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Indsats- og aktiveringsstrategi

Indsats- og aktiveringsstrategien – hvorfor?
–

Indsats- og aktiveringsstrategien beskriver hvilke principper, der gør sig gældende i
samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere.

–

Samtidig beskriver den hvilke redskaber inden for hver enkelt målgruppe, Center for
Arbejdsmarked vil bringe i anvendelse for, at borgeren opnår fast tilknytning til
arbejdsmarkedet.

–

Strategien har, blandt andet, til formål at beskrive, hvilken betydning forenklingsreformen har
for tilrettelæggelsen af C-ARBs indsatser og strategier.

–

Det forventes, at forenklingsreformen vil frigive ressourcer til at skrue op for den
virksomhedsrettede indsats og således muliggøre en mere håndholdt indsats for den enkelte
borger.

I indsats- og aktiveringsstrategien er der fokus på den fælles jobrettede indsats på tværs af alle
målgrupper samt særligt fokus på forenklingsreformens betydning for:

q Samtaler
q CV
q Indsats
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Den fælles jobrettede indsats
Fælles for alle målgrupper gælder det, at Center for Arbejdsmarked vil tilvejebringe et fortsat
fokus på den jobrettede indsats.

Jobparate
Ikke-jobparate
Sygedagpenge og
jobafklaring
Unge
Integration

•Tidlig og virksomhedsrettet indsats
•Undgå langtidsledighed
•'Venden i døren'
•Fokus på job gennem samtaler og CV
•Helhedsorienteret og tværfaglig indsats
•'Virkeligheden virker'- fokus på virksomhedspraktik
•Fokus på borgerens progression
•Tidlig og virksomhedsrettet indsats
•Nedbringelse af antallet af sager via tidlig indsats
•Skift fra myndighedsfunktion til virksomshedsvendt serviceorgan
•Tværfaglig og sammenhængende indsats med de forskellige aktører i den unges
liv

•Fokus på den unges drømme
•Beskæftigelsesrettet integrationsfokus på matchet mellem virksomhederne og
målgruppens kompetencer

•Fokus på iværksætteri
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Den fælles jobrettede indsats

Det jobrettede fokus. Også for de borgere, som er længst
fra arbejdsmarkedet
For de borgere, hvor komplekse problemstillinger er en barriere for at komme ud på
arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at der ydes en helhedsorienteret indsats med en
opmærksomhed på borgerens forskelligartede problemstillinger.
Forenklingsreformen giver mulighed for at afholde samtaler efter behov og de mest
udsatte borgere får således mulighed for hyppige samtaler med øget fokus på form og
indhold. Vi ved, at samtaler virker for alle målgrupper- også de borgere, som er længst
væk fra arbejdsmarkedet.
Indsats- og aktiveringsstrategien lægger op til, at der igennem samtaler med borgeren,
er fokus på match mellem borgerens kompetencer, ressourcer og muligheder på
arbejdsmarkedet.
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