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OVERBLIK OVER RESULTATMÅL - BESKÆFTIGELSESPLAN 2022 

Mål Resultatmål Seneste status Krævet udvikling Definitioner Bemærkninger Datakilder 
Ministermål 1:  
Alle ledige skal 
have en værdig 
sagsbehandling. 

Jobcentret yder en indsats 
baseret på høj faglighed og 
sammenhængskraft, der 
understøtter borgerens op-
levelse af at blive mødt 
værdigt hver gang, de er i 
kontakt med Jobcentret.  

--- --- --- --- --- 
 

Ministermål 2:  
Flere ledige skal 
opkvalificeres. 

Andelen af påbegyndte op-
kvalificeringsforløb skal 
placere Roskilde i den bed-
ste halvdel af landets kom-
muner i december 2022 

I juni 2021 påbegyndte 34 le-
dige et opkvalificeringsforløb. 
Roskilde kommune ligger lige 
netop i den bedste halvdel af 
landets kommuner. Niveauet 
for den midterste af landets 
kommuner ville også svare til 
34 påbegyndte forløb i juni 
2021 i Roskilde-tal. 

Roskilde Kommune 
skal som minimum 
følge med udviklin-
gen i landets øvrige 
kommuner. 

Opkvalificering omfatter ordi-
nær uddannelse, 6-ugers job-
rettet uddannelse, voksenlær-
lingeforløb og uddannelsesløft. 
Målgrupperne for indsatsen er 
forsikrede ledige, kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere 
samt ledighedsydelsesmodta-
gere 

 Danmarks Statistik 
og Jobindsats.dk 

Ministermål 3:  
Flere flygtninge 
og familiesam-
menførte skal 
være selvforsør-
gende 

Andelen af flygtninge og 
familiesammenførte til 
flygtninge i fuld eller delvis 
beskæftigelse i Roskilde 
kommune skal hæves til 55 
% i december 2022. 
 
 
 

I august 2021 var 51,0 % af 
kommunens 913 flygtninge og 
familiesammenførte i beskæf-
tigelse. Landsgennemsnittet er 
49,9 %. 

At hæve beskæftigel-
sesgraden til 55 % 
svarer pt. til at yderli-
gere 46 borgere kom-
mer i arbejde.  

Omfatter flygtninge og familie-
sammenførte til flygtninge i al-
deren 18-66 år, der er kommet 
til DK siden 2004.  
Beskæftigelse er ustøttet løn-
modtagerbeskæftigelse i den 
valgte måned - uanset omfang 

Nogle af de omfattede 
borgere kan ikke umid-
delbart identificeres. 
F.eks. modtagere af 
kontanthjælp/uddan-
nelseshjælp, der har 
været så længe i Dan-
mark at de modtager 
kontanthjælp/uddan-
nelseshjælp. 

Jobindsats.dk 

Ministermål 4: 
Flere personer 
med handicap 
skal i beskæfti-
gelse 

Ledigheden blandt fleks-
jobberettigede skal mini-
meres og gå fra 17 % i sep-
tember 2021 til at være 
15% i december 2022. 
  

I september 2021 var 191 af de 
i alt 1092 fleksjobberettigede 
ledige. Dette svarer til 17 %. 
Landsgennemsnittet var 14 % 

Yderligere 27 fleks-
jobberettigede skulle 
have været i job i 
september 2021, hvis 
ledighedsprocenten 
skulle have været 15 
%  

Fleksjobberettigede borgere er 
borgere der er enten er i fleks-
job eller modtager ledigheds-
ydelse. 

 Jobindsats.dk 

Ministermål 5: 
Virksomhederne 
skal sikres den 
nødvendige og 
kvalificerede ar-
bejdskraft 

Roskilde Kommune skal 
være blandt de 15 % af lan-
dets kommuner, der har 
det største fald i antallet af 
borgere på offentlig forsør-
gelse fra dec. 2021 til dec. 
2022. 

Antallet af borgere på offentlig 
forsørgelse faldt med 2,4 % fra 
juni 2020 til juni 2021. Dette 
placerer Roskilde Kommune i 
den fjerdedel af landets 
kommuner, der har haft det 
mindste fald eller en stigning i 

For at nå målet skal 
antallet af forsørgel-
sesydelsesmodtagere 
reduceres med yder-
ligere ca. 450 bor-
gere i forhold til den 
relative udvikling i 

Der sammenlignes med de 92 
kommuner i Danmark, der har 
over 10.000 indbyggere. 
Målingen omfatter borgere, 
der modtager a-dagpenge, 
kontanthjælp, uddannelses-

 Danmarks Statistik 
og Jobindsats.dk 
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 antallet af borgere på offentlig 

forsørgelse de seneste 12 
måneder. Det er primært 
kommunerne i 
hovedstadsområdet, der ikke 
har haft markante fald endnu 
efter COVID-19.  

landets øvrige kom-
muner. (- 12 %) 

hjælp, revalidering, selvforsør-
gelses- og hjemsendelses-
ydelse, sygedagpenge, ledig-
hedsydelse, eller er i jobafkla-
rings- eller ressourceforløb. 
Antal opgøres i fuldtidsperso-
ner. 

Lokalt mål 1:  
Job til alle i Ros-
kilde 
 

Roskilde Kommune skal 
ligge blandt de bedste 20 % 
af landets kommuner ift. 
andelen af aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 
med ordinære timer i de-
cember 2022. 

I juni2021 havde 32 
aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere 
svarende til 6.7 % ordinære 
timer.Dette placerer Roskilde i 
den næstbedste fjerdedel af 
landets kommuner. For at ligge 
blandt de 20 % bedste 
kommuner skulle andelen ligge 
på 7,6 % eller derover.  

I juni 2021 skulle 
yderligere 4 aktivi-
tetsparate kontant-
hjælpsmodtagere 
have haft ordinære 
timer for at opnå må-
let om at ligge blandt 
de 20 %.af landets 
kommuner med den 
højeste andel. 

En person tæller med i målin-

gen hvis personen i samme 

måned har modtaget en of-

fentlig forsørgelsesydelse og 

har haft ordinær beskæftigelse 

i større eller mindre omfang 

 Danmarks Statistik 
og Jobindsats.dk 

18 % af borgerne i ressour-
ceforløb skal være i virk-
somhedsrettet aktivering 
som vejen til ordinære ti-
mer i december 2022. Or-
dinære timer tælles med 
som virksomhedsrettet ak-
tivering. 

7 % af borgerne i ressourcefor-
løb i juni 2021 var i virksom-
hedsrettet aktivering eller 
havde ordinære timer. I begyn-
delses af 2020 – før Corona-kri-
sen var ca. 15 % i virksomheds-
rettet aktivering 

I juni 2021 skulle 
yderligere 61 borgere 
i ressourceforløb 
have været i virksom-
hedsrettet aktivering 
for at opnå målet på 
18 %. 

Antallet opgøres i antallet af 
berørte personer. 

 Jobindsats.dk 

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

Andelen af 15-24-årige 
uden tilknytning til uddan-
nelse eller arbejdsmarked 
være halveret i 2025, der-
for skal antallet af 18-24 
årige på offentlig forsør-
gelse (ekskl. Førtidspen-
sion) falde til 425 i dec. 
2022 

I juni 2021 var der 442 18-24 
årige på offentlig forsørgelse. 
Antallet er meget sæsonaf-
hængigt og i dec. 2020 var an-
tallet 519. 

Målet svarer til en re-
duktion på 18 % fra 
dec. 2020 til dec. 
2022.  

Antal fuldtidspersoner, der 
modtager a-dagpenge, kon-
tanthjælp, uddannelseshjælp, 
revalidering, selvforsørgelses- 
og hjemsendelsesydelse, syge-
dagpenge, ledighedsydelse, el-
ler er i jobafklarings- eller res-
sourceforløb. 

 Jobindsats.dk 
 

 


