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Udvalget for erhverv og beskæftigelse har ud-
arbejdet en Erhvervs- og beskæftigelsesplan for 
2022. I planen kan man læse om de erhvervs- og 
beskæftigelsespolitiske udfordringer i Syddjurs 
Kommune, vores politisk vedtagne strategiske 
mål for 2022 og om de indsatser, vi sætter i værk. 
Erhvervs- og beskæftigelsesplanen er dermed 
Syddjurs Kommunes handlingsplan, der skal un-
derstøtte et fleksibelt arbejdsmarked og med-
virke til at indfri vores mål. Planen bygger blandt 
andet på nedenstående fokusområder:  

Fokusområder
• Udviklingen af Syddjurs Kommune skal ske 

på et bæredygtigt grundlag, og økonomisk 
vækst og bæredygtighed skal gå hånd i 
hånd. Missionen er således, at virksomhe-
ders udvikling og jobskabelse skal ske på et 
bæredygtigt grundlag, der danner funda-
ment for vores velfærd. 

• Alle borgere understøttes i at have de bedst 
mulige forudsætninger for at blive og være 
en del af et arbejdsmarked, hvor de kan bi-
drage, føle sig værdsat og trives.  

Erhvervs- og beskæftigelsesplanen danner der-
med grundlaget for de handlinger og tiltag, der 
udmøntes i 2022. Vi iværksætter blandt andet 
en målrettet indsats for at tiltrække flere virk-
somheder til Syddjurs Kommune, vi understøt-
ter iværksættervirksomheder med udviklings-
potentiale, og vi vil være i tæt dialog med de 
lokale virksomheder.  
 
Planen beskriver også, hvordan vi vil sikre en 
god dialog med borgerne – vi vil fortsat arbej-
de for at sikre en god kobling mellem borgernes 
ønsker til job og uddannelse med vores viden 
om, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. 
Endelig vil vi fastholde vores fokus på opkvalifi-
cering af borgerne rettet mod de job, der findes, 
iværksættelse af virksomme ungeindsatser og 
en tidlig indsats overfor sygemeldte borgere.  

God læselyst

Gunnar Sørensen, Udvalgsformand for Udval-
get for erhverv og beskæftigelse.

Forord
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Med afsæt i Byrådets Erhvervs- og beskæftigelses-
politik 2019-2022 vises vejen for en stærk sammen-
hængskraft mellem erhvervsudvikling, beskæftigelse 
og  arbejdskraft.

Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken udmøntes via 
en treårig plan, der består af to dele.

Del 1 beskriver 

• Den aktuelle situation for arbejdsmarkedet, 
 arbejdsstyrken og beskæftigelsen, samt poten-
tialer og fokus i planens virketid.

• Sammenhængen til Erhvervs- og beskæftigel-
sespolitik 2019-2022.

• Overordnede mål for indsatsen.

Del 2 beskriver: 

• Treårig handlingsplan, som tages op til revision 
hvert år for at sikre, at kurs og fokus kan ændres, 
når der er forhold, som taler for dette. Den årlige 
revision af Del 2 sikrer dermed Syddjurs kommu-
nes lovpligtige beskæftigelsesplan.

• Strategiske mål.

Ændringer i 2021-2022: 

Der har været en særlig situation i 2020 og 2021, hvor 
Covid-19 har haft og har stor betydning for udviklin-
gen på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsat-
serne. Det afspejler sig også i denne Erhvervs- og be-
skæftigelsesplan, der er revideret i forlængelse heraf.  

Der knytter sig fortsat usikkerheder til de endelige 
konsekvenser af Covid-19, der kan være svære at for-
udsige. 

Indledning

1.0
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Arbejdsmarkedet

Erhvervsstrukturen 
Syddjurs Kommune har en erhvervsstruktur, der er 
præget af historiske og geografiske forhold, herun-
der det forhold, at Syddjurs Kommune er en land-
kommune, der samtidig er nærmeste opland til det 
regionale vækstcenter Aarhus. Disse grundvilkår har 
stor betydning for erhvervsstrukturen og dermed 
for fremtidsperspektiverne for erhvervsudviklingen 
i kommunen.

Erhvervsstrukturen kort fortalt:
• Syddjurs Kommune har relativt mange mindre 

virksomheder og kun få mellemstore virksom-
heder.

• Syddjurs Kommune har i perioden 2015-2019 
oplevet en årlig stigning i antallet af virksomhe-
der, og der tilflytter flere virksomheder end der 
fraflytter.

• Syddjurs Kommunes erhvervsmæssige styrke-
positioner findes inden for ressourceområderne 
Bygge/bolig, Fødevarer og Turisme, som hver 
især indeholder flere forskellige brancher, der 
bidrager til den samlede værdikæde indenfor de 
tre områder.

• Etableringsraten for nye virksomheder i Syddjurs 
er lidt under det regionale gennemsnit, men de 
nye virksomheder i Syddjurs har en ganske høj 
overlevelsesrate i forhold til det regionale og na-
tionale gennemsnit.

• Iværksættervirksomhedernes umiddelbare bi-
drag til beskæftigelsen er beskeden, idet den 
gennemsnitlige jobskabelse er på 1,05 job pr. 
iværksættervirksomhed.

• De nye jobs skabes primært inden for bygge og 
anlæg, handel, hotel og restauration samt viden-
service.

• Andelen af virksomheder i Syddjurs Kommune 
med eksport er blandt de laveste i regionen, 
men eksportens andel af virksomhedernes sam-
lede omsætning er stigende.

På nuværende tidspunkt ses der ikke ændringer i 
ovenstående på grund af Covid-19. Der er dog flere 
af de brancher, hvor Syddjurs Kommune står stærkt, 
som er afventende overfor de endelige konsekvenser 
af Covid-19.

Arbejdsstyrken, beskæftigelsen og 
uddannelsesniveau
På en lang række parametre står Syddjurs Kommune 
godt, hvad angår arbejdsstyrken, beskæftigelsen og 
uddannelsesniveauet. Samspillet mellem de tre for-
hold - arbejdsstyrken, beskæftigelsen og uddannel-
sesniveauet - har stor betydning for udmøntningen 
af visionen i Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.

Arbejdsstyrken, beskæftigelsen og uddannelsesni-
veauet kort fortalt:
• Antallet af borgere i Syddjurs Kommune i alde-

ren 16 – 66 år har ligget stabilt siden 2014 på 
ca. 26.600. Befolkningsprognosen for Syddjurs 
Kommune viser, at aldersgruppen 16 – 66 årige 
vil stige svagt frem mod 2032.

• Arbejdsstyrken i Syddjurs Kommune er kende-
tegnet ved en høj andel af faglærte og ufag-
lærte. Efterspørgslen på faglært arbejdskraft 
overstiger udbuddet, hvorimod udbuddet af 
ufaglært arbejdskraft overstiger den aktuelle 
efterspørgsel.

• Der er en positiv udvikling i uddannelsesniveau-
et i Syddjurs Kommune. Udviklingen viser, at 
størstedelen af de unge, der afslutter 9. eller 10. 
klasse i Syddjurs Kommune, søger mod gymna-
siale uddannelser. Andelen af unge, der søger 
mod erhvervsfaglige uddannelser, er lidt højere 
end landsgennemsnittet og er lidt faldende. Der 
er fortsat en højere andel af arbejdsstyrken, som 
kun har fuldført grundskolen end landsgennem-
snittet samt en lavere andel, som har fuldført 
lange videregående uddannelser.

• Den samlede beskæftigelse er steget og ledig-
heden faldet i Syddjurs Kommune i perioden 
2014 – 2016. Herefter har der været stigninger i 
ledigheden især på grund af Covid-19, men le-
digheden er nu igen faldende.

• På landsplan har Covid-19 vist sig at påvirke ar-
bejdsmarkedet i mindre omfang end skønnet i 
2020. Selvom Syddjurs Kommune har været hår-
dere ramt end andre kommuner under Covid-19, 
er antallet af borgere, som er ledige, faldet siden 
marts måned 2021. Den nuværende udvikling 
på arbejdsmarkedet tyder på, at der også for-
ventes et fald hen over efteråret 2021, men det-
te er forbundet med en del usikkerhed. Udover 
den generelt atypiske situation i forlængelse af 
Covid-19, skyldes usikkerheden blandt andet, at 
der under Covid-19 er set en stigning i antallet af 
borgere med et langvarigt forløb.

2.0
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Det fremgår af Erhvervs- og beskæftigelsespolitik-
ken, at udviklingen af Syddjurs Kommune skal ske på 
et bæredygtigt grundlag og at økonomisk vækst og 
bæredygtighed skal gå hånd i hånd. Missionen for 
Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken er således, at 
virksomheders udvikling og jobskabelse skal ske på 
et bæredygtigt grundlag, der danner fundament for 
vores velfærd.

Med afsæt i ovenstående sammenfatning af ar-
bejdsmarkedet i Syddjurs Kommune og Erhvervs- og 
beskæftigelsespolitikken kan der formuleres føl-
gende væsentlige potentialer og fokusområder for 
erhvervsudviklingen og beskæftigelsesindsatsen i 

2020 – 2022:

• Fødevareproduktionen udgør en styrkeposi-
tion i Syddjurs Kommune, og landbruget giver 
grundlag for mange følgeerhverv. Der ligger 
derfor både et stort forretningsmæssigt og 
beskæftigelsesmæssigt potentiale i at styrke 
ressourceområdet fødevarer gennem hele vær-
dikæden fra jord til bord og til at fremme udvik-
lingen af flere nicheprodukter og bæredygtige 
fødevarer.

• Turismeområdet indeholder et stort poten-
tiale, hvis det styrkes. Turisme både direkte og 
med afsmittende effekt i forhold til omsætning 
og beskæftigelse. Der er særligt et potentiale i 
at understøtte sæson-, kapacitets- og kvalitets-
udvikling inden for turisme og detailhandel, 
herunder tiltag til styrkelse af bæredygtige tu-
rismeformer.

• Nærområde til Aarhus som vækstcenter. Er-
hvervslivet i Syddjurs nyder godt af den geo-
grafiske nærhed til Aarhus og hele det østjyske 
kraftcenter. Erhvervslivet i Syddjurs får del i den 
østjyske vækst samtidig med, at lokaliseringen 
i Syddjurs Kommune giver virksomhederne 
en økonomisk fordel sammenlignet med en 
lokalisering i for eksempel Aarhus Kommune. 
Der ligger et potentiale i at synliggøre denne 
fordel med henblik på at tiltrække nye virksom-
heder og dermed nye arbejdspladser til Syddjurs 
Kommune.

Potentialer og fokusområder

3.0
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• Styrket dialog mellem erhverv og kommune. 
Der er gennem de senere år etableret flere mø-
defora for dialog mellem Syddjurs Kommune 
og erhvervslivet. Der er navnlig skabt et godt 
fundament for en god dialog med de større 
virksomheder i kommunen, men indsatsen kan 
fortsat styrkes. Der ligger et potentiale i også at 
inddrage de mindre virksomheder i dialogen. 

• Udviklingsmiljøer. I Syddjurs Kommune er der 
mange små, lokalt forankrede udviklingsmil-
jøer, der typisk samarbejder ud fra et fælles 
værdigrundlag eller fælles forretningsmæssi-
ge interesser, eksempelvis inden for cirkulær 
økonomi og bæredygtig udvikling. Her ligger 
der et potentiale i at involvere og understøtte 
disse lokale samarbejds- og udviklingsmiljøer 
i relation til erhvervsudvikling i bred forstand. 

• Iværksætteri. Der er en iværksætterlyst i Syd-
djurs Kommune. Der ligger et potentiale i at 
udnytte denne selvstændighedskultur og virke-
trang, og med afsæt i Syddjurs styrkepositioner, 
at understøtte stærke udviklingsmiljøer, som 
gør det nemmere for iværksættere at etablere 
sig og få gang i en økonomisk bæredygtig for-
retning, der kan generere øget beskæftigelse i 
Syddjurs Kommune.

• Arbejdskraft. Der er et fokus på at understøtte 
virksomhederne i at få den arbejdskraft, der ef-
terspørges. Samtidig skal borgerne understøttes 
i at have de bedst mulige forudsætninger for at 
blive og være en del af et arbejdsmarked, hvor de 
kan bidrage, føle sig værdsat og trives. Det bety-
der, at vi i beskæftigelsesindsatsen blandt andet 
arbejder med områder, som hver især indehol-
der et potentiale. Det drejer sig om forebyggelse 
af ledighed, hvor børn og unge understøttes i at 
få viden om arbejdsmarkedet og uddannelser, 
så de tilskyndes til at tage en uddannelse med 
et fremtidigt jobsigte. Det omhandler jobmatch, 
hvor de ledige og sygemeldte udenfor arbejds-
markedet understøttes i at komme i et nyt job 
eller tilbage til det job, de kom fra, gennem god 
vejledning og motivation. Vedrørende opkva-
lificering understøttes ledige, sygemeldte og 
beskæftigede/virksomheder i at udvikle og til-
egne sig kompetencer, der efterspørges nu og i 
fremtiden. Og i forhold til fastholdelse, er der et 
betydeligt potentiale i at understøtte den del af 
arbejdsstyrken, der allerede er på arbejdsmarke-
det igennem fokus på at forebygge sygefravær, 
nedbringe varigheden af eventuelt sygefravær 
samt opfølgning på jobmatch med indbygget 
usikkerhed. Generelt arbejdes der i kommunen 
med at udvide arbejdsstyrken gennem tilflyt-
ning til kommunen.

03

Overordnede mål for erhvervs- og  
beskæftigelsesindsatsen

Med afsæt i ovenstående er der vedtaget tre overord-
nede mål for erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i 
perioden 2020 - 2022:

• Flere i job - med henblik på selvforsørgelse.
• Flere i uddannelse - med henblik på selvforsør-

gelse og kompetenceudvikling af arbejdskraf-
ten.

• Flere arbejdspladser - med henblik på erhvervs-
vækst, udvikling og beskæftigelsesmuligheder.

4.0
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DEL 2 i Erhvervs- og Beskæftigelsesplan 2020-2022 
indeholder en treårig handlingsplan, som tages op 
til revision hvert år for at sikre, at kurs og fokus kan 
ændres, når der er forhold, som taler for dette. Del 
2 indeholder rammer og principper for indsatsen, 
strategiske mål og en række overordnede konkrete 
handlinger, der skal indfri de overordnede mål og 
de strategiske mål.

Indsatsen og resultaterne af indsatsen i 2021 har 
i høj grad været præget af Covid-19, og man må 
forvente, at indsatsen og resultaterne også vil være 
præget af Covid-19 ind i 2022, og dermed have 
indflydelse på opnåelsen af de strategiske mål. De 
områder, hvor man særligt må forvente indflydel-
se på resultaterne, er en risiko for flere ledige og 
længerevarende ledighed samt længden af syge-
fravær.

DEL 2
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Med afsæt i ledestjernen for erhvervs- og beskæfti-
gelsesområdet: Jobskabelse gennem vækst og ud-
vikling – skaber mere velfærd, er der samlet for er-
hvervsområdet og beskæftigelsesområdet beskrevet 
en række rammer og principper for indsatsen. 

Baggrunden for og ønsket med rammerne og prin-
cipperne er at sikre resultatskabelse og samtidig kon-
kretisere, hvad virksomheder og borger skal opleve i 
samarbejdet med erhvervsområdet og beskæftigel-
sesområdet. 

Som en lærende organisation er man på erhvervsom-
rådet og beskæftigelsesområdet endvidere optaget 
af, at erfaringer og ideer til indsatsen tilgår alle ni-
veauer. Rammerne og principperne er således grund-
læggende elementer for al aktivitet og indsats på er-
hvervsområdet og beskæftigelsesområdet.

Rammer og principper for den samlede indsats 
på erhvervs- og beskæftigelsesområdet

1.0
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Rammerne for den erhvervs- og  
beskæftigelsesrettede indsats

Vi arbejder med at skabe gode rammebetingelser for virksomhedernes vækst og udvikling,
fordi det skaber nye jobs og fundament for det gode liv

Vi arbejder med en synlig og lokal tilstedeværelse, hvor vi kender virksomhederne, 
fordi virksomhederne skal opleve os som en inspirerende og motiverende partner i deres vækst 
 og udvikling

Vi vil arbejde ud fra en fælles servicekultur og forståelse, 
fordi vi ønsker at virksomhederne bliver mødt, godt behandlet og oplever fleksibilitet

Vi arbejder mod job eller uddannelse fra dag 1 (herunder inddragelse af virksomheder)
fordi det understøtter en sammenbinding af mål med vores tillid og tro på borgerens potentiale

Alle borgere har én plan med klare og meningsfulde mål og delmål - og gerne parallelindsatser,
fordi det understøtter en tidlig, relevant, individuel tilrettelagt indsats med resultatfokus

Borgere har én primær kontaktperson (internt har vi også en sekundær)
fordi relationer rykker og giver sammenhæng

Vi arbejder i teams
fordi det understøtter fleksibilitet, frihed, faglig styrke og arbejdsmiljø

Involvering af borgeren
fordi det understøtter borgerens ejerskab og ansvar for egen plan
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Principperne for den erhvervs- og  
beskæftigelsesrettede indsats

Med udgangspunkt i rammerne for indsatsen, er der 
formuleret følgende principper, og hvordan de over-
ordnet udmøntes.

Vi har fokus på virksomheder-
nes muligheder for at udvikle 
sig og skabe arbejdspladser

Vi er opsøgende overfor virk-
somhederne og møder dem 
med interesse og åbenhed

Vi vil yde den bedst mulige 
service til virksomhederne

Vi tilrettelægger indsats 
efter arbejdsmarkedets 
 efterspørgsel

Borgerne skal mødes med tillid, 
og tro på, at de har potentiale 
til at opnå job eller uddannelse

Vi arbejder som udgangspunkt 
med den virksomhedsrette-
de indsats som den primære 
indsats

Borgeren tilbydes en tidlig, 
aktiv og differentieret indsats, 
der peger mod job eller uddan-
nelse

Borgerne skal altid understøt-
tes i at tage ansvar 
og ejerskab for egen sag

Der vil generelt for beskæftigelsesområdet i 2022 
være et særligt fokus på at indtænkte nye digitale 
muligheder. Erfaringerne med digitale løsninger ved 
samtaler med borgerne og indsatser under Covid-19 
vil blive implementeret i det omfang, lovgivningen 
giver mulighed herfor, og det giver mening for bor-
gerne og resultatskabelsen. 

Administrationens nye digitale administrations-
grundlag med arbejdsgange, lovgivning og faglig lin-
je bliver implementeret løbende i efteråret 2021 og i 
2022. En af de digitale satsninger, hvor udviklingen 
følges tæt, er Kommunernes Landsforenings forslag 
om et Virtuelt Jobunivers, der både retter sig mod 
borgere og virksomheder.
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I nedenstående afsnit er de strategiske mål for 2022 
beskrevet og derudover overordnede handlinger, der 
skal understøtte indfrielsen af de strategiske mål.

De strategiske mål for 2022 er følgende:
• At Syddjurs Kommunes andel borgere på offent-

lig forsørgelse falder mere end landsgennem-
snittet.

• At Syddjurs Kommune øger sin andel af virksom-
hedsrettede aktiveringsforløb.

• At Syddjurs Kommune forbedrer sin placering i 
forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
krutterings (STAR) to fokusmål vedrørende akti-
veringsomfang og antal samtaler.

• At Syddjurs Kommunes udvikling i andel syge-
dagpengemodtagere er blandt de bedste 25 
procent af kommunerne.

• At målsætningen for de unges søgning til ung-
domsuddannelse er, at mindst 25 procent sti-
gende til 30 procent i 2025 vælger en erhvervs-
uddannelse og, at maksimalt fire procent vælger 
FGU eller STU.

• At Syddjurs Kommune hvert år skal forbedre sin 
placering i Dansk Industris undersøgelse af den 
lokale erhvervsvenlighed ved spørgsmålet om, 
hvorvidt virksomhederne vil anbefale andre 
virksomheder at etablere sig i kommunen.

De strategiske mål er opdelt i fire hovedgrupper:

1. Generelle indsatser på beskæftigelsesområdet

2. Sygedagpenge

3. Unge og uddannelsesvalg

4. Erhverv og virksomheder

De fire hovedgrupper præsenteres i de følgende af-
snit med oplistning af de tilhørende strategiske mål 
samt beskrivelse af de tilknyttede handlinger.

Strategiske mål for indsatsen på erhvervs- og 
beskæftigelsesområdet 2022

2.0

12  |  Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022



Der er behov for arbejdskraft, og derfor skal der ar-
bejdes for at øge arbejdsstyrken. Opgaven med at 
øge arbejdsstyrken har desuden sammenhæng med 
den politiske målsætning om, at alle borgere under-
støttes i at have de bedst mulige forudsætninger for 
at blive og være en del af et arbejdsmarked, hvor de 
kan bidrage, føle sig værdsat og trives.

På baggrund af ovenstående er der formuleret tre 
strategiske mål:

I beskrivelsen af handlinger for de tre strategiske mål 
er der tale om handlinger, der berører alle ydelses-
grupper i beskæftigelsesindsatsen i mere eller min-
dre grad. Det betyder, at for nogle borgere er der tale 
om, at de er tætte på arbejdsmarkedet og for andre, 
at de er længere fra arbejdsmarkedet. Andre grupper 
af borgere har deres arbejdserfaring og eventuelt 
uddannelse fra andre lande, og derudover er der en 
gruppe af borgere med handicap, der kan være med 
til at vanskeliggøre deres tilknytning til arbejdsmar- 
kedet. 

Strategiske mål og handlinger for de ge-
nerelle indsatser på beskæftigelsesområdet

2.1

• At Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse falder mere end landsgennemsnit-
tet

• At Syddjurs Kommune øger sin andel af virksomhedsrettede aktiveringsforløb 
• At Syddjurs Kommune forbedrer sin placering i forhold til Styrelsen for Arbejdsmarked og 

 Rekrutterings (STAR) to fokusmål vedrørende aktiveringsomfang og antal samtaler

For at indfri de tre ovennævnte strategiske mål vil 
indsatsen tage afsæt i en række handlinger, som kan 
rubriceres under følgende temaer:

• Den individuelle tilgang
• Jobfokus
• Borgere med andre udfordringer ud over 

ledighed
• Den virksomhedsrettede indsats
• Opkvalificering af borgerne
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Den individuelle tilgang: 

• Dialogen med borgerne tager overordnet afsæt 
i kommunens værdisæt: åbenhed, udvikling, re-
spekt og kvalitet.

• Borgerkontakten understøtter borgernes vej ind 
på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

• Borgerkontakten og dialogen tager udgangs-
punkt i borgeren – vi skal være nysgerrige på 
borgerens viden, kunnen og erfaringer, og sam-
tidig sikre, at der skabes en dialog om mangel-
områderne på arbejdsmarkedet.

• Samtalerne med borgerne tilrettelægges i vi-
dest muligt omfang behovsbestemt og me-
ningsfuldt. Samtalerne skal have klare formål 
og dagsordener, og medvirke til at afdække og 
afklare borgerens beskæftigelsesmål.

• I samtalen med borgeren er der fokus på orien-
tering om og udlevering af materiale om ret til 
repatriering hos de lovgivningsbestemte mål-
grupper.

Jobfokus:

• Der er fortsat fokus på én modtagelse og mål-
rettet tidlig indsats med blandt andet intensiv 
jobsøgning fra dag ét, hvor borgerne får kon-
krete jobåbninger i hånden, hvis det er muligt. 
Samtidig får de vejledning om, hvor få timers 
arbejde, der skal til, for at det kan betale sig øko- 
nomisk set at arbejde.

• Der skal ”job på bordet” ved alle samtaler med 
borgerne og konkrete jobåbninger præsenteres, 
også for borgere med problemer ud over le-
dighed.

• Der er fokus på, at borgerne søger arbejde 
bredt og rettet mod mangelområder blandt an-
det gennem ABC jobplaner med henblik på en 
bredere jobsøgning både fagligt og geografisk. 
Opfølgningen på jobsøgningen sker blandt an-
det gennem Joblog, og fokus på et kvalificeret 
CV, i nogle tilfælde også en kompetenceprofil, 
der giver adgang til et hurtigt og effektivt match 
til job.

Jobfokus fortsat:

• Styrkelse af indsatsen i forhold til rådighed for 
alle dagpengemodtagere med blandt andet en 
rådighedsafklarende indsats og et tæt samar-
bejde med A-kasserne. Opmærksomheden skal 
fortsat rettes mod forebyggelse af langtidsle-
dighed og nedbringelse af antallet af langtids-
ledige. Det sker ved blandt andet at have øje for, 
hvilke borgere, der er i risiko for langtidsledighed 
og her iværksættes de nødvendige indsatser.

• Der tilbydes Jobklubber og workshops, der giver 
viden og konkrete redskaber til jobsøgning.

• Der drøftes opkvalificering og nyorientering 
mod andre job/brancher ved samtalerne med 
borgerne.

• Der er fortsat fokus på realkompetencevurde-
ring gennem en mere individuel tilgang, så den 
enkelte borger i højere grad motiveres til at blive 
realkompetencevurderet. 

Borgere med andre udfordringer end 
ledighed:

• For borgere med andre problemer ud over le-
dighed, samarbejdes der med borgerne om 
delmål for den udvikling, der skal ske for den 
enkelte for at opnå en varig tilknytning til arbe-
jdsmarkedet.

• Der arbejdes på en tillidsfuld relation med 
borgeren og med borgerens behov for øje, og 
borgerens opgaver tilpasses borgerens formåen, 
ligesom der tilrettelægges og koordineres in-
dividuelle og målrettede forløb med fokus på 
borgerens ressourcer og udvikling.

• Opfølgningen på fleksjob tilrettelægges, så rest- 
erhvervsevnen udvikles så vidt det er muligt. 
Dette sker ved opfølgningssamtaler med 
borgerne.

• Muligheden for anvendelse af hjælpemidler og 
personlig assistance, som redskab til opnåelse af 
tilknytning til arbejdsmarkedet, skal inddrages i 
samtalerne med borgerne, så denne understøt-
tende mulighed afklares.

2.1
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2.1

Den virksomhedsrettede indsats:

• Den virksomhedsrettede indsats skal være det 
gennemgående og bærende element for alle 
uanset målgruppe.

• Arbejdet med motivation og udvikling opnås i 
en kontekst med reelle arbejdsopgaver, kolle-
gialt samvær og en arbejdspladskultur ude på 
en virksomhed, herunder virksomheder, hvor 
der er en særlig samarbejdsaftale om at etablere 
virksomhedspraktikker med videre for borgere 
med andre udfordringer ud over ledighed – de 
såkaldte træningsbaner.

• Der skal fortsat arbejdes for et individuelt match 
med fokus på ordinære timer og borgerens res-
sourcer, samt fastholdelse og udvikling i virk-
somhedsforløbet.

• Der skal fokus på brugen af træningsbaner, både 
når borgerne er længst fra arbejdsmarkedet, når 
de har mere komplekse problemstillinger og 
som afprøvning af jobområde.

• Der skal fortsat være fokus på hurtigst muligt at 
iværksætte virksomhedsrettede tilbud for bor-
gere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, 
gerne parallelt med andre tværfaglige indsatser, 
og målrettet ordinære timer for eksempel i form 
af småjobs.

• Der arbejdes fortsat på at borgere på ledigheds-
ydelse hurtigst muligt kommer i fleksjob. Det 
sker blandt andet ved, at fleksjobbet er fundet 
ved visitering til fleksjob, gennem jobklub, kom-
petenceudvikling og brug af joblog.

• Der er fokus på en fastholdelsesindsats overfor 
de borgere, der er kommet i job og kan have 
svært ved blandt andet at overskue praktiske 
forhold, der følger med ved at være i job – for 
eksempel kontakt med offentlige myndigheder.

Opkvalificering af borgerne:

• Der arbejdes med et fortsat fokus på ordinær 
uddannelse, opkvalificerende kurser og mulig-
heden for at komme i voksenlære i samtalerne, 
ved blandt andet at markedsføre kompetence-
udvikling og fortælle de gode historier om bor-
gere, der har nået job derigennem.

• For borgere med behov for danskundervisning, 
målrettes indsatsen mod arbejdsmarkedets 
behov, og det kobles med danskundervisning, 
anden relevant opkvalificering eller en virksom-
hedsrettet indsats.

• Dialogen med virksomhederne skal sikre, at om-
råder med mangel på arbejdskraft afdækkes for 
at kunne fokusere opkvalificeringen.

• Særligt fokus på kompetenceudvikling mod 
grønne jobs og velfærdsområderne, herunder 
SOSU-området og andre uddannelsesområder 
i henhold til Regeringens Aftale om stimuli og 
grøn genopretning.

• Inspirere borgerne, uanset køn, til også at op-
kvalificere sig og søge job indenfor områder, der 
normalt er stærkt kønsopdelt.

• Der samarbejdes med andre kommuner om til-
rettelæggelse af kompetenceforløb, og der sam-
arbejdes med Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord 
om viden om arbejdskraftmangel.

• Der er fortsat dialog med virksomhederne om at 
indgå i kompetenceforløb, og som direkte afta-
gere af opkvalificeret arbejdskraft.

• Der er løbende kontakt og samarbejde med ud-
dannelsesinstitutioner om kompetenceforløb/
kurser.

• Understøttelse af, at arbejdende borgere af an-
den etnisk herkomst end dansk, opnår gode 
kundskaber inden for dansk, matematik og sam-
fundsforhold.
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Det er vigtigt, at sygemeldte kommer så hurtigt som 
muligt tilbage til arbejdsmarkedet. I indsatsen er der 
fokus på, at sygemeldte borgere oftest har en frisk 
arbejdserfaring og dermed er umiddelbart tæt på ar-
bejdsmarkedet. Arbejdet med at bringe sygemeldte 
tilbage til arbejdsmarkedet skal ses i sammenhæng 
med den politiske målsætning om, at alle borgere un-
derstøttes i at have de bedst mulige forudsætninger 
for at blive og være en del af et arbejdsmarked, hvor 
de kan bidrage, føle sig værdsat og trives.

De borgere, som enten har fået forlænget sygedag-
pengeperioden eller er overgået til et jobafklarings-
forløb, er ofte kommet længere væk fra arbejdsmarke- 
det både i tidsmæssig henseende, men også på 
grund af mere komplekse problemstillinger i forhold 
til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. De relevante 
handlinger for disse målgrupper er beskrevet under 
generel indsats.

Der er formuleret et strategisk mål for sygedag-
pengeområdet:

Strategiske mål og handlinger for 
sygedagpengeområdet

2.2

• At Syddjurs Kommunes udvikling i andel sygedagpengemodtagere er blandt de bedste 25 procent 
af kommunerne.

For at indfri det strategiske mål, vil indsatsen 
tage afsæt i følgende overordnede handlinger:

• Fastholdelsesindsats også i form af en forebyg-
gende indsats gennem en fastholdelseskonsu-
lent.

• Samarbejde om forebyggelse og fastholdelse på 
Syddjurs Kommunes egne arbejdspladser.

• Fokus på hjælpemidler og personlig assistance 
både som forebyggende og fastholdende ind-
sats.

• En målrettet, tidlig indsats overfor sygemeldte 
borgere, hvor der blandt andet tages tidlig tele-
fonisk kontakt til borger og arbejdsplads, samt 
afholdelse af 1. samtale på arbejdspladsen i de 
tilfælde, hvor det er relevant.

• Fokus på delvis raskmelding med gode optrap-
ningsplaner og løbende opfølgning.

• Tæt samarbejde omkring sygemeldte ledige 
med fortsat fokus på Jobplanen.

• Raskmelding til job blandt andet gennem op-
kvalificering, hurtig tilbagevenden og praktikker 
med fokus på ordinære timer.

• Systematiseret og tæt faglig opfølgning med 
særligt fokus på udvikling i sagerne.

16  |  Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022



Unge skal tage en uddannelse og blive aktive på 
arbejdsmarkedet og er et centralt potentiale for at 
øge arbejdsstyrken. For at alle unge bliver parate til 
at påbegynde og gennemføre en uddannelse, er der 
stort fokus på Den kommunale Ungeindsats (KUI). 
KUI har ansvaret for en samlet koordinering på tværs 
af uddannelses-, beskæftigelses-, familie- og socia-
lområdet. Det tværfaglige samarbejde er omdre-
jningspunktet for indsatsen.

Der er et særligt fokus på unges uddannelsesvalg, 
da Syddjurs Kommune - og hele Danmark - i høj grad 
kommer til at mangle faglærte. Derfor skal arbejdet 
omkring de unges uddannelsesvalg tilrettelægges 
således, at de unge i højere grad end i dag vælger en 
erhvervsuddannelse.

Med afsæt i ovenstående er der opstillet et strategisk 
mål:

Strategiske mål og handlinger for 
unge og uddannelsesvalg

2.3

• At målsætningen for de unges søgning til ungdomsuddannelse er, at mindst 25 procent stigende 
til 30 procent i 2025 vælger en erhvervsuddannelse og, at max 4 procent vælger FGU eller STU

For at indfri det strategiske mål, vil indsatsen 
tage afsæt i følgende overordnede handlinger:

• En prioriteret og målrettet vejledningsindsats, 
som starter allerede i 7. klasse. Vejledningsind-
satsen tager blandt andet afsæt i en fælles 
politisk vedtaget læse- og aktivitetsplan for alle 
grundskoler i Syddjurs.

• Praktikforløb for alle unge i grundskolerne i 7., 
8. og 9. klasse, som understøttes ved etablering 
af en ny praktikportal, der giver de unge en let-
tere adgang til at finde deres praktikplads, og en 
mere overskuelig platform i forhold til at kunne 
finde relevante arbejdsområder.

• Ansættelsen af en erhvervsplaymaker, som skal 
fremme samarbejdet mellem skoler, virksomhed-
er, uddannelsesinstitutioner og uddannelsesvej- 
ledningen.

• Ansættelse af erhvervskonsulent, der skal op- 
søge virksomheder med henblik på at skaffe fri- 
tidsjobs.

• En opsøgende vejledningsindsats for unge un-
der 25 år, som ikke er i uddannelse eller job.

• Samarbejde med Børn og Læring om elementer 
i skolen, der kan være med til at styrke de unges 
fundament for valg af især erhvervsuddannel-
serne.

• Fortsættelse af et udviklingsprojekt på Kolind 
Skole for ikke uddannelsesparate elever med 
henblik på at styrke indsatsen, så eleverne bliver 
uddannelsesparate.

• Fortsat afprøve metoder, høste erfaringer og 
læring, som kan give et grundlag for den videre 
udvikling af den kommunale ungeindsats.

• Fokus på uddannelsesplanen og uddannelses- 
pålæg med krav om en aktiv medvirken og med 
afsæt i den enkeltes potentialer.

• Fortsat udvikling af samarbejdet med Forbere-
dende grunduddannelse (FGU) ved blandt an-
det at sikre en løbende, velfungerende visitation 
til FGU og et fortsat godt samarbejde med FGU 
Østjylland om målgrupper for FGU og indhold i 
FGU, herunder løbende fokus på frafald og effek- 
ter.
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Udvikling og fortsat styrkelse af både erhvervsom-
rådets og beskæftigelsesområdets samarbejde med 
virksomhederne er central. En god dialog og et godt 
samarbejde med virksomhederne er vigtigt i for-
hold til at kunne yde en kvalificeret og fokuseret er-
hvervsservice og i forhold til at kunne indgå aftaler 
om blandt andet jobskabelse og kompetenceudvik-
ling. Helt centralt for indsatsen er at opnå en syner-
gi i samarbejdet, der både indfrier virksomhedernes 
behov, videndeling, øget beskæftigelse, udvidelse 
af arbejdsstyrken og fastholdelse af en lav ledighed. 
Og på den måde blandt andet bidrage til, at virksom-
hedernes medarbejdere kender de forskellige karri-
ere- og opkvalificeringsmuligheder, som ligeledes er 
med til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne 
på markedet.

Med den erhvervsrettede indsats sigtes der mod en 
forbedring af Syddjurs Kommunes erhvervsmæssige 
profil og image, som blandt andet kommer til udtryk 
i forbindelse med årlige målinger af erhvervsklimaet 
i alle danske kommuner. I både erhvervsområdet og 
beskæftigelsesområdet vil vi arbejde med dette fokus 
i forbindelse med vores daglige virksomhedsrettede 
og erhvervsfremmende indsats. Vi vil have fokus på 
virksomhedernes behov og sætte disse i centrum for 
dialogen, så erhvervslivet oplever Syddjurs Kommune 
som en seriøs og serviceminded samarbejdspartner 
i relation til at skabe udvikling og vækst i det lokale 
erhvervsliv.

På beskæftigelsesområdet tager dialogen med virk- 
somhederne udgangspunkt i en struktureret opsøg- 
ende kontakt til de brancher, som kan forvente efter-
spørgsel efter arbejdskraft på bestemte tidspunkter 
af året. Desuden er ambitionen, at dialogen med virk-
somhederne leder til langvarige samarbejder, som net- 
op er med til at sikre flere arbejdspladser og dermed 
flere i job.

Strategiske mål og handlinger for den 
erhvervsrettede indsats 

2.4
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Med afsæt i forgående side, er der opstillet et 
strategisk mål

• At Syddjurs Kommune hvert år skal forbedre sin placering i Dansk Industris undersøgelse af den 
lokale erhvervsvenlighed ved spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne vil anbefale andre virk-
somheder at etablere sig i kommunen.

Med henblik på at indfri det strategiske mål vil 
indsatsen tage afsæt i følgende handlinger:

• Med afsæt i virksomhedernes behov arbejdes 
der med en systematisk kontakt til og samar-
bejde med virksomhederne blandt andet ved 
hjælp af en besøgs- og kontaktplan. Og på den 
måde aktivt opsøge dem blandt andet for at 
finde frem til virksomhedernes primære behov.

• Arbejde systematisk med dialogen med virk-
somhederne om arbejdskraftsbehov, identifika-
tion af mangelområder og kompetencebehov.

• Arbejde for, i dialog med virksomhederne, at op-
dele jobs i deltidsjob, hvor det kan understøtte 
matchning og et inkluderende arbejdsmarked. 
Og i andre tilfælde være i dialog med virksom-
hederne om, at skabe fuldtidsjob frem for delt-
idsjob, hvor det kan styrke mulighederne for 
matchning.

• Arbejde for at udfordre virksomhederne og gøre 
op med det kønsopdelte arbejdsmarked.

• Have et tydeligt serviceniveau og viderebringe 
inspiration og tilbud også udenfor Syddjurs 
Kommune.

• Iværksætte strategiske samarbejder med ud-
valgte virksomheder om opkvalificering, samt 
iværksætte strategiske samarbejder med udval-
gte virksomheder om træningsbaner for ledige 
med udfordringer udover ledighed for også af 
den vej at understøtte det rummelige arbejds-
marked.

• Styrke det interne samarbejde på erhvervs- og 
beskæftigelsesområdet med videndeling om ar-
bejdsmarkedets behov, jobåbninger og konkret 
match mellem borger og virksomhed

• Tage initiativer, der understøtter en tæt dialog 
mellem Syddjurs Kommunes politiske niveau og 
det lokale erhvervsliv, eksempelvis i form af dia-
logmøder med relevante politiske udvalg.

• Tilbyde erhvervslivet flere indgange til dia-
log med Syddjurs Kommunes administration, 
herunder både muligheden for fysiske møder 
og adgang til relevant information via en bru-
gervenlig digital platform.

• Sikre at virksomheder og iværksættere får ad-
gang til relevante lokale og nationale erhvervs-
fremmetilbud, der kan bidrage til at styrke deres 
forretningsmæssige udvikling.

• Skabe forbedrede rammebetingelser, der kan 
tiltrække og fastholde virksomheder og arbejds- 
pladser, herunder involvere lokale virksomhed-
er, foreninger med mere i udviklingen af lokale 
erhvervsmiljøer.

• Gennemføre en målrettet indsats for at tiltrække 
virksomheder til Syddjurs Kommune, herunder 
udnytte det lokaliseringsmæssige potentiale, 
som Fremtidsparken i Følle og øvrige eksisteren-
de erhvervsområder besidder.

• Understøtte iværksættere med udviklingspo-
tentiale, samt understøtte etableringen og ud-
viklingen af iværksættermiljøer som fysiske og 
funktionelle rammer om iværksætteri.

• Indgå strategiske samarbejder med udvalgte 
virksomheder med henblik på at skabe økono-
misk vækst og øget beskæftigelse gennem ud-
nyttelse af lokale geografiske og branchemæs-
sige styrkepositioner f.eks. inden for grøn om- 
stilling.

• Understøtte et bredt samarbejde om erhvervs- 
udvikling i Syddjurs Kommune, som involverer 
Business Djursland og Erhvervshus Midtjylland, 
og som indebærer, at parterne etablerer et fysisk 
mødested for møder og dialog med erhvervsliv-
et.
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