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Forord 
Det går godt på arbejdsmarkedsområdet i Vejen Kommune! 
 
Vi har i lange perioder af 2022 haft topplacering med en meget lav ledighed. Det 
er vi stolte af, for det er vigtigt at flest mulige bliver en del af arbejdsmarkedet. 
Det er til gavn for kommunens virksomheder og også for kommunes borgere, der 
får mulighed for at bruge deres ressourcer på arbejdsmarkedet.  
 
Vores virksomheder efterspørger fortsat arbejdskraft, og mange forventer at 
skulle rekruttere nye medarbejdere de kommende måneder.  Og derfor er det lige 
nu en stor mulighed for at få sat endnu mere fokus på, at alle borgere i Vejen 
Kommune får mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet. Uanset om det er i helt 
ordinære job, på fuld tid eller færre timer, i form af et fleksjob eller et job med 
løntilskud som førtidspensionist.  
 

 

Der er brug for alle hænder og vi må finde muligheder og løsninger for, hvordan vi skaber det gode match mellem 
virksomhederne og den arbejdskraft, der fortsat er til rådighed.  Det gælder også for de ukrainske flygtninge, som 
vi har modtaget i løbet af 2022.  Vi møder flygtninge som er meget motiverede for at indgå på det danske 
arbejdsmarked, og der ligger en opgave i at finde veje til det rette match mellem den enkeltes kompetencer og 
virksomhederne i Vejen Kommune.   
 
Vi vil have en beskæftigelsesindsats, der understøtter hele Vejen Kommunes udvikling og mulighed for vækst. 
Beskæftigelsesplanen skal understøtte initiativerne i Vejen Kommunes Vækststrategi, som er udviklet i samarbejde 
med virksomheder, arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner.  
 
Vi står også i en situation med en vis usikkerhed for, hvad den kommende tid bringer. Hvordan vil det gå med  
inflation? Vil virksomhederne være nødt til at slå bremserne i?  Vi kan være ret sikre på, at noget kommer til at ske.  
Vi føler os godt rustet til at tage de udfordringer op der måtte komme.  Vi tror på, at vi også i svære perioder kan 
skabe gode løsninger i et udviklende samarbejde med kommunes virksomheder, kommunes borgere, 
arbejdsmarkedets parter, andre afdelinger i Vejen Kommune og andre eksterne samarbejdspartnere.  
 
Den 24. juni blev der indgået en ny aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Delaftalen sætter endnu en 
gang fokus på en målrettet brug af virksomhedsrettede tilbud i indsatsen overfor ledige og sygemeldte, som skal 
tilbage i beskæftigelse. Vi står godt rustet i Vejen Kommune for at løfte den opgave.  Vi har målrettet vores tilbud 
til at være mest muligt rettet mod virksomhederne, vi har et godt samarbejde med vores virksomheder, 
arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutioner. Vi er i gang med  at afprøve nye løsninger og metoder – både 
når det gælder digitale løsninger og det personlige møde med virksomheder og borgere.  
 
Vi er klar på at tilgå opgaver på sædvanlig vis – med en dynamisk tilgang og i et tæt samarbejde med de relevante 
parter og ud fra en tro på, at vi skal gøre det, der virker!   
 
 

Morten Thorøe, Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 
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Strategi for samarbejde med virksomhederne  
 

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker med denne strategi at understøtte Vejen Kommunes pejlemærker for 2022-

2025. Udvalget ønsker at skabe grundlag for et tæt samarbejde med virksomhederne. Vi ønsker i fællesskab at se på de 

muligheder, vi har for at fremme og opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft - både her og nu og på længere sigt.   

Udvalget for arbejdsmarked og integration ser samarbejdet med virksomhederne som en af Jobcentrets kerneopgaver.  

Jobcentret vil for udvalgte målgrupper understøtte virksomhedernes rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.  

Jobcentret vil i samarbejde med virksomhederne arbejde for fastholdelse af medarbejdere i forbindelse med sygdom.  

Jobcentret vil samarbejde med udvalgte virksomheder omkring inklusion af borgere, hvis arbejdsevne skal udvikles eller er på et 

nedsat niveau.  

Der arbejdes ud fra følgende principper:  

• Jobcentret skal levere en systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft  

• Jobcentret skal levere en professionel og tidlig indsats i forhold til at fastholde medarbejdere ved sygdom m.v.  

• Jobcentret skal være en væsentlig samarbejdspartner i forhold til virksomhedernes opkvalificering og uddannelse af 
medarbejdere  

• Virksomhederne skal opleve et ubureaukratisk samarbejde med Jobcentret  

• Jobcentret skal være så tilgængeligt som muligt for virksomhederne   

• Jobcentret vil være i dialog med udvalgte virksomheder omkring inklusion af borgere, hvor der er brug for en særlig 
indsats for at de kan indgå på arbejdsmarkedet.  
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Mål for virksomhedssamarbejdet 2023: 
Mål: Indsatser og resultatmål  

 
Kvalificeret arbejdskraft til 
virksomhederne i Vejen Kommune I  

Vi vil anvende opkvalificering for alle målgrupper og vi vil samarbejde med 
virksomhederne om at dække deres behov for kvalificeret arbejdskraft.  
 
Vi vil målrette opkvalificering primært mod brancher, hvor der er job  nu, 
og hvor der forventes job fremadrettet.  Vi vil tage udgangspunkt i både 
arbejdsmarkedsbalancen og dialogen med Vejen Kommunes virksomheder 
omkring konkrete lokale behov.  
 

 April 2021 Mål: Maj 2023 

Andel personer, som 
har påbegyndt et 
opkvalificeringsforløb   

3,3% 5% 

  *jobindsats – ministermål  

Tidlig indsats og fastholdelse af 
sygemeldte   
 
 
 

Jobcentret tilbyder en fastholdelsesindsats til virksomheder, hvor 
medarbejdere er i risiko for sygemelding.  
 
Jobcentret prioriterer en tidlig indsats omkring sygemeldte.  Jobcentret 
screener ny-sygemeldte for, hvor der er behov for inddragelse af 
virksomheden, så der tidligt sættes ind med en målrettet understøttende 
indsats, og flere sygemeldte kan opnå en delvis raskmelding eller 
praktik/løntilskud.    
Mål – andelen fastholdes på et højt niveau:  

 Marts 
2022 

 Mål : Marts 
2023 

 Vejen  Landsplan Vejen  

Andel personer, som har 
fået virksomhedsrettet 
tilbud inden udgangen af 
13. sygefraværsuge  

50% 35% 52% 

*jobindsats: omfatter personer, der har fået et virksomhedsrettet tilbud, løntilskud, praktik 

eller delvis raskmelding inden udgangen af den 13. uge med sygedagpenge.  
 

Styrket fokus på jobformidling  
 
 
 
 
 

Jobcentret indgår i 2022 -2024 i projekt styrket jobformidling via STAR. Vi 
vil i den forbindelse arbejde med en styrket jobformidling for flere 
målgrupper. Vi vil sætte fokus på substitutionsmuligheder, anvendelse af 
fleksjob og småjob som en mulighed for virksomhederne til at få den 
nødvendige arbejdskraft.  
 
Vi vil arbejde målrettet med digitale løsninger, der understøtter 
Jobcentrets formidlingsindsats til gavn for virksomheder og borgere.  

Jobcentret yder høj service til 
virksomhederne omkring 
rekruttering og deltager aktivt i 
samarbejde omkring rekruttering i 
Job7.dk  
 
 
 

Jobcenter Vejen indgår i KL’s fælles survey for virksomhedernes tilfredshed 
med samarbejdet med Jobcentret.  Jobcentret vil tage initiativ til dialog 
med de virksomheder, som anfører udfordringer i samarbejdet med 
henblik på læring og udvikling af indsatsen.  
 
Jobcentret vil fortsat indgå i tæt samarbejde omkring rekruttering i Job7.dk 
så virksomhederne får mulighed for én indgang for rekruttering.    
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Strategi for en aktiv indsats  
 

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker med denne strategi at understøtte Vejen Kommunes pejlemærker 

for 2022-2025.  Et bærende princip i Vejen Kommune er, at borgeren som udgangspunkt har ansvar for eget liv. Vi 

har tillid til borgerens evne til at styre eget liv, og vi ønsker at tage udgangspunkt i den enkeltes behov med 

princippet om, at den der kan selv, selv skal bidrage efter evne. Vejen Kommune stiller rammer til rådighed for, at 

borgeren kan træffe gode valg. 

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker med denne strategi at bidrage til en aktiv politik. Målet er, at alle 

borgere får mulighed for at udnytte deres evner, kompetencer og kvalifikationer i et sundt og langt arbejdsliv.   

Beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune vil fortsat fokusere på det, der virker i forhold til at bringe borgere i 

arbejde.  

Jobcentret har som kerneopgave at borgeren er ved roret.  Jobcentret skal understøtte den enkelte borger i at tage 

ejerskab over egen situation og være en aktiv medspiller på vejen tilbage i job under hensyn til gældende lovgivning.  

Vi arbejder på at bibringe borgeren faglige og sociale kompetencer, der kan anvendes på arbejdsmarkedet.  

Der arbejdes ud fra følgende principper:  

• Jobcentret stiller krav til alle jobcentrets målgrupper ud fra en faglig vurdering  

• Jobcentret tilbyder en aktiv indsats i videst mulige omfang  

• Borgere der kan selv, skal selv 

• Jobcentret understøtter en helhedsorienteret og tværfaglig indsats 

• Alle unge motiveres til uddannelse og/eller beskæftigelse  

• Virksomhedsvendt indsats har første prioritet 

• Tidlig indsats for sygemeldte med fokus på arbejdsfastholdelse  

• Den aktive indsats tilrettelægges med henblik på at udvikle og vedligeholde faglige og personlige 
kompetencer 

• Den aktive indsats bidrager også til forebyggelse for sårbare målgrupper 
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Mål for en aktiv indsats 2023:  
Mål  Indsatser og resultatmål  
 
Ordinære timer og virksomhedsvendt indsats   

Virkeligheden virker! Det viser flere projekter og undersøgelser 
gennem de senere år.  
 
Vi vil arbejde målrettet med at opnå ordinære timer som led i 
beskæftigelsesindsatsen for alle målgrupper, og dermed øge 
borgernes grad af selvforsørgelse.   
 
Praktik og løntilskud anvendes som udgangspunkt for at opnå 
løntimer og hel eller delvis selvforsørgelse.  Praktik og løntilskud 
kan for nogen personer anvendes som led i brancheafklaring.  
 
For grupper længere fra arbejdsmarkedet kan praktik og 
løntilskud anvendes til optræning og afdækning af 
arbejdsevnen.  
Mål: Øge andelen af borgere med løntimer:  

Ydelse 1.kvartal 2022  
 

Mål første kvartal 
2023 

Uddannelseshjælp 10,7% 15% 

Kontanthjælp 15,5% 18% 

Ressourceforløb 4,5% 6% 

SH&O* 4,2% 8% 

*selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse 
Fra Jobindsats   
 
Målet vil som udgangspunkt altid være fuld selvforsørgelse.  

 
Opkvalificering som en vej ud af ledighed   
 
 
  

Vi arbejder med en rød tråd i opkvalificering via fokus på 
borgerens basale færdigheder, konkrete kompetencer og gode 
beskæftigelsesmuligheder.  
Vi arbejder med opkvalificering for alle målgrupper og 
Jobcentrets uddannelsesambassadør vil være omdrejningspunkt 
for indsatsen og bistå med konkret vejledning til borgere samt 
videndeling for alle medarbejdere i Jobcentret.  
 
Den enkelte ledige skal inddrages i valg af opkvalificerings-
muligheder og vi vil særlige øge anvendelsen af forløb, hvor der 
er mulighed for en screening af den lediges kompetencer for 
det konkrete forløb.  
 
Konkrete mål:  
Fuld anvendelse af den regionale pulje for opkvalificering.  
Anvendelse af midler fra puljen til uddannelsesløft for både 
forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere. 
dagpengemodtagere.  

En tidlig og aktiv indsats er vigtig.  
  

Andelen af nye ydelsesmodtagere på kontanthjælp, der får et 
tilbud indenfor den første måned skal øges:  

Ydelse  Gennemsnit 
januar-marts 2022  

Mål januar-
marts  2023 

Kontanthjælp 65,3% 70% 

Uddannelseshjælp 57,03% 70% 

  

Særlige indsatser for seniorer  Vi indgår i projekt særlig indsats for seniorer, hvor der i 2023 
arbejdes med udvikling af en særlig indsats i form af et intensivt 
samtaleforløb samt deltagelse i jobklubber for målgruppen.  
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Strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse 
 

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker med denne strategi at understøtte Vejen Kommunes pejlemærker 

for 2022-2025. 

Vejen kommune ønsker, at alle unge skal have en uddannelse med respekt for den enkeltes kompetencer og have 

fast tilknytning til arbejdsmarkedet – også på lang sigt.  

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker med denne strategi, at beskæftigelsesindsatsen understøtter den 

sammenhængende indsats og den unges vej i uddannelse og job.  Samtidig ønsker udvalget, at der sikres et godt 

samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder omkring de unge.  

Målet er, at unge får gennemført en relevant uddannelse og får mulighed for at bruge deres ressourcer på 

arbejdsmarkedet til gavn for den unge og virksomhederne.  

Der arbejdes ud fra følgende principper:  

 

• Vores unge er altid i centrum 

• Vi arbejder med en tidlig forebyggende indsats ud fra en faglig vurdering  

• Vi arbejder med en helhedsorienteret indsats rettet mod uddannelse og beskæftigelse  

• Vi arbejder systematisk med den unge med fokus på kontinuitet og sammenhæng i indsatser omkring den 
unge 

• Vi arbejder med én plan for den unge med retning mod uddannelse og beskæftigelse  

• Vi har fokus på relationer for at skabe succes sammen med unge med svære livsbetingelser 

• Vi inddrager det omgivende samfund 
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Mål for unge i uddannelse og beskæftigelse 2023:  
 
Mål  

 
Indsatser og resultatmål  

 
Tidlig og sammenhængende indsats for 
unge  
 
 

 

Alle unge skal mødes med en forventning om, at de kan 
noget.  Indsatsen skal bygge videre på de ressourcer, som 
den unge har, og være med til at udvikle flere ressourcer 
med henblik på, at den unge hurtigt kommer i uddannelse 
eller arbejde.  
 
I samarbejde med den unge vurderes det, om målet skal 
være uddannelse eller beskæftigelse.  
 
Antallet af unge, der får et virksomhedsrettet tilbud øges:  

Tilbud 1.kvartal 2022 Mål 1. kvartal 2023 

Praktik  38 50 

Løntilskud  7 10 
  
Målet med virksomhedsrettet indsats er, at den unge opnår 
løntimer eller fuld selvforsørgelse via arbejde.  

 
 
Styrket fokus på overgange  
 
Den koordinerede ungeindsats i Vejen – 
Ung Vejen:  
Lov om en kommunal ungeindsats gælder 
unge op til 25 år.  
 
Vejen Kommune har besluttet, at 
principperne for arbejdet i Ung Vejen 
gælder for indsatsen for unge op til 30 år.  
 

 
Der sættes ekstra fokus på samarbejdet mellem afdelinger 
for at lette overgangen fra barn til voksen ved 
gennemførelse af 17 års møder.  
 
Endvidere sættes der ekstra fokus på de unge, der deltager 
i en særlig tilrettelagt uddannelse med henblik på en tidlig 
afklaring af den enkelte unges muligheder på 
arbejdsmarkedet samt en forståelse hos den unge og 
samarbejdspartnere af jobcentrets rolle i samarbejdet.  
 
Samarbejdet med FGU Skolen i Vejen styrkes for at give 
flere unge muligheden for at få en uddannelse, der passer 
til den unges kompetence.  

 
Fastholdelse af unge i ordinær 
beskæftigelse / uddannelse   
 
 

Jobcenter Vejen tilbyder støtte til unge fra ca. 15 år via 
projekt God start på Voksenlivet og ungdomsuddannel-
sesmentor. Jobcenter Vejen tilbyder støtte til unge over 18 
til fastholdelse af uddannelse og beskæftigelse via vores 
uddannelsesguide.  
 
Andelen af unge, der fastholdes i beskæftigelse/ 
selvforsørgelse eller uddannelse 1 måned efter afslutning 
øges:  

 Lønmodtager Uddannelse  Selvforsørgelse 

1.  
kvartal 
2022 

50% 2% 26% 

Mål   1. 
kvartal 
2023 

55% 10% 30% 

  Andel fastholdt efter 3 mdr.-  Opgjort via jobindsats 
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Beskæftigelsespolitiske fokusområder  
 

Den 12. maj 2022 udsendte beskæftigelsesministeren de beskæftigelsespolitiske mål for 2023.  

Beskæftigelsesministeren har besluttet at videreføre de 5 mål fra 2022.   

Beskæftigelsesministeren skriver, at målene har som overordnet formål at understøtte de gode tendenser på det 

danske arbejdsmarked.  Samtidig beskriver han vigtigheden af at holde jobfokus og kontinuitet i 

beskæftigelsesindsatsen i en tid, hvor Danmark er i en uforudsigelig situation.   

 

 

 

 

 

 

 

I Vejen Kommune arbejder vi med opfyldelse af ministermål ud fra de vedtagne strategier for 

beskæftigelsesindsatsen.    Der fastsættes derfor ikke selvstændige mål/måltal for, hvordan vi vil arbejde med alle 

ministermål. 

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling  

2. Flere ledige skal opkvalificeres  

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være 

selvforsørgende  

4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 

kvalificerede arbejdskraft  
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Repatriering  
Formål  Vejledningsindsatsen i Vejen  

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende 
udlændinge, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet 
eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige 
rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende 
tilbage.  
 
Repatrieringsindsatsen skal ses i sammenhæng med 
den kommunale integrationsindsats, fordi et vellykket 
integrationsforløb, hvor udlændingen har bevaret sin 
handleevne, ansvarlighed og engagement i uddannelse, 
arbejde og fritid, er et godt udgangspunkt for en 
tilbagevenden til hjemlandet.  
 
Repatriering kan også være et godt alternativ til 
herboende udlænding, der er dårligt integreret i det 
danske samfund, og for hvem repatriering derfor kan 
udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.  
 
Desuden kan herboende ældre udlændinge have et 
ønske om at tilbringe alderdommen i hjemlandet.  

I Vejen Kommune ydes vejledning om repatriering i 
henhold til repatrieringslovens § 5.  
 
Borger indkaldes til en dedikeret hjemrejsesamtale 
minimum hvert 2. år, hvor der vejledes om mulighed 
for at få støtte, herunder økonomisk støtte, til at vende 
tilbage til hjemlandet/tidligere opholdsland med 
henblik på at bosætte sig der permanent. Den 
dedikerede hjemrejsesamtale gennemføres i Åben 
Rådgivning hos Introduktions- og Udviklingscentret 
(IUC). 
 
Hvis borgerne tilkendegiver, at de ønsker mere viden og 
rådgivning om deres muligheder, vejledes borgeren hos 
IUC om, hvordan de udfylder Dansk Flygtningehjælps 
oplysningsskema. Dansk Flygtningehjælp har ansvaret 
for den egentlige rådgivning om borgerens muligheder.   
 
Henvender en borger sig i Borgerservice, vejledes 
denne ligeledes til at kontakte Dansk Flygtningehjælp. 
IUC behandler konkrete ansøgninger om repatriering.  

Indsatsen for flygtninge og indvandrere  

 
Indsatsen i Vejen Kommune vil understøtte det 
beskæftigelsespolitiske mål om, at flere flygtninge og 
indvandrere bliver selvforsørgende  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resultatmål og succeskriterier  
Vejen Kommune understøtter, at flest mulige flygtninge 
og familiesammenførte bliver selvforsørgende.  
 
VIA IUC gennemføres en række arrangementer med 
introduktion til målgruppen omkring forskellige forhold 
for at give flygtninge og indvandrere det bedste 
fundament for at blive selvforsørgende.  Dette vil ske i 
tæt samarbejde med de frivillige kræfter i Vejen 
Kommune.  
 
Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte i 
beskæftigelse (ministermål) 

Juni 2022 Mål juni 2023 

54,4% 57% 
* Opgørelsen i jobindsats omfatter personer i ustøttet 

lønmodtagerbeskæftigelse i den enkelte måned uanset omfanget af 
beskæftigelsen (måling 2 – ministermål) eller personer i ustøttet 
lønmodtagerbeskæftigelse i mindst 190 timer i kvartalet 

 
I 2022 har Vejen Kommune modtaget et større antal 
Ukrainske flygtninge.  I 2023 vil vi via STARs 
monitoreringsrapport følge andelen af fordrevne 
personer fra Ukraine, som kommer i beskæftigelse.  
 

 Juni 2022 Juni 2023 

Antal personer i  
Beskæftigelse  

 
49 

 
100 
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Samarbejdet med borgerne  

INDSATSOMRÅDE 
 

 

  Borgersamarbejde og borgerinddragelse  

 

 

 

RESULTATMÅL OG SUCCESKRITERIER 
 

Borgerne skal mødes med anerkendelse og 

professionalisme i samarbejdet med Jobcenter Vejen. Alle 

skal opleve en modtagelse og indsats i jobcentret, som er 

meningsfuld og tilrettelagt efter de behov, den enkelte 

har.  

 

Der vil blive gennemført en årlig 

spørgeskemaundersøgelse blandt de forskellige 

målgrupper. Undersøgelsen vil blive målrettet borgerens 

oplevelse af samarbejdet med jobcentret, oplevelse af 

modtagelse, klarhed over aftaler mv.  

 

2 gange årligt gennemføres et kort interview med ca. 50 

borgere umiddelbart efter borgerens jobsamtale, hvor der 

er fokus på borgerens oplevelse af samtalen og idéer og 

ønsker til samarbejdet med jobcentret.   

 

Indsatser og handlinger 

 

Borgers mulighed for selvbooking af deres samtaler er med til at give borgeren indflydelse på 

tilrettelæggelse af eget samtaleforløb.  I 2023 ønsker vi at fastholde at 100% af samtaler med forsikrede 

ledige er selvbookede.  

 

I 2023 udvikles arbejdet med lærings- og feedback kultur som et vigtigt redskab for at holde gode 

samtaler med ledige og sygemeldte med fokus på  

• Jobrettet tilgang  

• Inddragelse af borger  

• Indgåelse af konkrete aftaler og fastsættelse af konkrete mål 

 

   I 2023 vil der være fokus på at jobcentret har de rette digitale værktøjer til at borgere og medarbejdere       

kan løse opgaverne i hverdagen smidigt og målrettet.  I 2022 anvendes følgende værktøjer:  

 

• Digital Jobhelp – en mulighed for borgerne til at tilgå råd og vejledning om jobsøgning hele døgnet 

• Jobmatch -  et samtaleværktøj som understøtter jobrettede samtaler for jobparate og 

aktivitetsparate borgere, og som understøtter synliggørelse af borgers jobsøgning og aftaler med 

Jobcentret  

• STAYINTOUCH – for unge og for ledige længere væk fra arbejdsmarkedet. Værktøjet bidrager til 

en sikker kommunikation.  Skal udvikles til at undersøtte borgere og virksomheder i forbindelse 

med timeregistrering og udvikling i praktikforløb 
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Indsatsen for personer med handicap  

INDSATSOMRÅDE 
 

Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.  

Der findes ikke en samlet registrering af borgere med 

handicap. Handicap er således ofte defineret ud fra 

den enkeltes oplevelse af at have et handicap.  

  

Vejen Kommunes strategier for en aktiv indsats, 

samarbejdet med virksomhederne og omkring unge 

gælder alle borgere, uanset et defineret handicap 

eller ej. Der tages altid udgangspunkt i den enkeltes 

ressourcer og behov.  

 

RESULTATMÅL OG SUCCESKRITERIER 
 

Vi arbejder for at alle borgere skal have mulighed for at udnytte 

deres kompetencer og kvalifikationer i et sundt og langt 

arbejdsliv. Derfor ønsker vi i Vejen Kommune at gribe 

mennesket og ikke diagnosen.  

 

Indsatsen overfor alle Jobcentrets målgrupper tager 

udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og målet er, at den 

enkelte opnår tilknytning til arbejdsmarkedet i videst muligt 

omfang. 

 

I Vejen Kommune samarbejdes med den lokale afdeling af 

Danske Handicaporganisationer for at udveksle idéer, der kan 

styrke indsatsen overfor borgere med handicap. Der arbejdes 

løbende på at etablere fælles aktiviteter, herunder aktiviteter 

med de forskellige interesseorganisationer på området.  

 

 

 

Indsatser og handlinger 

 

Der arbejdes løbende med undervisning i at spotte borgere med funktionsnedsættelse samt  de 

handicapkompenserende ordninger for at sikre viden og anvendelse. Der arbejdes med tidlig inddragelse 

af ergoterapeutisk rådgiver, hvor der er udsigt til behov for kompenserende ordninger 

(hjælpemidler/personlig assistance).   

 

I 2023 arbejdes videre med implementering af den viden og praksis, der er opnået ved deltagelse i 

projektsamarbejde med CABI omkring anvendelse af de kompenserende ordninger for personer med 

kognitive handicap.  

 

Endvidere indgår Vejen Kommune i et samarbejde med Frederiksberg Kommune og LG-Insight om 

branchepakker som en vej til beskæftigelse for personer med handicap.  

 

Virksomhederne vil via nyhedsbreve og ved virksomhedsbesøg blive orienteret om mulighederne for 

kompensation for borgere, der har et handicap, ligesom der vil blive gennemført webinar med oplysning 

om mulighederne for både virksomheder, a-kasser og andre interessenter.  
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Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger  

INDSATSOMRÅDE 
 

Styrke bekæmpelsen af socialt bedrageri og 

fejludbetalinger  

RESULTATMÅL OG SUCCESKRITERIER 
 

Et tæt samarbejde mellem kontrolenheden i borgerservice samt 

ydelses- og jobrådgiverne i Jobcenter Vejen er et fokusområde.  

Der samarbejdes blandt andet om indsatsen for at undgå 

fejludbetalinger samt at bekæmpe socialt bedrageri.   

 

Vi lever op til forventningerne til kommunernes indsats for så 

vidt angår bekæmpelse af fejludbetalinger. Der eksisterer ikke 

et registreringsværktøj til kontrol i forhold til fejludbetalinger.  

 

Vi bekæmper socialt bedrageri på baggrund af register- 

samkøringer, anmeldelser og på baggrund af interne undringer 

fra kommunens afdelinger. Der arbejdes tværfagligt med alle 

kommunens afdelinger og andre myndigheder.   

 

I 2020 har Kontrolenheden registreret tilbagebetalinger på 

4.980.943 kr. og i 2021 på 5.159.475 kr.  

 

 

Indsatser og handlinger 

 

Ud over indsatsen på baggrund af registersamkøringer og henvendelser om socialt bedrageri arbejdes 

der forebyggende i forhold til at undgå fejludbetalinger og bedrageri.  

Der er løbende fokus på at udvikle de interne arbejdsgange for at sikre, at Vejen Kommune lever op til 

forventningerne til kommunernes indsats for så vidt angår bekæmpelse af fejludbetalinger. Der arbejdes 

ud over kontrol med en forebyggende tilgang til opgaven. Den forebyggende indsats iværksættes 

målrettet indenfor forskellige risikoområder.   

Der arbejdes ud fra et læringsperspektiv og gerne temabaseret. Kontrolenheden og Jobcentret har i 

starten af 2022 derfor deltaget i et internt seminar med ekstern underviser i administration af 

flekslønsområdet. 

Seminaret blev gennemført for at få en fælles forståelse af regelsættet på området, således at der kunne 

udarbejdes en arbejdsgangsgangsbeskrivelse til brug for en fælles opkvalificeringsforløb. 

Arbejdsgangsbeskrivelsen og opkvalificeringsforløbet skal sikre en læring, således at misforståelser og fejl 

i administration af flekslønsområdet undgås. 

Denne proces forsættes og skal optimeres i 2023 i forhold 2022.  

Kontrolenheden har fået træffetid i Jobcentret en gang om ugen, hvor det tætte samarbejde med 

ydelsesmedarbejdere kan opretholdes og samarbejdet med jobrådgiverne kan styrkes.  

Sanktionsenheden arbejder med en optimering af arbejdsgange på baggrund af et opkvalificeringsforløb 

gennemført i 2021 samt implementering af nye digitale løsninger, hvor det er muligt.  
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