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Beskæftigelsesplan 2022 
 
 
 
 
Beskæftigelsesplan 2022 for Ballerup Kommune består af hovedelementerne fra 
den beskæftigelsesstrategi, som Ballerup Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelses-
udvalg har vedtaget i oktober 2020. 
 
Strategien danner rammen for det fremadrettede arbejde med de ledige borgere i 
Ballerup Kommune. 
 
Beskæftigelsesstrategien er formuleret med udgangspunkt i en række hovedprin-
cipper, der tilsammen skal tydeliggøre, hvad den enkelte borger skal opleve, når 
man er i kontakt med beskæftigelsesområdet i Ballerup Kommune og samtidig 

være retningsgivende for medarbejderne på området. 
 
Beskæftigelsesstrategien er et dynamisk dokument, der kan ændres og tilpasses i 
henhold til udviklingen på arbejdsmarkedet samt politiske beslutninger. 
 
For at sikre bedre beskæftigelseseffekter for borgerne er der i beskæftigelsesstrate-
gien udpeget fem fokusområder og de 5 udmeldte ministermål er indarbejdet i de 
fem fokusområder og der er: 
 

 Samarbejde i øjenhøjde – relationer og resultater 
 Forsikrede ledige borgere  
 Borgere med udfordringer ud over ledighed  
 Unge borgere 
 Borgere med ikke-vestlig baggrund 

 
Endvidere er det et lovkrav, at der i beskæftigelsesplanen fra 1.1.2020 indgår en 
beskrivelse af, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om re-
patriering jf. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrierings-
loven og forskellige andre love (L140), der blev vedtaget 21. februar 2019.  
 
Dette er beskrevet i afsnittet nedenfor. 
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Repatrieringsindsatsen i Ballerup Kommune 
 

Det er lovkrav, at der i beskæftigelsesplanen fra 1.1.2020 indgår en beskrivelse af, 
hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering jf. Lov 
om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskel-
lige andre love (L140), der blev vedtaget 21. februar 2019. 
 
Ballerup Kommune har per 01.08.2021 tre vejledningsforpligtelser over for borgere, 
som er omfattet af repatrieringslovens målgruppe: 
 

 En generel pligt til at vejlede borgere, når det vurderes relevant  
 En systematisk vejledningspligt ved alle kontraktsamtaler med nyankommne 

udlændinge, som er program omfattede. 
 En dedikeret vejledningspligt, som skal gennemføres ved særskilte samtaler 

hver andet år for en udvalgt gruppe  
 
Dette gøres konkret ved, at: 
 

 Den generelle vejledning i Ballerup sker primært i forbindelse med henven-
delser fra borgere, som ønsker at få viden om deres muligheder for repatrie-
ring. Information og repatriering er også lagt ud på kommunens hjemmeside  

 Systematisk vejledning om repatriering indgår som et punkt til hver kon-
traktsamtale med en borger i målgruppen. Vejledningen varetages i praksis 
af jobrådgiverne i arbejdsmarkedscentrets integrationsteamet, og vejlednin-

gens form og indhold tilpasses til den enkelte borger. 
 Dedikeret vejledningspligt håndteres ved løbende screening og indkaldelse 

af borgere i målgruppen som særskilte vejledningssamtaler. Dette varetages 
af kommunens Center for Arbejdsmarked. 

 
Der føres løbende tilsyn med Kommunes arbejde med systematisk og dedikeret 
vejledning om repatriering. Kommunen har endvidere i perioden 2020-2021 gen-
nemført en særlig indsats for opkvalificere alle medarbejdere i kommunen til at va-

retage vejledning og rådgivning om repatriering.  
 
Kommunens integrationsteam vil fortsat understøtte kommunens medarbejdere 
med nyheder, informationsmaterialer til borgerne og sparring i forhold til at vare-
tage kommunens vejledningsforpligtelser.  
 


