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Indledning 

Jobcenter Gribskov (JCG) og Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC)har siden GECs oprettelse arbejdet på et 
fortsat tættere og tættere samarbejde. Op til 2016 blev dette samarbejde intensiveret yderligere med en 
konkret samarbejdskontrakt gældende for 2016.  

Nærværende samarbejdsaftale bygger videre på de gode erfaringer, der er opnået og intensiveret 
samarbejdet mellem JCG og GEC yderligere.  

Samarbejdets omdrejningspunkt er fortsat fokuseret på virksomhedernes behov koblet på de ledige 
borgere der er i Jobcenteret. Således opnås der en fælles synergi effekt til fordel for både virksomhederne 
og Gribskov Kommunes borgere.   

Det hidtidige samarbejde omkring unge fortsætter, herunder også en samarbejdsflade til 
produktionsskolen. Der ud over sættes fokus på hvordan JCG og GEC i fællesskab kan være med til at skabe 
grundlag for etablering af socialøkonomiske virksomheder i Gribskov Kommune og kombineres endvidere 
med en konkret strategi for at synliggøre Jobcenteret i kommunens virksomheder. 
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Konkrete samarbejdsområder: 

1. Unge 18 – 30 årige med eksempelvis ufaglært baggrund, erhvervsskole baggrund eller gymnasial 
baggrund.  

2. Gribskov Produktionsskole 
3. Synliggørelse af Jobcenteret i de lokale virksomheder 
4. Viden om det lokale arbejdsmarked 
5. Udvikling af mulige koncepter for socialøkonomiske virksomheder og synliggørelse af disse 

muligheder overfor kommunens virksomheder og iværksættere.  
6. Delejobs Det rummelige arbejdsmarked. 
7. Åben industridag  

 
 

1. Unge 18 – 30 årige 

Indsatsen overfor målgruppen afhænger af hvilken uddannelsesmæssig baggrund den unge har. 

Det forventes, at GEC løbende kan håndtere 25 borgere.  

Unge med erhvervskompetencegivende uddannelse skal vejledes og guides i retning af ordinære jobs. 
Dette kan GEC eksempelvis gøre via hjælp til CV og ansøgninger, forberedelse til jobsamtaler og fokus på 
hvad arbejdsgiverne har af forventninger til deres ansatte.  Samtidig hjælper GEC med kontakten til 
konkrete virksomheder med jobåbninger, der er relevant for de ledige.  

Som redskab til ordinært job anvendes udover ovenstående primært praktikker og løntilskudsordninger – 
dette skal dog for hver enkelt borger aftales med JCG så alle formelle regler overholdes. Såfremt der er 
behov for uddannelse eksempelvis AMU forløb aftales dette konkret med JCG før den enkelte borger 
sættes eksempelvis en uddannelse i udsigt. 

Såfremt det i perioder er vanskeligt at finde unge, kan jobparate borgere over 30 år visiteres. 

Som led i udviklingen af samarbejdet fokuseres på en digitalisering af papirarbejdet. Målet er således at 
erhvervscenteret kan varetage større dele af dette arbejde elektronisk gennem Vitas. 

2. Gribskov Produktionsskole 

Som led i aftalen tilbyder GEC at komme på produktionsskolen og synliggøre de jobmuligheder de unge har 
enten efter endt produktionsskole forløb eller endt uddannelsesforløb, herunder også synliggørelse af 
mulige fritidsjobs. GEC kan endvidere bistå konkrete unge med hjælp til CV og ansøgninger. 

3. Synliggørelse af Jobcenteret i det lokale erhvervsliv 

JCG samarbejder med flere og flere virksomheder og oplever en større tilfredshed fra kommunens 
virksomheder. Alligevel har det vist sig vanskeligt at nå ud til alle kommunens virksomheder i forhold til det 
som JCG kan levere i dag eksempelvis vedr. hjælp til rekruttering m.v. 
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Derfor sætter JCG og GEC fremadrettet et skarpt fælles fokus på at synliggøre de muligheder og resultater, 
som JCG har og kan tilbyde virksomhederne. 

Formålet er bl.a., at JCGs rygte i visse virksomheder forbedres, således JCG får en endnu bredere portefølje 
af samarbejdsvirksomheder. 

Som led i dette deltager JCG fremover i de forskellige erhvervsnetværk som GEC understøtter: 

• Industri netværket: Centerchef Peter Olsen deltager i dette netværk sammen med 
kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristiansen 

• Håndværker netværket: JCG stiller med 1 – 2 faste deltagere 
• Turisme netværket: JCG stiller med 1 – 2 faste deltagere 
• Liberalt erhverv netværket: JCG stiller med 1 – 2 faste deltagere 
• Ad hoc nedsatte udvalg, arbejdsgrupper m.v. hvor det giver mening af JCG deltager 

Der ud over etableres løbende samarbejder omkring øvrige tiltag. Som eksempler kan nævnes fælles 
kampagner, erhvervsdage, facebook og linkedin m.v. 

Det er endvidere aftalt, at GEC ikke går ud med informationer, pressemeddelelser, artikler eller lignende 
om resultater og samarbejde før at dette er konkret aftalt med JCG – således GEC og JCG går ud sammen i 
det fælles samarbejde. 

Det aftales, at GEC og JCG gensidigt er forpligtiget til at orienterer hinanden, såfremt man bliver 
opmærksom på negativ omtale eller lignende af enten GEC eller JCG. 

4. Viden om det lokale arbejdsmarked 

GEC og JCG har hver deres styrker og viden omkring det lokale arbejdsmarked og virksomhedernes behov. 
Som led i samarbejdsaftalen ligger en fælles forventning om, at vi hver især udveksler centrale oplysninger 
om udviklingen på arbejdsmarkedet og de lokale virksomheders behov. Herunder også hvis der er 
virksomheder der udtrykker sig negativt om den anden samarbejdspart. 

Det er tanken at videns udveksling bl.a. skal foregå ved fælles arrangementer for relevante JCG og GEC 
medarbejdere med fokus på det lokale arbejdsmarked og de lokale virksomheder. 

5. Socialøkonomiske virksomheder 

Som led i denne aftale er endvidere indeholdt, at GEC i samarbejde med Jobcenteret udarbejder en eller 
flere oplæg og projektansøgninger til udviklingen og etableringen af lokale social økonomiske 
virksomheder.   

Selve udarbejdelsen af oplæg og projektansøgning(er) er indeholde i nærværende aftale, udgifter til 
etablering, drift m.v. af socialøkonomiske virksomheder skal finansieres selvstændigt via puljemidler. 

GEC arbejder mod et seminar i februar 2017 med fokus på værdien af social ansvarlighed og overfor det 
erhvervslivet at skitsere mulighederne for ansættelse i fleksjob, deltidsjob (se aftalens punkt 6) m.v. 
Seminaret arrangeres i tæt samarbejde med JCG. 
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Der arrangeres et seminar i marts april om etablering af socialøkonomiske selskaber i tæt samarbejde med 
JCG. Projektet delejob kan være en af forretningsplanerne for etablering af et nyt selskab der ”udlejer” 
arbejdskraft til håndværk, industri, detail og landbrug. 

6. Delejobs 

GEC vil gennem dialog med lokale virksomheder sikre et betydeligt antal projekter og initiativer, hvor 
etablering af et rummeligt arbejdsmarked eller en rummelig arbejdsplads er formålet.  

De konkrete initiativer aftales med JCG før de igangsættes – således det sikres, at der er fælles klarhed over 
hvilke virksomheder der bruges til hvad og så det undgås at den samme virksomhed kontaktes unødigt. 

Fokus på delejobs er at fastholde eller skabe arbejdspladser til medarbejdere, der ikke kan varetage 
fuldtidsstillinger. Det kan eksempelvis være medarbejdere, der har fået tilkendt et fleksjob af fysiske eller 
psykiske årsager eller medarbejdere der pt. Ikke er berettiget til et fleksjob, men på trods af det kke kan 
arbejde på fuld tid – eksempelvis aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Der oprettes serviceteams så de mest udsatte får mulighed for Job og beskæftigelse. Der udarbejdes en 
model mellem ledige kandidater blandt ovennævnte i Gribskov Kommune, som kan rekrutteres ud fra både 
i forhold til længere ansættelsesforhold med få eller mange timer, men også i forhold til dag til dag 
rekruttering, altså en form for ”daglejere”.  

GEC og JCG skal i samarbejde udvikle en model der klæder kommende medarbejdere på til at varetage 
konkrete jobs jf. ovenfor. Det kan eksempelvis være via forudgående praktikker, kortere kurser m.v. Fokus 
er på detail, servicesektoren og landbruget. GEC og JCG søger sammen om et projekt til udvikling af en 
model. Ansøgning sker via eksterne puljer.  

7. Åben Industridag 

Industridagen fra 2016 videreføres i 2017 i et samarbejde mellem GEC og JCG.  Dagen havde fokus på 
følgende områder; ”Håndværk og industri”, ”Hotel, restaurant og butik” og ”Social og sundhed” med fokus 
på at unge uddannelsessøgende besøger konkrete virksomheder og arbejdspladser indenfor de konkrete 
fagområder.  

Formålet er, at de unge får indblik i almindelig hverdag i det konkrete erhverv og hvilke kompetencer det 
kræver. Samtidig får virksomhederne mulighed for at gøre sig attraktive overfor kommende elever og 
arbejdstagere.  Endvidere er uddannelsesinstitutionerne koblet på dagen for at kunne give de unge 
optimale muligheder for at vælge netop den uddannelse der giver gode fremtidsmuligheder. 

Målgruppen er unge i 10. klasser, modtagerklasser, produktionsskolen,  unge hos Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, gymnasieelever og unge fra JCGs ungeindsats. 

Såfremt der skal bruges finansiering til afholdelse af selve dagen skal der søges om finansiering til 
afholdelse af denne dag eksempelvis til dækning af bustransport af de unge m.v. En sådan ansøgning laves 
separat og søges finansieret via eksterne puljer. 
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Succeskriterier: 

Ad 1: 

Det er målet at 50 % af de visiterede uddannelsesparate / jobparate borgere kommer i ordinært job og / 
eller Erhvervskompetencegivende uddannelse.  GEC registrerer resultatet der er opnået med den unge, 
dette holdes op mod hvorvidt JCG fortsat har udbetaling af ydelse til den unge.  

Ad 2: 

GEC rådgiver de unge på produktionsskolen om job- og uddannelsesmuligheder. 

Ad 3: 

Der sker en positiv udvikling i den landsdækkende DI måling i erhvervslivet vurdering af JCG fra 2016 til 
2017. 

Målet for 2017 sættes med baggrund i udgangspunktet for 2016 målingen samt det faktum at DI målingen 
foretages i første halvår 2017 – derfor er der begrænset tid til at påvirke resultatet positivt i 2017 fra 
aftalens opstart 1. januar 2017. 

• Adgang til kvalificeret arbejdskraft (placering i 2016: 94) Mål 2017: bedre end nr. 80 
• Jobcenterets service overfor virksomhederne (placering i 2016: 91) Mål 2017: bedre end nr. 80 
• Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager (placering i 2016: 59) Mål 2017: bedre 

placering end i 2016 

Endvidere sættes et overordnet mål om, at GEC og JCG hører færre negative historier.  

Ad 4: 

Der er afholdt mindst ét fælles arrangement mellem JCG og GEC med fokus på fælles videns udveksling. 

Ad 5: 

Der er sendt minimum en ansøgning af sted vedr. finansiering af og opstart af social økonomisk 
virksomhed. 

Der som minimum er afholdt ét seminar om social ansvarlighed og/eller social økonomiske virksomheder. 

Ad 6: 

Der er udarbejdet minimum én model til delejobs ordningen og denne er prøvet konkret af i en eller flere 
lokale virksomheder. Såfremt modellen kræver finansiering; at der er søgt om midler til finansiering af 
denne. 

Ad 7: 

Åben industridag 2017 er afholdt i samarbejde mellem GEC og JCG indenfor de økonomiske ramme, der er 
mulig. 
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Samarbejdsflader: 

Konkrete sager / herunder visitation af sager: 

GEC konsulent og JCG jobkonsulent drøfter løbende de konkrete sager efter behov. Såfremt der er behov 
herfor inddrages JCG teamleder for jobparate i drøftelserne. 

Ved behov for dialog omkring virksomhedskontakt, konkrete virksomheder m.v. kontaktes teamleder for 
virksomhedskonsulenterne i GEC. 

Ved negative historier om GEC eller JCG kontaktes direktør for GEC og centerchef for JCG. 

Ledelsesmæssigt afholdes 1 opstartsmøde ved aftalens indgåelse og der ud over minimum 2 møder i 
aftalens løbeperiode. Deltagere er GEC ledelse og ledelsen i JCG. 

Økonomi: 

JCG betaler GEC årligt kr. 650.000. 

Betaling sker i 2 rater: 2. januar 2017 og 3. juli 2017.  

Betalingen dækker alle løbende udgifter herunder løn, overhead, konkrete udgifter m.v, herunder også 
Jobcenterets medlemskab af Gribskov Erhvervscenter. Betaling sker via anmodning fra GEC via Jobcenterets 
EAN nummer. 

Underskrifter: 

 

Dato:    Dato: 

 

 

Jobcenter Gribskov   Gribskov Erhvervscenter  

Centerchef    Direktør 

Peter Olsen    Mette Ehlers Mikkelsen 
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