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Indledning 
Beskæftigelsesplanen sætter den overordnede ramme for 
beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune. Fokus i denne 
beskæftigelsesplan er på at fremhæve de vigtigste indsatsområder. 

Tilgangen til beskæftigelsesindsatsen i Egedal Kommune er, at alle 
borgere i et eller andet omfang har tilknytning til arbejdsmarkedet eller 
uddannelsessystemet. For de sygemeldte eller de lediges børn tror vi 
således på, at det er afgørende for en god livskvalitet, at mor eller far 
går på arbejde og bidrager til samfundet. Dette taler ind i kommunens 
overordnede vision om verdens bedste hverdag for borgerne i Egedal. 

Arbejdsmarkedsområdets primære opgave er – med udgangspunkt i 
virksomhedernes behov – at bringe ledige og sygemeldte hurtigst muligt 
i job eller uddannelse til gavn for samfundet som helhed og for det 
lokale arbejdsmarked i særdeleshed. 

Omdrejningspunktet i beskæftigelsesplanen er at understøtte den 
politiske målsætning om, at Jobcenteret skal være en god 
rekrutteringspartner for virksomhederne. Planen tager afsæt i 
Beskæftigelsesministerens fem mål for beskæftigelsesindsatsen. 
Herudover er der opsat fem lokale mål. 

Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune har truffet beslutning 
om, at der skal føres en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor der gives 
relevante tilbud til borgerne, og hvor der løbende afholdes relevante 
samtaler, idet dette giver den størst mulige effekt i forhold til at bringe 
borgerne tilbage i arbejdsfællesskabet. Der skal her være særlig fokus 
på at give virksomhedsrettede tilbud, idet der er evidens for, at disse 
virker.   
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Arbejdsmarkedet i Egedal  
Egedal Kommune har på linje med landets øvrige kommuner været 
stærkt påvirket af Corona pandemien og dens indvirkning på 
beskæftigelsesområdet. Nedlukninger, hjemsendelser og midlertidige 
bekendtgørelser har alle medvirket til en kraftig stigning i ledigheden.  

2020 har således været et ekstraordinært år hvad angår 
ledighedsudviklingen i Egedal Kommune. Udviklingen kan ikke 
sammenlignes med tidligere år, og på den måde har udviklingen i Egedal 
ikke været meget forskellig fra udviklingen på landsplan.  

Heldigvis ser vi ultimo 2021 allerede en forbedring i konjunkturerne, 
med en støt faldende ledighed og stigning i beskæftigelsen.  

Under den første og anden nedlukning steg bruttoledigheden i Egedal 
kommune med 25 %. I samme periode var der en stigning på landsplan 
på 27 %. De påvirkede borgere har fortrinsvis været 
dagpengemodtagere, mens ledigheden blandt kontanthjælps-
modtagere omvendt er faldet igennem perioden. 

Udviklingen er sidenhen vendt, og vi er på nuværende tidspunkt tilbage 
på nogenlunde samme niveau sammenlignet med perioden før den 
første nedlukning.  

I 2020 og 2021 er der sket en række lovmæssige forlængelser af 
perioden, hvor sygemeldte borgere har ret til ydelse.  

Efter udløbet af forlængelserne af retten til sygedagpenge ses der 
fortsat en stor gruppe af langvarige sygedagpengeforløb, hvor der er 
behov for en håndholdt indsats for at hjælpe borgerne tilbage til 
arbejdsmarkedet. Det samme gør sig også gældende på 
dagpengeområdet, hvor vi ser flere borgere med et længerevarende 
forløb. Retten til at modtage dagpengemodtagere er af flere omgange  

 

blevet forlænget, hvilket har betydet, at borgere har kunne modtage 
dagpenge i mere end to år.   

I 2020-21 har meget af indsatsen for de ledige været suspenderet, 
hvilket har passiviseret borgere, som ikke har haft mulighed for at 
deltage i beskæftigelsesrettet indsats - f.eks. virksomhedspraktik. 
Længere tid fra arbejdsmarkedet, kan betyde en vanskeligere 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det vil derfor i 2022 være yderst 
vigtigt, at borgere igen kommer i beskæftigelsesrettede tilbud og får 
berøring med arbejdsmarkedet.   
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Figur 1. Udvikling i bruttoledighed de seneste to år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 viser udviklingen i bruttoledigheden i Egedal Kommune fra juli 
2019 til juli 2021. Grafen viser en stabil udvikling frem til starten af 2020. 
Herefter ses konsekvenserne af første nedlukning i marts 2020 tydeligt 
i tallene. Fra marts til april 2020 steg bruttoledigheden således med 25 
%, og samme tendens ses i slutningen af 2020, hvor anden nedlukning 
trådte i kraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingen i bruttoledigheden er vendt i 2021, og vi ser nu en 
bruttoledighed, der er under niveauet før første nedlukning i marts 
2020. Udviklingen i ledigheden dækker over, at antallet af 
kontanthjælpsmodtagere er faldet med omkring 50 personer, mens 
antallet af dagpengemodtagere tilsvarende fortsat ligger omkring 50 
personer over niveauet i juli 2019.  Selvom ledigheden er faldet, er det 
fortsat vigtigt at fokusere på udfordringen med et fortsat øget antal af 
langtidsledige. 



 

5 

 

Figur 2. Status for ledigheden i Egedal Kommune, pr. 2 kvartal 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, illustrerer den aktuelle status for antallet af ydelsesmodtagere 
i Egedal Kommune. 12,3 % af borgerne i den arbejdsduelige alder 
modtager en eller anden form for ydelse, mens det tilsvarende antal på 
landsplan er udgør 19 %. Egedal kommune har en af landets højeste 
beskæftigelsesfrekvenser, hvilket kan være årsagen til, at så lille en 
andel af befolkningen modtager en af nedenstående ydelser. Samtidig 
er Egedal kommune også karakteriseret ved at have en meget lav  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

andel af borgere på kontant- og uddannelseshjælp. Det er hovedsageligt 
dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere, fleksjobvisiterede og 
førtidspensionister, der udgør størstedelen af ydelsesmodtagerne. 
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Benchmarking 
På landsplan bliver Egedal kommunes beskæftigelsesindsats 
benchmarket og sammenholdt med landets øvrige kommuner. 
Beskæftigelsesministeriets seneste benchmarking placerer Egedal 
Kommune på en 53. plads blandt landets 98 kommuner. Egedal 
Kommune har således 0,03 % flere forsørgede, end hvad modellen 
forventer.  

Beskæftigelsesplanen skal derfor også ses som en strategisk 
rammesætning for, hvordan Egedal kommune fremadrettet vil styrke 
sin placering blandt landets øvrige kommuner.   

 

DI’s Erhvervsundersøgelse 
I den seneste ervhvervsundersøgelse, er Egedal blevet nummer 50. Det 
giver os en førsteplads, blandt kommunerne i Nordsjælland. 

Egedal Kommune er placeret som nummer 92 ud af 93 kommuner, når 
det kommer til de lokale virksomheders tilfredshed med jobcenteret. 
Det er et resultat, som vi ser på med stor alvor, og vi har derfor også en 
ambition om, at vi som minimum vil vi indtage en plads blandt de 10 
bedste kommuner i Region Hovedstaden ved målingen i 2022.  

Jobcenter Egedal skal være mere synligt i det lokale virksomhedsbillede, 
hvor vi skal være mere opmærksomme på præcis, hvad 
virksomhedernes behov er, og hvordan vi kan imødekomme dem. 
Virksomhederne skal have en følelse af at blive taget i hånden af 
Jobcenteret.  

Jobcenter Egedal vil tilstræbe en større tydelighed i sit arbejde, hvor vi 
skal være opmærksomme på, hvad virksomhedernes 
medarbejderbehov er - også i fremtiden. På den måde kan vi sikre bedre 
rekruttering, det gode match imellem ledig og virksomhed samt en 
målrettet opkvalificering af de ledige i kommunen.  
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Mål 2022 
Vi tager i Egedal Kommune afsæt i beskæftigelsesministerens mål for 
beskæftigelsesindsatsen, men ønsker at gå videre end det. Derfor har vi 
også tilføjet fem lokale beskæftigelsesmål.  

Beskæftigelsesplanen 2022 tager udgangspunkt i  

Beskæftigelsesministerens mål: 

• Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 
• Flere ledige skal opkvalificeres 
• Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 

selvforsørgende 
• Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 
• Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede 

arbejdskraft 

Egedal Kommunes supplerende lokale beskæftigelsesmål: 

• Fokus på at flere sygemeldte borgere vender tilbage til 
arbejdspladsen, samt flere delvise raskmeldinger 

• Fra ledig til iværksætter 
• Større valgfrihed til de langtidsledige 
• Etablering af socialøkonomisk virksomhed i Egedal Kommune 
• En top 10 placering i Region Hovedstaden i DI’s-

erhvervsundersøgelse, når det kommer til de lokale 
virksomheders tilfredshed med Jobcenteret. 
 

 

 

 

 

Ministermål 1: Alle ledige skal have en værdig 
sagsbehandling 
Beskæftigelsesministeriets mål om værdig sagsbehandling sætter fokus 
på vores møde mellem borger og kommunens medarbejder og 
oplevelsen af hvad der udgør værdig sagsbehandling, er meget forskellig 
fra person til person. For os betyder værdighed i sagsbehandlingen 
blandt andet, at borgeren inddrages og styrkes på sin vej mod 
selvforsørgelse.  

Målet om værdig sagsbehandling ligger godt i tråd med Egedal 
Kommunes ambition om, at borgere i udsatte positioner oplever at 
være en del af og bidrage til fællesskabet og have et godt og værdigt liv.  

 

Strategien er bygget op omkring fire temaer: 

• Borgeren i centrum 
• Det gode samarbejde 
• Rum til alle 
• Pårørende som ressource 

 

I Center for Arbejdsmarked og Ydelse arbejder vi aktivt med at skabe 
rammerne for en god og ligeværdig relation med borgeren, hvor der er 
fokus på helheden, de tværfaglige løsninger og hvor borgeren oplever 
at være en aktiv medspiller.  

Vores ambition er, at en borgers forløb i jobcenteret skal opleves som 
en succes. Derfor stiller vi også høje krav til både os selv og borgeren, 
og sammen etablerer vi en plan for borgerens tilbagevenden til 
beskæftigelse så hurtigt som muligt. Vi mener, at det er vigtigt at have 
en dialog med borgeren om, hvad der kan bidrage til, at borgeren igen 
opnår beskæftigelse, og hvilken form for opkvalificering, der er 
nødvendig.   
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Det er vores ambition, at borgerne altid skal mødes af en respektfuld, 
velinformeret og velforberedt jobkonsulent, som har viden om 
arbejdsmarkedet i forhold til konkrete jobåbninger og relevant 
opkvalificering, så borgeren kan føle sig i trygge hænder igennem hele 
forløbet.  

 

Jobkonsulenterne vil derfor: 

• Kompetenceafdække borgeren: Hvad kan borgeren, og er der 
behov for støtte? 

• Sætte retning og mål sammen med borgeren for den videre vej 
til beskæftigelse. Hvad er målet, og hvordan kommer vi derhen? 

• Understøtte motivation til handling og progression via konkrete 
aftaler og handleplaner.  
 

En gruppe jobkonsulenter og virksomhedskonsulenter i jobcentret er 
aktuelt i gang med et uddannelsesforløb med fokus på faglighed i det 
individuelle kontaktforløb og brobygning til arbejdsmarkedet i form af 
jobformidling og opkvalificering af den enkelte borger.  

Andre medarbejdere har deltaget i faglig opkvalificering med særlig 
opmærksomhed på kommunikation og den gode dialog.  

Dialog og relation med borgeren er altafgørende for den værdige 
sagsbehandling. Derfor har Egedal Kommune også etableret en nem 
adgang til en borgerrådgiver, som kan facilitere en dialog, hvis denne 
har behov for at blive genoprettet, så der igen kan opnås progression. 

For at kunne følge op på om den værdige sagsbehandling opleves af 
borgeren, vil der ultimo 2022 blive gennemført en 
brugertilfredshedsundersøgelse blandt de borgere, som er i kontakt 
med Jobcenter Egedal.  

Konkret vil borgere tilknyttet jobcenteret blive inviteret til at svare på 
undersøgelsen, hvor de vil blive bedt om at vurdere tilfredsheden med 
sagsbehandlingen på en skala fra 1 (meget utilfreds) til 5 (Meget 
tilfreds). Målsætningen for Egedal Kommune er en gennemsnitlig 
besvarelse på 4.0 på denne skala. 

Det er vores ambition at borgeren ikke skal møde for mange forskellige 
sagsbehandlere. Derfor vil vi styrke det tværfaglige samarbejde i 
kommunen, så borgeren oplever en mere helhedsorienteret indsats – 
både socialt, beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt.  
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Ministermål 2: Flere ledige skal opkvalificeres 
I Egedal Kommune holder vi os løbende opdaterede på 
arbejdsmarkedets behov, så vi kan opkvalificere vores borgere bedst 
muligt, og tilbyde de mest relevante kurser og faglig opkvalificering 
igennem virksomhedsrettede indsatser. Relevansen af en styrket 
indsats på området er kun blevet tydeligere, da vi ser et øget antal 
langtidsledige borgere.  

Derfor har vi også i særdeleshed fokus på velfærdsområdet. Vi har 
igangsat et ambitiøst projekt i samarbejde med Center for Sundhed og 
Omsorg omkring uddannelsesløftet. Det handler om at få uddannet så 
mange til SOSU-området som muligt, hvor vi også i Egedal Kommune 
har jobgaranti. Det er vores ambition, at 10 borgere skal påbegynde en 
uddannelse indenfor SOSU-område i 2022.  

Jobcenteret vil understøtte det to-årige forsøg med at ansætte unge i 
fritidsjob på vores plejecentre. Det er vores forventning, at dette vil 
medvirke til at skabe interesse for faget, samtidigt med at de unge får 
et indblik i en mulig karrierevej, som ikke alene kan skabe verdens 
bedste hverdag for vores ældre medborgere, men også samtidig give et 
meningsfyldt arbejdsliv med stor personlig tilfredsstillelse.  

Egedal Kommune er medlem af Nordsjællands Rekrutteringsservice, 
som har stort fokus på at sikre arbejdskraft til bl.a. daginstitutionerne – 
et fokus, som vi i Egedal Kommune også deler, da vi aktivt vejleder 
borgere om de gode jobmuligheder, der er indenfor det pædagogiske 
område.  

Vi tager naturligvis højde for borgerens egne ønsker, i sammenhold med 
arbejdsmarkedets behov, når der skal lægges en plan for borgeren og 
udarbejdes et CV til den videre jobsøgning. I Egedal Kommune arbejder 
vi efter ABC-planen, som sigter efter den korteste vej til 
arbejdsmarkedet. 

• Målrettet realistisk strategi for jobsøgningen, i ABC-planen 

o A: Hvad er drømmejobbet 
o B: Hvad er det acceptable job 
o C: Hvad kan gøre borgeren selvforsørgende 

Vi vil konsekvent skabe et grundigt overblik, over hvilke brancher de 
ledige borgere i Egedal Kommune kommer fra, så vi kan få et bedre og 
mere dybdegående kendskab til borgernes kompetencer og 
virksomhedernes behov. 

Der er igangsat et særligt forløb for borgere i 50+ alderssegmentet, som 
har arbejdet med administrativt arbejde. Erfaringen har vist, at denne 
gruppe kan have vanskeligt ved at opnå ansættelse, uden 
opkvalificering. Derfor har vi et særligt forløb til disse borgere, som kan 
opkvalificere dem inden for relevante områder som bogholderi, Excel 
og lønsumsstyring. 

Målgruppen tæller ca. 70 borgere, og det er vores ambition at 50 % af 
disse vil komme i beskæftigelse som en direkte følge af dette forløb.  

For de unge borgere i Egedal Kommune tror vi på, at uddannelse som 
udgangspunkt er den bedste vej til varig beskæftigelse. Derfor har vi 
også et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, som vi 
løbende holder netværksmøder med.  

Vi har ligeledes et samarbejde med en bred vifte af aktører på 
arbejdsmarkedet, så vi kan tilbyde borgeren en skræddersyet indsats, 
der tager udgangspunkt i den enkelte borgers unikke situation.  
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Ministermål 3: Flere flygtninge og 
familiesammenførte skal være selvforsørgende 
I Egedal Kommune er det vores opfattelse, at en succesfuld integration 
hænger tæt sammen med en tilstedeværelse på arbejdsmarkedet. 
Dette sikrer både en sproglig og social udvikling, som er væsentlig for at 
opnå selvforsørgelse.  

Derfor har vi i Egedal Kommune igangsat et særligt forløb borgere af 
anden etnisk herkomst end dansk, som vi kalder ”Nærmere mod Målet”. 
Forløbet afholdes på det lokale beskæftigelsesprojekt Jobbroen. 
Forløbet er et helbredsorienteret beskæftigelsesforløb, som skal 
afdække hvilke ressourcer borgeren reelt har, og hvilke barrierer der 
måtte være – og om disse kan overkommes for at hjælpe borgeren 
nærmere selvforsørgelse. 

Målet er at 25 borgere gennemfører dette forløb, og afklares til videre 
beskæftigelse.   

Samtidigt har vi også samarbejder med andre aktører på 
beskæftigelsesområdet, som har specialiseret sig i at hjælpe flygtninge 
og familiesammenførte i varig beskæftigelse. 

Vi har fortsat et stort fokus på Integrationsgrunduddannelsen (IGU), 
som vi vurderer er et godt redskab til at bringe disse borgere nærmere 
beskæftigelse.  

I Egedal Kommune har vi generelt haft stort fokus på at hjælpe 
integrationsborgere til selvforsørgelse, og den resterende målgruppe er 
præget af borgere med andre barrierer for selvforsørgelse end blot 
arbejdsløshed. Herunder såvel faglige, sproglige, sociale og 
helbredsmæssige udfordringer.  

Konkret vil der i 2022 blive iværksat et pilotforsøg på et af kommunens 
plejecentre, hvor en af jobcenterets medarbejdere vil forestå ledelsen 

af en række praktikanter med andre udfordringer ud over ledighed. 
Dette vil ske i samarbejde med en ansat på plejecenteret, som dermed 
også aflastes i sin øvrige opgavevaretagen, og dermed har mere tid og 
mulighed for at give den bedst tænkelige pleje.  

Egedal Kommune informerer og rådgiver alle borgere, som er omfattet 
af muligheden for repatriering om denne mulighed. Vejledningen er af 
en generel karakter, og ridser de generelle kriterier og støttemuligheder 
op, samtidigt med at der henvises til Dansk Flygtningehjælp for 
yderligere information. Egedal Kommune vejleder om muligheden, når 
der er mulighed for det, dog som minimum to gange årligt.  
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Ministermål 4: Flere personer med handicap skal 
i beskæftigelse 
Der er fortsat fokus på at benytte de handicapkompenserende 
ordninger til gruppen af borgere, som har udfordringer der strækker ud 
over deres ledighed. På den måde vil vi sikre at der kan opnås en stabil 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Egedal Kommunes klare holdning er, at der er en plads til alle på 
arbejdsmarkedet. De handicapkompenserende ordninger kan sikre 
denne tilknytning, når det måtte være relevant. 

Der er i Egedal Kommune blevet udpeget nøglepersoner, som vil have 
et skærpet fokus på handicapområdet og de muligheder, der gives i den 
sociale lovgivning. Disse medarbejdere vil også forestå oplæring af deres 
kolleger, så det kan sikres, at alle muligheder anvendes. 

Vi har særligt fokus på at få unge med psykiske lidelser introduceret til 
velfærdsstillinger, og styrke deres motivation og kompetencer så de på 
længere sigt kan varetage stillinger inden for dette område. Vi ser det i 
Egedal kommune som meget vigtigt, at disse unge mennesker bliver 
inkluderet på arbejdsmarkedet, og ikke bliver glemt og marginaliseret.  

Konkret har vi et mål om at 20 handicappede skal i uddannelse i 2022. 
Vi vil i vores indsats tage udgangspunkt i de forudsætninger, som 
borgeren har for at opnå beskæftigelse og varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet igennem en håndholdt indsats. 

Vi har eksempelvis gode erfaringer med samarbejdet med 
”Specialisterne” i forhold til borgere med en diagnose indenfor 
autismespektret. Her forbindes talenter med behovet for løsning af 
komplicerede IT-opgaver.  
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Ministermål 5: Virksomhederne skal sikres den 
nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 
Jobcentrene skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde 
den arbejdskraft, de har behov for. Derfor har vi fokus på at understøtte 
virksomhedernes behov for rekruttering og på en 
opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes 
efterspørgsel og behov efter medarbejdere. Det er afgørende for 
virksomhederne, at de får den rigtige arbejdskraft på det rigtige 
tidspunkt – ikke hvilken kommune de ledige bor i. 
 
I Egedal Kommune ønsker vi, at jobcenteret skal betragtes som en god 
rekrutteringspartner for virksomhederne i Egedal Kommune.  
 
Jobcentret har stort fokus på såvel virksomhedsservice for de lokale 
virksomheder i Egedal kommune som dialog omkring virksomhedernes 
nuværende eller fremtidige rekrutteringsbehov i og omkring Egedal. 
Ved at have kendskab til virksomhedernes behov både i dag og i 
fremtiden kan vi tilrettelægge indsatsen i forhold til opkvalificering af 
ledige på den mest hensigtsmæssige måde.  

Med et dedikeret rekrutteringsteam i jobcenteret kan der aktivt 
fremsøges ledige job til de ledige, og der kan udsøges netop de 
kandidater en virksomhed står og mangler, hvad enten det handler en 
fuldtidsstilling eller en ansættelse på få timer eller et fleksjob.  

Det er vores ambition at virksomhederne skal sikres en gennemskuelig 
og nem adgang til kontakt med jobcenteret, hvor virksomhederne blot 
skal tage kontakt – det skal være nemt at samarbejde med os. Nye 
virksomheder i kommunen vil desuden få tilbud om et besøg for at 
fortælle mere om jobcentret. 
 
I de tilfælde hvor en ansat på en virksomhed bliver sygemeldt, har 
Egedal Jobcenter mulighed for at tilbyde kontakt med en af vores 
fastholdelseskonsulenter. I det samarbejde vil der være fokus på en god 
tilbagevenden til arbejdspladsen for såvel den ansatte som 
virksomheden. Yderligere vil vi have mulighed for at hjælpe med 

eventuelt at afdække behovet for hjælpemidler. Vi vil også kunne 
hjælpe aktivt med at finde relevante vikarer, i de tilfælde hvor løsning 
af arbejdsopgaven ikke kan vente.  

Egedal Kommune er en del af det tværkommunale samarbejde 
Nordsjællands Rekrutteringsservice (NRS). Målet er at sikre 
virksomhederne den bedste kandidat til en ledig stilling uanset 
kommunegrænser. Udover konkrete rekrutteringer afholdes der 
ligeledes kurser inden for udvalgte arbejdsområder, hvor der er gode 
jobmuligheder. Her er der mulighed for dels at opkvalificere ledige, som 
har behov for at udvikle deres faglige kompetencer, men også at 
opkvalificere den ledige til et nyt arbejdsområde.  

Det er vores ambition, at der løbende vil blive produceret et katalog 
over hvilke fagligheder der er tilgængelige i jobcenteret, som kan sendes 
direkte til virksomhederne. På denne måde vil vi lette virksomhedernes 
rekrutteringsarbejde. 

Vi arbejder ud fra en tilgang om at vi skal have en tæt, synlig og 
professionel betjening af virksomhederne. 
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Lokalmål 1: Sygemeldte borgere i Egedal 
Kommune 
Igennem tæt samarbejde med kommunens fastholdelseskonsulenter 
holdes der en tæt kontakt med arbejdspladsen, hvor der sikres 
fastholdelse af arbejdsidentitet og relation til arbejdspladsen. 

Vi tager tidlig kontakt til den sygemeldte og arbejdsgiveren, da vi tror på 
at en tidlig indsats skaber bedre forudsætninger for en god 
tilbagevenden til arbejdet. En tidlig kontakt til arbejdsgiveren kan også 
forebygge at forløbet ender med en opsigelse.  

Vi laver en individuel indsats for alle sygemeldte borgere i kommunen, 
og hvor vi vurderer det nødvendigt tilknytter vi en 
fastholdelseskonsulent til borgeren. Denne kan assistere med at 
vurdere for både borgeren og arbejdsgiveren hvilke hjælpemidler og 
forhold, der eventuelt kan tages i brug for at borgeren kan vende godt 
tilbage til sit arbejde.  

Egedal Kommune har et konkret mål om at benytte delvise 
raskmeldinger til at sikre fastholdelse og en tryg tilbagevenden til 
arbejdspladsen efter sygemeldingen, i de tilfælde hvor det giver 
mening. Konkret er vores ambition at 25 % af de sygemeldte borgere i 
kommunen skal være delvist raskmeldte.  

 

Lokalmål 2: Fra ledig til iværksætter 
Jobcenter Egedal vil udnytte sin store viden om det lokale 
virksomhedsmiljø, til at hjælpe ledige med en iværksætterspire i maven 
i gang med at gå vejen som selvstændig. 

Herudover vil Erhvervsteamet i Egedal Kommune hjælpe den ledige 
med at finde vej i mulighederne for at få rådgivning på området, bl.a. i 
Erhvervshus Hovedstaden. Der vil bl.a. assistere til at vurdere 

kundegrundlaget, forretningsplaner og muligheder for kapital 
anskaffelse. 

På denne måde vil vi kunne bidrage direkte til væksten i Egedal 
Kommune.   

Lokalmål 3: Større valgfrihed til de 
langtidsledige 
De langtidsledige borgere i Egedal Kommune vil få adgang til en pulje, 
som muliggør en større valgfrihed i deres muligheder for at vende 
tilbage på arbejdsmarkedet. 

Her vil borgeren have mulighed for selv at bidrage til vurderingen af 
hvilken indsats, der er relevant for netop deres situation og den 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet, de drømmer om. 

  

Lokalmål 4: Etablering af socialøkonomiske 
virksomheder i Egedal Kommune 
I Egedal kommune lægger vi stor vægt på at fremme klimabevidsthed, 
bæredygtighed og den grønne omstilling. Vi betragter det derfor som 
en naturlig udvikling at skabe en grobund for de socialøkonomiske 
virksomheder. 

Der vil derfor blive sendt en opfordring til alle interesserede ildsjæle om 
at etablere sig i kommunen, og bistå med at gøre Egedal til en af de 
grønneste kommuner i landet. 

 

Lokalmål 5: Placering i DI-erhvervsundersøgelse.  
Jobcenter Egedal vil være en god rekrutteringspartner for erhvervslivet. 
Derfor er vores ambition, at vi i DI’s Erhversundersøgelse 2022 vil være 
blandt de 10 bedste kommuner i Region Hovedstaden.  
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Mål for beskæftigelsesindsatsen 2022  

Ministermål 1: 
 Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling. 

• Iværksættelse af en brugerundersøgelse, hvor vi vil opnå en 
gennemsnitlig besvarelse på 4,0 på en skala fra 1-5. 

Ministermål 2:  
Flere ledige skal opkvalificeres 

• 50 % af de langtidsledige over 50 år i Egedal Kommune, som 
modtager en særlig indsats, skal i beskæftigelse. 

• 10 borgere skal påbegynde en SOSU-uddannelse. 

Ministermål 3:  
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 

• 25 borgere skal gennemgå et specialiseret forløb, og afklares 
til videre beskæftigelse. 

Ministermål 4:  
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse 

• 20 handicappede skal i uddannelse, i løbet af 2022. 

Ministermål 5: 
 Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede 
arbejdskraft 

• Besøg samtlige nye arbejdspladser i Egedal Kommune 
• Udarbejdelse af katalog over ledige i Jobcenteret, som sendes 

ud til virksomhederne.  

Lokalmål 1:  
Sygemeldte borgere i Egedal Kommune 

• Egedal Kommune har en ambition om at 25 % af de 
sygemeldte borgere skal være delvist raskmeldte, i de tilfælde 
hvor det sikrer en god tilbagevenden til arbejdspladsen. 

Lokalmål 2: 
Fra ledig til iværksætter 

• Fokus på at promovere muligheden for at starte som 
iværksætter i Jobcenteret – Hjælp til kundegrundlag, 
kapitalanskaffelse, forretningsplaner osv. 

 
Lokalmål 3: 
Større valgfrihed til de langtidsledige 

• Langtidsledige borgere kan få adgang til en pulje, 
hvorigennem der kan bevilges en indsats, der bringer dem 
tættere på arbejdsmarkedet.  

Lokalmål 4: 
Etablering af socialøkonomisk virksomhed i Egedal Kommune 

• Call om interesse for etablering af socialøkonomisk 
virksomhed i Egedal Kommune. 

Lokalmål 5: 
DI-erhvervsundersøgelse 

• En top 10 placering i Region Hovedstaden i DI’s-
erhvervsundersøgelse, når det kommer til de lokale 
virksomheders tilfredshed med Jobcenteret. 
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