet.  
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Målet er ikke 

dataunderstøttet. 
 
Rapportering – fokusmål 
 

 
Kilde: jobindsats.dk 
 
Målingen er baseret på Beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyse, som sammenligner 
kommunens andel på offentlig forsørgelse med det niveau, kommunen kan forventes at have på 
baggrund af kommunens rammevilkår, som beregnet i VIVEs benchmarkingmodel. 
 
Ledigheden er under CORONA steget relativt mere i Hørsholm end i resten af landet. På ranglisten 
over løfteevne er Hørsholm derfor faldet fra en 14. plads til en 25. plads, jf. tabellen ovenfor. 
 
Hørsholms løfteevne er fortsat over middel i 2020, idet ledigheden er 0,18 pct.point mindre end 
forudsigelsen iflg. rammevilkårene.  
 

 
Kilde: Jobindsats.dk 
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Kerneydelsen i myndighedsarbejdet er den såkaldte jobsamtale, som er Jobcentrets vigtigste 
redskab i understøttelsen af borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet. Kun 7,6 pct. af ledige i 
Hørsholm med mere end 12 måneders anciennitet har fået færre end fire samtaler i de seneste 12 
måneders ledighed. Det er tæt på landsgennemsnittet på 8,4 pct. 
 
Iflg. statslige udmelding må andelen maksimalt være 20 pct., og en overskridelse kan give anledning 
til skærpet tilsyn og indgriben i den kommunale indsats. I Hørsholm tilstræber vi at have god kontakt 
til den ledige også efter relativt mange måneders ledighed, og vi har fokus på at registrere alle 
samtaler korrekt. 
 
 

 
Kilde: Jobindsats.dk 
 
Et væsentligt element i beskæftigelsesindsatsen er aktive tilbud, som i denne måling omfatter 
løntilskud, virksomhedspraktik, nytteindsats, vejledning og opkvalificering samt for 
sygedagpengemodtagere delvis raskmelding. 
 
Iflg. statslig udmelding må andelen af ledige med mere end 12 måneders anciennitet, der ikke 
deltaget i et aktivt tilbud under de seneste 12 måneders ledighed, ikke overskride 20 pct. En 
overskridelse kan give anledning til skærpet tilsyn og statslig indgriben i den kommunale indsats. 
 
Som følge af restriktionerne under Corona er grænsen på 20 pct. overskredet i både Hørsholm og 
alle sammenligningskommuner samt i landet som helhed. Jobcentret har fokus på at bringe 
aktiviteten på området op på niveauet fra før Corona. 
 
 
Rapportering – ministermål med dataunderstøttelse 
 

 
Kilde: Jobindsats.dk 
 



Beskæftigelsesplan 2022 

 

12 
 

Målingen opgør andel a-dagpenge-, kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og ledighedsydelses-
modtagere, som i en given måned har påbegyndt et opkvalificeringsforløb i form af enten ’ordinær 
uddannelse’, 6 ugers jobrettet uddannelse eller voksenlærlingeforløb. 
 
Hørsholm Kommune ligger traditionelt relativt lavt på dette mål. Det trækker især ned, at 
akademikere som udgangspunkt ikke kan modtage 6 ugers jobrettet uddannelse, da vi i kommunen 
har mange akademikere blandt vores ledige. Endvidere trækker voksenlærlingeordningen ned, idet 
den er målrettet ufaglærte borgere, som fylder relativt lidt i Hørsholm. 
 
I den aktuelle måling (maj 2021) ligger Hørsholm meget højt med 3,6 pct. Det skyldes, at 
akademikerne i foråret 2021 under CORONA midlertidigt har haft adgang til ordningen. Hørsholm 
har relativt mange ledige akademikere, og de har i høj grad benyttet sig af muligheden.  
 
 

 
Kilde: Jobindsats.dk 
 
Målingen viser, at andelen af beskæftigede flygtninge og indvandrere i Hørsholm i de 12 måneder 
fra juni 2020 til juni 2021 er steget fra 41,4 pct. til 45,4 pct., hvilket er positivt, om end Hørsholm 
fortsat ligger lidt lavere end både landsplan og sammenligningskommunerne. I sammenlignings-
kommunerne ses generelt også en stigning over de seneste år og den seneste periode. 
 
Det er et fokusområde for Jobcentret at blive bedre til at integrere arbejdet med borgere med 
sproglige eller kulturelle udfordringer i Jobcentrets almene tilbud, idet de typisk ikke længere er i 
integrationsprogram eller på integrationsydelse. Instrumentet hertil vil især være virksomhedsrettet 
aktivering, som igen er blevet muligt, men uddannelses- og vejledningstilbud spiller også en central 
rolle i indsatsen. 
 
 
Rapportering – udvikling i ledighed 
 
Borgere i kommunen i den arbejdsdygtige alder (16-66 år) fordelt på arbejdsmarkedsstatus, 1. 
kvartal 2021 ift. 1. kvartal 2020 og i forhold til resten af landet. 
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Oversigten viser overordnet, at andelen af ydelsesmodtagere i procent af befolkningen 16-66 er lav i 
Hørsholm sammenlignet med resten af landet, nemlig på 12 pct. arbejdsstyrken mod 19,7 pct. af 
arbejdsstyrken på landsplan. Det er dog inklusive førtidspensionister og efterlønnere, som der også 
er flere af på landsplan end i Hørsholm. 
 
Andelen af ydelsesmodtagere er steget med 1 pct.point i Hørsholm, mens stigningen i hele landet er 
på 1,2 pct.point. Relativt set er ledigheden derfor steget mere i Hørsholm, idet ledigheden i 
Hørsholm i udgangspunktet var (og fortsat er) lavere end i resten af landet. Det er Jobcentrets 
vurdering, at det bl.a. har at gøre med alders- og uddannelsesforhold hos kommunens ledige. 
 
Det ses, at andelen af borgere, der modtager A-dagpenge, er steget med 0,7 pct.point i Hørsholm og 
0,6 pct.point på landsplan. Set i forhold til udgangspunktet er stigningen i Hørsholm således ca. 40 
pct. og dermed noget større end stigningen på landsplan, som er ca. 25 pct. 
 
Det ses endvidere, at selv om vi har oplevet en betydelig tilgang af sygedagpengemodtagere (0,2 
pct.point), er stigningen i Hørsholm meget lavere end i landet som helhed (0,6 pct.point). 
 
Endeligt ses det, at antallet af førtidspensionister i Hørsholm er stabilt med et lille fald (-0 pct. point), 
mens der på landsplan ses en vækst på 0,2 pct.point. Tallet i Hørsholm dækker over et fald i både 
tilgang og afgang af førtidspensionister. 
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Rapportering – udviklingen i målgrupper måned for måned 
 
I nedenstående tabel ses udviklingen måned for måned i resultatperioden juli 2020 til juni 2021 
samt januar 2020. I forhold til januar 2020 er der betydelige stigninger på forsikrede ledige og 
sygedagpengemodtagere. De kontanthjælpslignende ydelser8 har holdt sig ret meget i ro. For 
fleksjob ses en lille stigning, men målgruppen forventes stabil i indeværende periode. For 
førtidspension ses små udsving i løbet af året. 
 

 
 
Lægger man målgrupperne sammen for januar 2021, ses det, at der er i alt 1.595 borgere at 
forsørge, hvilket er 201 flere end de 1.394 borgere, som er summen i januar 2020. På helårsniveau 
ville denne merledighed på 201 borgere medføre merudgifter på mere end 20 mio. kr. Ledigheden 
har dog være faldende siden januar 2021 og forventes at aftage yderligere, så de økonomiske 
omkostninger bliver noget lavere. 
 
 

2.5 Nye ydelsessystemer 
 
Kommunerne har i løbet af det seneste 1½ år implementeret et nyt sygedagpengesystem – KSD. 
Systemet var fejlbehæftet, hvilket har kostet kommunerne meget administrativt ekstraarbejde. Det 
gælder også i Hørsholm Kommune. Kommunernes ydelsessystem KMD Aktiv er under udskiftning 
med systemet KY, der leveres af samme leverandør som KSD. Implementeringen i Hørsholm sker 
ultimo 2021. Inden længe udskiftes også kommunens pensionssystem i en landsdækkende 
implementeringsproces. 
 
Det er til gene for borgerne, når der er rod eller fejl i ydelser. Det går også ud over mulighederne for 
at samarbejde med borgerne om tilbagevenden til arbejdet. Det forstyrrer så at sige det faglige 
arbejde med målgrupperne. Især KY kan forvolde problemer, hvis administrationen af alle de 
kontanthjælpslignende ydelser i kortere eller længere perioder ikke fungerer optimalt. Jobcentret og 
ydelsesområdet har dedikeret dygtige projektledere til arbejdet med at ibrugtage det nye 
ydelsessystem og det nye pensionssystem og arbejder for at minimere forstyrrelser for borgere og 
kolleger i det faglige arbejde. 
 
 

 
8 Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, jobafklaring/ressourceforløb 
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2.6 Sammenfatning af kommunens udfordringer 
 
Ovenstående strukturelle betingelser (erhvervsfrekvens, uddannelse, demografi, mv.) giver et billede 
af, hvilke udfordringer, der er de mest centrale at fokusere på i den kommende periode og dermed 
også, hvilke indsatser der skal have særlig opmærksomhed i beskæftigelsesplanen 2022.  
 
Beskæftigelsesfrekvensen er fortsat høj i Hørsholm, men ledigheden er under Corona steget – mere 
end i resten af landet. Det relativt høje ledighedsniveau presser kommunens økonomi. Jobcentret 
har dog en forventning om, at konjunkturerne i kombination med Jobcentrets systematiske arbejde 
med at få borgere i job og med at skaffe arbejdskraft til virksomheder i løbet af få år vil bringe 
situationen tilbage til det mere normale for Hørsholm. 
 
Uddannelsessituationen er god i kommunen og i lokalområdet, hvilket betyder, at det lokale 
erhvervsliv burde have gode forudsætninger for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Jobcentrets 
direkte indflydelse på, om borgerne får en uddannelse, er dog begrænset.  
 
Data for den demografiske udvikling viser, at gennemsnitsalderen for befolkningen i Hørsholm er 
stigende. I 2017 udgjorde personer på 65+ år 27,1 pct. af kommunens indbyggere. I 2018 er dette tal 
steget til 27,3 pct. Det har medført en let faldende erhvervsfrekvens, men iflg. prognoser er den nu 
let stigende. 
 
Virksomhedsstrukturen gør, at det fortsat kan være en udfordring for den virksomhedsrettede 
indsats at få borgerne placeret i praktik og løntilskud i de lokale virksomheder, men Jobcentret søger 
fortsat at udbygge relationerne til – og partnerskaber med – virksomheder i og uden for kommunen 
således, at kommunens borgere kan tilbydes et relevant virksomhedsrettet forløb og ligeledes for at 
forebygge rekrutteringsvanskeligheder hos virksomhederne.  
 
Det betyder, at Jobcentret i høj grad søger samarbejde med virksomheder uden for kommunen, 
hvor der kan være perspektiver for job til de ledige eller virksomhedsrettet træning og opkvali-
ficering af de ledige. 
 
Alt i alt er det dog vigtigt at holde sig for øje, at beskæftigelsessituationen i kommunen sammen-
lignet med andre kommuner fortsat er god, jf. afsnit 2.  
 
På baggrund af resultatrevisionen og kommunens samlede beskæftigelsessituation mv. er de 
reviderede fokuspunkter for 2022 
 

• At fastholde lave myndigheds- og indsatsomkostninger gennem fortsat høj produktivitet 

• At fastholde den besluttede strategi om en styrkelse af virksomhedsrettet indsats 

• At bekæmpe den aktuelt høje ledighed på det nuværende strategiske grundlag  

• Den lokale beskæftigelsessituation som følge af Corona 
 
 

2.7 Nationale mål 
 

2.7.1 Vejledende beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene)  
 
De beskæftigelsespolitiske mål for 2022, som udstikker den overordnede retning for den aktive 
beskæftigelsesindsats, vil sammen med Jobcentrets lokalt og politisk besluttede indsatser, 
fokuspunkter og mål danne grundlaget for Jobcentrets arbejde med beskæftigelsesindsatsen i 2022. 
Alle de fem beskæftigelsespolitiske mål for 2022 er videreført fra 2021.  
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1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. Målet er ikke dataunderstøttet. 
2. Flere ledige skal opkvalificeres. Her findes data. 
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Her findes data. 
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Målet er ikke dataunderstøttet. 
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Målet er ikke 

dataunderstøttet. 
 
Målene er ikke en udtømmende liste over fokusområder, men udgør iflg. regeringen væsentlige 
sigtelinjer, der skal arbejdes med i 2022. Jobcentret vil arbejde med og have følgende målsætning 
for de fem beskæftigelsespolitiske mål i 2022:   
 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  
 
I Hørsholm Jobcenter er en værdig sagsbehandling, at medarbejderen møder borgeren med 
empati og anerkender, at borgerne ofte befinder sig i en vanskelig situation. Det er derfor 
centralt, at borgernes samlede livssituation, eget perspektiv og eget forslag til indsats både 
anerkendes og er centralt i vurderingen af indsatsen, således borgeren motiveres til at tage 
styringen i samarbejdet med Jobcentret.  

 
Tilgangen ligger desuden i tråd med den nye lovgivning om en forenklet beskæftigelses-
indsats, hvor indsatsen skal tilrettelægges efter den enkeltes behov fremfor rigide regler.  

 
2. Flere ledige skal opkvalificeres  

 
Understøttelsen af et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked er en kerneopgave i 
beskæftigelsesindsatsen – også i Hørsholm. Opkvalificeringen vil både tage udgangspunkt i 
den enkeltes ønsker og muligheder og virksomhedernes behov.  
 
Opkvalificeringen vil dog som udgangspunkt altid blive målrettet ledige jobåbninger på 
områder, hvor der efterspørges arbejdskraft og tage udgangspunkt i, at de ledige efterføl-
gende kommer i job eller kommer betydeligt tættere på et job. Der arbejdes således også 
meget fokuseret på brancheskift og omskoling for de ledige, hvor det ikke er realistisk at de 
kommer tilbage til deres oprindelige beskæftigelse. Her har vi et tæt samarbejde med både 
de pædagogiske og sundhedsmæssige område i kommunen, da det begge er brancher, der i 
den grad mangler arbejdskraft. 

 
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  

 
Hørsholm har den seneste periode oplevet en nedgang i antallet af nytilkomne flygtninge og 
familiesammenførte. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den virksomhedsrettede 
indsats skal styrkes, og både fokus på praktikforløb og ordinære timer skal fortsætte og eller 
intensiveres for derigennem at øge antallet, der kommer i uddannelse og job. Endvidere er 
der i et vist omfang fortsat mulighed for at tilbyde særlig indsats og støtte, hvor der er 
behov for det. 
 
Forløbene skal så vidt muligt kombineres med danskundervisning samt vejledning i 
repatriering, dvs. vejledning om mulighederne for frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller 
det tidligere opholdsland. 

 
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  
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I Hørsholm er handicappede borgere i lighed med alle andre borgere omfattet af 
kommunens målsætning om, at flest mulige i den erhvervsaktive alder skal forsørge sig selv 
ved arbejde eller uddannelse. 
 
For at styrke indsatsen på handicapområdet gennemfører Jobcenter Hørsholm i et 
forpligtende samarbejde med CABI et kompetenceudviklingsforløb i projekt ”Flere med 
kognitive handicaps i job”. Forløbet er i gang og strækker sig fra primo 2020 til primo/medio 
2021. Kompetenceudviklingsforløbet har fokus på at tilføre viden, kompetencer og 
inspiration, så flere borgere med kognitive funktionsnedsættelser kommer i job.  

 
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  

 
Hørsholm Jobcentret har i en årrække, på linje med landets andre jobcentre, haft fokus på 
at samarbejde erhvervslivet Jobcentret vil fortsat opsøge både lokale og regionale 
virksomheder med henblik på at afhjælpe manglen på arbejdskraft og bruge støtteordninger 
som praktik og løntilskud.  
 
Ved støttet beskæftigelse vil Jobcentret dog fortsat have fokus på, at der skal være et 
realistisk jobsigte, både fordi det virker motiverende for borgerne og flugter med 
intentionerne i lovgivningen.   
 
Derfor er det ikke blot vigtigt i den virksomhedsrettede indsats at rette fokus mod flere 
praktikker og løntilskud, men også at samarbejde med de virksomheder, både i og udenfor 
kommunen, som kan tilbyde et virksomhedsrettet forløb, hvor perspektivet er, at borgeren 
enten ansættes med ordinære timer i et praktikforløb eller helt overgår til ordinær 
beskæftigelse. 
 
For at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft har Jobcentret 
altid fokus på, i hvilke brancher efterspørgslen på arbejdskraft er mest udpræget. I den 
forbindelse etablerede Jobcentret under Corona-nedlukningen en kampagne, hvor 
Jobcentret ringede rundt til brancher, som oplevede vækst, og tilbød hjælp med 
rekrutteringsopgaver. 
 
Jobcentret monitorerer udviklingen på arbejdsmarkedet og søger at agere proaktivt herefter 
ved at designe indsatser, som kan afhjælpe potentielle rekrutteringsvanskeligheder. 
 
Jobcentret vil ligeledes have fokus på at etablere samarbejdsaftaler med virksomheder, som 
oftere oplever mangle på arbejdskraft. Disse virksomheder kan også være egnede til 
Jobcentrets mindre ressourcestærke borgere, således de igennem et praktikforløb kan få 
erfaring med at være til stede og befinde sig på det ordinære arbejdsmarked.    

 
 

2.7.2 Fokusmål og effektbenchmark  
 
Effektbenchmark (resultatmål) og fokusmål er uændret siden Beskæftigelsesplan 2021, jf. også 
resultatrevisionen i afsnit 2.4. 
 
Resultatmål 
 

➢ Resultatmålet opgør andelen på offentlig forsørgelse i forhold til den forventede andel ud 

fra kommunens rammevilkår (løfteevne). Det er alene for de kommuner, der er dårligere 

end forventet (og dermed har flere på offentlig forsørgelse end forventet), at ministeriet ser 
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nærmere på de to fokusmål. Hørsholm ligger med en placering som nr. 25 i løfteevne 

tilfredsstillende. 

Fokusmål 
 
For kommunernes beskæftigelsesindsats er der to fokusmål:  

➢ Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der ikke har 

modtaget minimum ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de 

seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.  

➢ Den gennemsnitlige andel af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har 

modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være mindre end 20 pct.  

Af de seneste data fremgår det, jf. resultatrevisionen i afsnit 2.4, at Hørsholms resultater vedrørende 
fokusmålene (effekter) er gode, og at kommunens status på fokusmål 1 (aktive tilbud) ikke er 
dårligere end sammenlignelige kommuners, når Corona tages i betragtning. Kravet er 80 pct., og 
Hørsholm ligger efter nedlukningerne af indsats på 69 pct., men er hastigt på vej op igen. Endvidere 
er status, at Hørsholm har et tilfredsstillende omfang af samtaler (fokusmål 2). Kravet er en 
målopfyldelse på 80 pct., og Hørsholm ligger på 89,2 pct.  
 

➢ Det er målsætningen at forblive i kategorien inspirationskommune, dvs. en kommune der 
opfylder både resultatmål og fokusmål 

 
Administrationen vil løbende følge udviklingen for at sikre, at der er det nødvendige fokus på, at 
målsætningen om at være ”inspirationskommune” indfries. Ved hjælp af nye rapporterings-
muligheder udarbejder administrationen rapporter herom til bl.a. Erhvervs- og Beskæftigelses-
udvalgets løbende opfølgning på målene. 
 
 

3. Politisk besluttede indsatser 2022 
 
I budgetaftalen 2021-2024 blev der på grundlag af den tidligere nævnte konsulentrapport besluttet 
en række besparelsesforslag, optimeringsforslag samt investeringsforslag. Tilsammen giver 
forslagene en besparelse på ca. 6,4 mio. kr. i 2021 og 9,6 mio. kr. i 2022 på Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalgets og Økonomiudvalgets områder inkl. effekter på forsørgelsesydelserne. 
 
Jobcentret arbejder fortsat med implementeringen af de mange forslag, hvor betingelserne for at 
styrke det virksomhedsrettede arbejde har været dårlige. Derudover er der allerede i budgettet for 
2021-2024 indregnet yderligere besparelser på budgettet for 2022 på følgende områder: 
 

- Yderligere forøgelse af produktiviteten i myndighedsarbejdet 

- Yderligere reduktion i brugen af lægelig dokumentation 

- Fortsat omlægning af indsats for dagpengemodtagere og jobparate 

kontanthjælpsmodtagere med henblik på større effektskabelse 

- Reduceret mentorindsats 

- Større effektivitet (produktivitet) i det virksomhedsrettede arbejde 
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I Beskæftigelsesplan 2022 findes en udførlig beskrivelse af Jobcentrets arbejde med de forskellige 
initiativer som følge af budget 2021-2024. 
 
I budgetaftalen for 2022-2025 har aftaleparterne tilsluttet sig administrationens forslag om at styrke 
sammenhængen mellem Jobhuset og Jobcentrets mentorindsats med henblik på at effektivisere 
indsatserne primært for kommunens kontanthjælpsmodtagere med andre udfordringer end 
ledighed. 
 
Derudover har aftaleparterne besluttet en forventning om et hurtigere fald i ledigheden, således at 
eftervirkningerne af Corona aftager hurtigere, end det var forventningen i administrationens 
budgetoplæg. 
 
 
Registrering af jobsøgning i Joblog 
 
Kommunen er opmærksom på, at kommunens jobparate kontanthjælpsmodtagere i mindre grad 
end i de fleste andre kommuner registrerer jobsøgning i Joblog, hvilket ikke er tilfredsstillende. 
Kravet om registrering i Joblog gælder fra 2020 for kontanthjælpsmodtagere, mens det har været i 
brug for forsikrede ledige i flere år og der benyttes i fuldt omfang.   
 
Derfor er der siden primo 2020 et skærpet fokus på, at kommunens kontanthjælpsmodtagere 
registrerer deres jobsøgning i jobloggen på Jobnet.dk. Jobcentret har iværksat initiativer, hvis 
specifikke formål er, at borgerne i markant højere grad registrerer deres jobsøgning i Joblog og 
derved dokumenterer, at de søger job og er til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcentret følger 
situationen tæt, og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget følger op på udviklingen.  
 
 

4. Økonomiske konsekvenser af Beskæftigelsesplan 2022 
 
Beskæftigelsesplanen i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen. Beskæftigelses-
planen er udformet, så den er i overensstemmelse med det vedtagne budget. 
 
Hørsholm satte med vedtagelsen af budgettet for 2021 og Beskæftigelsesplan 2021 ambitiøse mål 
for beskæftigelsesindsatsen. De forventede økonomiske konsekvenser – svarende til det vedtagne 
budget – svarer samlet i beskæftigelsesindsatsen til 5,4 mio. kr. i 2021 stigende til 8,6 mio. kr. i 2022 
på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Økonomiudvalgets områder inkl. effekter på 
forsørgelsesydelserne. Der er i den sammenhæng nedlagt et antal stillinger. 
 
De økonomiske tilpasninger, der får yderligere virkning i 2022 eller efterfølgende år, er fordelt 
således:  
 

- Produktivitetsforbedringer og budgetreduktion primært vedr. løn (Økonomiudvalgets 
område) 

o Udgiftsreduktioner på de borgerrettede myndighedsopgaver og reduktion i brugen 
af lægeerklæringer. Budgetreduktionen øges med 0,3 mio. kr. i 2022. 
 

- Investering i virksomhedsrettet indsats for integrationsborgere med henblik på større 
effektskabelse 

o Nettoeffekten stiger til 0,3 mio. kr., men først i 2024. 
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- Omlægning af indsats for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med 
henblik på større effektskabelse 

o Der forventes derigennem reduceret dagpengeudgifter med yderligere 0,5 mio. kr. i 
2022 og kontanthjælpsudgifter med yderligere 0,05 mio. kr. i 2022. 
 

- Omlægning af indsats for en styrket effektskabelse for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 

o Analysen peger på en yderligere effekt på 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 
 

- Investering (omlægning) i indsats for en styrket effektskabelse for sygemeldte borgere 
o Analysen peger på en effekt på yderligere 0,2 mio. kr. årligt fra 2022. 

 
Som nævnt har aftaleparterne dertil besluttet en forventning om et hurtigere fald i ledigheden, 
således at eftervirkningerne af Corona aftager hurtigere, end det var forventningen i administra-
tionens budgetoplæg. 
 
På førtidspensionsområdet pegede en analyse i 2020 på nogle muligheder for i et vist omfang at 
mindske tilgangen til førtidspension. Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig, at disse muligheder 
iværksættes, men har også noteret sig, at det sparede beløb næsten fuldt ud vil være at finde som 
udgifter på øvrige forsørgelsesydelser. Tilgangen til førtidspension har været faldende i 2020 og 
2021. 
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5. Bilag 
 

5.1 Bilag 1: Indsatser for de forskellige målgrupper 
 

I dette bilag præsenteres en oversigt over flertallet af Jobcentrets indsatser for de enkelte 
målgrupper. Oversigten er et øjebliksbillede, og Jobcentrets strategi og indsatser er under 
omlægning. Oversigten medtages således med forbehold for den igangværende implementering af 
strategi, indsatsomlægning og budgetreduktioner. 
 

Målgruppe Overordnet strategi og indsats 

Forsikrede ledige 

Borgere, som har været 

medlem af en a-kasse i mindst 1 

år, har optjent dagpengeret og 

står til rådighed for arbejdsmar-

kedet. Både lønmodtagere og 

selvstændige kan optjene ret til 

dagpenge.  

Jobcentrets målsætning er: kortest mulige vej i 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 

• Virksomhedsrettede indsatser 

• Åben vejledning 

• Inspirationsdage  

• Tværkommunale samarbejder 

• Workshops i forskellige jobsøgningsstrategier herunder 

webinarer 

• Jobklubber  

• Nordsjællands Rekrutteringsservice 

• Særlige indsatser for seniorer og ledige ledere 

Kontanthjælp 

Borgere der har mistet deres 

forsørgelsesgrundlag og ikke er 

berettiget til a-dagpenge.  

Der er to målgrupper: 

Jobparate, jf. lovens § 6.2 og 

aktivitetsparate, jf. lovens § 6.3 

Jobparate står til rådighed for 

arbejdsmarkedet, mens 

aktivitetsparate har andre 

problemer end ledighed og 

derfor ikke umiddelbart kan 

forventes at varetage et 

ordinært job. 

Jobcentrets målsætning er: kortest mulige vej i beskæftigelse. Dette sker 

blandt andet via følgende indsatser:  

 

Jobparate kontanthjælpsmodtagere: 

• Aktiv indsats fra 1. ledighedsdag i form af 6 ugers 

jobsøgningsforløb 

• Virksomhedsrettede indsatser 

• Opkvalificeringsforløb 

• Tilbud om diverse webinarer og jobklubber med forskellige 

temaer 

• Hyppige samtaler 

 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere: 

• Virksomhedsrettet tilbud (praktik) suppleret med evt. 

nødvendige, understøttende tiltag – såsom 

o Mentor 

o I helt særlige tilfælde anden rådgivning, f.eks. 

håndtering af vrede 

Uddannelseshjælp 

I hovedtræk som 

kontanthjælpsmodtagere, men 

under 30 år og uden 

erhvervskompetencegivende 

uddannelse. 

Jobcentrets målsætning er: at få unge modtagere af uddannelseshjælp i 

uddannelse. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

 

Åbenlyst uddannelsesparate: 

• Uddannelsespålæg 

• Nytteindsats 

 

Uddannelsesparate: 

• Ungehuset for unge med psykosociale problemstillinger  
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Målgruppe Overordnet strategi og indsats 

• I helt særlige tilfælde andre læringsforløb med udvikling af 

personlige, sociale og/eller faglige kompetencer 

 

Aktivitetsparate 

• Virksomhedspraktik og løntilskud 

• Mentor og koordineret indsats ift. fx misbrugsbehandling 

 

Sygedagpenge 

Borgere der er sygemeldt og 

har været det i mere end 4 

uger. Nogle er fortsat tilknyttet 

arbejdspladsen, hvor 

arbejdspladsen så modtager 

sygedagpengene, mens andre 

er afskediget. Endvidere ledige 

sygemeldte der kommer fra a-

dagpenge. 

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 tackle 

helbredsmæssige udfordringer 

• Afklarende indsats for komplekse sygedagpengesager 

(eksempelvis lægelig udredning og virksomhedspraktik) 

• Virksomhedspraktik 

• Rådgivning af virksomheden v. fastholdelseskonsulent 

Ledighedsydelse og fleksjob 

Er borgere med varige 

begrænsninger i arbejdsevnen, 

der ikke modtager 

førtidspension, og som ikke er i 

stand til at fastholde eller opnå 

beskæftigelse på normale 

vilkår. Er man bevilget fleksjob 

uden at have fundet et, 

modtager man ledighedsydelse. 

Jobcentrets målsætning er: At få ledighedsydelsesmodtagere i et 

fleksjob. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

• Virksomhedsrettede indsatser 

• Jobklub for ledighedsydelsesmodtagere 

• Virksomhedspraktik og mentor 

• Egne virksomhedskonsulenter, der åbner døre til 

virksomhederne 

• Henvisning til ekstern aktør i henhold til lovgivningen 

Revalidering 

For at kunne få revalidering er 

det en forudsætning, at man 

har begrænsninger i 

arbejdsevnen, og at der ikke er 

andre tilbud, som kan hjælpe 

en med at få varigt tilknytning 

til arbejdsmarkedet 

Jobcentrets målsætning er: Omskoling af borgere for at gøre dem 

selvforsørgende. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

• Uddannelse. 

• Virksomhedsrevalidering 

Jobafklaringsforløb  

Sygedagpengemodtagere der 

har behov for en individuelt 

tilpasset, tværfaglig og 

helhedsorienteret indsats, og 

som ikke længere er berettiget 

til sygedagpenge. 

 

Jobcentrets målsætning er: at få borgerne tilbage i ordinært arbejde. 

Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

• Afklaring og optræning af borgerens beskæftigelsesmuligheder. 

• Sygebehandling i regionalt regi. 

• Optræningsforløb i form af virksomhedspraktik. 

• Ordinær uddannelse 

• virksomhedsrevalidring 

Ressourceforløb  

Borgere der har brug for en 

længerevarende koordineret 

indsats, og som er i risiko for at 

få tilkendt førtidspension. 

 

Jobcentrets målsætning er: at hjælpe borgeren tættere på 

arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

• Indsatsen i ressourceforløbet er tværfaglig og 

sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job 

eller uddannelse 

• Individuelt tilrettelagte indsatser, der retter sig mod borgerens 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 

• Indsatser med fokus på borgerens helbred. 
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Målgruppe Overordnet strategi og indsats 

Selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse 

Kontanthjælpslignende ydelse 

for borgere som ikke har haft 

ophold i Danmark, Færøerne 

eller Grønland i 7 ud af de 

seneste 8 år. Nogle er i 

integrationsprogram, nogle er 

det ikke (længere). 

Jobcentrets målsætning er: at hjælpe integrationsborgerne ud på 

arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet via følgende indsatser: 

• Virksomhedsrettede indsatser 

• Uddannelsesforløb for unge integrationsborgere, inklusive 

praktik. 

• I særlige tilfælde samarbejde med anden aktør 

• IGU-forløb 

• Danskuddannelse 

 
 


