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Resumé 

På sidste møde i opgaveudvalget d. 22. januar 2020 præsenterede tre arbejdsgrupper deres 
anbefalinger til hvilke initiativer, jobcentret kan iværksætte for at få udvalgte grupper af ledige 
borgere i arbejde eller uddannelse. Opgaveudvalget gav feedback på arbejdsgruppernes 
anbefalinger. 
Efterfølgende har arbejdsgrupperne justeret deres anbefalinger på grundlag af opgaveudvalgets 
tilbagemeldinger.  
På syvende møde i opgaveudvalget skal arbejdsgrupperne aflevere deres anbefalinger til 
initiativer. Derefter skal opgaveudvalget give deres endelige feedback. 
 
Baggrund 

Formålet med det syvende møde i opgaveudvalget er, at arbejdsgrupperne afleverer deres 
justerede anbefalinger til initiativer, og at opgaveudvalget giver feedback på indholdet. 
Opgaveudvalget skal tage stilling til, om der skal justeres i indholdet, om de vurderer, at 
initiativerne i deres nuværende form vil bringe de ledige borgere i job, og om der er initiativer eller 
elementer i initiativerne, som med fordel kan bruges på tværs af de tre målgrupper. 
 
Dagsordenen for det syvende møde i opgaveudvalget er derfor følgende: 
 

 Velkomst 

 Kort pitch af justerede initiativer med efterfølgende dialog om indhold 

 Et blik på tværs af målgrupper 

 Tak for i dag.  

 
 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse: 
 

 At opgaveudvalget giver feedback på arbejdsgruppernes anbefalinger til initiativer. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse den 4. marts 2020 
 
På mødet blev arbejdsgruppernes forslag til initiativer for de tre målgrupper afleveret til 
opgaveudvalget og for hvert initiativ blev kort fortalt om de justeringer, arbejdsgrupperne have 
foretaget siden sidste møde i opgaveudvalget.  
 
I to grupper drøftede opgaveudvalget behovet for at justere i initiativerne med fokus på, om 
initiativerne med det nuværende indhold vil hjælpe de ledige i arbejde, og om initiativerne i deres 



 

Side 4 

nuværende form kan implementeres. Der blev blandt andet peget på, at det beskæftigelses- og 
virksomhedsrettede perspektiv skal skærpes i flere af initiativerne. Det handler blandt andet om 
brug af opkvalificering, involvering af virksomheder, brug af de virksomhedsrettede tilbud og 
værdien for virksomheder ved at samarbejde med jobcenteret.   
 
Til sidst kiggede opgaveudvalget på tværs af initiativer og målgrupper for at vurdere, om der er 
initiativer eller elementer i initiativerne, der bør være generiske og kan bruges uanset målgruppe.  
 
Der blev peget på, at flere initiativer er generiske. Der gælder initiativerne om en tidlig 
kompetence- og risikovurdering af den jobsøgende, guide & videoer til de jobsøgende, de 
beskæftigelsesrettede netværk blandt de ledige og ideen om at have et CRS-emblem til de 
virksomheder, der tager et medansvar for at få kommunens borgere i arbejde. Sidst blev koblingen 
mellem jobmuligheder i de brancher og virksomheder, der vækster, og de lediges kompetencer 
nævnt som et tværgående perspektiv, der skal tages højde for i initiativerne.  
 
Bilag 
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