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Side 2 

 

Opfølgning på beskæftigelsesstrategiens 
mål 
 
Opfølgningen på beskæftigelsesstrategien tager afsæt i Ballerup Kommunes Vision 
2029, Strategi for Sammenhængende Borgerforløb og egne principper for beskæfti-
gelsesindsatsen. Derudover er der i udvælgelsen af nøgletal skelet til beskæftigel-
sesministerens årlige mål, så disse så vidt muligt er inkorporeret.  
 
Kernen af målene er at kunne følge om beskæftigelsesindsatsen understøtter et 
godt liv med arbejde for kommunens borgere, og om virksomhederne får den rette 
støtte til at få kvalificeret arbejdskraft. 
 
I den reviderede beskæftigelsesstrategien, der er godkendt af Erhvervs- og Be-
skæftigelsesudvalget i november 2022, fremgår fem strategiske fokusområder hver 
med et tilhørende mål.  
 
Målene tager dels udgangspunkt i borgeres og virksomheders oplevelse af samar-
bejdet med Ballerup Kommune på beskæftigelsesområdet, dels et behov for resul-
tatskabelse.  
 
I indeværende bilag præsenteres for hver af beskæftigelsesstrategiens fem fokus-
områder et nøgletal samt en række underliggende indikatorer.  
 
Nøgletallene skal sikre, at det i dagligdagen er muligt for ledere og medarbejdere at 
følge op på og tilpasse indsatsen efter de strategiske målsætninger. Indikatorerne 
skal sikre et fokus på de områder og indsatser, som anses for afgørende i forhold til 
at nå de strategiske mål.  
 
De fem strategiske mål, nøgletal og tilhørende indikatorer skal fungere som red-
skab til prioritering i beskæftigelsesindsatsen i Ballerup Kommune. Som grundlag 
for styring og udvikling af den samlede beskæftigelsesindsats i Ballerup Kommune 
følges i anden sammenhæng også de områder og indsatser, som ikke er indeholdt i 
beskæftigelsesstrategien.  
 
Herunder følger en præsentation af nøgletal og indikatorer for beskæftigelsesstrate-
giens fem mål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Side 3 

 

Oversigt 
Fokusom-
råde 

Indikatorer Bemærkninger 

Overordnet Ledighedsprocenten fordelt på alder (seneste måned) Er tilføjet siden 
den oprindelige 
beskæftigelses-
strategi efter øn-
ske fra udvalget 
om nogle helt 
overordnede indi-
katorer på ledig-
hedsudviklingen 

 
Procentvis udvikling i antallet af borgere på forsørgelse 
(seneste 12 måneder) 

   

Samarbejde i 
øjenhøjde – 
relationer og 
resultater 

Andelen af borgere, der overgår til selvforsørgelse eller 
starter i et virksomhedsrettet tilbud 

Det er ikke en nu-
anceret opgørelse, 
da den eksempel-
vis ikke tager 
højde for målgrup-
pesammensætnin-
gen, men giver en 
indikation. 

 Andel placeringer oprettet til tiden  

 
Andelen borgere, der har en booket samtale eller mod-
taget frist for selvbook 

 

 
Andelen af ledige borgere der modtager et aktivt tilbud 
inden for de første 
13 ugers ledighed 

 

 

UDGÅR: Gennemsnitligt antal samtaler, som svarer til 
minimum fire samtaler pr. fuldtidsledig i første halvår 
af ledighedsperioden, og efterfølgende fire samtaler pr. 
år 
 
ERSTATES MED: Andelen af borgere med færre end 4 
samtaler inden for de første 6 måneder skal være mini-
mum 80 pct. (Jobindsats) 

Lettere at trække og 
i overensstemmelse 
med, hvad vi bliver 
målt på af STAR 

 
Samarbejdsgraden mellem Ballerup Kommune og virk-
somheder, hhv. i og udenfor Ballerup Kommune 

 

   

Forsikrede 
ledige bor-
gere 

Blandt de ti kommuner i Region Hovedstaden, som har 
den laveste andel af fuldtidsledige i pct. af samtlige for-
sikrede borgere 

 

 
Andelen af forsikrede ledige borgere, som fortsat mod-
tager dagpenge 13 uger efter første ledighedsdag, skal 
nedbringes til nationalt niveau 

 

 
Andelen af langtidsledige borgere skal nedbringes til 
landsniveau 

 

 
Andelen af forsikrede ledige i virksomhedsrettede til-
bud skal op på landsniveau 

 

 Ny: Andelen af sygemeldte borgere (målt i pct. af ar-
bejdsstyrken) skal holdes under landsgennemsnittet 

Tilføjes indikato-
rer, der går på sy-
gedagpenge og 
jobafklaring (også 
selvom det ikke 
udelukkende er 
forsikrede ledige) 

 Ny: Andelen af delvis raskmeldte borgere 

   

Borgere med 
udfordringer 
ud over le-
dighed 

Andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 
borgere i ressourceforløb, som er i løntilskud, virksom-
hedspraktik eller lønnede timer, skal op på landsgen-
nemsnittet 

 



 

 
Side 4 

 

 Ny: Fleksjobledigheden skal ned på landsgennemsnittet Tilføjelse 

 Ny: Tilkendelse af førtidspension (udvikling over år) Tilføjelse 

   

Unge bor-
gere 

Andelen af unge (25-29 år) i Ballerup Kommune, som 
har fuldført en erhvervskompetencegivende, skal op på 
nationalt niveau 

 

 Andelen af unge (18-29 år), som er på uddannelses-
hjælp, skal nedbringes til det nationale niveau 

 

 
Søgning til erhvervsuddannelse (EUD) skal nå den nati-
onale målsætning 

 

 
25 pct. af uddannelseshjælpsmodtagere skal være i 
virksomhedsrettede tilbud 

 

   

Borgere med 
ikke-vestlig 
baggrund 

Andelen af offentligt forsørgede fordelt på herkomst og 
målgruppe 

 

 
Andelen af offentligt forsørgede fordelt på herkomst, 
målgruppe og køn 

 

 

Andelen af jobparate borgere med ikke-vestlig bag-
grund, som fortsat modtager ydelse 13 uger efter før-
ste ledighedsdag, skal på niveau med andelen af 
jobparate borgere med dansk og vestlig herkomst 

 

 
Ledige med ikke-vestlig baggrund skal i lige så høj 
grad som de resterende ledige i virksomhedsrettede til-
bud 

Laves om så det 
fremover opgøres 
på målgruppeni-
veau (3-4 grup-
per), da det gamle 
udtræk ikke læn-
gere er muligt 

 
Udgår: Varighed af afsluttede sager for ledige med 
ikke-vestlig baggrund skal svare til den resterende 
gruppe af lediges sagsvarighed 

Vi har ikke læn-
gere adgang til 
disse data og den 
må derfor sløjfes 
for nuværende. 
Hvis der igen kom-
mer adgang til 
disse (eller lig-
nende data) med-
tages de igen. 

 
Der skal være sammenlignelighed i sanktioneringsgra-
den på tværs af baggrund 

 

 


