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Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes 
beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigel-
sesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager 
udgangspunkt i de 6 ministermål for den beskæfti-
gelsespolitiske indsats samt i de ressource- og lovgiv-
ningsmæssige rammer for indsatsen. Beskæftigelses-
ministeren har varslet et 7. ministermål, der omfatter 
at flere personer med handicap kommer i arbejde. 
Målet vil blive præciseret i forbindelse med Regerin-
gens handicappolitiske udspil.  

Planen er tilpasset vilkår og udfordringer på det lokale 
arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer 
og ønsker til beskæftigelsesindsatsen som Arbejds-
markedsudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd 
har udpeget. 

Den væsentligste beskæftigelsesmæssige udfordring 
er at sikre virksomhederne i Frederikshavn Kommu-
ne den kvalificerede arbejdskraft de har brug for. 
Det er særligt indenfor områder med krav til faglige 
kompetencer og specialistområder, hvor der er stor 
efterspørgsel på arbejdskraft. Dette er en udfordring 
blandt andet fordi:

• Befolkningsantallet og arbejdsstyrken har været 
faldende gennem en årrække.

• Ledigheden er faldende og der er derfor færre ledi-
ge til at dække efterspørgslen.

• Der er et stort antal borgere på førtidspension og 
derfor ikke indgår i arbejdsstyrken.

• De ledige kan have svært ved at matche de faglige 
krav samt jobs, hvor det er hårdt fysisk arbejde.   

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesministerens udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse. 

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. 

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate 

eller kommer i beskæftigelse. 

5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

6. Udsatte ledige skal have en indsats. 

I Frederikshavn Kommune er der: 2018 2019

Befolkning 16-64 år 35.256 34.923

Arbejdsstyrken (beskæftigede + ledige) 27.024 27.111

Beskæftigede 25.625 25.747

Bruttoledige 1.399 1.365

Borgere udenfor arbejdsstyrken (befolkning – arbejdsstyrken) 8.232 7.812

* Fremskrevet af STAR på bagrund af prognosen fra Økonomiske Redegørelse, Økonomi-  og Indenrigsministeriet
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Indsatser i 2019Fokusområder 2019
Den overordnede udfordring for beskæftigelsesindsatsen i 2019 bliver at 
understøtte en fortsat positiv udvikling på arbejdsmarkedet. De gennemgående 
fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen i 2019 er:

at kende virksomhedernes 
fremadrettede behov  for arbejdskraft 

og til at få dem integreret og bragt aktivt i spil 
i samarbejdet med de ledige borgere. 

Virksomhederne skal gøre opmærksom på, hvad 
de har brug for og hjælpe med at uddanne 

kvalificeret arbejdskraft og udvise større 
rummelighed i forhold til borgere der har brug 

for en hjælpende hånd til at få fodfæste 
på arbejdsmarkedet. 

at matche virksomhedernes 
efterspørgsel med borgere med de 

rette kompetencer eksempelvis via 
masivt fokus på målrettede 
opkvalificeringsforløb til 

mangelområder og via øget 
tværkommunalt samarbejde 

om rekruttering. 

at endnu flere borgere får 
mulighed for at bidrage på 

arbejdsmarkedet via en 
virksomhedsrettet indsats. Der skal 

fokus på det gode match mellem 
borger og virksomhed. Der skal 

særligt fokus på, at borgere længst 
væk fra arbejdsmarkedet 
kommer tættere på 
arbejdsmarkedet.   

hvordan vi kan få de udsatte 
borgere til at blive sunde og raske 
i eget liv! Det er usundt at være 

ekskluderet fra fællesskabet og det 
øger risikoen for marginalisering på 

arbejdsmarkedet og på 
uddannelser. Der skal meningsfuldt 

indhold i hverdagen og der skal 
fokus på de tværfaglige indsatser. 

Beskæftigelsesområdet kan ikke løse 
udfordringen alene. Der skal flere 
aktiviteter i spil fra start, der kan 
kombineres i forhold til, hvad der 

er hensigtsmæssigt for 
den enkelte.

at samarbejde internt i kommunen 
og med eksterne aktører, herunder 

også på tværs af kommunegrænser. Øget 
samarbejde mellem fagforeninger, 

virksomheder og jobcenteret. Samarbejdet 
skal være forpligtende. Vi er afhængige af 
tætte og forpligtende samarbejdsrelationer 

med virksomheder, uddannelses -
institutioner, og a-kasser

Vi skal fortsat have 
fokus på

varig beskæftigelse og ikke hurtige 
løsninger, hvor der er risiko for, at borgeren 

kommer tilbage på offentlig forsørgelse. 
Indsatserne skal være bæredygtige med fokus på de 
rigtige tilbud. Der skal fokus på brancher, hvor de er 

stor mangel på arbejdskraft og hvor der er gode 
beskæftigelsesmuligheder nu og i de 

kommende år. Borgerne skal motiveres 
til brancheskift og andre arbejdsformer 

fx skiftende arbejdstider.

Beskæftigelsesplanen er, som de foregående år, formet af indsatser og 
strategier for beskæftigelsesindsatsen, der er præget af at være nytænkende 
og tværgående med brede samarbejdsflader.

INDSATSER, DER UNDERSTØTTER OG MEDVIRKER TIL AT REALISERE BESKÆFTIGELSESPLAN 2019:

• Håndholdt og helheldsorienteret indsats for de ledige så tidligt i forløbet som muligt. 

• Metodeprojekter har styrket indsatsen med virksomhedsrettede aktiviteter for borgere længst væk fra arbejds-
markedet - den positive udvikling skal fastholdes via partnerskab med virksomheder. 

• Kontinuerligt fokus på at metodeudvikle og styrke det tværgående samarbejde og på at understøtte kerneopga-
ven via projektmidler. 

• Indsatsen på integrationsområdet bliver i 2019 suppleret med en beskæftigelses- og integrationsambassadør, 
der skal indsamle best practice på området. 

• Opkvalificeringsindsats til mangelområder for de borgere, der er tættest på arbejdsmarkedet men med få kom-
petencer. 

• Tværkommunale samarbejder såsom kandidatbanker på tværs af kommunegrænser. 

• Massivt fokus på samarbejde med virksomhederne. 

• Der arbejdes systematisk med tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft ved hjælp af Move North 
kampagnen og bosætningsstrategien. 

• Der arbejdes fortsat ud fra empowerment
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Mål for beskæftigelsesindsatsen 2019
Med afsæt i beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelses-
politiske indsats i 2019 har Frederikshavn kommune formuleret en række 
konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokal prioriteringer og skal gøre 
det muligt, at følge op på indsatserne. 

• Andelen af personer i ressourceforløb, der deltager i en 
virksomhedsrettet aktivitet skal være større i december 
2019 sammenlignet med forrige år.  

• Andelen af aktivitetsparate (uddannelseshjælp og kon-
tanthjælp) der ikke har deltaget i et tilbud (§32 og §42) i 

2019 sammenlignet med 2018. Andelen skal være lavere. 

MINISTERMÅL RESULTATMÅL

Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i 
stedet for at være på offentlig forsørgelse.

• Udviklingen i det samlede antal modtagere af offentlig 
forsørgelse fordelt på målgrupper skal totalt set være 

lavere end samme måned sidste år.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft.

• Antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl 
i Frederikshavn kommune skal være større end samme 
måned sidste år.

• Antallet af genopslåede stillinger skal være lavere end 
samme måned sidste år. 

• Antallet virksomhedsbesøg skal være højere end sidste år.
• Antallet af delvist rask- og sygemeldte skal være højere 

end samme måned sidste år.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 
selvforsørgende.

• Antallet af modtagere af integrationsydelse skal falde 
 til 130 helårspersoner. 
• 10% af de aktivitetsparate integrationsydelsesborgere skal 

flyttes til at være jobparate.

Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i 
beskæftigelse og flere aktivitetsparate blive jobparate 
eller kommer i beskæftigelse.

• Større andel af de jobparate kontanthjælpsmodtagere 
som er i *beskæftigelse december 2019 sammenlignet 

 med forrige år.  
• Større andel af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodta-

gere som er i *beskæftigelse december 2019 sammenlignet 
med forrige år. 

Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger 
skal styrkes.

• Der knyttes ikke resultatmål til indsatsen.

Udsatte ledige skal have en indsats.

*Beskæftigelse måles helt ned til en time om ugen, kriteriet er alene, at der er ordinær beskæftigelse.
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