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1. Indledning 
Hvert år udarbejder Vesthimmerlands Kommune en beskæftigelsesplan med retning for indsats og 
mål det kommende år. Fremadrettet vil beskæftigelsesplanen have et toårigt perspektiv og 
nærværende Beskæftigelsesplan er på denne baggrund gældende for 2022-2023. Der vil blive 
foretaget opfølgning på planen midtvejs med henblik på eventuelle justeringer.    

 
Beskæftigelsesplan 2022-23 tager udgangspunkt i udviklingen i det seneste år, og beskriver 
centrale indsatser/fokusområder i 2022-23 samt mål for indsatsen. Som grundlag for at vurdere 
udviklingen i Vesthimmerlands Kommune sammenholdes denne som udgangspunkt med 
udviklingen i Region Nordjylland.  
 
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet i september 2021 for sikre et datagrundlag, der er så 
opdateret som muligt.  
 

2. Udvikling på arbejdsmarkedet 
Arbejdsmarkedet er generelt set kommet stærkt igen og langt hurtigere end forventet efter en 
markant påvirkning under nedlukningen grundet COVID-19. Det seneste år har budt på store 
udsving i ledighed og beskæftigelse. I Nordjylland skal man tilbage til tiden omkring finanskrisen 
(juli 2008) for at finde et lavere antal ledige og alle nordjyske kommuner har oplevet et fald i 
ledigheden. Ligeledes har der generelt set været en historisk stigning i beskæftigelsen. 

 

Udviklingen i beskæftigelsen 

I Nordjylland steg antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med 9.339 fuldtidspersoner 
fra maj 2020 til maj 2021, hvilket svarer til en stigning på 4,3 % I samme periode er antallet i 
Vesthimmerlands Kommune steget med 235 fuldtidspersoner svarende til 1,7 %. Udviklingen 
fremgår af tabel 1. 

 
Tabel 1: Udviklingen i beskæftigelsen maj 2020 til maj 2021

 
     Kilde. STAR  
 
Udviklingen i ledigheden 
Ledighedsprocenten i Nordjylland er i juli 2021 på 3,6 %. Det er 0,1 procentpoint højere end ledig-
heden på landsplan. Fra juli 2020 til juli 2021 er ledighedsprocenten i Nordjylland faldet med 1,4 
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procentpoint fra 5,0 % til 3,6 %. Ledighedsprocenten i Vesthimmerlands Kommune er i juli 2021 på 
2,6 % mod 4,3 % i juli 2020.  
 
Fra juli 2020 til juli 2021 faldt den nordjyske ledighed med 4.057 bruttoledige. Det svarer til et fald 
på 28,5 %. Udviklingen fremgår af figur 1. 
 
Figur 1: Procentvise udvikling i antal fuldtidsbruttoledige i kommunerne i Nordjyllland, juli 
2020 – juli 2021 
 

 
 
Kilde: STAR 

 
Af figur 1 fremgår, at Vesthimmerlands Kommune i perioden juli 2020 til juli 2021 har oplevet et 
fald i antallet af bruttoledige på 282 fuldtidspersoner svarende til 38,6 %. 
 
Udviklingen i beskæftigelse, ledighed og arbejdsstyrke fremadrettet  
Der er aktuelt en meget postiv udvikling i samfundet ovenpå genåbningen. Beskæftigelsen 
overstiger pt. niveauet før COVID-19 og denne udviklingn er især sket henover sommeren 2021. 
Finansministeriet vurderer i deres seneste redegørelse ( august 2021), at beskæftigelsen samlet 
ventes at stige med 75.000 personer i perioden 2020 til 2022. 
 
I perioden 2021 til 2022 forventes bruttoledigheden i Vesthimmerlands Kommune at falde med  
3,3 %. Beskæftigelsen i Vesthimmerlands Kommune forventes i samme periode at stige til 0,3 % 
og arbejdsstyrken forventes at stige med 0,2 %  
 
For samme periode forventes bruttoledigheden i Nordjylland at falde med 2,5 %. Beskæftigelsen 
og arbejdsstyrken forventes begge at stige med henholdsvis 1,1 % og 1 %. 
  
Udviklingen fremgår af figur 2 og 3. 
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Figur 2: Udvikling i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden samt 
 fremskrivning til 2022 (16 - 64 år), Vesthimmerlands Kommune 
 

 
Kilde: STAR, kommunefremskrivning. 

 

Figur 3: Udvikling i arbejdsstyrken, ledigheden og beskæftigelsen samt  
fremskrivning til 2022 (16 - 64 år), RAR Nordjylland. 
 

 
Kilde. STAR, kommunefremskrivning 

 

 

3. Beskæftigelsesindsatsen 2022-2023 
Rammesætning 

Beskæftigelsesplanen skal understøtte udmøntningen af Vesthimmerlands Kommunes Plan- og 
Bæredygtighedsstrategi, Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt den Kommunale 
Ungeindsats (KUI). Planen er formet af de krav og reformer som beskæftigelsesindsatsen er 
underlagt.  
 

Beskæftigelsesplanen er samtidig den overordnede ramme for beskæftigelsesindsatsen i 
Vesthimmerlands Kommune. Omsætning af strategier samt iværksættelse af indsatser, der 
understøtter målopfyldelse, sker blandt andet via de handlingsplaner, som den enkelte afdeling i 
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen udarbejder. 
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Opfølgningen på de fastsatte mål i beskæftigelsesplanen sker løbende i form af nøgletalsrapport, 
der udarbejdes kvartalsvis. 

 

Strategi  

Den overordnede strategi for beskæftigelsesindsatsen er, at den skal give mening for den enkelte 
borger. Målet er, at hjælpe borgerne hurtigst muligt i job eller uddannelse samtidig med fokus på 
varige/bæredygtige løsninger for den enkelte borger. Disse løsninger skal dermed være 
meningsskabende for den enkelte borger. 

Centrale elementer i denne forbindelse er blandt andet: 

 Mødet med og troen på borgeren 

 Borgerinddragelse 

 Tidlig og helhedsorienteret indsats 

 Individuelt tilrettelagte forløb 

 Fokus på progression 

 Samarbejdet med virksomhederne 

 

Vesthimmerlands Kommune har fokus på at tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, der går på 
tværs af jobcentrets målgrupper og forebygger en suboptimering, hvor en succes det ene sted 
har afledte negative konsekvenser på andre områder. Det betyder, at der til stadighed er fokus 
på effekten af beskæftigelsesindsatsen. Ligeledes som der er fokus på bæredygtige løsninger for 
den enkelte borger 
 

4. Udviklingen i jobcentrets målgrupper 
I det følgende beskrives den overordnede udvikling i Vesthimmerlands Kommune det seneste år. 
Nedestående tabel viser udviklingen i antallet af borgere på offentlig ydelse i Vesthimmerlands 
Kommune. 

Tabel 2: Udviklingen i antallet af borgere på offentlig ydelse fordelt på målgrupper i 
Vesthimmerlands Kommune, juli 2020 til juli 2021. 

  

 
Kilde: Jobindsats  
 

Af tabel 2 fremgår, at der i Vesthimmerlands Kommune i perioden juli 2020 til juli 2021 samlet 
set er sket et fald på 4,4 % i antallet af ydelsesmodtagere. Det største fald er sket på A-
dagpenge samt på uddannelseshjælp. I samme periode er der sket en kraftig stigning på 
sygedagpenge, dog er der sket et fald på 41 fuldtidspersoner fra marts 2021 til juli 2021.   
  

Jul 2020 Nov 2020 Mar 2021 Jul 2021 Ændring antal Ændring procent

A-dagpenge 571 644 624 355 -216 -37,8

Kontanthjælp 367 378 363 298 -69 -18,8

Uddannelseshjælp 247 217 204 187 -60 -24,3

Revalidering 3 3 4 3 0 0,0

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. 74 73 76 57 -17 -23,0

Sygedagpenge 555 754 745 704 149 26,8

Jobafklaringsforløb 185 171 150 148 -37 -20,0

Ressourceforløb 91 97 107 109 18 19,8

Ledighedsydelse 122 99 111 100 -22 -18,0

Fleksjob 575 585 584 610 35 6,1

Førtidspension 1.740 1.726 1.757 1.759 19 1,1

I alt 4.530 4.747 4.725 4.330 -200 -4,4
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Udviklingen skal ses i sammenhæng med COVID 19 og den efterfølgende genåbning af 
samfundet, herunder beskæftigelsesindsatsen.  

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet på offentlig forsørgelse fordelt på udvalgte mål-
grupper i Vesthimmerlands Kommune sammenlignet med Region Nordjylland. 

Tabel 3: Udviklingen i antal fuldtidspersoner i Vesthimmerlands Kommune 

sammenlignet med udviklingen i Region Nordjylland, 2. kvartal 2020 til 2. kvartal 

2021. 

  

Antal fuldtidspersoner 

Vesthimmerland 

BR 
Nordjylland 

2. kvt 2020 2. kvt 2021 
Udvikling, 

antal 
Udvikling, 

pct. 
Udvikling, 

pct. 

A-dagpenge 707 434 -273 -38,6 -28 

Kontanthjælp 389 331 -58 -14,9 -10 

Uddannelseshjælp 285 198 -87 -30,5 -16 

Revalidering 5 4 -1 -20,0 -20 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. 80 68 -12 -15,0 -23 

Sygedagpenge 562 761 199 35,4 38 

Jobafklaringsforløb 207 134 -73 -35,3 -53 

Ressourceforløb 91 106 15 16,5 -5 

Ledighedsydelse 103 109 6 5,8 -13 

Fleksjob 579 596 17 2,9 6 

Førtidspension 1.720 1.774 54 3,1 3 

I alt 4.728 4.515 -213 -4,5 -3,3  
Kilde: Jobindsats.  Målingen viser antal personer omregnet til fuldtidspersoner for 2. kvartal 2020 og 2. kvartal 2021 

 
Ovenstående tabel 3 viser, at antallet af fultidspersoner på offentlig ydelse i Vesthimmerlands 
Kommune er faldet med 4,5 % i perioden 2. kvartal 2020 til 2.kvartal 2021. I samme periode er der 
i Region Nordjylland sket et fald på 3,3 %.  
 
På sygedagpengeområdet har Vesthimmerlands Kommune oplevet en mindre procentvis stigning i 
perioden end Region Nordjylland. Dog havde Vesthimmerlands Kommune inden COVID-19 en 
højere andel end Region Nordjylland. 

I vurdering af udviklingen i en given periode, er det afgørende at være opmærksom på udgangs- 
punktet. Således skal udviklingen altid vurderes på baggrund af det konkrete niveau. Det kan for 
eksempel ske ved at se på, hvor stor en andel de enkelte målgrupper udgør af arbejdsstyrken i de 
givne områder. Tabellen herunder viser en oversigt over andelen af arbejdsstyrken. 

 

Tabel 4: Udviklingen i antal fuldtidspersoner på offentlig ydelse i procent af arbejdsstyrken 
(16 - 66 år), 2. kvartal 2020 til 2.kvartal 2021 

  

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år 

Hele landet BR Nordjylland Vesthimmerland 

http://jobindsats.dk/


8 

 

2. kvt 
2020 

2. kvt 
2021 

2. kvt 
2020 

2. kvt 
2021 

2. kvt 
2020 

2. kvt 
2021 

Ydelsesgrupper i alt 25,4 24,9 28,5 27,8 30,0 28,9 

A-dagpenge 4,2 3,3 4,7 3,4 4,1 2,5 

Kontanthjælp 2,4 2,1 2,4 2,2 2,3 1,9 

Uddannelseshjælp 1,3 1,2 1,6 1,4 1,7 1,1 

Revalidering 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 

Sygedagpenge 2,7 3,5 2,8 3,8 3,3 4,4 

Jobafklaringsforløb 0,7 0,4 0,7 0,3 1,2 0,8 

Ressourceforløb 0,8 0,8 0,9 0,8 0,5 0,6 

Ledighedsydelse 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 

Fleksjob 2,8 3,0 3,4 3,6 3,4 3,5 

Førtidspension 7,5 7,8 8,4 8,7 10,0 10,3 

Efterløn 1,7 1,8 2,3 2,5 2,5 2,7 
Kilde: Jobindsats  

 

Af tabel 4 fremgår, at Vesthimmerlands Kommune i perioden 2. kvartal 2020 til 2.kvartal 2021 har 
oplevet i et fald i antal fultidspersoner i pct. af arbejdsstyrken svarende til 1,1 procentpoint.  For 
tilsvarende periode er andelen for Region Nordjylland faldet med 0,7 procentpoint og Hele landet 
faldet med 0,5 procentpoint. 

 
Samlet set ligger antallet af fultidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 1,1 procentpoint over niveauet 
for Region Nordjylland og 4,0 procentpoint over landsgennemsnittet.  

 

5. Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2022-2023 
Beskæftigelsesministeren har i 2021 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2022. Alle 
ministermål fra 2021 videreføres i 2022. 
 
Målene er vejledende, og kommunerne er derfor ikke direkte forpligtet af disse. Vesthimmerlands 
Kommune vurderer, at målene som udgangspunkt er i tråd med kommunens egne prioriteringer. 

Målene er følgende: 
 
1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft  
  Fokus på at understøtte virksomhederne i rekruttering af kvalificerede medarbejdere 
 
 
2. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  

Fortsat fokus på at få flere personer med handicap i arbejde. Frem til 2025 skal ca.15 % af 
personer med et større selvoplevet handicap og som er på midlertidig ydelse ind på 
arbejdsmarkedet. Det kan enten være i ordinært arbejde eller i fleksjob. 
 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  
Der sigtes fortsat mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået 
asyl, kommer ud på danske arbejdspladser. Det vil i høj grad gavne integrationen, at denne 
gruppe får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig 
tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. 
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4. Flere ledige skal opkvalificeres  
COVID 19 er gået hårdt ud over mange lønmodtagere, og den nedgangsperiode bør bruges til 
at ruste de ledige til bedre tider efter krisen. Der bør derfor særligt investeres i opkvalificering 
af de ufaglærte ledige for at sikre, at der også er brug for dem på fremtidens arbejdsmarked. 

 
 

5. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 
Ambitionen er, at både de mennesker, der rammes af krisen og borgere, som har svært ved at 
få fodfæste på arbejdsmarkedet, oplever at få modtagelse og indsats i jobcentrene, som er 
meningsfuld og tilrettelagt efter de behov, den enkelte har. 

 
      Vesthimmerlands Kommune har fastsat yderligere fire mål: 

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

 
7. Unge og uddannelse 

Flere uddannelseshjælpsmodtagere skal i uddannelse og/eller beskæftigelse. Færre unge på    
uddannelseshjælp.  

8. Styrket indsats for udsatte ledige (etablering af småjobs)   
Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune har, som en del af en  
investeringstankegang, valgt at styrke indsatsen med at generere ordinære løntimer (småjobs) 
til udsatte ledige. Målet er, at få flere udsatte ledige i småjobs 

9. Sygedagpenge  
Overordnet skal antallet af sygedagpengemodtagere nedbringes. Yderligere har 
Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune som en del af en investerings- 
tankegang valgt at styrke den tidlige indsats på sygedagpengeområdet, men det mål at 
understøtte en tidlig og helhedsorienteret indsats samt nedsætte varigheden. 

 

 

6. Særlige indsatsområder i 2022-23 
I det følgende behandles de særligt udvalgte fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2022-
2023.   
 
Nedenstående fokusområder er i stor udstrækning en videreførelse af fokusområder i 
beskæftigelsesplan 2021. Dette er blandt udtryk for kontinuitet samt følgerne af COVID-19. 
 
I det følgende beskrives indsatser og fokusområder i relation til de udmeldte mål samt opstilles 
effektmål for indsatsen i 2022-23.  
 
  

6.1 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft (ministermål) 
Mål for 2022-23:  

- at understøtte og løbende udvikle samarbejdet med virksomhederne 

- at understøtte rekruttering/tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. 

 

Samarbejdet med virksomhederne 
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Den tidlige og virksomhedsrettede indsats er et centralt værktøj til at understøtte lediges vej til 

selvforsørgelse. 

 
Vesthimmerlands Kommune har et stærkt samarbejde med mange af de lokale virksomheder. 
Det gælder især virksomhedscenteraftalerne. Disse giver Vesthimmerlands Kommune en 
umiddelbar tilgængelig, fleksibel og individuel mulighed for at tilbyde en borger et 
virksomhedsrettet tilbud, der kan understøtte dennes vej til beskæftigelse eller uddannelse. 

Til de virksomheder, som Vesthimmerlands Kommune indgår aftaler med, tilbydes en 
mentoruddannelse til relevante medarbejdere. Endvidere er det efterfølgende muligt for de 
uddannede mentorer at deltage i netværksaktiviteter, som kan understøtte mentorrollen. 
Uddannelses- og netværksaktiviteter faciliteres af jobcentret. Der er pt. uddannet 320 mentorer. 

Der er fortsat et behov for at videreudvikle den virksomhedsrettede indsats. Det gælder om at 
sikre, at flere får mulighed for at få et virksomhedsrettet tilbud samt der etableres 
virksomhedsrettede tilbud, som giver den ønskede effekt, herunder hjælper de job- og 
uddannelsesklare tættere på ordinær beskæftigelse eller uddannelse.  

Yderligere er der fokus på at udvikle samarbejdet med virksomhederne i Vesthimmerlands 
Kommune med henblik på etablering af småjobs, således at ledige og udsatte borgere langt fra 
arbejdsmarkedet kan få tilknytning til arbejdsmarkedet (jf. beskæftigelsesplanens mål 6.8). 
 
Rekruttering 
Vesthimmerlands Kommune indgår i en gensidigt forpligtende samarbejdsaftale med Rebild og 
Mariagerfjord kommuner (Rekruttering Himmerland) med det formål, at sikre den bedste service 
og understøtte de lokale virksomheders mulighed for kvalificeret arbejdskraft. Dette skal sikres 
qua en fælles tværkommunal virksomhedsservice med fokus på rekruttering, fastholdelse samt 
målrettet opkvalificering af borgere i de tre kommuner. 

Visionen med aftalen er, at: 

 det skal være nemt for virksomheder at få og have kvalificerede medarbejdere i 
Himmerland. 

   sammen vil kommunerne understøtte, at virksomhederne får en koordineret og effektiv 
hjælp til både rekruttering og opkvalificering af arbejdskraften. 

 
Målet med aftalen er, at der skal kunne formidles relevante kandidater til de indkomne jobordrer i 
kommunerne. Målet underbygges af 3 strategiske målsætninger: 

 
1. Produktivitet, som vedrører antal virksomhedsbesøg, antal jobordrer og samarbejde om 

brancherettede forløb. 
 

2. Kvalitet, som vedrører koordineret samarbejde, det gode match mellem borger og 
virksomhed og en efterspørgselsorienteret tilgang i jobcentrene. 
 

3. Tilfredshed, som vedrører virksomhedernes syn på jobcentrene og en ensartet høj 
service på tværs af de deltagende kommuner. 

Projekt Vækst via Viden 
Vesthimmerlands Kommune deltager yderligere i projekt Vækst via Viden 2.0.BRN (Business 
Region North) og KKR Nordjylland (Kommunekontaktrådet) har sammen med projektpartnerne 
Erhvervshus Nordjylland, Akademikernes A-kasse, Magistrenes A-kasse, UCN (University College 
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Nordjylland), AAU Aalborg Universitet) samt de nordjyske erhvervskontorer og jobcentre, igangsat 
projekt Vækst Via Viden 2.0.  

Formålet med projektet er, at nordjyske virksomheder, uanset deres geografiske placering, sikres 
vækst- og udviklingsmuligheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Vækst via Viden 2.0. er et 
samarbejdsprojekt, der har fokus på koordinering og samskabelse på tværs af alle projekt- og 
samarbejdspartnere, der har interesse for at bidrage til den fælles dagsorden.  

Projektets hovedaktivitet er at sikre 2.000 match mellem højtuddannede og virksomheder i hele 
Nordjylland. Der laves understøttende aktiviteter rettet mod målgrupperne og systemerne for at 
medvirke til målopfyldelse. 

Projektet er en supplerende indsats til det arbejde og de mange indsatser der i forvejen er i gang, 
lokalt i kommunerne, på tværs af projektparterne og de mange øvrige parter på området i forhold til 
at sikre bedre kobling mellem virksomheder og højtuddannede.  

Projektperioden er fra 1. september 2020 til udgangen af juni 2023.Der er i projektet fastsat et 
måltal for etablerede match for hver kommune. Måltallet i projektperioden er 82 for 
Vesthimmerlands Kommune. 

Via Vækst Via Viden 2.0 vil der igangsættes aktiviteter, der skal medvirke til:  

o at flere nordjyske virksomheder får interesse for og erkender deres behov for at 
anvende højtuddannedes kompetencer med henblik på at sikre vækst og udvikling 

o at der tages afsæt i virksomhedernes konkrete behov, og der derfor kan matches fra 
hele paletten af matchmuligheder – dvs. alt fra projektsamarbejde med studerende til 
ansættelse i ordinært job  

o at flere højtuddannede får øjnene op for karrieremuligheder i Nordjylland 
o at virksomheder og studerende og dimittender kommer tættere på hinanden gennem 

konkrete arrangementer og samarbejder 
o at virksomheder og dimittender og studerende oplever at kompetencer og 

kompetencebehov oversættes til konkrete opgaver  
o at parterne inden for erhverv-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet understøtter og 

samarbejder endnu mere optimalt end i dag. 

 

6.2 Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (ministermål) 
Mål for 2022-23: at udviklingen i andelen af personer i fleksjob (fuldtidspersoner)) set i relation til 
arbejdsstyrken og befolkningen er på niveau med udviklingen i andelen i Region Nordjylland og i 
Hele landet  
 
I forbindelse med udmeldingen af målet fremgår ikke, hvordan den enkelte kommune kan/skal 
måle på indsatsen.  
 
Vesthimmerlands Kommune har til stadighed fokus på at få personer med handicap i 
beskæftigelse.  
Personer med handicap tilbydes indsatser på lige fod med andre målgrupper i jobcentret 
kombineret med de kompenserende ordninger og initiativer, der på området (personlig assistance, 
hjælpemidler, mentor mv.). 
  
Målet er, at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet. Ét af redskaberne 
er virksomhedspraktik, der på længere sigt eventuelt kan føre til ordinært job. Endvidere er der 
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forsat fokus på at understøtte udbredelse af viden om handicapkompenserende ordninger til 
virksomheder og relevante medarbejdere i jobcentret. 
 
En del personer med handicap er fleksjobberettigede. Målet er, at disse personer hurtigst muligt 
bliver ansat i fleksjob. 
 

 

6.3 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 
(ministermål) 
Mål for 2022-23: at andelen af flygtninge og familiesammenførte, der bliver selvforsørgende, skal 
som minimum være på niveau med andelen i Region Nordjylland. 
 

Vesthimmerlands Kommune har på lige fod med resten af landet de seneste år oplevet et 
betydeligt fald i antallet af asylansøgere og har i løbet af 2021 (til og med august måned) 
modtaget i alt 1 flygtning.  

 

Vesthimmerlands Kommune har pr. august 2021 i alt 56 borgere på selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse. 
 
Vesthimmerlands Kommune har tidligere modtaget mange flygtninge, hvilket igen har medført 
en del familiesammenføringer. En del flygtninge har udfordringer i form af sprogbarrierer, 
psykisk sygdom m.m. hvilket betyder længere vej til integration på arbejdsmarkedet. 

Udfordringen med at modtage og integrere flygtninge og familiesammenførte, er betydelig. Målet 
er, at sikre en vellykket integration, som kan betyde, at personerne i målgruppen hurtigst muligt 
besidder forudsætningerne for at forsørge sig selv. Midlet er hurtigst muligt i virksomhedsrettede 
forløb sideløbende med danskuddannelse. Ligeledes er fokus rettet på uddannelse til de 
flygtninge og familiesammenførte, hvor det giver mening. 

Et af værktøjerne er styrket samarbejde med virksomhederne, herunder oprettelse af 
virksomhedscentre specifikt rettet mod målgruppen samt rekruttering og uddannelse af 
integrationsmentorer. Fokus er kontinuerligt på at skabe virksomme indsatser, der understøtter 
integration på arbejdsmarkedet.   
 
Repatriering 
Af Lov om Organisering og Understøttelse af Beskæftigelsesindsatsen fremgår, at der i 
beskæftigelsesplanen indgår en beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og 
information om repatriering efter repatrieringsloven. 
 
Der er pr. 1.august 2021 sket ændringer i jobcenterets pligt til at vejlede om repatriering. Derfor 
skal personer, der har haft opholdstilladelse i mere end 5 år, ikke længere vejledes om repatriering 
løbende. Disse skal i stedet, hvis de har modtaget kontanthjælp eller lignende ydelser i mindst 18 
ud af de seneste 36 måneder, vejledes hver 2. år ved en samtale på 15-30 minutter.  
 
Arbejdsgangen i Jobcenter Vesthimmerland er som følger: 
 

 at repatrieringssamtaler med borgere, der har haft opholdstilladelse i mere end 5 år og 
modtaget kontanthjælpslignende ydelser i mindst 18 ud af 36 måneder oversendes til to 
udpegede medarbejder i afdelingen for Fleksjob & Integration, der så gennemfører disse 
samtaler.  
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Fremover er det således kun personer, der har haft opholdstilladelse i DK i op til 5 år, der skal 
vejledes om repatriering ved alle job – og sygeopfølgningssamtaler. 
 

6.4 Flere ledige skal opkvalificeres 
Mål for 2022: andelen af personer som påbegynder et opkvalificeringsforløb skal være på 
niveau med andelen i Region Nordjylland 

Arbejdsstyrken i Vesthimmerlands Kommune er generelt defineret ved en lav uddannelsesgrad 
og et arbejdsmarked med en stor andel af ufaglærte.  

Det betyder således, at Vesthimmerlands Kommune kontinuerligt har fokus på opkvalificering 
og efteruddannelse af ledig arbejdskraft for, at  

 

- sikre virksomhederne den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft  

- understøtte fastholdelse på arbejdsmarkedet 

- understøtte ledige i at få fodfæste på arbejdsmarkedet 

Vesthimmerlands Kommune har derfor iværksat en række indsatser rettet mod uddannelse, 
kompetenceafklaring og/eller efteruddannelse af ledige og beskæftigede. 

Blandt andet er der stor fokus på den regionale uddannelsespulje, som anvendes strategisk og 
fuldt ud i forhold til opkvalificering af ledige. Yderligere er der ansøgt om og blevet bevilliget 
midler fra STAR blandt andet fra den regionale uddannelsespulje, som er rettet mod jobparate 
kontanthjælpsmodtagere. 

Yderligere er det etableret et samarbejde rettet mod uddannelse af SOSUér, da der generelt 
men også lokalt i Vesthimmerlands Kommune vil blive mangel på disse fremadrettet.  

Dette har blandt andet betydet etablering af projekt ”På vej til SOSU” i samarbejde mellem 
Jobcentret, Vesthimmerlands Kommune (Sundhedsområdet) og SOSU Nord. 
 
Siden projektet blev etableret, er der indgået en partnerskabsaftale på SOSU-området mellem 
SOSU Nord og Vesthimmerlands Kommune, hvilket betyder, at ”På vej til SOSU” indgår og er 
en del af det samlede forløb/tiltag på området. 
 

Formålet med partnerskabsaftalen er at udbygge samarbejdet mellem kommunen og SOSU 
Nord om social- og sundhedsuddannelserne. Aftalen skal understøtte væksten i forhold til 
dimensioneringsaftalerne, hvor der fra 2020 dels er aftalt en forøgelse i antal af elever på social- 
og sundhedsuddannelserne, fordelt på en stigning på henholdsvis social- og sundhedshjælpere og 
social- og sundhedsassistenter, dels er aftalt at udbyde dele af SOSU uddannelsen lokalt i 
Vesthimmerlands Kommune.  

 
Det overordnede mål med aftalen er, at 

 etablere meningsfulde samarbejdsrelationer og -felter 

 samarbejde om den kommunale rekrutteringsindsats 

 samarbejde om lokale grundforløb, professionel sparring om branchens behov og 
udvikling, herunder samarbejde om kompetenceudvikling og projekter 

 udbygge kommunens position som et attraktivt uddannelsessted 

 samarbejde om at øge gennemførelsesprocenten for kommunens elever 

 sikre kvalificeret arbejdskraft 
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6.5 Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (ministermål) 
Der fastsættes ikke et konkret mål, men derimod vil beskæftigelsesplanen over de næste år følge 
udviklingen i CUBB. CUBB beskrives nærmere nedenfor. 

Vesthimmerlands Kommune har kontinuerligt fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats for 
borgere på offentlig forsørgelse med beskæftigelse eller uddannelse som slutmål. 
Samtidig er der fokus på bæredygtighed, således at der som udgangspunkt skabes varige 
løsninger for den enkelte borger. 

Den overordnede tilgang er, at indsatsen skal give mening for den enkelte borger, hvilket blandt 
andet betyder, at der er stort fokus på inddragelse af den enkelte borger samt mødet med og 
troen på den enkelte borger, for på den måde at understøtte motivationen til at blive 
selvforsørgende. Det er helt afgørende at den enkelte borger føler sig set, hørt og inddraget. 

For at kvalificere denne indsats deltager Vesthimmerlands Kommune fra januar 2020 frem til 
udgangen af 2023 i CUBB - Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser. 
CUBB er et forskningsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet samt 
Holstebro, Herning og Silkeborg kommuner.  
 
Målet er, at styrke indsatsen overfor de mest udsatte borgere og udvikle en beskæftigelsesindsats, 
som kan opnå forbedrede resultater for målgruppen.  Et centralt punkt er derfor at udvikle nye 
modeller for, hvordan borgerens perspektiv kan inkluderes på måder, der forbedrer kvaliteten af 
samarbejdet mellem borger og professionel i jobcentrene.  

I CUBB er etableret læringsplatforme, hvor viden kan udveksles mellem forskning og praksis       
(dialogisk vidensproduktion). Et af værktøjerne i denne sammenhæng er brugen af 
vidensmæglere. I Vesthimmerlands Kommune har alle afdelinger i Uddannelses- og 
Arbejdsmarkedsafdelingen udpeget vidensmæglere, som har til opgave at understøtte 
vidensmobilisering og vidensopsamling med henblik på udvikling af den borgerinddragende 
indsats. 

 

I CUBB arbejdes med nedestående potentialer: 

 



15 

 

 

Vesthimmerlands Kommune har fokus på alle potentialer men har taget udgangspunkt i mødet/ 
samtalen med den enkelte borger. Målet er, at 

 

 skabe et fælles fagligt rum for medarbejdere med henblik på kvalificering af samtaler 
med borgere. 

 Sikre kvalitet i samtaler med borgerne  

 fastholde/understøtte fokus på arbejdsmarkedsperspektiv aftaler og opfølgning. 

 inddrage borgerne/eget ansvar. 

 sikre progression i borgernes forløb 
 

Yderligere er der specifikt fokus på potentialet vedr. det tværgående samarbejde samt 
samarbejdet med virksomhederne. 

 
 
6.6 Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at 
være på offentlig forsørgelse  
Mål for 2022-23: at nedbringe det samlede antal af borgere på offentlige ydelser i Vesthimmerlands 
Kommune. Udviklingen skal samlet set være på niveau med udviklingen i Region Nordjylland. 
 
Målet skal ses som den overordnede ramme for udviklingen i Vesthimmerlands Kommune.  

Vesthimmerlands Kommune har kontinuerligt fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats til 
borgere på offentlig forsørgelse med beskæftigelse eller uddannelse som slutmål. Samtidig er fokus 
på bæredygtighed således der som udgangspunkt skabes varige løsninger for den enkelte borger. 

Nogle af de indsatser, der skal understøtte den ønskede udvikling beskrives under de andre 

mål.   

 

6.7 Unge og uddannelse  
Mål for 2022-23: 

- Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes.  
- Andelen af unge i uddannelse skal øges  

Vesthimmerlands Kommune har kontinuerligt fokus på uddannelse til unge. Den overordnede 
strategi er, at indsatsen skal give mening for den unge. Der er fokus på: 

 en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats 

 at øge andelen af unge der får en uddannelse 

 forebyggende indsatser 

Aftalen om ”Bedre veje til uddannelse og job”, som blev indgået i oktober 2017 indeholdt blandt 
andet kravet om en sammenhængende Kommunal Unge Indsats (KUI), hvor kommunerne har 
det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller 
komme i beskæftigelse. Kommunerne har myndighedsansvaret for alle unge under 25 år  
(i Vesthimmerlands Kommune op til 30 år), indtil den unge har gennemført en ungdomsud-
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dannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette indebærer, at kommunen 
fra udgangen af grundskolen frem til det 30 år har ansvaret for, at der sker en koordinering af 
den samlede ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.  
 

 

Ungeindsatsen er forankret hos Uddannelses- og Arbejdsmarkedschefen og udmøntes i 
ledelsesteamet mellem lederen for Job og Uddannelse og lederen for UNGvesthimmerland.  

Til at understøtte ungeindsatsen i Vesthimmerlands Kommune er der blandt andet ansat en 
unge- og uddannelsesvejleder, som skal understøtte den sammenhængende ungeindsats. 
Opgaven er, at styrke mødet med de unge allerede ved visitationen således, at de unge får 
fokus over på et uddannelsesperspektiv, påbegynder en uddannelse og støttes i fastholdelse i 
uddannelsen fremfor at komme på offentlig forsørgelse. 

 

For de unge, der er længst væk fra uddannelse og beskæftigelse, er fokus rettet mod en 

håndholdt og helhedsorienteret indsats. 

TUVU 
Et centralt element i kommunens ungeindsats med henblik på forebyggelse og helhedsorientering  
er TUVU (Tværfagligt Unge Visitations Udvalg). TUVU er et tværfagligt udvalg mellem 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Jobcenteret, Familieafdelingen, Behandlerhuset, 
Psykiatri og Handicap samt Center for Psykologi og Pædagogik (CPP).  Andre relevante 
fagpersoner kan deltage ad hoc.  
 
Det overordnede formål med TUVU-møderne er med et bredt forebyggende og tidligt sigte, at sikre 
relevant informationsudveksling og faglig sparring. Formålet er desuden, at tilrettelægge og sikre at 
den fremadrettede indsats for den enkelte unge er helhedsorienteret og koordineret. Endelig er 
formålet for møderne at sikre, at de relevante lovgivninger anvendes optimalt til gavn for den 
enkelte unge og dennes udvikling, således den unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse 
– optimalt - på ordinære vilkår.  
 
Målgruppen er primært de 14 til 30 årige, herunder alle unge der har en sag i Familieafdelingen.  

 

Nye og forbedrede ungeindsatser 

Vesthimmerlands Kommune har iværksat en række indsatser i relation til unge, hvor der for nogle 
først ville kunne opleves en effekt på den lange bane, da der er tale om forebyggende indsatser.  

 
På trods af tiltagene er der stadig udfordringer i relation til unge og uddannelse. Overordnet er der 
en socioøkonomisk udfordring i form af en lav uddannelsesgrad i Vesthimmerlands Kommune 
mere specifikt opleves udfordringer med unge som er i en form for gråzone, hvor de etablerede 
tilbud og indsatser bedst kan beskrives som utilstrækkelige.  

 

Vesthimmerlands Kommune har dels en gruppe af unge som ikke er i målgruppen for STU 

(særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og som heller ikke umiddelbart kan profitere af FGU 

(forberedende grunduddannelse) dels en gruppe uddannelsesparate og aktivitetsparate 

uddannelseshjælps- modtagere (unge mellem 18-30 år), som har brug for tæt opfølgning og 

støtte på grund af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer 
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På baggrund af ovenstående er der  nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal udarbejde 

forslag til nye og forbedre ungeindsatser. Målet er, at finde løsninger/tilbud der kan hjælpe den 

gruppe af unge og samtidig få synliggjort hvilke greb, der skal til for at forebygge. Fokus er på 

nytænkning af indsatser der adresserer udfordringerne på såvel kort sigt som på langt sigt.  

 

Ungdomsuddannelse  

I Vesthimmerlands Kommune er der fokus på, at kommunens unge får en ungdomsuddannelse. 

Fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser i 2022 og 2023 sendes i høring i 

kommunens Uddannelsesråd. Eventuel justering af måltal for 2023 sker i forbindelse med den 

årlige opfølgning på Beskæftigelsesplanen.     

Nedenstående tabel viser fordeling af søgningen til ungdomsuddannelser på landsplan og i 
Vesthimmerlands Kommune i 2021 samt mål for søgningen i 2022 og 2023. 

Tabel 4: Oversigt søgning til ungdomsuddannelser i 2021 samt måltal for søgning i 2022 og 
2023. 

Tallene i parentes angiver søgning eller måltal i det foregående år. 

  Søgning i 
2021*  
Samlet for 9. 
og 10.klasse 
på landsplan 
(opgjort i 
procent)   

Søgning i 
2021*  
Samlet for 9. 
og 10.klasse i 
Vesthimmerlan
d (opgjort i 
procent)   

Måltal for 
søgning i 
Vesthimmerland 
i 2022. Samlet for 
9. og 10. klasse 
(opgjort i procent) 

 Måltal for      
 søgning i 
Vesthimmerland 
 i 2023. Samlet 
for  
 9. og 10. klasse 
 (opgjort i 
procent) 

Erhvervsuddannelserne 
(EUX, EUD) 
  

   19,9  (19,9)    27,7  (30,6)   30,5  (32,0)   32,0 

Gymnasiale 
uddannelser 
  

   72,1  (72,0)    60,3  (55,5)    60,0  (56,5)   60,0 

FGU*, STU m.m. 
 

    3,2  (3,1)      6,0  (7,4)     4,0  (5,5)    3,5 

Øvrige 
(øvrige omfatter 
ungdomshøjskoler, 
udlandsophold, arbejde 
og andet) 

    4,8  (5,0)      6,0  (6,5)     5,5  (6,0)    5,5 

     

Kilde: Statistikdatabase, Børne- og Undervisningsministeriet. Opgørelsen omfatter elever med bopæl i Vesthimmerlands Kommune. 
*Der forventes på sigt et fald i antallet af FGU elever, dels grundet en forventet nedgang i antallet visiteret fra jobcentret, samt dels 
grundet en stigende andel unge i 9. og 10. klasse, der bliver erklæret uddannelsesparate, hvilket forventes afspejlet i søgningen til 
Erhvervsuddannelse eller gymnasiale uddannelser. 

Fastsættelse af måltal for søgningen skal ses i relation til de centralt fastlagte målsætninger, der 
indgik som en del af "Aftalen om Bedre veje til Uddannelse og Job".  
 
Her fremgår følgende: 

 I 2030 skal mindst 90 % af de 25 - årige have gennemført en ungdomsuddannelse.  
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 I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller 

arbejdsmarkedet være halveret (en reduktion fra 48.000 unge til 24.000 unge). 

Alle unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse har ret til en 
uddannelsesplan, og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om 
mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og længere sigt. 

Yderligere fremgår det af erhvervsuddannelsesreformen, at flere elever skal vælge en 
erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Målsætningen er, at mindst 30 procent skal 
vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025.  

Indsatser for unge i Vesthimmerland har generelt fokus på opfyldelse af den nationale 90 % 
målsætning.   

6.8 Styrket indsats for udsatte ledige (etablering af småjobs) 
Mål for 2022-23: Etablering af 100 småjobs inden udgangen af juni 2022. 
Formålet med indsatsen er, at øge andelen af udsatte borgere, der opnår ansættelse i ordinære 
timer (småjobs). Ideen er yderligere at systematisere indsatsen vedrørende etablering af småjobs. 
Samtidig skal de udsatte borgeres jobsøgning understøttes således, at den især målrettes disse 
jobs. Opkvalificering til jobs kan ske qua eksisterende kommunale virksomhedscentre, 
virksomhedspraktikker eller vejledningstilbud. 
 
Erfaringer viser, at selv få ordinære løntimer ofte kan øge motivationen og troen på arbejde - og 
mulighed for selvforsørgelse. Småjobs på ned til seks timer om ugen kan desuden være med til at 
sikre, at kontanthjælpsmodtagere ikke bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. 
 
Vesthimmerlands Kommune har i den forbindelse indgået samarbejde med organisationen Code of 
Care som en del af en investeringstankgangen vedr. styrket indsats for udsatte ledige. 
 
Indsatsen indebærer etablering af en Task Force bestående af 25 - 30 lokale virksomhedsledere, 
som har til opgave at udarbejde en strategi for etablering af småjobs til udsatte ledige.  
Taskforce Vesthimmerland har i samarbejde med Code of Care fastsat succeskriterie om 
etablering af 100 småjobs. Taskforce Vesthimmerland blev etableret medio 2020, men indsatsen 
har grundet COVID-19 haft svære betingelser. Aftalen med Code of Care er derfor blevet forlænget 
til og med udgangen af juni måned 2022 og det oprindelige mål om etablering af 100 småjobs er 
videreført. 
 
Pr. september 2021 er der etableret 15 småjobs.  
 
 

6.9 Styrket indsats for sygedagpengemodtagere  

Mål for 2022-2023:  

-at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere 
-at reducere varigheden på sygedagpenge samt forebygge langvarige sygeforløb. Specifikt skal 
antallet af forløb på sygedagpenge (der har varighed mellem 14 - 22 uger) reduceres med 1 uge. 

 
Vesthimmerlands Kommune oplevede i løbet af 2019 og dermed inden COVID 19 en stigning i 
antallet af sygedagpengemodtagere og udarbejdede på denne baggrund ultimo 2019 en 
handlingsplan, der skulle medvirke til at vende udviklingen. Grundet COVID 19, som har bevirket 
en yderligere stigning i antallet af sygedagpengemodtagere har det været nødvendigt at justere 
den tidligere handlingsplan for at kunne imødegå udfordringerne.  
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Overordnet skal antallet af sygedagpengemodtagere nedbringes. Den justerede handleplan har 
længevarende perspektiv som strækker sig til og med 2023. Planen omfatter blandt andet øget 
fokus på den virksomhedsrettede indsats i form af brugen af delvis raskmelding, yderligere 
udvikling og ensretning af arbejdsgange samt ved at sikre en mere sammenhængende indsats i de 
første 26 uger af sygedagpengeforløbet.      
 
Yderligere har Beskæftigelsesudvalget, som led i en investeringstankegang tilført yderligere 
personaleressourcer. Målet er, at styrke den tidlige indsats overfor nye sygemeldte således, at 1. 
samtale gennemføres på arbejdspladsen/i virksomheden som en rundbordssamtale med 
deltagelse af borger, arbejdsgiver og beskæftigelsesmedarbejder fra sygedagpengeafdelingen. 
Konceptet er at komme i dialog med borger (sygemeldte) samt arbejdspladsen så tidligt i forløbet 
for at understøtte hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdet. 
 
 
 
 
 


