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Resumé 

På sidste møde i opgaveudvalget d. 3. december 2019 formulerede udvalget en række 
pejlemærker, som har til formål at danne rammen og sætte retningen for det arbejde, som 
arbejdsgrupperne under udvalget skal i gang med. På mødet nedsatte udvalget ligeledes 3 
arbejdsgrupper. 
 
På sjette møde i opgaveudvalget skal arbejdsgrupperne pitche deres forslag til anbefalinger for 
resten af opgaveudvalget, som derefter skal give feedback på forslagene.  

 
Baggrund 

Formålet med det sjette møde i opgaveudvalget er, at de tre arbejdsgrupper, som opgaveudvalget 
nedsatte på mødet d. 3. december 2019, præsenterer deres forslag til hvilke nye initiativer, 
jobcentret kan iværksætte for at få udvalgte grupper af ledige borgere i arbejde eller uddannelse. 
Desuden er formålet, at opgaveudvalget giver feedback på arbejdsgruppernes forslag, hvorefter 
arbejdsgrupperne færdiggør deres arbejde med udgangspunkt feedbacken. 
 
Dagsordenen for det sjette møde i opgaveudvalget er derfor følgende: 
 

 Velkomst 

 3 arbejdsgrupper pitcher og får feedback 

 Tak for i dag. 
 
 

 

Indstilling 

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

 At opgaveudvalget giver feedback på arbejdsgruppernes forslag til initiativer.  
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Opgaveudvalget flere i arbejde eller uddannelse den 22. januar 2020 
 
På mødet i opgaveudvalget præsenterede de tre arbejdsgrupper deres forslag til nye 
initiativer, som skal hjælpe udvalgte grupper af ledige borgere i arbejde eller uddannelse.  
 
Hvad angår målgruppen af ledige dimittender, gik forslagene ud på at etablere et digitalt 
netværk mellem målgruppen, virksomheder og mentorerne. Desuden var der et forslag om 
at producere videoer og guides til jobsøgningen med tips & tricks samt information om 
samarbejdet med jobcentret. Videoerne sendes til dimittenden den første uge, 



 

Side 4 

vedkommende er ledig. Endvidere var der forslag om at oprette en dimittend cafe, hvor 
jobcentret og tidligere ledige dimittender giver sparring, inspiration og øger forståelse for 
jobsøgningsprocessen blandt målgruppen. 
 
I forhold til målgruppen af kvinder med en flygtningebaggrund handlede forslagene om at 
etablere et kvindenetværk, hvor kvinderne mødes om veje til job og andre relevante 
temaer. Endvidere var der forslag om, at jobcentrets virksomhedskonsulenter skal skabe  
småjobs/job light til kvinderne primært på omsorgsområdet. Endelig var der et forslag om, 
at der skal etableres en branchemodel, hvor kvinderne kommer i virksomhedspraktik inden 
for samme branche kombineret med deltagelse i et fagligt netværk, som giver kvinderne et 
fællesskab på grundlag af en identitet på arbejdsmarkedet. 
 
Hvad angår den sidste målgruppe – dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere på over 50 år 
– blev det for dagpengemodtagernes vedkommende foreslået, at der iværksættes et 
faktatjek/realitetstjek tidligt i dagpengeperioden, hvor jobcentret laver en SWOT-analyse af 
den lediges muligheder på arbejdsmarkedet. Formålet er, at borgeren målretter sin 
jobsøgning fra start, bliver realistisk i sin jobsøgning og får viden om, hvad vedkommende 
kan ”sælge sig selv på”. Desuden blev det foreslået, at der etableres freelance agenter, 
hvor jobcentret formidlere medarbejdere til virksomheder, som har behov for ekstra 
ressourcer i en tidsbegrænset periode. Endelig blev det foreslået, at der etableres et 
netværk for kontanthjælpsmodtagere på 50+ år.  

 
Efter præsentationerne gav opgaveudvalget feedback på forslagene, som de generelt var 
meget positive over for. 
 
Arbejdsgrupperne arbejder videre med inputtene frem til næste møde. 
 
Bilag 
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