
 

 Følgebrev vedr. Beskæftigelsesplan 2014. Gribskov Kommune og Jobcenter Gribskov  

 

Nationale ministermål og lokale resultatmål i Beskæftigelsesplan 2014 fremlægges til vedtagelse 

for Arbejdsmarkedsudvalget ordinært møde i Arbejdsmarkedsudvalget d. 5. februar 2014. 

 

Formålet med beskæftigelsesplanen  
Beskæftigelsesplanen er et overordnet politisk og strategisk dokument, der beskriver de politisk 

fastsatte mål og politisk prioriterede strategier for indsatsen. Beskæftigelsesplanen fungerer hermed 

som en samlet plan for det kommende års indsats på beskæftigelsesområdet og i jobcentret.  

 

I planen forholder ledelsen sig til de beskæftigelsesmæssige udfordringer i forhold til målgrupperne 

og definerer og prioriterer de overordnede strategier, som vurderes at være nødvendige for at 

tilvejebringe de ønskede resultater. Ved opstilling af en række resultatmål i beskæftigelsesplanen 

har Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet i 2013 vedtaget, hvad der er de ønskede resultater af den 

fælles indsats, og de indholdsmæssige politiske prioriteringer. Planen skal hermed tydeliggøre, hvad 

der er formålet, med det arbejde, der gøres i kommunen og i jobcentret  

 

Beskæftigelsesplanen skrives og læses i sammenhæng til budgettet for 2014, og kontrakten for 

arbejdsmarkedsområdet. Den konkrete indsats for at nå resultaterne beskrives i udmøntningsplaner 

tæt på det enkelte team.  

 

Beskæftigelsesplanen er hermed også et redskab for ledelsen og for det enkelte team, som man kan 

planlægge ud fra, og hvor der følgende indenfor det enkelte område kan vurderes, hvilken konkret 

indsats, der skal til for at nå resultaterne. Hvilke aktiviteter påtænkes eksempelvis iværksat for at 

imødegå en stigende ledighed på ungeområdet, reducere antallet af langvarige sygemeldte, realisere 

mål for rettidighed o.a.  

 

I tilknytning til beskæftigelsesplanen er jobcentret derfor nu i gang med at udarbejde en 

udmøntende virksomhedsplan for de enkelte teams. Virksomhedsplaner tænkes på et mere 

operationelt niveau at beskrive den konkrete indsats for de forskellige målgrupper. Altså en mere 

operationel beskrivelse af indsats og aktivitet; hvordan - hvad skal der gøres; hvem er udfører; 

hvornår følges op på at indsatsen gennemføres mv.  

 

I løbet af året vil der blive gennemført opfølgning på jobcentrets indsats set i forhold til 

beskæftigelsesplanen, og administrationen vil vurdere hvordan hele sammenhængen er i forhold til 

de beskrevne mål om resultater set ud fra budgettet, og den samlede kontrakt ledelsen har på 

arbejdsmarkedsområdet. Dette vil være et tema, der drøftes i Arbejdsmarkedsudvalget, og vil 

selvfølgelig også drøftes i de enkelte teams, og et emne jobcentret tager op på personalemøder.  

 

Med venlig hilsen  

 

Peter Steen Olsen 

Arbejdsmarkedschef  

 


