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1. Indledning 

Hvert år udarbejder Vesthimmerlands Kommune en beskæftigelsesplan med retning for indsats og 
mål det kommende år. Beskæftigelsesplan 2021 er udarbejdet i september 2020 for sikre et 
datagrundlag, der er så opdateret som muligt. 

Beskæftigelsesplan 2021 er formet af de krav og reformer som beskæftigelsesindsatsen er 
underlagt. 

 
Vesthimmerlands Kommune har fokus på at tilrettelægge en beskæftigelses indsats, 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. 

 
Beskæftigelsesindsatsen i 2020 blev i høj grad påvirket af COVID 19, som havde indvirkning på 
såvel beskæftigelsesindsatsen som udviklingen i antallet af borgere i forskellige målgrupper. 

 
Arbejdsmarkedet er stadig påvirket af nedlukningen i forbindelse med COVID 19 og forventningen 
er, at effekterne vil påvirke resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i 2021. Dette betyder, at det 
kan blive nødvendigt at justere mål beskrevet i nærværende plan. 

 
Målet for indsatsen er, at den skal give mening og hjælpe borgerne hurtigst muligt i job eller ud- 
dannelse, men med fokus på varige/bæredygtige løsninger for den enkelte borger. 

 
Beskæftigelsesplanen er den overordnede ramme med mål og pejlemærker for beskæftigelsesind- 
satsen. 

 
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 

 
 

Ovenstående vil blive nærmere udfoldet i forbindelse med beskrivelse af de særlige 
indsatsområder. 

 
 

2. Udvikling på arbejdsmarkedet 
Udviklingen i beskæftigelsen 

I Nordjylland faldt antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med 3.161 fuldtidspersoner 
fra juni 2019 til juni 2020 hvilket svarer til et fald på 1,4 %. I samme periode er antallet i Vest- 
himmerlands Kommune faldet med 261 fuldtidspersoner svarende til 1,9 %. 

 
Udviklingen fremgår af figur 1. 
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Figur 1:Udviklingen i beskæftigelsen juni 2019 til juni 2020 

Kilde. STAR 

 

Udviklingen i ledigheden 
Ledighedsprocenten i Nordjylland er på 5,1 % i juli 2020. Det er 0,3 procentpoint højere end ledig- 
heden på landsplan. Fra juli 2019 til juli 2020 er ledighedsprocenten i Nordjylland steget med 1,3 
procentpoint fra 3,8 % til 5,1 %. Ledighedsprocenten i Vesthimmerlands Kommune er i juli 2020 på 
4,3 % mod 3,2 % i juli 2019. 

 
Den nordjyske ledighed er i perioden juli 2019 til juli 2020 steget med 3.684 ledige, hvilket svarer til 
en vækst på 35 %. Stigningen i ledigheden skyldes primært en stigning i antallet af A- 
dagpengemodtagere, og kan hovedsageligt tilskrives COVID 19. 

 
Nedenstående figur viser ledighedsudviklingen i Region Nordjylland i perioden juli 2019 til juli 
2020. 

 
Figur 2: Ledighedsudviklingen forelt på kommuner i Nordjylland, juli 2019 – juli 2020. 
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Kilde: STAR 

 
Af ovenstående fremgår, at Vesthimerlands Kommune i perioden juli 2019 til juli 2020 har oplevet 
en stigning i antallet af bruttoledige på 185 fuldtidspersoner svarende til 33,9 %. 

 
Udviklingen i ledighed, beskæftigelse og arbejdsstyrke fremadrettet 
Finansministeriet vurderer i deres seneste redegørelse, at beskæftigelsen falder med 50.000 på 
landsplan i 2020 svarende til 1,7 % og at beskæftigelsen stiger med 17.000 på landsplan i 2021. 
I lighed hermed vurderes ledigheden at stige med 40.000 på landsplan i 2020 og at falde med 
9.000 i 2021. 

 
I Nordjylland forventes antallet af arbejdsløse at falde med 3.460 fuldtidspersoner i perioden fra 
2020 til 2021. Et fald svarende til 20,8 %. 

 
Beskæftigelsen i Nordjylland forventes at stige med 1.560 fuldtidspersoner fra 2020 til 2021 
svarende til 0,6 %. 

 
I Nordjylland for ventes arbejdsstyrken samlet set at falde i 2021 med 1,3 % svarende til 230 
fultidspersoner. 

 
Udviklingen fremgår af figur 4 og figur 5. 

 
 

Figur 4: Udvikling i arbejdsstyrken og beskæftigelsen, fremskrivning fra 2018 - 2021 (16 - 64 
år), RAR Nordjylland. 
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Kilde: STAR 

 

 
Figur 5: Fremskrivning af arbejdsstyrken på RAR-området og kommuner 2019-2021 
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3. Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2021 
Beskæftigelsesministeren har i 2020 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2021. 

 
Målene er vejledende, og kommunerne er derfor ikke direkte forpligtet af disse. Vesthimmerlands 
Kommune vurderer dog, at målene som udgangspunkt er i tråd med kommunens egne 
prioriteringer. 

 
Målene er følgende: 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 

2020) 
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. 

 
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2020) 

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. 

 
5.  Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreføres 

fra 2020) 
Fortsat fokus på at understøtte virksomhedernes rekruttering af kvalificerede medarbejdere. 

 
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, flere unge skal 
have en ungdomsuddannelse, og flere unge skal erklæres uddannelsesparate i grundskolen. 

 
 

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. 
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9. Styrket tidlig indsats for sygedagpengemodtagere 
Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune har ligeledes 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. 

 
4. Beskæftigelsesplanens opbygning 
Beskæftigelsesplan 2021 tager udgangspunkt i udviklingen det seneste år, og beskriver centrale 
indsatser/fokusområder i 2021 samt mål for indsatsen. 

 
Som grundlag for at vurdere udviklingen i Vesthimmerlands Kommune sammenholdes denne med 
udviklingen i henholdsvis Region Nordjylland og Hele landet. 

 
I forbindelse med ”Aftalen om Forenkling af beskæftigelsesindsatsen” (indgået august 2018) med 
iværksættelse fra 1. januar 2020 er der udviklet benchmarkingrapporter, der løbende giver indsigt i 
kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet, dog er benchmarkingen sat i 
bero grundet COVID 19 og næste rapport vil først være tilgængelig i 2022. Yderligere udbygges 
Jobindsats.dk med nye målinger af kommunens resultater og indsatser. Dette kan betyde 

justeringer i relation til målbeskrivelse/hvilke målinger, der indgår i beskæftigelsesplanen. 

 
5. Udviklingen i jobcentrets målgrupper 
I det følgende gennemgås den overordnede udvikling i Vesthimmerlands Kommune det seneste år. 

 
Nedestående tabel viser borgere i Vesthimmerlands Kommune i den arbejdsdygtige alder (16 - 
66 år) fordelt på arbejdsmarkedsstatus pr. 1. kvartal 2020. 

 
Tabel 1: Borgere i Vesthimmerlands Kommune i den arbejdsdygtige alder (16 - 66 år) fordelt 
på arbejdsmarkedsstatus, 1.kvartal 2020 
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Kilde: STAR Nøgletalsrapport, juli 2020 

 
Det fremgår af tabel 1, at den samlede andel af ydelsesmodtagere udgør 21,8 % af befolkningen i 
Vesthimmerlands Kommune mod en gennemsnitlig andel på 18,3 % af befolkningen i Hele landet. 
Udviklingen i forhold til samme kvartal året før viser, at der været et en stigning i andelen i Vest- 
himmerlands Kommune på 0,8 procentpoint. I samme periode har der været en stigning i andelen på 
0,5 procentpoint i Hele landet. 

 
Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i antallet på offentlig forsørgelse fordelt på udvalgte 
målgrupper i Vesthimmerlands Kommune sammenlignet med Region Nordjylland og Hele 
landet. 

 
Tabel 2: Udvikling i antal fuldtidspersoner sammenlignet med Region Nordjylland og 

Hele landet 

 

 
Målgrupper 

 
2. kvt. 2019 

 
2. kvt. 2020 

Udvikling 
Vesthimmerlands 

Kommune 

Udvikling 
Region 

Nordjylland 

Udvikling 
Hele 

landet 

A-dagpenge 398 708 77,6 68,8 58,9 
Kontanthjælp 391 388 -0,8 1,5 -0,4 
Uddannelseshjælp 267 285 6,7 7,4 7,4 
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Revalidering 5 5 0 -18,5 -15,7 
Forrevalidering . . . -56,3 -30,3 
Selvfors/hjemrejseydelse 118 80 -32,2 -12,1 -6,7 
Sygedagpenge 501 556 10,9 3,8 10,8 
Jobafklaringsforløb 187 206 10,2 -10,1 -7,3 
Ressourceforløb 92 91 -1,1 -3,7 -3,7 
Ledighedsydelse 77 103 33,8 35,0 22,1 
Fleksjob 584 579 -0,9 2,9 3,9 
Førtidspension 1.685 1.734 2,9 4,2 -4,7 
I alt  4.735 10,0 10,8 10,8 

Kilde: Jobindsats 

Målingen viser antal personer omregnet til fuldtidspersoner for 2. kvartal 2019 og 2. kvartal 2020. 

 

 

Det fremgår af tabel 2, at Vesthimmerlands Kommune samlet set har haft en lidt mindre procentvis 
stigning i antallet af fuldtidspersoner sammenlignet med Region Nordjylland og Hele landet. 

 
For A-dagpenge er der i Vesthimmerlands Kommune sket en stigning i antallet af fuldtidsper- 
soner på 77,6 % svarende til 314 fuldtidspersoner i perioden 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020. I 
samme periode har Region Nordjylland haft en stigning på 68,8 %. Den markant stigende 
ledighed blandt A-dagpengemodtagere skyldes effekterne af COVID 19. 

 
På sygedagpengeområdet har Vesthimmerlands Kommune i perioden haft et en stigning i 
antallet af sygedagpengemodtagere på 10,9 %, svarende til 55 fuldtidspersoner. Tilsvarende har 
Region Nordjylland oplevet en stigning på 3,8 % og Hele landet en stigning på 10,8 %. 

 
Vesthimmerlands Kommune oplevede allerede medio 2019 en kraftig stigning i antallet af 
sygedagpengemodtagere, og udarbejdede på denne baggrund en handlingsplan til at imødegå 
udviklingen. Handlingsplanen blev iværksat ultimo 2020. Effekterne af handlingsplanen er 
umiddelbart vanskeligt at måle præcist, da COVID 19 har haft negativ indvirkning på udviklingen 
i antallet af sygedagpengemodtagere, idet området har været omfattet af diverse hjælpepakkker. 
Dette gælder for en række kommuner og påvirker derfor også udviklingen i såvel Region 
Nordjylland som i Hele landet. Dog ser det ud til at, effekten af handlingsplanen begynder at vise 
sig, idet Vesthimmerland nu har en udvikling på niveau med Hele landet. 

 
Det store fald i antallet i integrationsydelsesmodtagere kan forklares med et stort fald i antallet af 
nyankommne flygtninge og indvandrere. 

 
Når man ser på udviklingen i en given periode, er det afgørende at være opmærksom på ud- 
gangspunktet. 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 
henholdsvis arbejdsstyrken og befolkningen i de givne områder. Tabellen herunder viser en 
oversigt over disse andele. 

 
Tabel 3:Antal fuldtidspersoner i andel af arbejdsstyrke og befolkning (16 - 66 år), 2. kvartal 
2020 

http://jobindsats.dk/
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 Andel arbejdsstyrken Andel befolkning 

 

 
Målgrupper 

 
Vesthimmerlands 

Kommune 

 
Region 

Nordjylland 

 

 
Hele landet 

 
Vesthimmerlands 

Kommune 

 
Region 

Nordjylland 

 

 
Hele landet 

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

Kontanthjælp 2,2 2,4 2,5 1,7 1,8 1,9 

Uddannelseshjælp 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2 1,0 

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

Forrevalidering . 0,0 0,0 . 0,0 0,0 

Selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,3 

 
0,4 

 
0,3 

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

Jobafklaringsforløb 1,2 0,6 0,7 0,9 0,5 0,5 

Ressourceforløb 0,5 0,9 0,8 0,4 0,7 0,6 

Ledighedsydelse 0,6 0,7 0,7 0,4 0,5 0,5 

Fleksjob 3,3 3,4 2,9 2,5 2,6 2,2 

Førtidspension 9,9 8,5 7,7 7,5 6,4 5,8 

Ydelser i alt 29,6 28,7 25,6 22,4 21,4 19,3 
Kilde: Jobindsats 

Målingen viser antal fuldtidspersoner i de enkelte målgrupper, som procentvis andel af hhv. arbejdsstyrken og befolkningen (16- 

66 år) i 2. kvartal 2020. 

 

Det fremgår af tabel 3, at Vesthimmerlands Kommune samlet set ligger højere i antal 
fuldtidspersoner i andelen af henholdsvis arbejdsstyrken og befolkningen set i relation til Regi- 
on Nordjylland og Hele landet. 

 

I forhold til udviklingen både i Region Nordjylland og Hele landet har Vesthimmerland en højere 
andel på jobafklaring. Dog skal dette område ses i sammenhæng med andelen på ressourceforløb. 
Her ligger Vesthimmerland lavere end både Region Nordjylland og Hele landet. 

 
 

6. Særlige indsatsområder i 2021 
I det følgende behandles de særligt udvalgte fokusområder for beskæftigelsesindsatsen i 2021. 

 
Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2021 ligger generelt i forlængelse af målene for 2020. I 
det følgende beskrives indsatser og fokusområder i relation til de udmeldte mål samt opstilles 
effektmål for indsatsen i 2021. 

 

6.1 Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 
Der fastsættes ikke et konkret mål, men derimod vil beskæftigelsesplanen over de næste år følge 

op på udviklingen i CUBB. CUBB beskrives nærmere nedenfor. 

 
Vesthimmerlands Kommune har kontinuerligt fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats i 
relation til 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. 
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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 opkvalificere 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. 
Kontakt med borgeren, herunder kvaliteten af samtalerne i jobcenteret er helt afgørende for at 
borgeren bliver hørt, forstået og hjulpet. 

 
I CUBB etableres læringsplatforme, hvor viden kan udveksles mellem forskning og praksis. 
CUBB sætter fokus på de dilemmaer, der findes i beskæftigelsesindsatsen frem for simple 
løsningsforslag. Denne proces muliggør nødvendige politiske, ledelsesmæssige, organisatoriske 
og faglige ændringer. Projektet vil således styrke kompetenceudviklingen af medarbejdere. 

 
Et centralt mål er derfor at udvikle nye modeller for, hvordan borgerens perspektiv kan 
inkluderes på måder, der både forbedrer kvaliteten af samarbejdet mellem borger og 
professionel i jobcentrene, og fører til mere effektive indsatser, hvad angår omkostninger og 
resultater. Det er projektets antagelse, at borgerens rolle og mulighed for deltagelse i at udvikle 
indsatserne er af meget stor betydning for at opnå målet om en øget arbejdsmarkedsdeltagelse. 
Der er således fokus på mødet mellem sagsbehandler og borger. 

 

I CUBB arbejdes, der målrettet med samtalen, hvor målet er, at: 

 
 skabe et fælles fagligt rum og trygt læringsrum for udvikling af medarbejdere og til 

kvalificering af samtaler med borgere. 

 indføre en fælles skabelon og en ensartet struktur for samtaler, fx. ved øget brug af 
visualisering i samtalen, for dem, hvor det giver mening. 

 sikre kvalitet i samtaler med borgerne sammenholdt med frikommuneforsøget 
(individuelt tilrettelagt i forhold til samtalernes form, indhold og kadence). 

 fastholde/understøtte fokus på arbejdsmarkedsperspektiv (gribninger i samtalen), aftaler 
og opfølgning. 

 inddrage borgerne/eget ansvar. 

 sikre progression i borgernes forløb. 
 

Med fokus på det meningsgivende og individuelt tilrettelagte forløb, deltager Vesthimmerlands 
Kommune endvidere i et nordjysk frikommuneforsøg vedrørende en mere fleksibel og effektiv 
beskæftigelses indsats. Forsøget omhandler blandt andet fritagelse fra formkrav til lovpligtige 
samtaler omfattende alle målgrupper i jobcentret. 

 
Der ønskes med forsøget at udvikle nye, mere fleksible kontaktforløb med afsæt i en faglig 
risikovurdering af borgerens behov for samtaler og indsats, en tydelig plan med 
progressionsfokus og med faglig opfølgning. De deltagende kommuner vil udvikle et mere 
individuelt og målrettet kontaktforløb i forbindelse med de lovpligtige samtaler med fokus på 
borgernes individuelle behov frem for ”one size fits all” og dermed bidrage til øget motivation, 
empowerment og jobeffekt. 
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Der er fokus på samtalerne i forhold til kadence, form og indhold således at indsatsen tilpasses 
den enkelte. Det forventes at en mere målrettet indsats i samtaleforløbet, kan være med til at 
flere ledige kommer i arbejde samt at ledighedsperioden generelt forkortes. 

 

 
6.2 Flere ledige skal opkvalificeres 
Mål for 2021: afventer 

I forbindelse med udmeldingen af ministermålet fremgår der ikke, hvordan den enkelte 
kommune kan måle på indsatsen. Pt. afventes ministerens udmelding af indikatorer til brug for 
måling af indsatsen. Når disse er kendte vil mål for indsatsen i 2021 blive indskrevet i 
beskæftigelsesplanen. 

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 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. 

Vesthimmerlands Kommune har endvidere værksat/deltager i følgende indsatser: 

Projekt ”På vej til SOSU” 
Der vil i generelt i Danmark på sigt blive mangel på SOSU’er, men også lokalt i 
Vesthimmerland. På denne baggrund er der etableret et samarbejdsprojekt mellem 
Jobcentret, Vesthimmerlands Kommune (Sundhedsområdet), FOA 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 
bliver 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. 
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 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 attraktivt uddannelsessted. 

 samarbejde om at øge gennemførelsesprocenten for kommunens elever. 

 sikre kvalificeret arbejdskraft. 

Projekt 3-4-1+ 
Vesthimmerlands Kommune har en stor andel af A-dagpengemodtagere, som er 50+ og som er i 
risiko for langtidsledighed og/eller har forældede kompetencer. 
Det har derfor været nødvendigt, at tænke i nye tiltag/indsatser for at hjælpe denne gruppe af 
ledige med at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. På den baggrund iværksatte kommunen i 
efteråret 2019 et mini pilotprojekt (3-4-1) rettet mod A-dagpengemodtagere 50+. 

 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har med udgangen af 2019 bevilliget 
puljemidler til iværksættelse af inspirationsprojekter for at hjælpe flest mulige ledige seniorer 
tilbage til arbejdsmarkedet samtidig med, at der opnås viden om ”hvad der virker”, når ledige 
seniorer skal i job. 

 
Vesthimmerlands Kommune har på baggrund af erfaringerne med mini pilotprojektet modtaget 
midler fra STAR til en 2 årig indsats for målgruppen. Med dette tiltag er forventningen, at A- 
dagpengemodtagere på 50+ i Vesthimmerlands Kommune får øget deres motivation til at komme i 
job eller uddannelse, samt får øget deres kompetencer og åbner muligheden for et evt. 
brancheskift. 

 
Projektets resultatmål er, at minimum 50 % af deltagerne opnår ordinært arbejde/ordinære timer 

eller påbegynder ordinær uddannelse/opkvalificering, således deltagerne bliver selvforsørgende. 

 
COVID 19 har også sat sit aftryk på dette projekt da, projektet måtte afbryde det første forløb 
grundet suspensionen af beskæftigelsesindsatsen den første uge (marts 2020). Projektet har først 
kunne starte op igen i juni 2020. 
Som udgangspunkt fastholdes projektets oprindelige resultatmål. 

 

 
6.3 Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 
(ministermål) 
Mål for 2021: 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. Vesthimmerlands Kommune har i løbet af 2020 (til og 
med september måned) modtaget i alt 1 flygtning. 

 
Vesthimmerlands Kommune har pr. august 2020 i alt 72 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. 



15 

 

 

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. 
Yderligere har Vesthimmerlands Kommune fokus på uddannelse til de flygtninge og 
familiesammenførte, hvor det giver mening. 

 
Et af værktøjerne er styrket samarbejde med virksomhederne, herunder oprettelse af virksom- 
hedscentre specifikt rettet mod målgruppen samt rekruttering og uddannelse af 
integrationsmentorer. 

 
Fokus er kontinuerligt på at skabe virksomme indsatser, der understøtter integration på 
arbejdsmarkedet. 

 
For at understøtte og udvikle integrationsindsatsen har Vesthimmerlands Kommune blandt andet 
deltaget i projekt ”I mål med Integration – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats”. 
Projektet blev afsluttet i 2019 og fremviste gode resultater, idet 56,4 % af den samlede 
målgruppe i projektet blev selvforsørgende. 

 
Projektet viste også, at der var og stadig er store udfordringer med få kvinder, der er omfattet af 
integrationsindsatssen, i beskæftigelse. 

 
På denne baggrund iværksatte Vesthimmerlands Kommune i 2019 projekt ”Den nye Vej” rettet 
særskilt mod denne målgruppe. Projektet har til opgave at få flygtningekvinder i ordinær 
uddannelse eller ordinær beskæftigelse. 

 
Opstarten af projektet blev fra start forsinket af flere forskellige årsager. Derudover kom 
suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen grundet COVID 19, hvilket blandt andet har betydet, at 
det ikke var muligt at have fysisk kontakt til målgruppen eller etablere virksomhedspraktik for 
målgruppen. Ligeledes har det været nødvendigt med baggrund i afstandskravene at nedsætte 
deltagerantallet i forløbene i projektet. 

 
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. 

 
I Vesthimmerlands Kommune er vejledningsfunktionen i relation til repatriering efter 
repatrieringsloven placeret hos den enkelte medarbejder i jobcentret. 

 
 

6.4 Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (ministermål) 
Mål for 2021: 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 måle på 
indsatsen. 
Vesthimmerlands Kommune har til stadighed fokus på at få personer med handicap i 
beskæftigelse. 
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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 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. Fokus er her, at disse personer så hurtigt 
som muligt bliver ansat i fleksjob. 

 
 

6.5 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft (ministermål) 
Mål for 2021: at understøtte og løbende udvikle samarbejdet med virksomhederne, og at 

understøtte rekruttering/tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. 

 
Samarbejdet med virksomhederne 

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 mentor- 
uddannelse til relevante medarbejdere. Endvidere er det efterfølgende muligt for de uddannede 
mentorer at deltage i netværksaktiviteter, som kan understøtte mentorrollen. Uddannelse og 
netværks aktiviteter faciliteters af jobcentret. Der er pt. uddannet omkring 340 mentorer. 

 
Der er fortsat et behov for at videreudvikle den virksomhedsrettede indsats. Det gælder for det før- 
ste om at sikre, at flere får mulighed for at få et virksomhedsrettet tilbud. Men mindst lige så vigtigt 
er det, at der etableres virksomhedsrettede tilbud, som giver den ønskede effekt og hjælper de 
job- og uddannelsesklare tættere på beskæftigelse eller i uddannelse, og bringer personer med 
udfordringer ud over ledighed tættere på disse mål, ved at bidrage til, at den nødvendige 
progression sker hurtigst muligt med en individuel indsats. 

 
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. 
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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 minimum 90 % af 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. 
 

Yderligere deltager Vesthimmerlands Kommune i 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. 

 

For at sikre udvikling og vækst, nu og i fremtiden, er der behov for, at de nordjyske virksomheder 
får den arbejdskraft de har behov for, herunder også højtuddannet arbejdskraft. Derfor har BRN og 
KKR Nordjylland, sammen med projektpartnerne Erhvervshus Nordjylland, Akademikernes A- 
kasse, Magistrenes A-kasse, UCN, AAU samt de nordjyske erhvervskontorer og jobcentre, 
igangsat projektet Vækst Via Viden 2.0. 

 

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 og med 31. august 2023. 
Der er i projektet fastsat et måltal for hver kommune. Måltallet i projektperioden er 88 for 
Vesthimmerlands Kommune. 

 

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

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

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

konkrete arrangementer og samarbejder 
 

- at virksomheder og dimittender og studerende oplever at kompetencer og 
kompetencebehov oversættes til konkrete opgaver 

 
- at parterne inden for erhverv-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet understøtter og 

samarbejder endnu mere optimalt end i dag. 

 
 
 

6.6 Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at 
være på offentlig forsørgelse 
Mål for 2021: 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 2021: andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der udsluses til uddannelse, skal som 
minimum være på niveau med Region Nordjylland. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal 
nedbringes. Antallet af unge der erklæres uddannelsesparate skal stige med 3 procentpoint (fra 
2020 til 2021) 

 
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 
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(i Vesthimmerlands Kommune op til 30 år), indtil den unge har gennemført en ungdomsud- 
dannelse og/eller har opnået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette indebærer, at kommunen 
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 i 2019 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 på 
uddannelsen fremfor at komme på offentlig forsørgelse. 

Vesthimmerlands Kommune har desuden iværksat en række forebyggende indsatser blandt 
andet projekt Uddannelsesparat. 

Projektet har til formål at etablere aktiviteter/indsatser, som markant øger antallet af uddannelses- 

parate elever. I projektet indgår forskellige delprojekter, som alle bidrager til en helhedsorienteret 

indsats således, at Vesthimmerlands Kommune bistår eleverne i grundskolen til at blive 

uddannelsesparate samt understøtter dem videre i deres udviklingsproces henimod at blive 

selvforsørgende borgere. Projektperioden er fra 1. januar 2018 til udgangen af skoleåret 2020 - 

2021. 

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

håndholdt og helhedsorienteret indsats. 

 
Ungdomsuddannelse 

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

og det er derfor besluttet at fastsættelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelser i 2021 

sendes i høring i kommunens Uddannelsesråd. 

Nedenstående tabel viser fordeling af søgningen til ungdomsuddannelser på landsplan og i 
Vesthimmerlands Kommune i 2020 samt mål for søgningen i 2021. 

 

Tabel 4: oversigt søgning til ungdomsuddannelser i 2020 samt måltal for søgning i 2021. 
 

 Søgning i 2020* 
Samlet for 9. og 
10.klasse på 
landsplan 
(opgjort i procent) 

Søgning i 2020* 
Samlet for 9. og 
10.klasse i 
Vesthimmerland 
(opgjort i procent) 

Måltal for søgning i 
Vesthimmerland i 
2021. Samlet for 9. og 
10. klasse 
(opgjort i procent) 

Erhvervsuddannelserne 
(EUX, EUD) 

19,9 30,6 32,0 

Gymnasiale uddannelser 72,0 55,5 56,5 

FGU*, STU m.m. 3,1 7,4 5,5 
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Øvrige 
(øvrige omfatter 
ungdomshøjskoler, 
udlandsophold, arbejde og 
andet) 

5,0 6,5 6,0 

 

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. 

 
 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 25 procent skal 
vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 samt at andelen skal op på 
minimum 30 procent 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 2021: etablering af 100 småjobs inden sommeren 2021. 

 
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. 

 
Set fra den lediges synsvinkel viser erfaringer, 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. Task Force 
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Vesthimmerland havde det første møde i september 2020, og vil fremover udarbejde handleplaner 
for at øge antallet af småjobs. Disse handleplaner vil løbende blive fulgt op på sammen med det 
overordnede mål om at etablere 100 småjobs. 

 

 

6.9 Styrkelse af den tidlige indsats for sygedagpengemodtagere 

Mål for 2021: 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. 

 
Formålet 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. 

 
Vesthimmerlands Kommune har i løbet af 2019 oplevet en stigning i antallet af sygedagpengemod- 
tagere og udarbejdede ultimo 2019 en handlingsplan, der skulle medvirke til at vende udviklingen. 
For at styrke indsatsen har Beskæftigelsesudvalget, som led i en investeringstankegang, tilført 
yderligere personaleressourcer. 
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7. Status resultatmål for 2020 
 

 
1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 

Mål for 2020: at optimere samarbejdet med virksomhederne yderligere, hvilket blandt andet skal 

afspejle sig i en positiv udvikling i samarbejdsgraden, som minimum på niveau med udviklingen 

i Region Nordjylland. - at understøtte rekruttering af arbejdskraft samt fastholdelse - at øge 

antallet af borgere i småjobs. 

 
 
Resultat: 

Udviklingen i samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder opgjort i procent. 

 
 
 
 
 
 
 

*Der kan ikke efter december 2019 trækkes data på jobindsats vedrørende samarbejdsgrad. 

 

Tabellen viser, at Vesthimmerlands Kommune har forbedret den virksomhedsrettede indsats 

således, at samarbejdsgraden i dec. 2019 er øget i relation til både dec. 2017 og dec. 2018. 

Samarbejdsgraden har i hele perioden ligget under Region Nordjylland, men over Hele landet. 

 
Samlet for perioden december 2017 til december 2019 har Vesthimmerlands Kommune oplevet et 

en stigning på 2,1 procentpoint. I samme periode har Region Nordjylland oplevet en stigning på 

0,6 procentpoint 

 
Ordinære løntimer (småjobs) 

Udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) med ordinære løntimer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ovenstående viser, at der i Vesthimmerlands Kommune i perioden juni 2019 til juni 2020 er sket en 
stigning i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere med ordinære timer fra 11 til 19, svarende til 
72,7 procent. Tilsvarende er stigningen i Region Nordjylland i samme periode på 27,9 procent. 

 
Udvikling i andel uddannelseshjælpsmodtagere med ordinære løntimer 

  Andel uddannelseshjælpsmodtagere   

 
 
Område 

Udvikling i samarbejdsgrad*  

 
Dec. 2017 

 
Dec. 2018 

 
Dec. 2019 

Ændring i pct.point 
Dec. 2017 til Dec. 2019 

Vesthimmerland 26,2 27,6 28,3 +2,1 

Region Nordjylland 28,8 28,7 29,4 +0,6 

Hele landet 25,1 25,5 25,9 +0,8 

 

 
 
Område 

Antal uddannelseshjælpsmodtagere  

Juni 2019 Juni 2020 Ændring i 
procent 

Vesthimmerland 11 19 72,7 

Region Nordjylland 243 311 27,9 

Hele landet 1.946 2.538 30,4 
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  Juni 2019 
Opgjort i pct. 

Juni 2020 
Opgjort i pct. 

Ændring i 
procentpoint 

 

Vesthimmerland 3,9 6,5 2,6 

Region Nordjylland 5,5 6,6 1,1 

Hele landet 5,2 6,4 1,2 

Ovenstående viser, at der i Vesthimmerlands Kommune i perioden juni 2019 til juni 2020 er sket en 
stigning i andelen på 2,6 procentpoint. I Region Nordjylland er der i samme periode sket en stigning 
i andelen på 1,1 procentpoint. 

 
Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ovenstående viser, at der i Vesthimmerlands Kommune i perioden juni 2019 til juni 2020 er sket et 
fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer fra 46 til 38 svarende til 17,3 procent. 
Tilsvarende er faldet i Region Nordjylland i samme periode på 12,3 procent. 

 
Udvikling i andel kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ovenstående viser, at der i Vesthimmerlands Kommune i perioden juni 2019 til juni 2020 er sket et 
fald i andelen af kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer fra 11,6 procent til 9,7 procent, 
svarende til et fald i andelen på 1,9 procentpoint. Tilsvarende er faldet i Region Nordjylland i 
samme periode på 1,3 procentpoint. Vesthimmerlands Kommune har i juni 2020 den største andel 
set i relation til Region Nordjylland og Hele landet. 

 

 
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreføres fra 2019) 
Mål for 2020: at andelen af flygtninge og familiesammenførte, der bliver selvforsørgende, skal som 
minimum være på niveau med andelen i Region Nordjylland 

 
Resultat: 
Udviklingen i andelen af beskæftigede flygtninge og familie til flygtninge i alt i perioden juli 2019 til 
juli 2020 

 
 
Område 

Antal kontanthjælpsmodtagere  

Juni 2019 Juni 2020 Ændring i 
procent 

Vesthimmerland 46 38 -17,3 

Region Nordjylland 691 606 -12,3 

Hele landet 6.492 5.873 -9,5 

 

 
 
Område 

Andel kontanthjælpsmodtagere  

Juni 2019 
Opgjort i pct. 

Juni 2020 
Opgjort i pct. 

Ændring i 
procentpoint 

Vesthimmerland 11,6 9,7 -1,9 

Region Nordjylland 10,1 8,8 -1,3 

Hele landet 9,1 8,3 -0,8 
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Område 

 

Andel beskæftigede 
flygtninge og familie til 
flygtninge, pct. (ministermål) 

 
Juli 2019 

 

Andel beskæftigede 
flygtninge og familie til 
flygtninge, pct. (ministermål). 

 
Juli 2020 

 

Udviklingen fra 
juli 2019 til juli 
2020 i pct.point 

 

Vesthimmerland 44,0 51,3 + 7,3 

Region Nordjylland 43,4 43,8 + 0,4 

Hele landet 42,8 42,2 - 0,6 

Kilde: Jobindsats Anm Opgørelsen omfatter personer i ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse i den enkelte måned uanset 
omfanget af beskæftigelsen. Opgørelsen er ekskl. timer i fleksjob, løntilskud og skånejob. Opgørelsen omfatter i 
øvrigt personer, som opfylder følgende kriterier: De har fra og med 2004 fået opholdsgrundlag som flygtning eller 
familiesammenført til en flygtning, de var i den valgte periode mellem 18 år (ultimo perioden) og 66 år (primo 
perioden), og de er registreret med en dansk bopæl i den valgte periode. 

 

Tabellen viser, at der i Vesthimmerlands Kommune i perioden juli 2019 til juli 2020 er sket en 
stigning i andelen med 7,3 procentpoint. Region Nordjylland har i samme periode oplevet en 
stigning på 0,4 procentpoint, mens der i Hele landet er sket i fald på 0,6 procentpoint. 
Vesthimmerlands Kommune har pr. juli 2020 den største andel på 51,3 %. 

 
 

3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreføres fra 2019) 
Mål for 2020: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 

 
Resultat: 
Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob i perioden august 2019 til august 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ovenstående tabel viser, at der i perioden august 2019 til august 2020 er sket en stigning i antallet 
af fuldtidspersoner i fleksjob i Region Nordjylland og i Hele landet. I Vesthimmerlands Kommune er 
der i samme periode sket et mindre fald, svarende til 5 fuldtidspersoner. For såvel Hele landet som 
for Region Nordjylland er der ske en lille stigning i forhold til andelen af arbejdsstyrken og 
befolkningen. 
I Vesthimmerlands Kommune er andelen den samme i august 2020 som i august 2019. 

 

I nedenstående figur ses udviklingen over en længere årrække, hvor det fremgår at udviklingen i 
Vesthimmerlands Kommune følger udviklingen i Hele landet, dog har Vesthimmerland en højere 
andel. Vesthimmerlands Kommune er pr. juli 2020 nr. 31 i hele landet. 

Figur: Andel personer i fleksjob ud af samtlige personer i fleksjobordningen (fleksjob og 
ledighedsydelse). 

 Antal 
fuldtidspersoner 

Fuldtidspersoner i pct. af 
arbejdsstyrken 16-66 år 

Fuldtidspersoner i pct. af 
befolkningen 16-66 år 

Aug 2019 Aug 2020 Aug 2019 Aug 2020 Aug 2019 Aug 2020 

Hele landet 79.297 81.753 2,8 2,9 2,1 2,2 

BR Nordjylland 9512 9814 3,4 3,5 2,5 2,6 

Vesthimmerland 582 577 3,3 3,3 2,5 2,5 
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Kilde: STAR nøgletalsrapport, juli 2020. 

 
 
 

 

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

forsørgelse 

Mål for 2020: 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. 

 
Resultat: 

Det fremgår af tabel 2 side? at Vesthimmerlands Kommune samlet set har haft en lidt mindre 
procentvis stigning i antallet af fuldtidspersoner sammenlignet med Region Nordjylland og Hele 
landet. 

 
5. Flere uddannelseshjælpsmodtagere skal i uddannelse og/eller beskæftigelse 

Mål for 2020: - andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der udsluses til uddannelse, skal som 

minimum være på niveau med Region Nordjylland. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal 

nedbringes. 

 
Udvikling i andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der udsluses til uddannelse. 
Arbejdsmarkedsstatus 1 måned efter afsluttet forløb. 

  
 
Område 

Andel uddannelseshjælpsmodtagere   

 
2kv18 - 1kv19 

 
2kv19 - 1kv. 2020 

Ændring i 
procentpoint 

Vesthimmerland 29,0 13,9 -15,1 

Region Nordjylland 22,0 17,0 -5,0 
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Ovenstående viser, at andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der udsluses til uddannelse 
generelt er faldende i perioden fra 2kv18 - 1kv 2019 til 2kv19 - 1kv20. I Vesthimmerlands Kommune 
er der sket et fald i andelen på 15,1 procentpoint mod et fald på 5,0 procentpoint i Region 
Nordjylland. 

 
Udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner). 

Ovenstående viser, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i Vesthimmerlands Kommune har 
været faldende fra august 2019 til august 2020 fra 228 fuldtidspersoner til 216 fuldtidspersoner, 
svarende til et fald på 5,3 procent. I samme periode er antallet i Region Nordjylland det samme i 
august 2020 som i august 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Område 

Antal uddannelseshjælpsmodtagere  

 
August 2019 

 
August 2020. 

Ændring i 
procent 

Vesthimmerland 228 216 -5,3 

Region Nordjylland 3.660 3.660 0 
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