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Neden for redegøres for status på indsatser beskrevet i beskæftigelsesplanen.
Opfølgning på ministermål
Ministermål: Virksomhedsrettet aktivering for jobparate skal øges og virksomheder
skal sikres nødvendig og kvalificeret arbejdskraft
Der er fokus på et tæt samarbejde mellem Jobcenter Ballerup og virksomheder i
Ballerup Kommune, og stadigt flere jobparate er i virksomhedsrettet aktivering. I 1.
kvartal 2019 er 9,3 pct. af de jobparate i virksomhedspraktik. Det er en stigning på
2 procentpoint siden 1. kvartal 2018.
Ministermål: Ufaglærte skal opkvalificeres og særligt inden for områder med mangel på arbejdskraft
Uddannelsesniveauet for ufaglærte jobparate borgere højnes gennem brug af uddannelse, som er rettet mod brancher med høj efterspørgsel på arbejdskraft. Midler
fra puljen til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje prioriteres til at opkvalificere ledige, som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Midlerne fra de to puljer bliver brugt fuldt ud.
Ministermål: Flere unge skal i ordinær uddannelse
Antallet af unge, som starter i ordinær uddannelse, holder sig i 2019 på samme niveau som i 2018 på omkring 40 personer i kvartalet. Andelen af unge, som starter i
ordinær uddannelse, stiger derimod fra 2018 til 2019, hvor antallet af unge på uddannelseshjælp i alt er faldet med omkring 10,0 pct.
Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Jobcenter Ballerup arbejder med en helheds- og arbejdsmarkedsorienteret integrationsindsats, som har selvforsørgelse som målsætning. 49,0 pct. af flygtninge og
familiesammenførte i Ballerup Kommune er i juli 2019 i beskæftigelse. Det er 6,5
procentpoint højere end landsgennemsnittet og en stigning på 6,0 procentpoint siden juli 2018.
Ministermål: Flere jobparate på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal blive jobparate eller komme i beskæftigelse
Andelen af beskæftigede personer, samt personer, der er gået fra at være aktivitetsparate til at være jobparate, (ministermål) har i 2019 ligget forholdsvist stabilt

omkring 12 pct. og uden væsentlig ændring fra 2018. Det samme har andelen for
hele landet. Antallet af personer, som er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller
integrationsydelse, er til gengæld reduceret med 10 pct. svarende til 100 personer
fra april 2018 til april 2019.
Ministermål: Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
På udvalgsmødet d. 14. august 2019 blev Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteret om, at kontrolgruppens indsatsområde i 2019 ligesom i 2018 er stikprøver i
forhold til berettiget modtagelse af kontanthjælp, enlige forsørgere, der modtager
økonomisk friplads samt selvstændige, der modtager sygedagpenge. I 2019 vil der
derudover være fokus på borgere på c/o-adresser, som modtager ydelser efter serviceloven.
Ministermål: Udsatte ledige skal have en indsats og indgå langvarig passiv forsørgelse.
Andelen af langtidsledige, som modtager virksomhedsrettede tilbud inden for seks
måneder (ministermål), er gennemsnitligt 33,9 pct. i første halvår af 2019. Det er
en stigning på 4,3 procentpoint fra første halvår af 2018.
Ministermål: Flere ledige med handicap skal i beskæftigelse
Som det fremgår af beskæftigelsesplanen, arbejdes der målrettet med at hjælpe borgere, som er bevilget fleks- eller skånejob, ind på arbejdsmarkedet. I andet kvartal
2019 er 500 personer i fleksjob. Det er 55 flere personer i forhold til andet kvartal
2018, hvilket svarer til en stigning på 12,3 pct.
Derudover har Jobcenter Ballerup et særligt fokus på borgere med autisme, som
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev orienteret om på udvalgsmøde d. 11. juni
2019. På samme møde blev der orienteret om, at indsatser for borgere med autisme
overgår til centrets almindelige indsats.
Opfølgning på andre indsatser og fokusområder
Antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring skal nedbringes
Ballerup Kommune skal frem til 2021 reducere andelen af arbejdsstyrken i sygedagpenge- eller jobafklaringsforløb fra 3,8 til 3,2 pct.
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er løbende blevet orienteret om indsatser
samt udviklingen på området. Senest på mødet d. 8. oktober 2019 i forbindelse
med opfølgning på omstillingscases til budget 2019.
Indsatsen for borgere med ikke-vestlig baggrund
På udvalgsmødet d. 8. oktober 2019 modtog udvalget en foreløbig status på indsatsen for borgere med ikke-vestlig baggrund. Udvalget blev orienteret om, at Center
for Arbejdsmarked arbejder med implementering af særligt tilrettelagte forløb for
kvinder med ikke-etnisk baggrund i samarbejde med socialøkonomisk virksomhed
Huset Venture og anden aktør Marselisborg.
Derudover arbejdes der med en indsats mod at borgerne opnår selvforsørgelse ved
at blive selvstændige iværksættere.
Center for Arbejdsmarkedets iværksætterikonsulent står for indsatsen, der favner
alle borgere, også borgere med anden etnisk baggrund, der er motiverede for at
deltage i iværksætterforløbet og med særlig fokus på kvinder. Iværksætterforløbet
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er bl.a. med til at klæde borgeren på til at starte egen virksomhed. Udbyttet af forløbet er således, at borgeren står med en færdig forretningsplan og et budget, som
vil være udgangspunktet for en solid opstart af egen virksomhed. Tilbagemeldingen
fra de deltagende borgere har været yderst positiv.
Repatriering
Ballerup Kommune har fokus på at vejlede borgere i repatriering. I 2019 blev der
igangsat undervisning i repatriering af primære medarbejdere samt manuel udsøgning af målgruppen. Derudover blev der implementeret en repatrieringskampagne,
som indeholder videreformidling af viden til øvrige medarbejdere, temamøder for
borgere samt udbredelse af informationsmateriale.
Sammenhængende udviklingsforløb for børn og unge i alderen 15-30 år
Arbejdet med en sammenhængende ungeindsats er påbegyndt. På Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget møde d. 14. august 2019 blev udvalget præsenteret for en
analyseproces med overordnet fokus på en tilpasning af tilbud, så de understøtter
det almene område og bidrager til udvikling af det specialiserede.
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