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Forord  

Året 2022 har også været præget af en stigning i antallet af beskæftigede, og et fald i ledigheden. 

Covid-19 har sluppet grebet om beskæftigelsesindsatsen, hvilket betyder at vi ikke har set nedluknin-

ger af Jobcentrenes funktioner i år.  

Til gengæld har én ny krise afløst den gamle, efter invasionen af Ukraine i februar 2022. Invasionen 

betød, at jobcentrene skulle gøre sig klar til at modtage tusindvis af ukrainske flygtninge, med alt 

hvad det betyder. Kommunerne har sørget for indkvartering, støtte til ydelser, sprogundervisning, og 

hjælp til jobsøgning og den samme opgave har været pålagt Samsø.  

Grundet flygtningesituationen fik Jobcenter Samsø 13 nye aktive sager og en stor tilslutning til den 

kommunale sprogskole. Jobcenteret har løst en svær og uforudsigelig opgave, og støtter ukrainerne i 

deres integration og livsførelse. På trods af det store antal nye sager har Jobcenter Samsø alligevel 

holdt sig stabilt under antallet af aktive sager de sidste to år. Det ser man for eksempel på sagstallet i 

uge 44 var der 223 i 2020, 191 sager i 2021 og 177 sager i 2022. 

Social- og Beskæftigelsesudvalget har for 2023 udvalgt tre beskæftigelsespolitiske fokusområder ud 

af de fem, som Beskæftigelsesministeren har udpeget. Derudover har udvalget kvalificeret målene 

ved at udpege lokale mål og principper for beskæftigelsesindsatsen. På den måde har vi sikret, at 

beskæftigelsesindsatsen i Samsø Kommune er politisk forankret. Gennem temamøder og politiske 

drøftelser har udvalget præciseret de værdier og holdninger, som skal være den røde tråd i beskæfti-

gelsesindsatsen. Der er dermed taget politisk ejerskab for planen, hvilket tydeliggør og styrker job-

centrets fokus og indsatsområder. 

Jobcenter Samsø stræber efter at yde en håndholdt indsats over for borgerne og virksomhederne. 

Virksomhederne på Samsø er en vigtig medspiller, som vi går i dialog med. Det sker blandt andet 

igennem møderne i Erhvervskontaktrådet og når kommunens virksomhedskonsulent besøger arbejds-

giverne. På den måde er beskæftigelsesindsatsen rodfæstet på hele Samsø: Fra borgere, til virksom-

heder og i kommunen.  

Jobcentrets beskæftigelsesindsats skal støtte borgerne i at skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet, 

uanset om borgerne er jobparate eller på kanten af arbejdsmarkedet. Vi ønsker at støtte borgerne i at 

mestre eget liv og bidrage til fællesskabet. Vi håber, at Samsø fortsætter den positive udvikling i 2023 

og samtidig forsat styrker rekruttering, bosætning og fastholdelse af samsinger i et attraktivt jobmar-

ked.  

 

God læsning. 

Anita Elgaard Højholt Olesen 

Udvalgsformand i Social- og Beskæftigelsesudvalget 

 

 

 



 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledning 

Jf. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal Samsø Kommune årligt 

udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen beskriver jobcentrets beskæftigelsesindsats 

med afsæt i beskæftigelsesministerens mål, tilpasset det lokale beskæftigelseslandskab. Ud over Mi-

nisterens mål er Beskæftigelsesplan 2023 skrevet med baggrund i en temadrøftelse med Social- og 

Beskæftigelsesudvalget, hvor udvalgsmedlemmerne har politisk kvalificeret beskæftigelsesplanen 

med deres visioner for en stærk lokal beskæftigelsesindsats. Udvalgsmedlemmerne har desuden peget 

på 6 lokale principper der både spiller ind i ministerens mål, samt imødekommer virkeligheden på 

Samsø.  Beskæftigelsesplanen har været i høring hos Samsøs Erhvervskontaktråd, hvor repræsentan-

ter fra alle dele af erhvervslivet, fagbevægelsen og kommunalpolitik er repræsenteret. 

Realiseringen af de overordnede ministermål, og målsætninger kræver politisk opbakning, tæt sam-

arbejde med arbejdsmarkedets parter og ledelsesmæssigt fokus. 

Implementeringen af beskæftigelsesindsatsen sker inden for de budget- og ressourcemæssige ram-

mer, som udmeldes via det kommunale budget og de rammer, som følger af lovgivningen. 

For 2023 har Beskæftigelsesministeren valgt at videreføre sidste års mål, for at skabe kontinuitet i 

beskæftigelsesindsatsen over de sidste tre tumultariske år. 

 

Beskæftigelsesplan 

2023 

5 ministermål for 2023 3 beskæftigelsespolitiske fokusom-

råder 

Lokale principper 

 Lovgivning 
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Ministermål og beskæftigelsesindsatsen i 2023 

 

 

M
in

is
te

r
m

å
l 
2

0
2

3

• Beskæftigelsesministerens 
mål er: 

1)Alle ledige skal have en 
værdig sagsbehandling.

2)Flere ledige skal 
opkvalificeres. 

3) Flere flygtninge og 
familiesammenførte til 
flygtninge skal være 
selvforsørgende. 

4) Flere personer med 
handicap skal i 
beskæftigelse.

5) Virksomhederne skal 
sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft.
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• Social- og 
Beskæftigelsesudvalget har 
udvalgt tre fokusområder, 
som er en retningsgiver for 
det lokale fokus som 
Jobcenter Samsø skal 
arbejde med. 
Udvalgsmedlemmerne har 
udvalgt følgende ministermål 
som særlige fokusområder 
for den lokale 
beskæftigelsesindsats i 
2023:

2)  Flere ledige skal 
opkvalificeres. 

3) Flere flygtninge og 
familiesammenførte til 
flygtninge skal være 
selvforsørgende. 

5) Virksomhederne skal 
sikres den nødvendige og 
kvalificerede arbejdskraft.
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Lokale beskæftigelsespolitiske principper 

Social- og Beskæftigelsesudvalget i Samsø Kommune har udarbejdet syv lokale politiske principper 

der skal spille ind i beskæftigelsesindsatsen og Jobcenter Samsøs overordnede strategi. De lokale 

politiske principper er således en politisk retningsgiver, ud over ministermålene og de lokale beskæf-

tigelsespolitiske fokusområder. De lokale principper er opbygget ud fra de fire søjler der udgør be-

skæftigelsesindsatsen på Samsø. De fire søjler er virksomhederne, borgerne, Jobcenteret og civilsam-

fundet. Søjlerne er ikke isolerede, men arbejder i sammenspil for et sammenhængende Samsø i be-

skæftigelse.  

               

 

 

Strategi for indfrielse af ministermålene 

Ved at bruge ministermålene og de lokale beskæftigelsespolitiske fokusområder (markeret i grøn) 

som overordnede politiske mål for beskæftigelsesindsatsen, har Samsø Kommune en retningsgiver 

for strategien for fremtiden. På de følgende sider vil hvert mål blive præsenteret sammen med de 

lokalpolitiske principper på området, hvilke handlinger der vil blive udført samt hvordan beskæfti-

gelsesmålet konkret vil blive udmøntet. 

 

 

 

Virkomhederne: 

Borgerne:

Jobcenter:

Civilsamfund:

Virksomhederne er en vigtig samarbejdspartner i beskæftigelsesindsatsen, og er positive og 
proaktive i opkvalificeringsindsatsen af borgerne på Samsø.

• Borgerne bliver mødt med en håndholdt indsats af jobcenteret, og bliver hjulpet aktivt på vej 
med råd og vejledning, indenfor de lovmæssige rammer der eksisterer.

• Borgerne mødes med en respektfuld og ligeværdig kommunikation, og de individulle ønsker og 
forudsætninger inddrages aktivt i planen for at komme i beskæftigelse.

• Jobcenteret hjælper borgerne videre inden for de lokale beskæftigelsesmæssige rammer, og 
sikrer det gode møde mellem borger og virksomhed.

• Jobcenteret arbejder aktivt for at deres kerneopgave er formuleret til virksomhederne.

• Jobcenteret arbejder for at give borgerne det bedst mulige overblik over lokale 
beskæftigelsesmuligheder på Samsø.

Netværkskontakter i civilsamfundet kan have stor betydning for jobåbninger. Jobcentret fører en 
løbende dialog med civilsamfundet for at afsøge aktuelle beskæftigelsesmuligheder. 
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Ministermål 1: 

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling 

 

På Samsø mener vi at de ledige får en værdig sagsbehandling, hvor vi på bedst mulig vis tager hånd 

om borgerens konkrete situation og støtter dem i deres ledighedsforløb. Sagsbehandling kan dog altid 

blive bedre for den enkelte borger, og derfor vil vi foranlediget af ministermålet igangsætte en bru-

gerundersøgelse blandt brugerne af Jobcenter Samsø, for at afdække hvordan de mener vi kan give 

en bedre og mere værdig sagsbehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministermål

• Borgerne i Samsø Kommune har ret til værdig sagsbehandling.

Lokalpolitiske 
principper

• Borgerne bliver mødt med en håndholdt indsats af jobcenteret, og bliver hjulpet aktivt på vej med råd 
og vejledning, indenfor de lovmæssige rammer der eksisterer

•Jobcenteret hjælper borgerne videre inden for de lokale beskæftigelsesmæssige rammer, og sikrer det 
gode møde mellem borger og virksomhed.

Handlinger

•Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse i Jobcenter Samsø i 2023.

Mål

• At Jobcenter Samsø har afdækket behovet for strukturelle ændringer i jobcenteret igennem 
brugertilfredshedsundersøgelse.

• At Jobcenter Samsø ikke får nogle klager fra borgere der har været i kontakt med jobcenteret.
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Ministermål 2 og 5, samt lokalt  

beskæftigelsespolitisk fokusområde: 

Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal 

sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 

 

Forvaltningen har valgt at slå målene og strategien for mål 2 og 5 sammen, da vi mener at der er en 

sammenhæng imellem opkvalificering af ledige og virksomhedernes adgang til nødvendig og kvali-

ficeret arbejdskraft. Hvis vi kan løfte indsatserne kan vi lykkes med at skabe et arbejdsmarked, hvor 

de ledige bliver opkvalificeret og sikrer lokale virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Opkvalifice-

ring kan være mange ting, herunder sprogskoleforløb, praktikforløb, Jobcenterets CV-kursus, løntil-

skud og længere kurser. Igennem 2022 har især CV-kurset ’Job i sigte’ og nyttejobordningen der blev 

indført i 2020 vist sig som effektive for at få ledige i arbejde. Jobcenteret har således ingen i nyttejob 

pr. august 2022, da borgere ofte når at finde et arbejde når de bliver visiteret til nyttejob. 

Det er vigtigt med en intensiv virksomhedsrettet indsats, både igennem traditionelle og utraditionelle 

kanaler, så Samsø Kommune er på forkant med hvilke profiler og kvalifikationer der efterspørges 

lokalt. Et styrket samarbejde går således begge veje, og betyder også at vi kan tydeliggøre over for 

virksomhederne i hvilket omfang et godt samarbejde kan hjælpe alle. Det betyder at vi: 

• På kort sigt kan opkvalificere og formidle Jobcenter Samsøs målgrupper til virksomhederne. 

• På lang sigt kan tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft på Samsø. 

 

 

Ministermål

•Flere ledige skal opkvalificeres og virksomhederne skal sikres den 
nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Lokalpolitiske 
principper

•Virksomhederne er en vigtig samarbejdspartner i beskæftigelsesindsatsen, og er positive og 
proaktive om opkvalificering af borgerne på Samsø.

•Jobcenteret arbejder aktivt for at deres kerneopgave er formuleret til virksomhederne.

•Borgerne bliver mødt med en håndholdt indsats af jobcenteret, og bliver hjulpet aktivt på vej 
med råd og vejledning, indenfor de lovmæssige rammer der eksisterer

Handlinger

•At Jobcenter Samsø har en proaktiv dialog virksomhederne og at jobcenterets 
virksomhedskonsulent udvikler en strategi for individuel virksomhedskontakt.

Mål

•10 påbegyndte opkvalificeringsforløb for borgere i 2023, for hhv. a-dagpenge-, 
kontanthjælps-, eller uddannelseshjælpmodtagere.

• At Jobcenteret opretholder kvaliteten i CV-værkstedet

•Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Det vil både ske 
ved flere virksomhedsbesøg samt ved at hjælpe vækstende virksomheder med at blive 
bedre til at tiltrække arbejdskraft fra fastlandet.
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Ministermål 3 samt  

beskæftigelsespolitisk fokusområde: 

Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal 

være selvforsørgende 

 

I 2022 var Jobcenterets mål at gå fra tre til én borger på Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, hvilket 

også nåede at lykkes inden den russiske invasion af Ukraine. De tilbageværende på ydelsen var syrere, 

og i denne gruppe har der ikke været større udfordringer i forhold ift. At få flygtninge og familiesam-

menførte i beskæftigelse. Dette skyldes primært det relativt lille antal flygtninge og familiesammen-

førte der er. Efter februar 2022 er situationen ændret og Samsø har pr. august 36 flygtninge fra Ukra-

ine.  

I 2021-22 har der været et fornyet fokus på sprogskolen, der både har ført til en revidering af under-

visningen, samt oprettelsen af et nyt virksomhedsrettet forløb i samarbejde med en række store virk-

somheder og VUC. Der er for nuværende 14 borgere på sprogkursus igennem VUC, og dette er for-

håbentlig kun begyndelsen. Derudover er mange af ukrainerne startet i den kommunale sprogskole, 

hvilket vi forventer vil styrke deres vej i job.   

På integrationsområdet vil jobcentret fortsat arbejde med en helhedsorienteret og virksomhedsrettet 

indsats til flygtningene. 

 

 

 

 

Ministermål

• Flere flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge skal være selvforsørgende.

Lokalpolitiske 
principper

•Jobcenteret arbejder for at give det bedst mulige overblik over lokale 
beskæftigelsesmuligheder på Samsø.

•Virksomhederne er en vigtig samarbejdspartner i beskæftigelsesindsatsen, og er positive og 
proaktive om opkvalificering af borgerne på Samsø.

Handlinger

•En vedblivende fokus på sprogindsatsen på Samsø, der skal sikre en fleksibel adgang til 
sprogundervisning på Samsø. Indsatsen skal både sikre en mere effektiv udslusning til det 
lokale arbejdsmarked og styrket integration.

Mål

• Ved udgangen af 2023 har 4 ukrainere bestået en modultest på sprogskolen, hvilket giver 
resultattilskud til sprogskolen.
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Ministermål 4:  

Flere personer med handicap1 skal i beskæftigelse 

 

 

Jobcenter Samsø vil have fokus på en styrkelse af samarbejdet på tværs af fagområderne i Samsø 

Kommune – bl.a. arbejdsmarkedsområdet, voksenhandicap- og psykiatri, sundhedsafdelingen og 

mentorkorpset med borgerne i centrum. Herunder vil vi gå i dialog med relevante aktører inden for 

handicapområdet med henblik på at undersøge særlige initiativer samt råd og vejledning.  

Jobcenter Samsø møder generelt et samarbejdsvilligt arbejdsmarked på Samsø, der tager hånd om 

de borgere der ikke har mulighed for at arbejde et ordinært arbejde. Det ses blandt andet tydeligt 

ved antallet af fleksjobbere på Samsø (5.2% af befolkningen på Samsø ml. 16-66 år, hvilket er det 

højeste antal i Østjylland).  

 

 

 

 

 

 
1 Med handicap forstås personer der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, 
som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med 
andre.  

Ministermål

•Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Lokalpolitiske 
principper

•Borgerne bliver mødt med en håndholdt indsats af jobcenteret, og bliver hjulpet aktivt på vej med råd 
og vejledning, indenfor de lovmæssige rammer der eksisterer

•Medarbejderne i jobcenteren har en optimistisk tilgang og hjælper borgeren med at finde ind til deres 
ressourcer. 

Handlinger

•Jobcenter Samsø vil begynde at arbejde mere intensivt med forebyggende indsatser for psykiske 
handicap, herunder undersøge mulighederne for coach/psykologstøtte i forbindelse med 
sygemeldinger, for at undgå at at borgere i sidste ende bliver så syge, at de bliver nødt til at få tildelt 
fleksjob.

Mål

•Samsø Kommune vil fortsætte arbejdet med at formidle jobs til borgere med handicap, og møde 
borgere med en håndholdt indsats så de kan blive hjulpet aktivt på vej.

•Jobcenter Samsø vil få 5 personer med handicap i beskæftigelse i 2023


