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Kære læser!
Sidste år præsenterede vi et helt nyt koncept for beskæftigelsesplanen for Jobcenter Kolding. Den havde et radikalt anderledes look end tidligere planer, og færre krav til indholdet
gav chancen for at formidle stoffet på en bedre måde.
Vi har holdt fast i formen ved det nye koncept, men vælger nu at gå til indholdet på en ny
måde. Fremover skal beskæftigelsesplanerne nemlig gælde for fire år – i stedet for blot et
år ad gangen. Samtidig lancerer vi fem nye udviklingsmål, som også gælder for den fireårige
periode – dog med mulighed for at regulere dem årligt.
Udviklingsmålene skal styrke det strategiske arbejde for jobcentret. Med dem som styringsredskab skal retningen blive endnu mere tydelig, og samtidig skal det gerne stå mere
klart undervejs, hvordan vi kommer i mål med at levere den arbejdskraft, der er brug for.
Arbejdsmarkedsudvalget har valgt dette, fordi et fireårigt perspektiv giver bedre muligheder for et længere strategisk sigte, så nye initiativer for alvor kan implementeres og skabe
forandringer. Og vi er i en tid, der for alvor kalder på forandringer, hvis vi som jobcenter og
som kommune skal leve op til de krav, som erhvervslivet og samfundet stiller.
En ny forvaltning kom til
I 2016 skete der en omorganisering af Kolding Kommune. Hidtil havde jobcentret ligget
under Centralforvaltningen, men det voksende behov for at øge arbejdsstyrken og sikre en
vellykket integration kaldte på nytænkning.

skabe det liv, de ønsker. Muligheder er både chancen for at udvikle og skabe noget for sig
selv, men det er også den tryghed at vide, at hjælpen er nær, hvis der er behov for det.
Når man som borger henvender sig i jobcentret, bliver man mødt i øjenhøjde af medarbejdere, der arbejder ud fra disse værdier, og som samtidig stiller krav om aktivt medansvar.
Vi tror på, at alle voksne mennesker, der kan arbejde, også gerne vil arbejde. Et job giver et
tilhørssted og indhold i livet, mulighed for netværk med andre mennesker og en chance for
udvikling af evner og kompetencer. Og det gælder for alle de grupper af borgere, som møder
jobcentret. Det er ude på arbejdsmarkedet, den største udvikling sker for den enkelte.
Det er derfor vigtigt, at sygemeldte borgere holder kontakten til deres arbejdsplads, for eksempel via rundbordssamtaler og delvis sygemelding. Borgere, der på grund af sygdom eller et handicap ikke er i stand til at arbejde, skal mødes med respekt og omsorg og hurtigst
muligt hjælpes til blivende forsørgelse, uanset om det er i fleksjob eller førtidspension.
Jobcenter Kolding skal være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner
Næsten alle de borgere, der møder jobcentret, skal ende med at få et job. For at lykkes med
det, er der brug for et solidt og tillidsfuldt samarbejde mellem jobcentret og virksomhederne. Erhvervslivet skal kunne stole på de aftaler, vi indgår med dem, og på at vi gør alt for at
skaffe dem velkvalificeret arbejdskraft.

1. april 2016 blev Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen derfor en realitet. Den nye
forvaltning giver mulighed for at tænke beskæftigelsespolitikken ind i et bredere perspektiv end hidtil og have fokus på alle de snitflader, som arbejdsmarkedet grænser op til.

Derfor er kommunerne i Trekantområdet også gået sammen om at skabe den fælles
Rekrutteringsservice Job7.dk, så vi på tværs af kommunegrænserne kan skaffe de ledige
kandidater, som virksomhederne efterspørger. Over de næste år udbygger vi dette samarbejde endnu mere.

Rammer, muligheder og ens eget ansvar
I Kolding Kommune har vi en vision om, at ”vi designer livet”. Vi tror på, at vi som kommune
har ansvaret for at sætte de optimale rammer og give mulighed for, at borgerne selv kan

Fælles efteruddannelse og opkvalificering
Et andet samarbejde på tværs af kommunerne i Trekantområdet er fokus på fælles opkvalificering. Sammen kan vi finde de egnede kandidater, som en virksomhed efterspørger, og
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skabe et optimalt efteruddannelsesforløb, så de får de helt rigtige kompetencer til at få et
nyt job.
Jobcenter Kolding har et stort ansvar for at sikre den nødvendige og velkvalificerede arbejdskraft til vores lokale erhvervsliv. Kun på den måde kan vi hjælpe med at skabe vækst i
vores kommune og sikre udvikling for borgere, erhvervsliv og samfundet.
Integration af flygtninge
I disse år modtager kommunerne et stort antal flygtninge, og skal vi sikre en god integration, så er der kun én vej – de skal alle have en plads på arbejdsmarkedet. Nye regler betyder,
at de skal ud i praktik inden for en måned, og derved lære både sprog, arbejdsnormer og
dansk kultur ude i arbejdslivet.
Det stiller krav til jobcentret, men også til virksomhederne for at have lyst til at åbne deres
døre og give plads til de mange nye borgere, der skal ud i en praktik. De nye krav giver mulighed for, at vi hurtigere kan finde borgere med evner og kompetencer, der matcher virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Det bliver ikke nødvendigvis let, men det
er nødvendigt, hvis vi i fællesskab skal løfte udfordringen med både at sikre god integration
og skabe vækst i Kolding Kommune.
I Arbejdsmarkedsudvalget og Koldings Arbejdsmarkedsråd vil vi følge den
nye beskæftigelsesplan og udviklingsmålene tæt, så vi sammen sikrer
den bedste udvikling for området.

Venlig hilsen
Mette Balsby
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
og Koldings Arbejdsmarkedsråd
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Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen og visionerne for årene 2017-2020
1. maj 2016 så en ny forvaltning dagens lys i Kolding Kommune. Nye og stadigt voksende
krav til at sikre en øget beskæftigelse både nu og i fremtiden, og til samtidig at løse den store udfordring med at sikre en vellykket integration af en voksende gruppe flygtninge, havde
ført til en ny opdeling af kommunens forvaltninger.
Beskæftigelsesområdet handler i høj grad om arbejdsmarkedet. Men det handler også om
alle de omkringliggende elementer, der har betydning for, om man fungerer på et arbejde,
eller har overskuddet til at tage en uddannelse.
Sundhed, uddannelse, bolig og familie er alle elementer, der har betydning for, hvordan
man får fodfæste på arbejdsmarkedet. I Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen er
der derfor stort fokus på de tværgående indsatser, som rækker ud over selve beskæftigelsesområdet. Alt sammen for at sikre endnu flere borgere en plads på arbejdsmarkedet.
Strategiske projekter der går på tværs
Tværgående indsatser sker både internt i kommunen mellem forvaltningerne, men det
sker også fra os og ud til virksomhederne, og på tværs af både forskellige virksomheder og
uddannelsesinstitutioner. Derfor engagerer vi os f.eks. i DIMA, har fokus på veteranerne
og deres familier og arbejder også med hjemløshed. For inden for alle områderne er der
elementer, som kan skabe stor forandring for beskæftigelsen i Kolding Kommune.
Andre strategiske projekter er den store samarbejdsaftale om ”Flere og dygtigere faglærte”, hvor man på tværs af Kolding Kommune samarbejder med DA, LO, Business Kolding,
Social- og sundhedsskolen, Kolding HF & VUC, AMU, Dansk Byggeri, Dansk Industri, IBC, Hansenberg og Produktionsskolen. Sammen arbejder vi for at sikre, at der både nu og fremover
er dygtige faglærte til industri og erhverv.
Et fremskudt jobcenter med helhedstænkning
For et årstid siden udvidede vi indsatsen i Skovparken/Munkebo, så der kom flere medarbejdere. Samtidig fik de en særlig profil, så de fungerer både som mentor og sagsbehandler
for borgeren. På den måde tænkes der en større helhed omkring borgeren, hvor der kan
arbejdes med både sundhedsmæssige, sociale, psykiske og også faglige udfordringer. Det er
en indsats, der tager tid, men vi tror på, at over de næste par år vil gode resultater vise sig.

Det Hjertelige Jobcenter
Siden 2013 har Jobcenter Kolding arbejdet med, hvordan vi kan få borgere og virksomheder til at føle sig vel mødt, når de er i kontakt med jobcentrets medarbejdere. Det har ført
en lang række initiativer med sig, som er samlet under visionen om at være Det Hjertelige
Jobcenter.

”Både de ledige og vores samarbejdspartnere skal mærke, at vi har hjertet med i det, vi
gør. Vi opmuntrer og oplyser de ledige til at spille en aktiv rolle i indsatsen for at få et
arbejde – fordi vi vil det. Det afspejler sig både i vores attitude, indretning, initiativer og
kommunikation. Selv en ubehagelig besked kan overbringes, så modtageren fornemmer,
at vi har hjertet på rette sted og forsøger konstruktivt at se fremad.
Sammen skaber vi Danmarks mest kompetente ledige ved at møde hinanden med tillid,
værdighed, respekt og professionalisme. Det gør de ledige til en attraktiv arbejdskraft
og jobcentret til en attraktiv samarbejdspartner for virksomhederne. Det handler om
at møde mennesker, der hvor de er. Det er Det Hjertelige Jobcenter, og det skal både de
ledige, virksomhederne og vores øvrige samarbejdspartnere kunne mærke, hver gang de
er i kontakt med os. Hvad enten det er skriftligt, elektronisk, telefonisk eller personligt”.
En vision der lever
Siden lanceringen af Det Hjertelige Jobcenter er en lang række konkrete initiativer sat i
værk. Den hidtidige visitation er blevet til Café Kolding, så man træder ind i andre rammer,
når man møder jobcentret. Samtalerum er bygget om og indrettet på en bedre måde.
Personalet har været på kommunikationskurser, så konflikter minimeres, og der arbejdes
hele tiden med vores skriftlige kommunikation. Desuden har et nyt telefonsystem gjort
det lettere at komme i kontakt med ens personlige rådgiver, og nye medarbejdere bliver
ligeledes introduceret til det. Det Hjertelige Jobcenter lever, og er et fortsat fokusområde
for vores arbejde over de næste fire år.
En central samarbejdspartner for virksomhederne
Jobcentret har to kerneopgaver: Vi skal hjælpe de ledige borgere i job, og vi skal levere velkvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. For begge opgaver gælder det om at møde folk
der, hvor de er og sikre en forventningsafstemning omkring opgaven.
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I skrivende stund begynder der at mangle arbejdskraft, og vi forventer en udfordring, som
vi skal gøre vores bedste for at løse over de næste fire år. Jobcentret har fokus på at sikre
den enkelte borger den rette efteruddannelse og kompetenceudvikling, så vi kan sende de
bedste ledige ud til det lokale erhvervsliv.
Samtidig stiger efterspørgslen efter vores rekrutteringsservice, og vi hjælper stadig flere
virksomheder med at slå stillinger op og screene medarbejdere til ledige job. Sommeren
2016 hjalp vi youSee med etablering af deres nye domicil i Kolding midtby. Det er en service,
som vi også i de kommende år satser stærkt på, og som også i regi af Job7.dk samarbejdet
forventes udvidet.
Arbejdsmarkedet er døren til fællesskabet
Nye reformer stiller krav til de ledige om at finde plads på arbejdsmarkedet. Der er krav til
næsten alle voksne om at have et job – også selv om der kan være et stykke vej derhen. Her
spiller jobcentret en central rolle, men vi kan ikke løfte den uden et godt og stabilt samarbejde med virksomhederne. Det kan være nødvendigt med praktikker for at få afprøvet
arbejdsevnerne, og blive helt skarp på, hvad den enkelte magter. Her er en god forventningsafstemning også på sin plads, så der er klare aftaler om indhold og fremtid. Over de
næste år vil vi have endnu større fokus her.
Flygtninge skal hurtigere ud i virksomhederne
Nye regler for integration betyder, at flygtninge skal endnu hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Også for denne gruppe er nøglen til fællesskabet ude på arbejdsmarkedet. Det
betyder, at sprog og kultur først og fremmest skal læres ude i den virkelighed, der præger
en arbejdsplads, og senere suppleres med mere viden på sprogskolen.
Effekter og resultater på tværs af Kolding Kommune
I budgettet for 2017 blev det vedtaget at skabe fem tværgående temaer, der udmøntes i 20
indsatser. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen deltager i flere af dem, og sammen
med de andre forvaltninger sætter vi os sammen over de kommende år og arbejder på at
skabe lettere forløb for borgere, der møder flere dele af kommunen i deres liv.
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Fem nye udviklingsmål sætter retningen for 2017 – 2020
For at øge beskæftigelsen og sætte en flerårig retning er der formuleret fem udviklingsmål
for målgrupper, hvor det er særligt vigtigt, at politikken lykkes. Målgrupperne er:
1) arbejdsløshedsdagpenge
2) sygedagpenge og jobafklaringsforløb
3) kontanthjælp og uddannelseshjælp
4) kommunikation og service til borgere og virksomheder.

Udviklingsmål for Kolding Kommune 2017
Kolding Kommune skal placere sig blandt den bedste tredjedel i klyngen i forhold til målene:
1. Antal på forsørgelse
2. Varighed på forsørgelsesydelsen målt på antal borgere over 1 år på ydelsen og langtidsledighed for a-dagpenge
3. Virksomhedsvendt indsats målt på andelen af borgere i virksomhedsrettede tilbud
4. Resultater – effekten af indsatsen målt på job og uddannelse
5. Service og kommunikation

Antal
kommuner i
klyngen

Kolding
Kommunes
nuværende
placering i
klyngen*

Udviklingsmål for 2017:
Bedste
tredjedel i
klyngen

A-dagpenge

26

13

9

Kontant- og uddannelseshjælp

19

14

6

Sygedagpenge og jobafklaring

22

9

7

*Opgørelsen af Kolding Kommunes nuværende placering i klyngen er fundet ved et gennemsnit af Kolding Kommunes placering for mål 1-4
Det 5. mål Service og kommunikation vil blive målt primært gennem tilfredshedsundersøgelser, og vil tage udgangspunkt i tankerne bag strategien om Det hjertelige jobcenter.
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Beskæftigelsesplan 2017-2020
De fem udviklingsmål
Antal personer
på forsørgelse

Varighed på
forsørgelse

Antal personer
i virksomhedsvendt indsats

Antal forløb der
afsluttes til I job
og uddannelse

Service &
kommunikation

December 2016: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2017-2020 og tilhørende udviklingsmål.

Januar 2017:

Beskæftigelsesplan 2017-2020 træder i kraft.

2017-2020:

Kvartalsvis opfølgning på udviklingsmålene på Arbejdsmarkedsudvalgets
møder (samtidig med budgetopfølgningerne) i hvert af årene.

2018-2020:

Årlige justeringer af udviklingsmålene.
Foregår på Arbejdsmarkedsudvalgets møder.
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Samarbejdet med virksomhederne
Et succesfuldt samarbejde mellem jobcentret og virksomhederne i Kolding er en væsentlig
kilde til jobskabelse og vækst. Virksomhederne er en primær kunde, og deres efterspørgsel
på arbejdskraft, service og samarbejde er fokusområder i jobcentret, så ledige borgere
bedst muligt hjælpes i ordinær beskæftigelse. Derfor har vi i samarbejdet med virksomhederne fokus på følgende:
• Rekruttering af ledige til virksomhederne
• Opkvalificering af ledige og beskæftigede, så den begyndende mangel på arbejdskraft i
visse brancher kan imødekommes
• Fastholdelse af syge medarbejdere
Virksomhederne efterspørger særligt faglært arbejdskraft, så i årene fremover vil der blive
gjort en særlig indsats for, at endnu flere går i gang under ordningen med Ny Mesterlære,
som voksenlærlinge eller via integrationsuddannelsen (IGU).
Salg, service og ærlighed
Salg, service og ærlighed er de tre nøglebegreber, som samarbejdet med virksomhederne
hviler på. Derfor arbejder vi ud fra følgende principper:
• Indgangen for alle virksomheder er gennem jobcentrets Virksomhedsrådgivning. Én
indgang, et telefonnummer og kort responstid sikrer, at ingen går forgæves.
• Kort responstid. På hverdage må der maksimalt gå 24 timer fra en virksomhed henvender sig til jobcentret, og til en medarbejder besvarer henvendelsen.
• Vi arbejder på at gøre arbejdsgangene så enkle som muligt for virksomhederne, der
ansætter ledige i job.
• Vi sørger for at ordne så meget af papirarbejdet som muligt, så det bliver så enkelt som
muligt for virksomhederne.
• Ærlighed i relationen mellem virksomhed og jobcenter er altafgørende for et succesfuldt match, når vi formidler nye medarbejdere. Forventningsafstemning er derfor
vigtig.
• Et godt kendskab til virksomhederne er afgørende for, at vi sælger de rette tilbud og
services. Derfor arbejder i løbende på at få et bedre kendskab til virksomhederne, så
servicen tilpasses de individuelle behov.
Fælles rekrutteringsservice – Job7.dk
Når en virksomhed i trekantområdet har brug for en ny medarbejder, skal de ringe 7979
7400. Det har rigtig mange virksomheder allerede gjort. Det har ført til, at cirka 950 ledige
har fået job gennem Jobcenter Koldings Rekrutteringsservice fra 2013 til 2016.

Med Trekantområdets fælles Rekrutteringsservice har virksomhederne endnu flere ledige
at vælge imellem, når de skal ansætte en ny medarbejder. Når virksomhederne henvender
sig i de lokale jobcentre, er de dermed ikke begrænset af kommunegrænsen, når den rigtige
medarbejder skal findes, men får støtte til det bedste match fra hele Trekantområdet.
Virksomhederne får tilbudt rekrutteringsservice efter eget ønske, når de skal ansætte en
ny medarbejder:
• Bronzemodellen – Jobcentret slår stillingen op, og virksomheden står selv for resten
• Sølvmodellen – Jobcentret finder egnede kandidater, og virksomheden tager derefter
selv over
• Guldmodellen – Jobcentret vælger de bedst egnede kandidater og holder en indledende samtale, inden virksomheden selv ansætter. Som eksempel stod jobcentret for
rekrutteringen til youSee’s etablering af ny afdeling i Kolding i 2016.
Opkvalificering og efteruddannelse
Det lokale arbejdsmarked oplever stigende vanskeligheder med at rekruttere især faglært
arbejdskraft inden for visse brancher. Færre unge vælger at tage en erhvervsuddannelse og
kravene til medarbejdernes personlige, faglige og sociale kompetencer er stigende. For at
modvirke den begyndende mangel på arbejdskraft har vi iværksat en række indsatser.

Branchepakker
Virksomheder inden for brancher med mangel på arbejdskraft inviteres til at samarbejde
om branchepakker – et koncept hvor de ledige opkvalificeres, så de matcher virksomhedernes behov. I et tæt samarbejde mellem virksomhed, jobcentret og uddannelsesinstitutioner tilrettelægges opkvalificerende forløb for ledige borgere, som kan blive virksomhedens
fremtidige medarbejdere. Ansættelserne følges op med mulighed for yderligere uddannelse til medarbejderne under ansættelsen.
Kolding i arbejde
Projektet understøtter det gode virksomhedssamarbejde, der fokuserer på, at virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for.
En 3-punktsplan skal sikre:
1. udbygning af rekrutteringsservice
2. faglig opkvalificering af ufaglærte og endnu flere voksenlærlinge
3. flere og mere effektfulde forløb på virksomheder
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Lille job – stor betydning
Et initiativ i Kolding i arbejde, som er med til at styrke rekrutteringsservice er Rekruttering til småjobs.
Nogle virksomheder har behov for en ekstra medarbejder til specifikke arbejdsopgaver få timer om
ugen eller i kortere perioder.
Jobcentrets konsulenter er derfor opsøgende i virksomhederne i forhold til at opfylde deres behov for
ordinære ansættelser i småjobs. Det er samtidig en god mulighed for flere ledige til at få foden inden
for på en arbejdsplads.

Voksenlærling
Mulighederne i voksenlærlingeordningen skal formidles til langt flere virksomheder og ledige, så flere
ufaglærte får en uddannelse.
Sambesøg
Som et konkret initiativ i samarbejdsaftalen Flere og dygtigere faglærte tager jobcentret og uddannelsesinstitutionerne i fællesskab på sambesøg i de lokale virksomheder, hvor der laves skræddersyede
uddannelsesforløb for ansatte og ledige.
Danish International Manufactoring Academy (DIMA)
Deltagelse i Trekantsområdets strategi DIMA skal sikre, at industrien i fremtiden kan rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, så Trekantområdet kan forblive Danmarks produktionscentrum
nummer 1.
Behold din gode medarbejder
Fastholdelsestelefonen er en let og overskuelig kommunikationsvej for fastholdelsestiltag, der kan
medvirke til færre sygemeldinger.
En væsentlig opgave i samarbejdet med virksomhederne er at forebygge sygemeldinger og at fastholde sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen via en tidlig indsats. En tidlig indsats kan forhindre, at
virksomheden mister kvalificeret arbejdskraft, og at medarbejderen står uden for arbejdsmarkedet.
Jobcentret har mange fastholdelsesredskaber. Dette kan f.eks. være delvis raskmelding, virksomhedspraktik på egen virksomhed, rundbordssamtaler, råd og vejledning/støtte i forhold til f.eks.
arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning og personlig assistanceordninger.
Jobcenter Kolding har en fastholdelsestelefon, som er åben både for ansatte, der er på vej til at blive
syge og for virksomheder, der har behov for støtte for at fastholde en medarbejder. Rundbordssamtalen finder sted 1-7 dage efter opkaldet - alt efter virksomhedens ønsker og behov.

Samarbejdsaftalen Flere og dygtigere faglærte
Flere unge skal vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, og flere ledige og beskæftigede skal gå fra at være
ufaglærte til at blive faglærte. Det er de to overordnede mål i samarbejdsaftalen Flere og dygtigere faglærte, som
er blevet til mellem IBC, Hansenberg, Business Kolding, LO, Kolding HF & VUC, AMU, Dansk Byggeri, Dansk Industri,
Produktionsskolen, Social- og sundhedsskolen og Kolding Kommune.
Udbuddet af faglært arbejdskraft er blevet mindre, fordi flere faglærte går på pension end der uddannes nye. I
samarbejdet arbejder vi på at vende den udvikling, så virksomhederne i koldingområdet nu og i fremtiden kan få
velkvalificeret faglært arbejdskraft. Aftalen skal sikre, at vi udvikler indsatser, der virker og er koordinerede, så
både unge, ledige og beskæftigede har de kompetencer, som efterspørges.
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Ledige borgere klar til job
Antal forløb

2015

2016

2017

(september)

(forventet antal)

Jobrotation

16

6

10

Løntilskud

92

65

100

Virksomhedspraktikker

362

311

400

Jobrekruttering

210

337

500

Voksenlærlinge

145

130

160

Delvist raskmeldte

138

123

150

Vores mål for 2017
• Høj tilfredshed blandt virksomheder med Jobcenter Koldings service (måles via en undersøgelse blandt kommunens virksomheder omkring deres tilfredshed med jobcentret)
• Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (ministermål)
• Vores jobrekruttering formidler flere job for virksomhederne end i 2016

Gruppen af jobparate består af borgere, der modtager a-dagpenge og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Fælles for dem er, at de vurderes at være i stand til at påtage sig et
ordinært arbejde inden for tre måneder.
For denne gruppe er der fokus på:
• A, B eller C jobbet, hvor ledige skal tage de job, der er – så kan de altid finde drømmejobbet på længere sigt. Det gælder også kortere ansættelser og job på færre timer.
• Motivation eller særlige kompetencer - flere ledige skal blive faglærte inden for de
brancher, hvor der mangler arbejdskraft.
• Der skal fortsat være særlig fokus på at hjælpe de langtidsledige – og på at forebygge
at vi får flere.
• Endnu flere kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for ydelsen i form af praktik, løntilskud eller nyttejob
• De unge nyuddannede skal hurtigt i job, så de får brugt deres kompetencer og får
erhvervserfaring
Når vi møder de ledige
Aktiv deltagelse og medansvar er en afgørende forudsætning for, at ledige borgere kommer
hurtigst muligt i arbejde. De jobparate mødes med tillid til, at de søger aktivt, bredt og realistisk. Med ansvaret følger en større frihed til selv at vælge mellem de tilbud, der virker.
A, B eller C jobbet
Ønskejobbet, jobbet der er ok eller et job, der giver smør på brødet? I starten af ledighedsperioden er det naturligt at sigte efter drømmejobbet. Men vi forventer alligevel et bredere
perspektiv på jobsøgningen, hvor måske ikke alle ønsker til geografisk afstand eller indhold
i jobbet bliver opfyldt, men at de ledige alligevel tager et af de job, der er. Det vigtigste er
hurtigst muligt at komme i varig beskæftigelse igen. Har de ikke fået et job efter 13 uger,
kommer de i virksomhedsvendt
aktivering i brancher, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft.
Motivation eller særlige evner? Uddannelse ligger lige for
En af jobcentrets fornemste opgaver er at understøtte det lokale erhvervsliv med velkvalificeret arbejdskraft. Det gælder både de behov, der er lige nu, men også på sigt så vi undgår
at mangle arbejdskraft.
Ledige der har en særlig motivation for at få en uddannelse eller videreuddanne sig inden
for de brancher, der mangler arbejdskraft, kan derfor få adgang til de uddannelser, der er

brug for. Det gælder også ledige med særlige kompetencer, men som måske mangler at få
papir på deres kundskaber eller at lære enkelte ting, for at de kan gå videre i job.
Det er virksomhedernes efterspørgsel og behov for arbejdskraft, der er udgangspunktet
for ethvert uddannelsesforløb. Og vi har blikket rettet mod de fremtidige behov for at sikre
flere og dygtigere faglærte til erhvervslivet. Muligheder som voksenlærling eller Ny Mesterlære bliver derfor også tilbudt de ledige.
En særlig indsats for de langtidsledige
Den mest effektive indsats mod langtidsledighed er den præventive indsats. Når vi møder
ledige til den første samtale, er vi opmærksomme på, om de er i risiko for at blive langtidsledige. I så fald gælder det om hurtigt at identificere både faglige, sociale og personlige
barrierer, som måske står i vejen for at finde et arbejde. Og borgere i risikogruppen får en
målrettet indsats, som tilgodeser både dem og erhvervslivets behov.
Efter 26 uger bliver borgeren betragtet som langtidsledig, og indsatsen for at afdække
udviklingspotentialer og nye jobperspektiver intensiveres. På Jobcenter Kolding har vi erfaringer med, at for gruppen af langtidsledige skabes de bedste resultater ved disse tiltag:
• Deltagelse i jobklub
• Hyppige samtaler med den samme rådgiver
• Virksomhedsrettede tilbud
• Indsats for at skabe netværk ude på virksomhederne.
Flere kontanthjælpsmodtagere skal arbejde for ydelsen
Vi tror på, at alle der kan arbejde også gerne vil arbejde. Jobparate kontakthjælpsmodtagere skal derfor arbejde for ydelsen, mens de søger job på det ordinære arbejdsmarked. Og
også småjob eller kortere ansættelser skal søges.
Lige som med de andre grupper af ledige borgere, møder vi også kontanthjælpsmodtagerne
med tillid til, at de søger et bredt udvalg af job. Den jobrettede indsats starter derfor umiddelbart efter, borgerne henvender sig til jobcentret for at søge om hjælp.
Nyttejob & jobklubben Jobfokus
Hvis ledige kontanthjælpsmodtagere ikke har fundet et arbejde efter 3 uger, skal de til at
arbejde for ydelsen via et nyttejob og deltage i jobcentrets jobklub ”Jobfokus”. Konkret betyder det 4 ugentlige dage i nyttejob og 1 dag, hvor de er i jobklubben og får intensiv hjælp
til at søge job, skrive ansøgninger og arbejde med deres cv.
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Nyttejobbene er arbejde på kommunale virksomheder af nytteskabende værdi. De skal have et indhold, hvor borgeren bliver en del af et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse.
Denne gruppe af borgere kan også have behov for forskellige former for opkvalificering, så et typisk
forløb for en kontanthjælpsmodtager vil være:
• Egen jobsøgning og jobcentrets formidling af ordinære job
• Kortlægning af den lediges kompetencer og eventuelle behov for opkvalificering
• Opkvalificering via virksomhedspraktik - herunder nyttejob
• Vejledning og rådgivning i Jobfokus
• Forberedende voksenundervisning – herunder læse-, stave- og regnekurser
• Opkvalificering af kompetencer via private eller offentlige løntilskud.
En studieby med mange nyuddannede
Mere end 5000 studerende er i gang med en videregående uddannelse på en af Koldings mange uddannelsesinstitutioner. Og mange af de studerende flytter til kommunen, mens de læser. Det betyder,
at når de står med eksamenspapiret, så tilmelder en del af dem sig til jobcentret som ledige.
Der er ikke lige stor efterspørgsel efter alle de uddannelser, som de nyuddannede står med, og flere af
dem mangler erfaringer med at bruge deres nye kundskaber efter flere år på skolebænken.
Det stiller krav at være en studieby og have mange nyuddannede, men på jobcentret sætter vi proaktivt ind for at hjælpe dem hurtigt i gang med bl.a. job- og virksomhedspraktikker. Andre hjælpes til at
se andre brancher med jobmuligheder, som de ellers ikke havde i kikkerten.
De unge nyuddannede skal hurtigst muligt ud og have erfaringer på arbejdsmarkedet, hvor de kan
bruge deres uddannelse. Men også bare generelt lære at begå sig på en arbejdsplads, som ikke er et
studiejob. Der skal derfor søges bredt i forhold til stillinger og geografi.
Det brede samarbejde får dem videre
I Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen arbejder vi på at sikre et tæt samspil med de forskellige uddannelsesinstitutioner, der ligger i Kolding. Der samarbejdes om at sikre et branchesigte tidligt i
uddannelsen, hvor jobcentrets viden om, hvilke brancher der mangler arbejdskraft bringes videre.
Desuden samarbejdes der omkring studiejob, hvor virksomhedernes behov for unge studerende
bringes videre til uddannelsesinstitutionerne, når jobcentrets virksomheds- og jobkonsulenter hører
om det.
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Under 30 år og uden uddannelse…
Fuldtidspersoner
A-dagpenge

2014

2015

2016

(september)

2017

(forventet antal)

1.393

1.288

1.163

1.130

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

368

383

380

410

Særlig uddannelsesydelse,
kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse

126

135

36

0

1.887

1.806

1.579

1.540

Jobparate ledige i alt

Når vi møder de unge i jobcentret, er det med en klar forventning om, at de skal have en
uddannelse. Derfor har alle vores tilbud og initiativer i forhold til de unge et uddannelsesrettet fokus, og foregår primært i uddannelsesmiljøerne eller ude på virksomhederne.
I 2017-2020 vil vi:
• Udvide indsatsen for de unge på uddannelsesinstitutionerne
• Arbejde aktivt på at flere unge får en faglært uddannelse
• Fokusere på at bringe aktivitetsparate unge tættere på uddannelse og job
• Udvide vores samarbejde med virksomhederne, så vi kan etablere flere virksomhedsforløb med mentorstøtte.
Tilbud og forventninger til de unge
Gruppen af unge har meget forskellige forudsætninger for at begynde på en uddannelse, og
de er derfor inddelt i tre målgrupper med forskellig indsats: åbenlyst uddannelsesparate,
uddannelsesparate og aktivitetsparate.
Alt efter forudsætninger og parathed bliver der stillet forskellige krav og forventninger til
de unge, lige som graden af støtte også vurderes individuelt.

Vores mål for 2017
• Langtidsledigheden skal bekæmpes (udviklingsmålet vedrørende varighed for
jobklare ledige er gældende)
• Andelen af virksomhedsrettede tilbud skal øges (udviklingsmålet vedrørende
andelen i virksomhedsvendt indsats er gældende)

Særlig støtte ved særlige behov
Unge der ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse med særlig støtte og
unge, som ikke kan komme i betragtning til en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) får i stedet tilbudt et forløb på
Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KU), Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Produktionsskolen eller VUC.
Uddannelse er også det overordnede mål for aktivitetsparate unge. Der arbejdes derfor
målrettet og tværfagligt på at udvikle den enkeltes faglige og personlige kompetencer
gennem et individuelt sammensat forløb frem mod uddannelse.
Satellitkontorer på IBC, Hansenberg og Kolding HF & VUC
Jobcentret har etableret kontorer, hvor medarbejdere rådgiver og støtter gruppen af unge
uddannelsesparate. Det skal sikre en god indslusning af de unge på uddannelsen og hjælpe
dem til at gennemføre med en afsluttende eksamen, så færre springer fra undervejs.
Der ud over tilbydes brobygningsforløb på skolerne. Kontorerne på IBC og Hansenberg blev
etableret for flere år siden, og nu udvides succesen med et kontor på Kolding HF & VUC.

For at kunne hjælpe med de udfordringer, som typisk får unge til at afbryde deres uddannelse, er forskellige relevante fagpersoner samlet på ét sted. Medarbejderne på satellitkontorerne er hele tiden tilgængelige for de unge og står klar med sparring omkring
udfordringer af både uddannelsesmæssig og social karakter.
Forstærket virksomhedsindsats og mentorer med flere roller
Læring sker bedst, hvis det foregår i et virkeligt miljø – det vil sige på den skole, hvor man
skal fortsætte sin uddannelse eller på en virksomhed, som arbejder med det område, man
interesserer sig for.
Vi forstærker derfor løbende indsatserne ude i virksomhederne og giver mentorerne flere
roller, så de kan hjælpe de unge og rådgive virksomhederne bedre.

Uddannelsesmentorer – en mentor til du er godt i gang
Hvis man har svært ved at gennemføre en uddannelse eller møde stabilt på arbejde, kan en
voksen rollemodel have helt afgørende betydning. Afhængig af den enkeltes udfordringer
og behov, kan de unge derfor få råd og vejledning fra en mentor, som hjælper dem til at
tackle hverdagens problemer.
Mentorer med flere roller
Mentorindsatsen er tværfaglig. Det betyder, at unge uddannelsesparate ikke skal have
kontakt til både en jobkonsulent og en mentor, men kan få sparring og vejledning af én og
samme person. En kombineret funktion som både jobkonsulent og mentor får et indgående
kendskab til den unge og det betyder samtidig, at der hurtigere og bedre skabes det rette
match, når den unge skal i virksomhedsrettede tilbud.
Ekstra indsats i Skovparken og Brændkjær
Uddannelsesniveauet i områderne Skovparken og Brændkjær ligger under det kommunale
gennemsnit. Selvom mange unge klarer sig godt, er der en gruppe, som har svært ved at
komme i gang med en uddannelse og ved at gennemføre.
Uddannelsesparate unge i disse områder tilbydes derfor i et samarbejde med ByLiv Kolding
en ekstra støtte i form af tværfaglige uddannelsesmentorer, så den enkelte unge oplever
kontinuitet og enkelhed før og under uddannelse.
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Lær noget nyt – og lidt om dig selv
Virksomhederne er en væsentlig kilde til både faglig og personlig opkvalificering af de unge. De opnår
større sikkerhed omkring egne faglige kompetencer, indgår i sociale relationer og må tage ansvar for
at møde til tiden hver dag.
Vi udbygger derfor løbende den virksomhedsrettede indsats og kredsen af virksomheder, vi samarbejder med. Det giver endnu flere unge mulighed for at få afklaret deres kompetencer gennem en
virksomhedspraktik og samtidig kan det bane vejen for flere praktikpladser, så flere får en faglært
uddannelse.
Ny Mesterlære – en vej til flere faglærte
For nogle unge kan det være svært at gennemføre en traditionel erhvervsuddannelse med koncentrerede skoleperioder. Årsagerne kan være både sociale eller psykiske udfordringer. Ny Mesterlære kan
være vejen til uddannelse for denne gruppe, hvor kodeordet er fleksibilitet.
Uddannelsen egner sig også til gruppen af unge, som ikke har en boglig tilgang til læring. Her er den
praktiske vej indgangen til en faglært uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet. Med forvaltningens større fokus på opkvalificering over de næste år, vil denne ordning blive mere udbredt.
Ordningen er en praksisrettet indgang til erhvervsuddannelserne. Eleverne lærer de faglige kompetencer i en virksomhed, hvor mester fungerer som mentor og underviser gennem forløbet. De boglige
fag, der knytter sig til uddannelsen, tages som korte suppleringsfag på erhvervsskolen over en 18
måneders periode i stedet for 20 uger, som et ordinært grundforløb. Forløbet fastlægges individuelt
mellem den unge, virksomheden og erhvervsskolen.
Sammen med initiativerne i samarbejdsaftalen Flere og dygtigere faglærte, kan øget fokus på Ny Mesterlære være medvirkende til, at vi når målsætningen om mere faglært og kvalificeret arbejdskraft i
Kolding Kommune.
Psykologhjælp til de svageste unge
I budgettet for 2017 – 2020 er der afsat ekstra midler til psykologbistand for årene 2017 - 2018. De
skal bruges til at hjælpe de aktivitetsparate unge med nogle af deres udfordringer. Målet er at udvide
deres personlige kompetencer, så de hurtigere kan blive parate til at gå i gang med en uddannelse.

En mentor kan hjælpe med mange ting
Problemer med familien, et misbrug eller måske manglende netværk til at hjælpe - det er udfordringer, som en
mentor kan hjælpe med. Gennem jobcentret kan den unge komme i kontakt med en social mentor, som enten kan
være en ansat på jobcentret eller en frivillig borger i kommunen, som fungerer som rollemodel.

Ungerådgivning på IBC, Hansenberg og Kolding HF & VUC
På uddannelsesinstitutionerne IBC og Hansenberg kan uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp,
få råd og vejledning fra jobcentrets ungerådgivere i forhold til uddannelse og job. Samtidig kan unge, der er startet
på en uddannelse, få råd og vejledning under vejs, så flere fastholdes i uddannelse og færre springer fra.
Ungerådgiverne er fysisk placeret sammen med uddannelsesmentorer, uddannelsesinstitutionernes studievejledere og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungebehandlere fra Misbrugscentret er også til stede
på satellitkontorerne en gang om ugen, så unge kan få hjælp og støtte til at komme ud af et eventuelt misbrug
sideløbende med den øvrige vejledning.
På Kolding HF & VUC kan unge studerende få råd og vejledning en gang om ugen fra en ungerådgiver fra jobcentret,
så de støttes i at gennemføre uddannelsen.
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Integration og flygtninge
Fuldtidspersoner

2015

Åbenlyst uddannelsesparate

2016

2017

(september)

(forventet antal)

68

48

50

Uddannelsesparate

243

201

200

Aktivitetsparate

345

323

310

Samlet

656

572

560

Vores mål for 2017
• Flere unge skal have en uddannelse (ministermål)

I Kolding Kommune har vi den grundholdning, at flygtninge er ledige på lige fod med andre
ledige, og de har ansvar for deres eget liv og integration i Danmark. Det er derfor også med
udgangspunkt i den enkeltes individuelle kompetencer og ståsted, at indsatsen tilrettelægges for denne gruppe.
Vi skal hjælpe dem så de får mod, tro og håb på, at de kan bruge deres kompetencer i det
danske samfund, så de kan forsørge sig selv og deres familie og blive aktive medborgere,
som klarer deres egen hverdag.
I vores indsats for denne gruppe af borgere, vil vi derfor i årene fremover rette indsatsen
mod, at i den treårige integrationsperiode sættes der hårdt ind på - så tidligt som muligt
- at arbejde målrettet med deres cv, så deres kompetencer bliver tydelige og brugbare for
virksomhederne.
I årene fremover vil vi derfor have fokus på følgende
• Asylfasen skal bruges til kompetenceafdækning
• Tidlig jobdebut i brancher med mangel på arbejdskraft
• Dansk læres bedst ude på virksomhederne
• Arbejdspladskultur
• De unge skal i uddannelse
Hovedparten af de ledige flygtninge er klar til at gå i arbejde
En undersøgelse fra Kolding Kommune viser, at 85% af de ledige flygtninge er jobklare. Der
er derfor basis for at betragte ledige flygtninge, som enhver anden ledig arbejdskraft. Det
betyder, at vi skal bruge den værktøjskasse, som vi har så stor erfaring med at bruge. Og
med de kompetencer, som flygtningene har med sig fra hjemlandet er der job, som de kan
varetage fra dag et, eller som de meget hurtigt kan blive i stand til at varetage.
Vi skal helt naturligt sætte medbragte kompetencer og erfaringer i spil, men vi skal holde
blikket stift rettet mod virksomhedernes behov for arbejdskraft, og hurtigst muligt få gjort
flygtningene klar til at varetage de job.

Asylfasen skal bruges til kompetenceafdækning og udarbejdelse af CV
Allerede i asylfasen skal fokus rettes mod de ledige flygtninges kompetencer og synliggørelse heraf. Det betyder, at flygtninge cirka 14 dage før de kommer til Kolding får en afdækning af deres kompetencer, og der skal være udarbejdet et CV inden de ledige flygtninge
får ophold i Kolding Kommune. Kolding Kommune deltager i projekt ”Talent Management”,
hvor målet netop er at lave en 360 graders kompetenceafdækning allerede i asylfasen.
Tidlig jobdebut i brancher med mangel på arbejdskraft
Jobsøgning og virksomhedsindsatsen målrettes mod brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Det vil i praksis betyde, at de fleste ledige flygtninge skal målrette deres
jobsøgning mod ufaglærte job. Samtidig skal den virksomhedsrettede indsats først og
fremmest ske, hvor de efterfølgende jobmuligheder er store.
Dansk læres bedst ude på virksomhederne
Det danske sprog er en af de væsentligste forudsætninger for at få et job og integrere sig i
Danmark. Derfor skal det læres hurtigst muligt, og det lærte sprog skal bruges og udfoldes,
mens de ledige flygtninge er på arbejde. Udover praktikker indeholder den virksomhedsvendte indsats også undervisning i dansk enten på virksomheden, i nærheden af arbejdspladsen og/eller ved hjælp af en sprogmakker.
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Desuden vil vi arbejde med konkrete ordlister over de væsentligste ord på den konkrete arbejdsplads,
som bliver indarbejdet i træningsforløb. Og der arbejdes på en model, hvor flere virksomheder i det
samme geografiske område kan få de flygtninge, de har ansat, undervist på en af virksomhederne. På
den måde sparer de transporten ved at læreren kommer ud til dem.
Arbejdspladskultur
Af naturlige årsager kan de ledige flygtninge have svært ved at begå sig på arbejdsmarkedet på grund
af kulturforskelle. Vaner og traditioner, som bliver taget for givet på det danske arbejdsmarked,
kan være svært forståelige og vanskelige at afkode for ledige flygtninge, der kommer fra anderledes
kulturer.
Via et pilotprojekt med 20 virksomheder vil vi derfor arbejde med, at kulturmødet mellem virksomhederne og de ledige flygtninge lykkes til gavn for både virksomhederne og flygtninge. I projektet vil
deltagerne få en profilanalyse, som hjælper dem med at forstå sig selv og deres måde at agere og
kommunikere på. Der arbejdes bl.a. med, hvordan ens handlinger fortolkes, når de ses igennem en
anden kulturel brille end ens egen.
De unge skal i uddannelse
Der vil fortsat være fokus på, at børn og unge skal i skole og uddannelse. Er de mellem 18 og 30 år, skal
de have en uddannelse, samtidig med at de lærer det danske sprog. Jobcenter Kolding har et samarbejde med Ungdomsskolen, som leverer danskundervisning samt andre almene fag. Det skal gøre dem
i stand til at begynde en ordinær uddannelse. Og som noget helt nyt skal de unge også ud i virksomhedspraktikker, som kan gøre dem i stand til at vælge den uddannelsesvej de gerne vil gå.
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På vej ud på arbejdsmarkedet
Fuldtidspersoner

2015

Det er vores mål, at alle borgere skal være aktive og i job ude på arbejdsmarkedet. Det er
selvfølgelig med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og evner, og hvor vi tager hensyn til individuelle udfordringer, men alle skal være en del af en arbejdsplads.

2016

(september)

A-dagpenge

134

126

Kontanthjælp

614

380

Kontantydelse og
Arbejdsmarkedsydelse

25

3

Integrationsydelse

8

394

Uddannelseshjælp

88

51

Sygedagpenge

81

52

Ressourceforløb

49

68

Fleksjob og ledighedsydelse

61

59

1.060

1.133

Samlet

Vores mål for 2017
• Flere ledige flygtninge skal være selvforsørgende (ministermål)

Nogle mennesker har sociale, fysiske og psykiske problemer, der skal tages hånd om, inden
de reelt kan komme ud på en arbejdsplads. Men al erfaring viser, at de fleste vil have gavn af
at være en del af en arbejdsplads og høre til sammen med andre mennesker.
Det er derfor et gennemgående tema overfor alle borgere, at alle veje skal føre ud på arbejdsmarkedet – også selv om processen kan være lang.
I dette kapitel har vi valgt at samle strategierne og målene for flere af de borgere, som vi er i
kontakt med. Det er borgere, som har andre udfordringer med at komme ud på arbejdsmarkedet end blot ledighed.
Vi har valgt at kalde kapitlet for ”På vej ud på arbejdsmarkedet”, fordi det er i den retning,
alle borgere skal. Under hver gruppe fremhæver vi, hvilke tiltag vi planlægger at sætte
fokus på over de næste fire år.
Den sidste gruppe, der er nævnt i dette kapitel er sygedagpengemodtagere. Langt de fleste
vender tilbage til deres job, men for nogle er situationen væsentligt anderledes, når de
vender tilbage. Denne gruppe adskiller sig derfor en smule fra de andre.

I kapitlet kan man læse om disse målgrupper:
• Aktivitetsparate borgere over 30 år
• Borgere i ressourceforløb
• Borgere på ledighedsydelse og i fleksjob
• Sygemeldte borgere
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Fuldtidspersoner

2014

2015

2016

(september)

2017

(forventet antal)

Sygedagpengemodtagere inkl.
borgere i jobafklaringsforløb

1.295

1.412

1.413

1.400

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

1.138

1.117

1.062

980

280

266

223

240

87

221

287

310

967

1.064

1.203

1.280

Førtidspensionister

3.530

3.378

3.217

3.080

I alt

7.297

7.458

7.405

7.290

Borgere på ledighedsydelse, der
er berettigede til et fleksjob
Borgere i et ressourceforløb
Borgere i fleksjob

Vores mål for 2017
• Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på
arbejde (ministermål)
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Længst væk fra arbejdsmarkedet
Nogle af de borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet er enten blevet tilkendt et
ressourceforløb, eller tilhører gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det
vil sige, at der er andre og større problemer end blot at være ledig, som fylder i deres liv.

Men det er en gruppe, som ofte har været i kontakt med kommunen i en periode og nu skal i
gang med et nyt forløb. Indsatserne afspejler derfor også borgernes nuværende manglende
arbejdsevne, og at perspektivet for at komme ind på arbejdsmarkedet kan være langt.

Alligevel tror vi på, at der er et arbejdspotentiale – også selv om der kan være et stykke vej
derhen. Men målet er klart med retning imod en plads på arbejdsmarkedet. Det er derfor
centralt, at kompetencer og jobpotentiale bliver en fast del af samtalerne.

Ressourcer og hidtidig tilknytning til arbejdsmarkedet er varierende for gruppen, men
flertallet har længerevarende sygdomsforløb bag sig. Kroniske smertetilstande alvorlige
fysiske lidelser, lav IQ, livstruende sygdomme og psykiske lidelser som for eksempel PTSD,
depression og angst er blandt de typiske diagnoser.

Gruppens udfordringer anerkendes til fulde, men konkret skal der arbejdes med et CV for
den enkelte, og sættes aktivt ind for at skaffe småjobs, som kan give erfaringer og egen
indtægt.
Hvis dette skal lykkes, er det centralt, at vi fra jobcentret møder borgerne med tro og tillid
til deres kompetencer og evner. Kun derved kan vi bygge bro over de udfordringer, som de
hver især har, så de kan komme videre i deres liv og få en plads på arbejdsmarkedet.
Over de næste fire år vil vi derfor have et særligt fokus på, at sikre gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere en permanent plads på arbejdsmarkedet med egen indtægt.
Kendetegnende for aktivitetsparate borgere
De aktivitetsparate ledige over 30 år har ofte komplekse udfordringer med både fysiske,
psykiske eller sociale problemer. Det kan være depression, angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni, ADHD og bipolare lidelser.
De sociale problemer fylder ofte også meget for denne gruppe. Ustabil boligsituation, gæld,
familieproblemer eller misbrug. For nogle er det en udfordring at gennemføre en uddannelse på grund af læse-, skrive- og regnevanskeligheder.
En mindre del af gruppen er tættere på arbejdsmarkedet og kan med korterevarende målrettet indsats blive klar til et ordinært job.
Kendetegnende for borgere i et ressourceforløb
Gruppen af borgere i ressourceforløb har også udfordringer i deres liv. Men også for denne
gruppe er tilgangen til dem væsentlig. De skal mødes med tillid og tro på deres kompetencer og en overbevisning om, at vi sammen kan udvikle deres arbejdspotentiale.

Mange elementer i et ressourceforløb
Gennem et ressourceforløb arbejdes der med at styrke den enkeltes ressourcer og arbejdsevne. Det kan vare fra 1-5 år, og man kan gennemføre flere forløb. Det overordnede
mål er at komme i ordinært job, og vejen dertil kan gå via forskellige indsatser.
Følgende områder har vi særligt fokus på:
• 360 graders hjælp-til-selvhjælp – hvor medarbejdere på tværs af forvaltninger i samarbejde med borgerne aftaler en plan med et fælles engagement
• De mange små skridt – hvor alle muligheder i jobcentret bringes i spil, så det optimale,
individuelle forløb planlægges
• Læring i virksomhederne
• Indsats i Skovparken og Munkebo for at få flere borgere i arbejde
Det gode ressourceforløb
Fra vi møder borgeren første gang og gennem hele forløbet, arbejder vi ud fra tanken om
empowerment. Det vil sige, at borgeren selv skal tage ansvar for eget liv og blive i stand
til at handle aktivt for at nå sit mål. Konceptet om empowerment danner rammen for Det
gode ressourceforløb, hvor borgerne sikres reel inddragelse og understøttes i at skabe sin
egen udvikling.
Omdrejningspunktet er, at indsatserne skal give mening for borgeren og der skal være klar
sammenhæng mellem mål og indsats. Når målene er relevante og opnåelige tager borgeren
ejerskab for egen situation og motiveres til videre udvikling. Borgerens potentiale for at
komme i ordinært arbejde er fra start omdrejningspunktet for indsatsen, og der arbejdes
derfor koncentreret med det personlige CV i fokus.
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En koordinerende sagsbehandler på tværs af forvaltninger
Når der aftales en plan med en borger med komplekse problemer, sker det ofte på tværs af forvaltninger. Afhængig af den enkeltes situation og individuelle behov kan en plan for det videre forløb for
eksempel indeholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskellige former for mentorer
Virksomhedspraktik
Sundhedstilbud
Mindfulness
Forskellige former for behandlingstilbud (misbrug, psykiske lidelser m.m.)
Hjemmevejleder
Gældsrådgivning
Kost & motion
Værksteder

En koordinerende sagsbehandler sikrer, at borgeren oplever sammenhæng mellem indsatserne, at
der sker en udvikling og at den håndholdte indsats tilpasses de løbende fremskridt. Den koordinerende sagsbehandler kan samtidig fungerer som mentor og indgå i aktiviteter med borgeren for eksempel
via netværksdannelse, virksomhedsbesøg, cafemøder m.m.
Motivation skabes også på arbejdspladsen
En tidlig og aktiv indsats skal sikre, at borgerne bevarer eller opnår hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet. Læring skal foregå i virksomhederne, så de ledige med det samme kan mærke effekten af
nyerhvervede kompetencer og motiveres til yderligere udvikling.
Virksomhedspraktikker forløber som håndholdt indsats, hvor fokus er på opgaverne – hvilke kompetencer borgeren har oparbejdet, og hvilke der skal videreudvikles. Støttepersonen er både mentor og
jobkonsulent og det giver mulighed for en helhedsorienteret indsats.
Indsats i Skovparken og Munkebo
I jobcentrets fremrykkede indsats i Skovparken, arbejdes der målrettet med de aktivitetsparate
borgere i området. Medarbejderne i afdelingen har en dobbeltrolle som mentor og sagsbehandler, og
borgerne kan dermed få hjælp med problemstillinger af både faglig og personlig karakter.
Parallelindsatser med kombineret behandling (misbrug og/eller psykiatri) og virksomhedsrettede
tilbud, er sammen med til at bringe borgerne tættere på selvforsørgelse.

Terapihaven Møllebæk
Et forløb i Kolding Kommunes terapihave Møllebæk kan være vejen tilbage i job for borgere, der er sygemeldte
med stress og udbrændthed. Forløbet kan bidrage til, at borgerne får energi, overskud og redskaber til at håndtere
fremtidige stressreaktioner og derved opnår en højere livskvalitet.
Samtidig fungerer terapihaven som tidlig forebyggende indsats for borgere, som endnu ikke er sygemeldt eller kun
deltidssygemeldte, så mistrivsel og stress ikke fører til depression og eksklusion fra arbejdsmarkedet.
Terapihaven består af forskellige former for naturmiljøer, som skaber rammerne for ro og fordybelse og derigennem mulighed for at bryde mønstre fra dagligdagen.
Et forløb til borgere med stressrelaterede lidelser kan blandt andet bestå af:
• ophold i naturen, hvor borgeren bliver guidet i at være i nuet og lytte og mærke
• seancer med refleksion og dialog
• arbejde i haven med terapeutisk sigte
Programmet bliver tilrettelagt som en kombination af mindfulness-træning i naturen, korte individuelle terapeutiske samtaler og haveaktiviteter, som tilrettelægges individuelt og udføres i et tempo, som passer til deltageren.
Sygemeldte borgere, som ikke har et job at vende tilbage til, bliver støttet i at komme videre ud på arbejdsmarkedet.
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Fleksjob
Fuldtidspersoner
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
Borgere i et ressourceforløb
Samlet

2014

2015

2016

(september)

2017

(forventet antal)

1.138

1.117

1.062

980

87

221

287

310

1.225

1.338

1.349

1.290

Principperne om fleksjob hviler på tanken om, at alle, der kan arbejde også gerne vil arbejde. Selv om man måske ikke længere kan bidrage som fuldtidsmedarbejder på en arbejdsplads, så har også mennesker med nedsatte arbejdsevner gavn af et tilhørsforhold til en
arbejdsplads, og kan bidrage på lige fod med andre.
Borgere, der får tilkendt et fleksjob, er ofte for enden af en lang rejse igennem systemet.
De har typisk været syge og er nu blevet afklaret omkring, hvad de fremover kan magte i et
job. Nogle af dem har været igennem et ressourceforløb, andre er gået direkte fra sygdom
og til ledighedsydelse, mens de venter på et fleksjob. Reformer på området har betydet, at
karakteristikken på en fleksjobber har ændret sig, og nogle er svagere end tidligere.
I indsatsen med at hjælpe borgere i job arbejder vi derfor målrettet på at finde den enkeltes
kompetencer frem for at fokusere på begrænsningerne. Det gælder også førtidspensionister, som har ressourcer til at arbejde enten i et job med løntilskud, deltidsjob eller fleksjob.

Vores mål for 2017
• Flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb
skal i job på ordinære vilkår eller i uddannelse end i 2016

For årene 2017 – 2020 er det vores mål at:
• Fastholde de eksisterende fleksjobbere i deres job og øge timeantallet for så mange
som muligt
• Nedbringe perioden på ledighedsydelse, inden borgerne finder et fleksjob
• Endnu flere virksomheder skal se gevinsten ved at ansætte fleksjobbere.
Hvem får tilkendt et fleksjob?
Målgruppen for fleksjob har ofte komplekse sygdomsforløb bag sig. Psykiske og/eller fysiske barrierer bevirker, at forskellige skånebehov skal imødekommes, for at borgeren kan
fungere på en arbejdsplads.

Når en borger bliver godkendt til et fleksjob, får de ledighedsydelse, mens de søger efter et
job. Jobcentret sætter flere aktiviteter i gang for hurtigt at skaffe job til borgerne:
• Deltage i jobklubber – fokus på jobsøgning
• Fleksjobportal hvor de skal lægge deres cv ind og søge job
• Fleksjobkampagne hvor jobkonsulenterne finder job hos de virksomheder, de besøger
• Jævnlige møder mellem borgeren og deres fleksjobrådgiver
Hjælp til jobsøgning
Der er forskelle i gruppen af borgere, der er visiteret til et fleksjob. Nogle er jobklare og
søger selvstændigt efter et arbejde. Andre skal understøttes mere i selv at tage ansvar
og finde et job. Endelig er der en helt svag gruppe, som har sværere ved selv at finde vej til
arbejdsmarkedet, og de får en håndholdt indsats. Den består bl.a. i at klæde borgerne godt
på til et nyt job med f.eks. jobsøgningsstrategier og vejledning i forhold til skat, personlig
økonomi samt brug af borger.dk og fleksjobportalen.
Udbrede viden og fjerne fordomme
Jobcentret har et særligt team, hvis formål er at udvide samarbejdet med virksomhederne
og skabe flere fleksjob. Desuden profilerer de fleksjobordningen, og de mange muligheder
den rummer, så flere både offentlige og private virksomheder får kendskab til den. Det
opsøgende salgs- og informationsarbejde i virksomhederne målrettes bestemte brancher
alt efter virksomhedernes behov og profilerne på de ledige fleksjobbere.
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Virksomhedsporten på Kolding Bibliotek
Januar 2016 skiftede en del opgaver på Kolding Bibliotek hænder. Da tog den nye socialøkonomiske virksomhed
”Virksomhedsporten” nemlig over, og 15 nye medarbejdere gik i gang. Virksomhedsporten er en socialøkonomisk
virksomhed, hvilket betyder, at det er privat virksomhed, der driver erhverv med det formål at fremme særlige
sociale og samfundsgavnlige formål.
På biblioteket betyder det, at 15 fleksjobbere har ansvaret for bogsorteringsmaskinen, sætte bøger på plads og
ordne en lang række forskellige pedelopgaver. Medarbejderne arbejder fra 3 til 25 timer om ugen, og nogle af dem
bruger det som en mulighed for at træne til at gå på arbejde igen og komme videre til andre job derfra.
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Når sygdom rammer
Fuldtidspersoner

2014

2015

2016

(september)

2017

(forventet antal)

Borgere på ledighedsydelse der
afventer at finde et fleksjob

280

Borgere i fleksjob

967

1.064

1.203

1.280

Ledighedsprocent

22,5

20,0

15,6

15,8

266

Vores mål for 2017
• At ledighedsprocenten for borgere, der er godkendt til et fleksjob nedbringes
i forhold til 2016

223

240

I Jobcenter Kolding er den overordnede målsætning, at enhver sygemeldt borger skal have
den nødvendige hjælp til at blive raskmeldt og (gen)opnå tilknytning til arbejdsmarkedet
så hurtigt som mulig. For sygemeldte i arbejde handler det om fastholdelse af og tilbagevenden til egen arbejdsplads. For sygemeldte ledige er det en indsats, der har fokus på at
borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet fastholdes.
Hvert år bliver omkring 11.000 borgere i Kolding sygemeldt. Heldigvis er der i de fleste
tilfælde kun tale om kortere sygemeldinger.
For årene 2017 – 2020 er vores mål:
• At sikre, at flere sygemeldte fastholdes i arbejde og på arbejdsmarkedet
• Skabe og understøtte et endnu større og tættere samarbejde mellem Jobcenter
Kolding, virksomhederne og andre relevante aktører med det formål at nedbringe og
forebygge sygefravær.
• At skabe endnu bedre kommunikation mellem jobcentret og borgerne
De bærende principper i arbejdet med sygemeldte borgere er:
• Enhver sygedagpengesag har arbejdsmarkedsfokus som første prioritet – dvs. at borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet fastholdes og/eller udvikles.
• Vi ser borgerne som kompetente og ansvarsfulde – der er en rød tråd i borgerens forløb
og klar forventningsafstemning om ansvarsfordeling. Samtidig forventes det også, at
borgeren selv tager ansvar for eget forløb.
• Borgerens forløb skal medføre progression og arbejdsdygtighed for borgerne – forløbet er tilpasset den enkelte borger og der gøres brug af parallelle tværfaglige indsatser, når det er nødvendigt.
Et endnu bedre samarbejde med virksomhederne
I Sygedagpengeafdelingen har vi et team, der har til opgave at hjælpe borgerne med at
fastholde deres arbejde trods sygdom. Det betyder bl.a. fælles samtaler med både den
sygemeldte medarbejder og arbejdsgiver, hvor man sammen aftaler forløb og indsatser.

Bliv i arbejde trods sygdom
Allerede fra første møde med borgeren er der fokus på vejen tilbage på arbejdsmarkedet.
Det handler om arbejdsfastholdelse, da det giver langt de bedste resultater, at borgeren
bibeholder kontakt til sit arbejde trods sygdom.

I arbejdet med sygemeldte borgere er der særlig fokus på:
• En forebyggende indsats – virksomhederne inddrages i tæt samarbejde i forebyggelse
af sygefravær og får nye redskaber, der gør at virksomhederne selv er i bedre stand til
at sætte tidligere ind og forebygge sygemeldinger hos de ansatte.
• Kvalificeret inddragelse af arbejdspladsen ved sygemeldinger – virksomhederne inddrages aktivt ift. at finde løsninger, som kan medvirke til, at den sygemeldte fastholdes
på arbejdspladsen og får så kort et sygefraværsforløb som mulig.
• Indsatsen for borgeren foregår ude på arbejdspladsen - det sker bl.a. via redskaber
som delvis genoptagelse af arbejdet og praktikforløb. Brug af redskaberne hænger tæt
sammen med TTA trappemodellen (Tilbage Til Arbejde), hvor de mindst indgribende
tiltag tages i brug først. Første kontakt med borgeren foregår for eksempel altid ude på
arbejdspladsen.
For selvstændige og ledige er den tidlige, tætte og virksomhedsnære indsats også det væsentligste element i sygeforløbet, hvor det drejer sig om at virksomhedsfastholde borgeren
via opfølgning ude i virksomhederne og de selvstændige i deres virksomhed.
Sygedagpengeafdelingen ønsker en tidlig kontakt til ledige og selvstændige for at sikre, at
der så tidligt som muligt planlægges et kvalificeret opfølgningsforløb. Opfølgningsforløbet
tager udgangspunkt i at styrke og vedligeholde borgerens beskæftigelsesmæssige kompetencer. Anvendelse af virksomhedspraktikker og genoptagelse af arbejdet for selvstændige
er et væsentligt element i det løbende opfølgningsarbejde, ligesom borgerens individuelle
behov inddrages.

I jobafklaringsforløb for at komme videre
Efter 5 måneder på sygedagpenge skal det vurderes, om man fortsat kan modtage ydelsen.
Hvis det ikke er muligt, kan man overgå til et jobafklaringsforløb, hvor man får en individuel
tilrettelagt plan med en beskæftigelsesrettet indsats, der kan kombineres med tilbud fra
sundheds- og socialområdet. I forløbet skal der være kontinuerlig fokus på, at borgerens
mål for jobafklaring er arbejde eller uddannelse, og det er det styrende for hvilke aktiviteter, der sættes i gang.
Virksomhedspraktikker er et væsentligt element i planen for at styrke arbejdsidentiteten
og evt. lære at se sig selv i andre arbejdsfunktioner end tidligere. Hele forløbet justeres
undervejs til borgerens behov, og en koordinerende sagsbehandler bliver gennemgående
for alle indsatser i planen.
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Gøre det komplekse enklere
Det kan være svært at forstå alle reglerne og overskue forløbet, når man samtidig er syg og bekymrer
sig om at blive rask. Vi har derfor fortsat fokus på at forbedre vores kommunikation og på at vise den
røde tråd i borgernes forløb.
I 2015 gennemførte vi en stor designproces omkring en ny strategi for sygedagpengeområdet i Kolding
Kommune, hvor borgere, virksomheder og interesseorganisationer deltog og hjalp med deres viden
og idéer. Målet var bl.a. at kigge forløb, kommunikation og arbejdsprocesser grundigt igennem og i
den forbindelse blev et konkret redskab udviklet; nemlig en mappe (”Min plan”), som både borger og
personale skriver i, og hvor alle de vigtige dokumenter kan samles.
Mappen skal hjælpe med at få alle emner belyst til samtalerne, og har til formål at:
• Skabe et mere visuelt overblik for borgeren over det forløb de har med sygedagpengeafdelingen,
for at de kan føle sig mere oplyst om systemet og det forløb, der ligger forude, hvis ikke de bliver
raskmeldt.
• Få borgeren inddraget mere aktivt i at planlægge eget forløb hen imod at blive raskmeldt, så
borgeren kan tage ansvar for egen situation og være motiveret for progression.
• Få sat fokus på mål og aktiviteter til samtalerne frem for regler og love, så det centrale for borgerne træder mere i fokus.
I årene fremover fortsætter denne proces bl.a. ved fortsat implementering og kvalificering af ”Min
plan”, der skal sikre, at borgeren oplever en rød tråd gennem hele forløbet, og at borgeren får en god
oplevelse af forløbet. Der arbejdes til stadighed også på at forbedre kommunikationen med borgeren
samt styrke borgerkontakten. Bl.a. er samtlige brevskabeloner blevet omskrevet til et mere klart,
mere imødekommende og forståeligt sprog.

Samtaler efter behov
Vi arbejder hele tiden på at målrette indsatsen efter borgerens behov, så samtaler afholdes efter individuelle behov – ikke efter en fast målestok. På den måde stiler vi efter at give en individuel indsats og
tydeliggøre, at vores tilbud er en hjælp til selvhjælp til at blive rask, eller hvis det ikke er muligt, så til
at komme videre til en afklaring af ens nye situation.
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Du kan møde jobcentret på disse adresser
Fuldtidspersoner
Sygedagpengemodtagere inkl.
borgere i jobafklaringsforløb

2014
1.295

2015
1.412

Vores mål for 2017
• Andelen af delvist raskmeldte borgere skal øges i forhold til 2016
• Andelen af borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb, der står til
rådighed for det ordinære arbejdsmarked efter endt sygedagpengeforløb,
skal øges i forhold til 2016

2016

(september)

1.413

2017

(forventet antal)

1.400

Dieselvej 6
Dieselvej 6 er indgangen for alle
ledige, både a-dagpengemodtagere der skal til samtale med
en sagsbehandler, borgere der
ønsker at søge kontanthjælp
ved Økonomisk Rådgivning, unge
der skal hjælpes videre i job eller
uddannelse samt nyankomne
flygtninge, der skal etablere sig i
Kolding Kommune.

Værkstedsvej 6

Det er også her virksomhederne kan henvende sig til Rekrutteringsservice og få
hjælp til ansættelse af den næste medarbejder. Derudover huser adressen afdelingerne Økonomi og administration samt Sekretariat og udvikling, som begge løser en
række interne serviceopgaver for Jobcentrets øvrige afdelinger og betjener kommunens Arbejdsmarkedsudvalg og Koldings Arbejdsmarkedsråd.

Afdelingen Job & Aktiv står for Kolding Kommunes egne aktiveringsprojekter og fordeler sig på adresserne: Værkstedsvej 6, Dieselvej 6 og 9 samt Legeparken, Grønningen
4. De fire værksteder har til sammen plads til 250 aktiverede. Borgerne får indblik i
forskellige fagområder samt vejledning og støtte til at finde frem til, hvordan de bedst
muligt når frem til det overordnede mål, som altid er job eller uddannelse. Borgerne
kan have forskellige vanskeligheder og de kan derfor få støtte til at møde til tiden,
udføre opgaver der matcher deres kvalifikationer og videreudvikling gennem f.eks. en
praktik.

Legeparken
Grønningen 4

Dieselvej 9
Her har Jobklubben Jobfokus til huse. Målgruppen er primært jobparate kontanthjælpsmodtagere, som her får vejledning i forskellige jobsøgningsstrategier.
Medarbejderne i jobklubben hjælper samtidig borgerne med at skabe et overblik
over deres videre muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

For borgere i aktiveringsforløb
i Legeparken handler arbejdsdagen primært om rengøring og
vedligehold af parkens forlystelser samt deltagelse i drift og
aktiviteter.
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Staldgården 1

Skovparken
Lærkevej 21

Sygemeldte borgere modtager
rådgivning og får behandlet
deres sag på Staldgården. Sagsbehandlerne er løbende i kontakt med den enkelte borger,
behandlende læge og arbejdsgiver for at understøtte hurtig
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Hvis et sygdomsforløb
viser, at arbejdsevnen muligvis
er nedsat, tilbydes en arbejdsprøvning enten i en virksomhed
eller på interne værksteder som
f.eks. Jobigen, for at vurdere og
afdække arbejdsevnen.

Medarbejderne i Skovparken
er i tæt personlig kontakt med
borgerne i området, som ofte
har svært ved at komme ind på
arbejdsmarkedet. Indsatsen er
derfor målrettet målgruppens
særlige udfordringer, og mentorer og rådgivere giver råd og
vejledning om job og uddannelse.

Det rullende jobcenter

Jobigen

Vores mobile jobcenter kører
rundt i hele kommunen. Bussen er
bemandet med to jobkonsulenter,
som rådgiver og vejleder både virksomheder og borgere. For at gøre
vejen mellem borgere og virksomheder kortere og mere let tilgængelig, kan bussen også findes på
facebook.com/jegstigerpaa, hvor
ledige borgere kan efterlyse job og
virksomheder kan annoncere efter
nye medarbejdere.

Søndergade 19, Vamdrup

Jobigen er Koldings kommunes primære tilbudssted for borgere, der modtager sygedagpenge, er i jobafklaringsforløb eller i ressourceforløb. Derudover tilbyder Jobigen
forløb til kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.
Jobigens kerneopgave er at understøtte borgerens vej tilbage til arbejdsmarkedet.
Det sker via en teamopdelt indsats med forskellige arbejdsmarkedsorienterede
tilbud, eksempelvis virksomhedspraktik, undervisningsforløb og intern praktik, der
alle har fokus på at udfolde borgerens beskæftigelsespotentiale, med det formål at
fastholde eller genetablere tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Domhusgade 22A
Beregning og udbetaling af fleksjobtilskud, ledighedsydelse og
løntilskud administreres i denne
afdeling. Hvis man er fleksjobvisiteret er det også her man mødes
med sin sagsbehandler.

Grafisk design . Kommunikationsafdelingen . Kolding Kommune

Dieselvej 6
6000 Kolding
Telefon 7979 8686
www.kolding.dk
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