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INDLEDNING

Beskæftigelsesplan 2022 er Roskilde kommunes overordnede plan for 

beskæftigelsesindsatsen det kommende år. 

Beskæftigelsesplanen understøtter Roskilde Kommunes Beskæftigelsespolitik 2020-2023, der 

har fokus på at sikre ’Et arbejdsmarked i balance’ med høj beskæftigelse, kort ledighed og 

holdbare løsninger til gavn for borgerne og virksomhederne, og som derved bidrager til den 

lokale vækst.

Beskæftigelsesplanen understøtter således også FN’s Verdensmål nr. 8 ’Anstændige jobs og 

økonomisk vækst’, og arbejdet for at fremme en vedvarende, inklusiv og bæredygtig 

økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse  samt anstændigt arbejde til alle.

Beskæftigelsesplanen beskriver, hvordan de beskæftigelsespolitiske udfordringer skal 

imødekommes, og hvilke strategiske fokusområder i 2022, der særligt skal sikre, at flest muligt 

fastholder eller opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem uddannelse eller job. 

Beskæftigelsesplanen indeholder i forlængelse heraf målsætninger for en målrettet, 

individuel, sammenhængende og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesplan 2022 er bygget op omkring de udmeldte ministermål og suppleret med to 

lokale mål, som alle er de samme som i 2021. I Beskæftigelsesplanen for 2022 vil vi således 

arbejde videre med de bærende elementer fra planen i det foregående år for at konsolidere og 

udvikle videre på erfaringerne fra 2021 under hensyntagen til de vilkår, som der er for 

beskæftigelsesindsatsen i 2022. 

Det bliver en grundlæggende præmisse for Jobcenter Roskildes udvikling i 2022, at vi 

udvikler og bygger ovenpå den viden, som vi samlede op under COVID-19-perioden. 

Jobcenter Roskilde vil således have et særligt strategisk og operationelt blik på 

udviklingspotentialerne i Det Digitale Jobcenter Roskilde til gavn for kommunens borgere og 

virksomheder. 
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UDFORDRINGER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Gennem det meste af 2020-2021 har beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune været 

stærkt påvirket af COVID-19. I flere måneder i perioden har mulighederne for samtaler og 

aktiviteter for og med de ledige været begrænsede og i juli 2020 var ledigheden for borgere 

tæt på arbejdsmarkedet 44 % højere end ledigheden i juli 2019. I juli 2021 var ledigheden 11 % 

højere end i juli 2019. Samtidig er der også opslået mange ledige stillinger, men borgerne, der 

er blevet ledige, har ikke nødvendigvis de krævede kvalifikationer til de opslåede stillinger. 

Ledigheden i Roskilde er fortsat lavere end landsgennemsnittet. 

Samfundet er nu fuldt genåbnet og efterspørgslen på (kvalificeret) arbejdskraft buldrer derud 

af. Opgaven med at sikre virksomhederne den fornødne arbejdskraft og arbejdet med at 

opkvalificere ledige til brancher med arbejdskraftmangel samt fastholdelse af medarbejdere i 

beskæftigelse kalder på faglighed og sammenhængskraft på tværs af Jobcentret og på 

intensiveret samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Samtidig har vi en stor gruppe ledige, 

som er længere væk fra arbejdsmarkedet, og som har behov for en særlig indsats for at 

udvikle sig i retning mod arbejdsmarkedet. 

Ifølge Beskæftigelsesministeriets nyeste benchmarkingstal lå Roskilde Kommune i 2020 

samlet set som nr. 70 ud af 98 kommuner med 0,23 pct.point flere forsørgede end forventet ud 

fra kommunens rammevilkår. Der er betydelige forskelle inden for de enkelte ydelsestyper, 

hvor antallet af sygemeldte lå lidt under det forventede og forsikrede ledige svarede til det 

forventede, lå antallet af borgere på kontanthjælp eller lignende ydelser over det forventede 

antal. Af disse kontanthjælpsmodtagere er næsten 70 % borgere, der er forholdsvis langt fra 

arbejdsmarkedet og derfor har behov for en særlig indsats. Derfor har vi også arbejdet på en 

strategi for ’Job til alle’, som netop adresserer denne udfordring.

PLANLAGTE ÆNDRINGER

”Aftale om ret til tidlig pension (Arnepensionen)” træder i kraft pr. 1.1.2022, og borgere i 

målgruppen har siden august 2021 kunnet anmode om tidlig pension. Aftalen finansieres ved 

bl.a. at reducere de årlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen. I juni 2021 blev den første 

delaftale omkring finansieringen indgået bl.a. med en opblødning af proceskrav for unge på 

uddannelseshjælp. Konkret betyder det, at der bliver ca. 30 pct. færre penge at understøtte 

ungeindsatsen for. Det vides (i skrivende stund) endnu ikke, hvornår anden delaftale 

forventes at være på plads. 

”Aftalen om justering af ressourceforløb” træder ligeledes i kraft pr. 1.1.2022 og har til hensigt 

at give borgere i ressourceforløb flere rettigheder og sikre, at borgerne kommer hurtigere i 

gang med relevante indsatser. Også her følger der reducerede midler til indsatsen i 2022 og 

frem.

I 2022 fortsætter fokus fra de to politiske aftaler om styrket opkvalificering af ufaglærte og 

om ekstraordinært løft af ledige, og den politisk besluttede hjælpepakke fra februar 2021 

understøtter dette fokus på opkvalificering til og med 2022.

Endelig er der i lovprogrammet for 2021-2022 en hensigtserklæring om ændring af lov om 

aktiv socialpolitik som opfølgning på Ydelseskommissionens anbefalinger. Det kommende år 

vil således igen være præget af forandringer af såvel myndighedsopgaver som indsats, og 

særligt de økonomiske rammer for beskæftigelsesindsatsen er under gevaldigt pres. 4



MÅLSÆTNINGER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

I tråd med den overordnede politiske ambition om at skabe ’Et arbejdsmarked i balance’ vil 

der i beskæftigelsesindsatsen for år 2022 blive lagt vægt på følgende fokusområder: 

• Målrettede indsatser for borgerne baseret på, hvad der virker.

• Individuelle, sammenhængende og koordinerede indsatser for borgerne, der understøtter 

vejen til vedvarende selvforsørgelse.

• Bæredygtige løsninger skabt i samarbejde og dialog med borgere og arbejdsmarkedets 

parter (virksomheder, de faglige organisationer og a-kasserne) ud fra en professionel, faglig 

og værdig tilgang i relationen med den enkelte. Herunder også samarbejde og dialog med 

frivillige/ foreninger, der understøtter vejen til vedvarende selvforsørgelse.

• Videre udvikling af Virksomhedspartnerne med målet om at være virksomhedernes 

foretrukne samarbejdspartner om rekruttering, opkvalificering og fastholdelse. 

Virksomhedsparterne skal også medvirke til en løbende øget viden internt i Jobcentret om 

udviklingen i det lokale arbejdsmarked, så alle indsatser er målrettet efterspørgslen på 

arbejdskraft. 

• Videre udvikling af Rekrutteringskonsulenterne i Jobcentret med særligt fokus på ordinær 

jobformidling.

OVERSIGT OVER MÅL

Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 

Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres 

Ministermål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

Ministermål 4: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 

Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede 

arbejdskraft 

Lokalt mål 1: Job til Alle i Roskilde

Lokalt mål 2: Så mange unge som muligt skal være i uddannelse eller job

OPFØLGNING 

Beskæftigelsesplanen er tænkt som:

• Borgernes og politikernes overblik over udfordringer, indsats og retning i 

beskæftigelsesindsatsen

• En ramme for dialog og samarbejde med det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og 

uddannelsesinstitutioner

• Et retningsgivende værktøj for ledere og medarbejdere i jobcentret

Jobcentret sikrer med relevant ledelsesinformation, at der følges op på ministermål og lokale 

mål, som forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Ledere og medarbejdere i 

Jobcentret har konstant fokus på, at indsatserne understøtter ’Et arbejdsmarked i balance’. 
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MINISTERMÅL 1: 
ALLE LEDIGE SKAL HAVE EN VÆRDIG 
SAGSBEHANDLING
RESULTATMÅL: 
Jobcentret yder en indsats baseret på høj faglighed og sammenhængskraft, der understøtter 

borgerens oplevelse af at blive mødt værdigt hver gang, de er i kontakt med Jobcentret. 

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER: 
I Roskilde Kommune har det altid været vigtigt, at vores borgere oplever en værdig 

behandling. Det ses i kommunens personalepolitik, hvor der blandt andet er lagt stor vægt på, 

at vi har en solid faglighed i vores arbejde. Og det ses på social- og beskæftigelsesområdet, 

hvor vi har et sæt politisk godkendte værdier for myndighedsarbejdet med faglighed og 

professionalitet som omdrejningspunkt. 

Jobcentret har genbesøgt værdierne i 2021 i hvert enkelt afsnit med afsæt i ministermålet om 

værdig sagsbehandling, hvor det er blevet drøftet, hvor og hvordan vi kan udvikle os i vores 

arbejde. Dertil har Jobcentret i 4. kvartal 2021 gennemført en kvalitativ borgerevaluering af 

borgernes oplevelser af samarbejdet med Jobcentret med værdighed som omdrejningspunkt. 

Heri indgår også interview med borgerrådgiveren og studier af borgernes klager. Dette 

arbejde fortsætter i 2022, hvor vi blandt andet vil arbejde med servicedesign af indsatser, som 

skal øge oplevelsen af værdighed.

Jobcentret vil sikre, at alle ledige i endnu højere grad oplever en værdig sagsbehandling 

gennem: 

• Videreudvikling af samarbejdet og mødet med borgerne ud fra indsigterne i den kvalitative 

borgerevaluering fra 2021 og gennem et servicedesignforløb om udvalgte områder af 

sagsbehandlingen med inddragelse af borgerne, medarbejdere og ledere. 

• Klar, tydelig og anerkendende kommunikation, der også har betydning for oplevelsen af en 

værdig sagsbehandling. Den forestående servicedesignforløbsproces sammentænkes med 

Jobcentrets kommunikation til og med borgerne og omverdenen. 

• Forankring af Grundfortællingen som fælles referenceramme for mødet mellem borger og 

kommune og for samarbejdet på tværs af forvaltningsområdet Social, Job og Sundhed. 

Grundfortællingen der består af de to hovedsætninger; ”Lad os se, hvad du ser” og ”Det 

bliver bedre, når vi gør det sammen” skal skabe fundamentet for bedre kvalitet for 

borgerne og mere sammenhængende borgerforløb. 

• Sammenhængende indsatser og klar plan med reel deltagelse og samarbejde med borgerne 

i beslutningerne, sammenhæng i forløb på tværs af sektorer, og styrket koordinering ift. 

indsatser på tværs af forvaltningsområdet Social, Job og Sundhed gennem vedvarende 

fokus på den relationelle kapacitet i samarbejdet.

• Det videre arbejde med at sikre, at sagsbehandlingen i Jobcentret foregår på en sådan 

måde, at en eventuel afklaring til anden forsørgelse sker så hurtigt som muligt. 

• Klagedrevet innovation efter ”ABC metoden”, som vurderes at medvirke positivt i de 

situationer, hvor samarbejdet med borgerne er gået skævt.
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MINISTERMÅL 2: 
FLERE LEDIGE SKAL OPKVALIFICERES 
RESULTATMÅL:  
Andelen af påbegyndte opkvalificeringsforløb skal placere Roskilde i den bedste halvdel af 

landets kommuner i december 2022.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER: 
I Roskilde Kommune har vi fokus på uddannelsesløft af ufaglærte og brancheskift for faglærte 

ledige med forældede uddannelser (hvor borgerne ikke har anvendt uddannelsen i de seneste 

5 år), som imødekommer manglen på faglært arbejdskraft, og som reducerer risikoen for 

yderligere marginalisering af ufaglærte med længerevarende ledighed. Dertil har vi fokus på 

at understøtte, at ufaglærte i beskæftigelse i større grad bliver faglærte i samarbejde med 

virksomhederne. 

Vi vil samarbejde med og involvere virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, 

uddannelsesinstitutioner, kommunens råd og AMK Øst i opkvalificeringsindsatsen og 

jobformidlingen.

Jobcentret vil sikre, at flere ledige opkvalificeres gennem: 

• Systematisk motivation og dialog med alle ledige om behov og muligheder for 

opkvalificering med særligt fokus på brancher med aktuelle og kommende 

rekrutteringsudfordringer og uddannelsesmuligheder i den forbindelse. 

• Anvendelse af uddannelsesambassadøren og FVU-ambassadøren i indsatsen mhp. at 

understøtte uddannelsesløft til erhvervsuddannelser og at tilbyde uddannelse i dansk, 

matematik, IT og engelsk ved manglende basale færdigheder.

• Aktiv brug af revalidering og virksomhedsrevalidering i indsatsen, som understøttes ved 

udarbejdelse af linjepapir for revalidering, der udstikker fælles retning og rammer for 

anvendelsen.

• Kompetenceløft af borgerne på arbejdspladserne gennem jobgivende, virksomhedsrettet og 

funktionsfokuseret opkvalificering, og gennem udvikling af dansksproglige færdigheder 

for ledige, som har gennemført danskuddannelse og stadig har sproglige udfordringer i et 

samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder. 

• Virksomhedspartnernes tætte, forpligtende og aktive relationer til de lokale virksomheder 

med henblik på viden om aktuelle og kommende behov, og med henblik på etablering af 

konkrete indsatser med virksomhederne, hvor opkvalificering, rekruttering og fastholdelse 

ses i sammenhæng. 

• Udvikling af en særlig opkvalificeringsindsats (uddannelsesvejen) som et organisatorisk 

greb for at sikre ekspertise og samling af viden omkring opkvalificeringsmulighederne i 

Jobcentret.

Konkret vil vi fortsætte samarbejder om opkvalificeringsindsatsen i:

• Rekruttering og opkvalificeringsprojektet på SOSU-området og videreførelse af erfaringer 

fra indsatsen til andre relevante brancher, der også mangler arbejdskraft.

• Det tværkommunale samarbejde i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS) om 

uddannelsesløft og basale færdigheder ved uddannelsesambassadøren og FVU-

ambassadøren, voksen- og efteruddannelse (VEU), og Jobrotationsnetværk.

• A-kassenetværket gennem netværksmøder, borgerrettede arrangementer samt en fælles 

uddannelsesdag for medarbejderne i A-kasserne og i Jobcenteret (udskudt til 2022 pga. 

COVID-19). Og i A-kasseforsøget med de 5 udvalgte A-kasser om den målrettede indsats for 

de ledige der ikke er kommet i job efter de første 3 måneder af ledighedsforløbet.
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MINISTERMÅL 3: 
FLERE FLYGTNINGE OG 
FAMILIESAMMENFØRTE SKAL VÆRE 
SELVFORSØRGENDE
RESULTATMÅL: 
Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i fuld eller delvis beskæftigelse i 

Roskilde kommune skal hæves til 55 % i december 2022.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER: 
I Roskilde kommune har vi fokus på at styrke, at flere flygtninge og familiesammenførte 

kommer i beskæftigelse eller uddannelse og dermed er et vigtigt skridt på vejen til at blive 

integreret i det danske samfund. 

Vi vil samarbejde med og involvere virksomheder, faglige organisationer, frivillige foreninger, 

a-kasser, kommunens råd samt fortsat udvikle samarbejder der støtter op herom.

Jobcentrets indsats tager også afsæt i kommunens Integrationshandleplan. I starten af 2022 

fremlægges på baggrund heraf en kortlægning af den aktuelle gruppe af ledige med ikke-

vestlig baggrund politisk for derefter at arbejde videre med kortlægningens resultater i dialog 

med relevante aktører med henblik på at optimere den jobrettede indsats på tværs af 

Jobcentret. 

Jobcentret vil sikre, at indvandrere, flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgende 

gennem: 

• Optimering af den jobrettede indsats på tværs af Jobcentret på baggrund af kortlægningen 

af den aktuelle gruppe af ledige med ikke-vestlig baggrund.

• Optræning af sociale, sproglige og arbejdsmarkedskompetencer gennem individuelt 

tilpassede  og kombinerede forløb i regi af Jobskolen, Styrk Kompetencerne og forløb i 

Jobhuset, hvor der arbejdes med og udvikles arbejdsmarkedsrelaterede og sociale 

kompetencer, som matcher virksomhedernes efterspørgsel.

• Parallelle jobgivende forløb med fokus på danskuddannelse og jobgivende, 

virksomhedsrettet og funktionsfokuseret opkvalificering på arbejdspladserne.

• Tværfagligt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere for borgerens forløb mhp. 

at etablere sammenhængende og koordinerede indsatser, herunder også i et tæt 

samarbejde med Skole & Børn.

• Fremskudt indsats på integrationsområdet hvor Jobcenterets medarbejder er tæt på, hvor 

borgerne er: i hjemmet, på sprogskolen, i tilbud og på arbejdspladsen, med fokus på at støtte 

den enkelte i at opkvalificering og oplæring i arbejdsfunktioner bliver jobgivende.

• Støtte de unge i deres uddannelsesvalg i tæt samarbejde med udvalgte skoler, 

Boligselskabet Sjælland og Integrationsrådet. Herunder også fortsat samarbejde med FGU 

om støtte til unge, fx gennem lektiehjælpcaféen på FGU i samarbejde med Røde Kors.

• Forsat fokus på det tværkommunale samarbejde mellem Roskilde, Holbæk, Lejre, Ringsted, 

Sorø, Høje Taastrup og Greve, fx. mhp. at samarbejde om forløb, hvor kommunerne går 

sammen om uddannelsespladser.

Information og rådgivning om repatriering for borgere der er omfattet af muligheden gives 

dels ved uddeling af Dansk Flygtningehjælps informationskort ”om at vende hjem” med 

påtrykt QR-kode , og dels ved de årlige informationsmøder om repatrieringsmuligheder som 

planlægges i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Informationsmøderne er åbne for alle 

og annonceres på kommunens hjemmeside. 
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MINISTERMÅL 4: 
FLERE PERSONER MED HANDICAP 
SKAL I BESKÆFTIGELSE
RESULTATMÅL: 
Ledigheden blandt fleksjobberettigede skal minimeres og gå fra 17% i september 2021 til at 

være 15% i december 2022.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER:
I Roskilde Kommune har vi fokus på at fastholde borgere i risiko for at falde ud af 

arbejdsmarkedet i beskæftigelse, og at flere personer med handicap af forskellig karakter 

kommer i beskæftigelse. Vi vil samarbejde med og involvere virksomheder, 

handicaporganisationer, faglige organisationer, frivillige foreninger, a-kasser og 

Handicaprådet samt fortsat udvikle samarbejder, der støtter op om, at flere handicappede 

kommer i beskæftigelse. 

Jobcentret vil sikre, at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse gennem:

• Afklaring af virksomhedernes behov og muligheder for at øge antallet af handicappede i 

beskæftigelse gennem aktiv dialog med virksomhederne og interesseorganisationerne med 

det formål at udnytte de muligheder arbejdsmarkedets efterspørgsel på arbejdskraft giver –

også for nye kreative løsninger om fleksible jobs, opdeling af stillinger/funktioner osv. 

• Sparring med handicaporganisationerne i konkrete borgersager ved behov (dagligdagen) 

mhp. at optimere beskæftigelsesindsatsen for den enkelte – vi rækker hånden ud, når der 

er behov.

• Systematisk information om de handicapkompenserende ordninger til ny-ledige og 

virksomheder; om personlig assistance og hjælpemidler og arbejdspladsindretning, således 

at skånebehov ikke bliver en barriere for at komme i job, og så den ledige ved, at der er 

hjælp at få. Herunder også information til virksomhederne, så det indgår som en naturlig 

del af samtaler omkring rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af personer med 

handicap.

• Videndeling om lov om kompensation til handicappede i erhverv på tværs af Jobcentret i 

samarbejde med afsnittenes ambassadører, så det sikres, at alle medarbejdere altid er fuldt 

opdaterede på mulighederne indenfor handicapområdet og anvender disse aktivt i deres 

daglige arbejde.

• Hjælp, støtte og vejledning af personer med fysiske og psykiske handicap og deres 

arbejdsgivere dels i Jobcentrets beskæftigelsesrettede tværfaglige Jobhus, hvor der er ansat 

specialister, som kan vejlede, instruere og bistå, og dels i samarbejder og indsatser, der har 

særligt fokus på at støtte borgere med handicap herunder fx; 

• ”IPS-indsatsen” (Individual Placement and Support) for borgere med 

psykisk diagnose eller sårbarhed

• Samarbejdet med foreningen LEV om ”KLAP-job” for borgere med 

kognitive handicap, og 

• ”Klar til start” – et jobrettet samarbejde for unge med autisme

• Samarbejder med socialøkonomiske virksomheder som en mulig vej for at 

få flere med handicap i beskæftigelse.

• Strategien ’Job til alle’ som også er målrettet personer med handicap, og som er et konkret 

mål i Beskæftigelsesplan 2022 – lokalt mål 1 Job til Alle i Roskilde. 
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MINISTERMÅL 5: 
VIRKSOMHEDERNE SKAL SIKRES DEN 
NØDVENDIGE OG KVALIFICEREDE 
ARBEJDSKRAFT 
RESULTATMÅL: 
Roskilde Kommune skal være blandt de 15 % af landets kommuner, der har det største fald i 

antallet af borgere på offentlig forsørgelse fra december 2021 til december 2022. 

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER: 
I Roskilde Kommune har vi fokus på at understøtte, at borgere, der midlertidigt er ledige eller 

syge, hurtigt vender tilbage til beskæftigelse eller uddannelse. Derudover har vi fokus på at 

sikre et arbejdsmarked i Roskilde Kommune med plads til dem, der har svært ved at få 

fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi vil være i tæt dialog med kommunens råd, Erhvervsforum, 

faglige organisationer, a-kasser og erhvervsuddannelserne og andre interesseorganisationer 

for at skabe mere gensidig viden om udviklingen på/af arbejdsmarkedet og virksomhedernes 

behov for arbejdskraft (elevpladser mv.), så Jobcentrets indsatser er effektive og direkte 

målrettet mod aktuelle jobåbninger og fremadrettede behov. 

Rekrutteringsindsatsen skal ses i sammenhæng med opkvalificeringsindsatsen, som er 

beskrevet under ministermål 2. 

Jobcentret vil sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

gennem:

• Smidigt, effektivt og professionelt samarbejde med virksomheder gennem Jobcentrets 

Virksomhedspartnere, der udover at være virksomhedernes hovedindgang til Jobcentret, skal 

sikre en systematisk optimering af samarbejdet med alle virksomheder i kommunen og sikre 

vidensdeling om aktuelle og fremtidige rekrutteringsbehov på tværs af Jobcentret, så de ledige 

er klar, når virksomhederne har behov. 

• Udveksling og match af åbne jobordrer med ledige borgere gennem Jobcentrets nye 

rekrutteringskonsulenter, der skal matche åbne jobordrer på tværs af Jobcenteret, og ved 

udveksling af åbne jobordrer med nabojobcentre på Sjælland og i København, således at det 

mest optimale match til en given stilling findes uanset, hvor virksomhederne har adresse.

• Styrkelse af jobformidlingsindsatsen for jobparate ledige med de nødvendige kvalifikationer 

tilstede, hvor jobsøgningsmaterialet optimeres, og der udøves øget støtte til at styrke de lediges 

evne til at gå til en jobsamtale.

• Et stærkt fokus på motivation og jobrettet opfølgning (Inspirationsvejen/Jobvejen) som et 

organisatorisk greb i Jobcentret for at følge tæt op på jobsøgningsaktivitet og rådighed. 

• Etablering af samarbejder omkring mangelområder med a-kasser og virksomheder ift. 

brancher med stor efterspørgsel på arbejdskraft, herunder korte opkvalificeringsforløb af 

ledige til brancherne med ansættelsesgaranti. Herudover vil vi etablere flere advisory

boards vedr. fremtidig rekrutteringsindsats indenfor mangelområder.

• Tidlig indsats for sygemeldte og ‘fast track’ til medarbejdere i ansættelse, som også er med 

til at sikre arbejdskraften i virksomhederne.

• Samarbejdet med Roskilde Kommune som arbejdsgiver således, at en tidlig indsats kan 

iværksættes - ca. 70 % af medarbejderne i Roskilde Kommune bor i kommunen.

• Fokus på ordinære løntimer – fremfor praktik ved etablering af job i offentlige og private 

virksomheder for konkret udført arbejde, hvor timetal øges i takt med borgerne 

opkvalificeres. Herunder vil vi understøtte strategien ‘Job til Alle’.
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LOKALT MÅL 1: 
JOB TIL ALLE I ROSKILDE
RESULTATMÅL: 
• Roskilde Kommune skal ligge blandt de bedste 20 % af landets kommuner ift. andelen af 

aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer i december 2022.

• 18 % af borgerne i ressourceforløb skal være i virksomhedsrettet aktivering som vejen til 

ordinære timer i december 2022. Ordinære timer tælles med som virksomhedsrettet 

aktivering.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER: 
I Roskilde Kommune har vi fokus på, at der skal være job til alle—også borgere langt fra 

arbejdsmarkedet.  I 2021 blev strategien ’Job til Alle i Roskilde’ godkendt og løber frem til 

ultimo 2023 og understøtter, at borgere langt fra arbejdsmarkedet kan få eller genetablere 

fodfæste på arbejdsmarkedet. Strategien ‘Job til alle’ tager sit afsæt i, at vi i Roskilde Kommune 

tror på, at arbejde er værdifuldt for alle, og med strategien sætter vi fokus på, at der sker 

socialt ansvarlig jobskabelse gennem en tættere dialog og etablering af gode bæredygtige 

samarbejder med arbejdsmarkedets parter. Dertil sætter vi fokus på at sikre en målrettet 

indsats, der virker for borgerne, som tager udgangspunkt i borgernes aktive deltagelse, 

motivation og imødekommer specifikke behov.

Strategien samler og koordinerer tiltag og initiativer i strategiske fokusområder, som hver 

især støtter op om, at der bliver job til alle. I 2022 har vi fokus på:  

• Lønnede timer fremfor praktik – Etablering af småjob ved puljen for særlige småjob 

målrettet unge, hvor Roskilde Kommune er arbejdsgiver, og ved generelt at møde offentlige 

og private virksomheder med en forventning om, at der betales med lønnede timer for det 

borgeren kan og praktiktimer for det, borgeren skal lære, og at andelen af lønnede timer 

øges i takt med, at borgerens kompetencer øges. 

• Samarbejder der understøtter beskæftigelsesindsatsen - Fortsat samarbejde med CORO, Co-

lab Roskilde om indslusning af i alt 120 udsatte borgere i småjob (heraf 112 i 2022) og 

opbygning af et virksomhedsnetværk, der har rekrutteringsudfordringer, i projektet Varig 

tilknytning til Arbejdsmarkedet (VTA), som er støttet af EU-socialfonds midler og 

erhvervsfremmestyrelsen. I projektet samarbejdes både med socialøkonomiske og almene 

virksomheder om etablering af en ny beskæftigelsesmodel.

• Styrket tværgående samarbejde i kommunen – Fortsat fokus på tværfaglige tilbud der 

hjælper, støtter og vejleder borgere (herunder borgere med fysiske og psykiske handicap) og 

deres arbejdsgivere i Jobhuset og i UngeGuidens NExTWORK. 

• Fortsat samarbejde med Voksenservice om socialt frikort, hvor muligheden er forlænget til 

udgangen af 2022.

• Bedre udnyttelse af forpligtelser vedr. sociale klausuler, når Roskilde Kommune indgår 

kontrakter med private leverandører.

• Specifikke behov imødekommes - Opkvalificeringsmuligheder og øget brug af revalidering 

i fokus samt videreførelse af indsatserne: ’Ungeindsats på tværs’, ’Hjem til alle’ , Samar-

bejdsaftale med veterancentret, ‘Fremskudt integrationsindsats’, ’Klar til uddannelsesstart’, 

KLAP-job, ’Systematisk afklaring af borgere med mere end 8 år på kontanthjælp’ og IPS-

indsats.

• Beskæftigelsesfaglighed, kompetenceløft og kommunikation – Kompetenceløft i 

virksomhedsfokus og fokus på etablering af lønnede timer samt fokus på kommunikation 

om lønnede timer til virksomhederne og borgerne.
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LOKALT MÅL 2: 
SÅ MANGE UNGE SOM MULIGT SKAL 
VÆRE I UDDANNELSE ELLER JOB
RESULTATMÅL: 
Andelen af 15-24-årige uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked skal være 

halveret i 2025. Derfor skal antallet af 18-24 årige på offentlig forsørgelse (ekskl. 

førtidspension) falde til 425 i december 2022.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER:
I Roskilde Kommune har vi fokus på, at så mange unge som muligt er i uddannelse eller job. 

Alle unge under 30 år, der søger uddannelses- eller kontanthjælp, møder Jobcentret i 

UngeGuiden, der er placeret midt i erhvervsskolemiljøet. Her møder de unge også 

Uddannelsesvejledningen. UngeGuiden har en central rolle i at koordinere på tværs af 

uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen i Roskilde Kommune, og således er den 

kommunale ungeindsats (KUI) forankret i UngeGuiden. Det organisatoriske ansvar for den 

samlede kommunale ungeindsats i Roskilde Kommune er bredt forankret i den tværgående 

styregruppe for signaturprogrammet ‘Alle unge skal med’. 

Overordnet set vil der i 2022 være fokus på arbejdet med den nye delaftale omkring færre 

proceskrav til ungeindsatsen, hvor færre unge kan få indsatser. Derudover vil der være fokus 

på implementering af den tværgående ungestrategi for uddannelse, job og bedre trivsel kaldet 

‘Alle unge godt på vej i livet’, som blev godkendt og løber frem til ultimo 2025. Ungestrategien 

sætter rammerne for, at unge på kanten af uddannelse eller arbejdsmarkedet kan trives og 

kan få eller genetablere fodfæste heri. I strategien har vi fokus på at skabe flere og mere 

fleksible veje til uddannelse og job; reducere ensomhed og understøtte flere ligeværdige 

fællesskaber samt at etablere tilpas støtte og bedre brobygning hver gang i et samarbejde med 

Roskildes unge, uddannelser, erhvervsliv og kultur- og foreningsliv. Endelig vil der være 

fokus på de unge, der har svært ved at få fodfæste i en uddannelse eller i job gennem:

• Et empowerment mind-set baseret på at give de unge ejerskab og fokus på uddannelse og 

job fra dag ét. De unge møder en uddannelsesvejleder den dag, de henvender sig, og der er 

fokus i alle led på, at de unge skal deltage aktivt, og at de gør så meget, de kan selv. 

• Støtte og gode overgange i de unges forløb der sikrer fastholdelse i uddannelse eller i job 

ved mentor i op til 6 måneder fra uddannelsesstart og ved et tæt samarbejde med fem 

udvalgte uddannelsesinstitutioner (VUC, Roskilde tekniske skole, Roskilde Handelsskole, 

ZBC Roskilde, samt professionshøjskolen Absalon) om frafaldstruede unge, samt ved 

anvendelse af co-pilotordning, SPS-støtte, lægmandsmentorer mv. Herunder følger også et 

styrket fokus på unge med anden etnisk herkomst.

• Anvendelse af jobvejen til opnåelse af varig tilknytning til arbejdsmarkedet for unge, der 

har svært ved at gennemføre uddannelse gennem korte opkvalificeringsforløb og 

virksomhedsrettet aktivering mhp. hurtig ansættelse. Herunder fokus på småjob målrettet 

unge (jf. strategien ‘Job til Alle i Roskilde’).

• Sikring af det bedst mulige tilbud til unge, der ikke er klar til at gennemføre en ordinær 

uddannelse gennem målrettede tilbud såsom FGU, NExTWORK, ’Klar til Uddannelsesstart’, 

‘Klar til Start’ for unge med Autisme, ‘KLAP-Job’, Ressourceforløb, ‘Ungeindsats på Tværs’, 

IPS m.fl. Herunder også gennem forsøg med kombineret bolig-, social og beskæftigelses-

rettet støtte i ‘Et hjem fører til uddannelse’ i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond.

• Afklaring af muligheder for inddragelse af frivillige mentorer og samarbejder i indsatsen.

• Tværgående samarbejde og fælles kædeansvar på tværs af kommunen der sikrer, at de 

unge får en så koordineret og tidlig indsats som muligt, der kan støtte dem i uddannelse  

og job.
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