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Indledning
Frederiksberg Kommunes beskæftigelsespolitik og -indsats er efterspørgselsdrevet: Det er virksomhedernes konkrete arbejdskraftbehov og vækstmuligheder, som er styrende for tilrettelæggelsen af
indsatser på området – og dermed også for den konkrete indsats, den enkelte ledige borger får tilbudt.
Denne strategiske retning, kaldet ”Job i fokus”, videreføres og udvikles i ”Vækst og Jobskabelse 20192022”. Dels fordi strategien giver gode resultater i forhold til at bringe ledige borgere i arbejde. Dels
fordi ”Job i fokus” med sit virksomhedsperspektiv er med til at fremme målsætningerne i Frederiksberg Kommunes ”Erhvervsstrategi 2018-2021”. Indsatserne i ”Vækst og Jobskabelse” hænger således tæt sammen med at forbedre de rammevilkår, som kommunen stiller til rådighed for virksomhederne om bedre erhvervsservice, nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft mv.
Behovet for fokus på virksomhedernes efterspørgsel forstærkes i disse år. Virksomheder i hovedstadsområdet oplever vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft samtidig med, at der er ledige
borgere, der er i stand til at varetage et job. På den baggrund er der igangsat et stærkere samarbejde med virksomhederne, der samtidig sikrer mere viden om virksomhedernes efterspørgsel.
Og fokus på virksomhederne viser positive resultater. Der er sket en stigning i anvendelsen af de
virksomhedsrettede tilbud i indsatsen, og der er sket et fald i brug af øvrig vejledning og opkvalificering. Samtidig er der igangsat flere indsatser, der understøtter vækstdagsordenen.
Platformen for ’Vækst og jobskabelse’ sker i tæt dialog med virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og andre aktører på området. Dialogen medvirker til at holde kommunens viden om virksomhedernes efterspørgsel skarp og bruges aktivt til at få borgerne hurtigst muligt i beskæftigelse.
Samtidig er planen udformet med blik for, at den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats spiller
sammen med politikker på andre områder. Det drejer sig fx om handicappolitikkens målsætning om,
at borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet.
Eller indkøbspolitikkens sociale klausuler, som blandt andet løftes ved at få borgere i arbejde i samarbejde med kommunens leverandører.
Planen er bygget op om følgende afsnit:
1.

Virksomhedernes behov for arbejdskraft – Afsnit 1 beskriver status på arbejdsmarkedet og de
vækstområder, som bør være særligt i fokus for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatsen. Dette er udgangspunktet for fastsættelse af planens mål, indsatser mv.

2.

Planens strategiske udgangspunkt og målsætninger – Afsnit 2 introducerer Job i fokus-strategien og målene for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats.

3.

Fokusområder og indsatser – Afsnit 3 beskriver de fire fokusområder for den virksomhedsrettede indsats og en række af de vigtigste indsatser, som i den kommende periode skal løfte og videreudvikle den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats for ledige borgere på Frederiksberg.

4.

Udvikling af nye indsatser – Afsnit 4 beskriver de arbejdsformer mv., som Frederiksberg Kommune bruger til at opfange nye tendenser og behov hos virksomhederne med henblik på en løbende tilpasning og udvikling af de virksomhedsrettede tilbud i samarbejde med virksomhederne og andre relevante parter.

5.

Resultatopfølgning – Afsnit 5 beskriver, hvordan der vil blive fulgt op på planens mål og indsatser.

Endelig indeholder appendix A en status på indsatserne i sidste års plan.
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1. Virksomhedernes behov for arbejdskraft
Frederiksberg er en del af et regionalt arbejdsmarked, og de virksomheder, der skaber job til borgere på Frederiksberg, skal ofte findes uden for kommunegrænsen. Hovedparten af de erhvervsaktive
borgere på Frederiksberg pendler ud af kommunen, når de skal på arbejde. Derfor er målgruppen for
den virksomhedsrettede indsats både de lokale virksomheder på Frederiksberg og virksomhederne i
hovedstadsområdet.

1.1 Et regionalt arbejdsmarked i vækst
Hovedstadsområdet er Danmarks vækstmotor med den største vækst både i beskæftigelsen og i den
økonomiske vækst. Figur 1 viser, at beskæftigelsesfrekvensen er stigende på Frederiksberg, og at
den ligger højere end beskæftigelsesfrekvensen både på landsplan og for Region Hovedstaden.

Figur 1: Beskæftigelsesfrekvens for 16-64-årige
(ultimo november)

Figur 2: Årlig jobomsætning som andel af arbejdsstyrken

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Figuren viser antal beskæftigede som andel af personer i aldersgruppen 16-64 år.

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

Desuden ligger jobomsætningen i hovedstadsområdet og på Frederiksberg på et højere niveau end
på landsplan – og så er jobomsætningen også steget de seneste år. I 2013 var der en jobomsætning
på Frederiksberg på ca. 15.000 stillinger svarende til 28,5 pct. af arbejdsstyrken på Frederiksberg. I
2015 var jobomsætningen på Frederiksberg steget til ca. 18.000 stillinger, svarende til 31 pct. af arbejdsstyrken. Dermed er Frederiksberg med til at drive jobomsætningen både i hovedstadsområdet
op på landsplan, se figur 2.
En stor jobomsætning giver ledige en større chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. Der er en
særlig høj aktivitet i servicefagene, dele af industrien og byggeriet. Det betyder også, at der er ved
at være knaphed på arbejdskraft på en række områder.

1.2 Virksomheder og brancher
Den høje vækst og den stigende jobomsætning især inden for særlige brancher åbner op for en målrettet virksomhedsrettet indsats, som tager udgangspunkt i de brancher, hvor der er vækst og mange
jobåbninger. Tabel 1 viser udviklingen i beskæftigede på forskellige brancher i Region Hovedstaden.
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Tabel 1: Udviklingen i beskæftigede 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 efter branche i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Erhverv i alt
1 Landbrug, skovbrug og fiskeri
2 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
3 Bygge og anlæg*
4 Handel og transport mv.*
5 Information og kommunikation
6 Finansiering og forsikring
7 Ejendomshandel og udlejning
8 Erhvervsservice*
9 Offentlig administration, undervisning og sundhed*
10 Kultur, fritid og anden service

Udvikling i antal
16.356 personer
-24
1.662
1.883
3.963
2.465
822
498
4.649
-159
572

Udvikling i procent
2,1 %
-2,0 %
2,7 %
5,1 %
2,3 %
4,7 %
1,9 %
3,7 %
4,3 %
-0,1 %
1,7 %

Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: *Brancher der indgår i kommunens branchepakker.

Tabellen viser, at de brancher, der har haft den største procentvise udvikling i Region Hovedstaden,
er 1) Bygge og anlæg, 2) Information og kommunikation og 3) Erhvervsservice.
Erhvervsservice omfatter blandt andet rengøring, rådgivning og vikarbureauer.
Som en væsentlig del af den virksomhedsrettede indsats arbejder Frederiksberg Kommune med de
såkaldte branchepakker, som er en samlet indsats for den ledige, hvor der tages udgangspunkt i udvalgte brancher med særligt behov for arbejdskraft med bestemte kvalifikationer. Se boks 1.

Boks 1: Branchepakker
Et konkret eksempel, hvor Job i Fokus omsættes i praksis, er branchepakkemodellen. Branchepakkemodellen består af en samlet indsats for den ledige, hvor der tages udgangspunkt i udvalgte
brancher med særligt behov for arbejdskraft med bestemte kvalifikationer. For øjeblikket arbejdes der med følgende brancher:







Bygge/anlæg
Detail
Køkken/kantine
Lager
Rengøring
Transport

Branchepakkemodellen blev i første omgang indført i 2016 for nytilkomne flygtninge. Modellen er
en væsentlig grund til, at Frederiksberg Kommune i dag ligger som en af de allerbedste kommuner i landet i forhold til andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet
i beskæftigelse tre år efter ankomståret. Fx ligger Frederiksberg som tredjebedste kommune i
landet med 52,8 pct. af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet i 2015, der er
kommet i beskæftigelse tre år efter ankomståret. Gennemsnittet for hele landet er 29,2 pct.
På grund af de gode effekter i forhold til flygtninge har kommunen fra 2017 været i gang med at
udvide branchepakkemodellen til kontanthjælpsmodtagere. For de borgere, der ikke kunne deltage i branchepakkerne, var kommunen i gang med at udvikle virksomhedscentre med mentorstøtte og fokus på opnåelsen/øgning af ordinære timer.
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Frederiksberg Kommune er især karakteriseret ved mindre virksomheder og store uddannelsesinstitutioner. Pendlingen af folk fra de omkringliggende kommuner pendler ind til Frederiksberg sker primært til de store uddannelsesinstitutioner og kommunale arbejdspladser på Frederiksberg.
Samtidig er Frederiksberg Kommune den største virksomhed på Frederiksberg med næsten 7.000
ansatte og med sit eget behov for kvalificeret arbejdskraft indenfor fx på social- og sundhedsområdet, hvor der i disse år er rekrutteringsudfordringer.

1.3 Efterspørgsel, udbud og mangel på arbejdskraft
En række analyser og statistiske kilder peger på, at der er og i den nære fremtid vil komme yderligere mangel på især faglært arbejdskraft, og at virksomheder allerede på nuværende tidspunkt oplever, at de har vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Dette understreger et paradoks i forhold til, at der er ledige, samtidig med at virksomhederne rekrutterer forgæves.
Status på efterspørgselssituationen på det regionale arbejdsmarked kan opsummeres således:


Der forventes forsat vækst i Region Hovedstaden. Dette gælder stort set alle brancheområder.



Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft forventes at stige fremover. I de kommende år
forventes især øget efterspørgsel efter og mangel på arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse i hovedstaden. En stigende efterspørgsel og et faldende antal faglærte betyder, at der forventes et stigende underskud af faglært arbejdskraft. Det gælder især i bygge- og anlægssektoren, men også i industrien, hotel- og restaurationsbranchen samt inden for de merkantile fag og
velfærdsområder. Det forventes, at der vil være et underskud af faglært arbejdskraft på i alt
knap 4.000 personer i 2020. Desuden forventes i 2020 et overskud af arbejdskraft med lange videregående uddannelser på knap 18.000 personer.



En række områder har (vedvarende) rekrutteringsproblemer. Inden for visse områder,
især i bygge- og anlægssektoren, men også i industrien samt hotel- og restaurationsbranchen,
er der allerede i dag rekrutteringsudfordringer. Helt konkret er andelen af forgæves rekrutteringer steget og ligger i 2. halvår af 2017 på 7.124 i hovedstadsregionen. Højeste andel ses indenfor bygge- og anlægssektoren hvor der har været 1.582 forgæves rekrutteringer. Den næsthøjeste andel ses indenfor handel, hvor der er rekrutteret forgæves 876 gange. Inden for flere
områder er der tale om vedvarende rekrutteringsudfordringer, herunder inden for bygge- og anlægssektoren, men også fx på social- og sundhedsområdet.

I tillæg til konklusionerne i analyserne er et opmærksomhedspunkt, at der på nuværende tidspunkt
er et relativt stort antal stillinger, der er besat af udenlandsk arbejdskraft. Der er potentiale i, at nogle
af disse stillinger kan besættes af dansk arbejdskraft. Disse tendenser underbygger potentialet for at
koble mulige vækstområder til beskæftigelsesindsatsen.

Ledigheden på Frederiksberg
Ledigheden på Frederiksberg ligger generelt på et lavt niveau. Der er samlet set ca. 5.000 fuldtidspersoner i kommunen, som modtager en ydelse i forbindelse med ledighed mv. De forsikrede ledige
udgør den største målgruppe på ca. 1.750 fuldtidspersoner. Se tabel 2.
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Tabel 2: Antal ledige fuldtidspersoner på Frederiksberg

Ydelse

2016

2017

A-dagpenge
1.767
1.755
Opbrugt dagpengeret*
15
8
Jobparate kontanthjælpsmodtagere
611
478
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
630
567
Uddannelseshjælp
371
315
Integrationsydelse
179
242
Sygedagpenge
874
847
Jobafklaringsforløb
147
215
Revalidering og forrevalidering
88
77
Ressourceforløb
297
328
Ledighedsydelse
139
127
I alt
5.118
4.959
Kilde: Jobindsats.dk. Anm.: *: Kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse.
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2. Planens strategiske udgangspunkt og målsætninger
2.1 Det strategiske afsæt: Job i fokus
Frederiksberg Kommunes strategiske tilgang om ”Job i fokus” kan omsættes til, at beskæftigelsesindsatsen skal stå for en fortsat udvikling:




Fra borger til virksomhed
Fra udsatte borgere til jobparate ledige
Fra processer til effekter og bundlinje

Dermed ligger ”Job i fokus” i tråd med de landspolitiske tendenser på beskæftigelsesområdet, hvor
strømningen går i retning af et endnu skarpere erhvervsfokus, en styrket indsats for udsatte borgere samt fokus på resultater. Se boks 2 om nationale udspil om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.
Udviklingen fra borger til virksomhed dækker over, at kommunens beskæftigelsesrettede indsatser i
højere grad er styret af virksomhedernes efterspørgsel fremfor den enkelte borgers ønsker. Kommunen har prioriteret en tættere dialog og samarbejde med virksomhederne og opprioriteret antallet af
virksomhedskonsulenter, som har den direkte kontakt til virksomhederne om rekruttering. Fokus er
på, hvad arbejdsmarkedet efterspørger. Det betyder, at det er arbejdsmarkedet, der definerer beskæftigelsesindsatsen og ikke omvendt. Som led i strategien er der desuden stort fokus på at understøtte og fremme tiltag for at støtte op om mulighederne for vækst i virksomheder og dermed danne
grundlag for jobskabelse til ledige borgere fra Frederiksberg.
Formålet er at skabe en sammenhængende og stærk platform for udviklingen af samarbejdet med
erhvervslivet. Desuden skal ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ støtte samarbejdet i Greater
Copenhagen, som er et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, 46 kommuner og to regioner
om at tiltrække investeringer og talent til hele regionen.

Boks 2: Nationale udspil om forenkling af beskæftigelsesindsatsen
Regeringen kom i november 2017 med udspillet ”Færre regler. Frihed til kommuner. Alle skal
med. En forenklet beskæftigelsesindsats” . Udspillet bygger blandt andet på input fra KL, som i
april 2017 kom indspillet ”En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats”.
Fælles for udspillene er et ønske om, at det skal være enklere for kommunerne at administrere
beskæftigelsesindsatsen og lettere at forstå for borgerne. Regeringens ambition er, at forenklingen skal give:








Større råderum for kommunal politikudvikling
Skabe arena for handlekraftige medarbejdere
I borgernes øjne skabe mening, sammenhæng og fremdrift
Ens regler på tværs af målgrupper
Erhvervsrettet arbejdsmarkedsstyring
Sikre professionel virksomhedsservice
Fokus på resultater og ikke på procesmål
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Udviklingen fra udsatte borgere til jobparate ledige er i første omgang især blevet omsat sådan, at
mødet med de jobparate borgere tager udgangspunkt i ordinært job i stedet for eksempelvis virksomhedspraktik.
Og nu er udviklingen også ved at komme til de mere udsatte ledige, dvs. særligt de aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb, hvor bevægelsen går imod en styrket brug
af virksomhedsrettede tilbud, se figur 3, som samtidig viser, at der er potentiale for øget anvendelse
af virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate, når der sammenlignes med klyngekommunerne og
landsgennemsnittet.
Et andet eksempel er branchepakkemodellen, som består af en samlet indsats for den ledige, hvor
der tages udgangspunkt i udvalgte brancher med særligt behov for arbejdskraft med bestemte kvalifikationer (se også boks 1 på side 5). Endvidere ses udviklingen i forbindelse med ordinære småjobs,
som er ved at blive udviklet som et aktivt redskab som supplement til virksomhedspraktikker og løntilskudsansættelser. Se boks 3 på næste side for eksempler på arbejdet med ordinære timer for udsatte ledige.
Figur 3: Virksomhedsrettede tilbuds andel af indsatsen, fuldtidsaktiverede
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Dagpengemodtagere

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Anm.: Virksomhedsrettet tilbud er løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats.

Udviklingen fra processer til effekter og bundlinje dækker over, at forvaltningen og det politiske niveau i højere grad tilrettelægger indsatsen efter, hvad der giver resultater for virksomhederne, borgerne og kommunen, og i mindre grad efter proces- og aktivitetsmålinger. Et eksempel på dette effekt- og resultatfokus ses i de kvartalslige resultatrapport over effekterne på arbejdsmarkedsområdet, som løbende give grundlag for nye prioriteringer af indsatser og mål (se afsnit 5).

2.2 Planens overordnede målsætninger
Målgruppeplanen er sammen med Frederiksberg Kommunes Erhvervsstrategi 2018-2021 kommunens planer for at understøtte vækstdagsordenen.
Der er både lokalt, regionalt og nationalt stort fokus på at igangsætte vækstinitiativer. Indsatserne i
planen ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ spiller sammen med Region Hovedstadens og Region
Sjællands vækst- og udviklingsstrategier (ReVUS) og Greater Copenhagen. Region Hovedstaden har
fokus på en række strategiske projekter inden for fire væksttemaer: Sund vækst, Grøn vækst, Kreativ vækst og Smart Vækst, som alle spiller godt sammen med kommunens indsatser på området.
Også inden for turisme, modtagelsen af internationale talenter og et sammenhængende erhvervsfremmesystem er der fokus på, at kommunens indsatser tænkes ind i en større regional satsning. KL
arbejder også med at sikre en effektiv sammenhængende erhvervsindsats, hvor KL arbejder for, at
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der sker konkret, tværgående samarbejde mellem de udførende aktører på tværs af erhverv, beskæftigelse og uddannelse. Derfor skal planen ses i sammenhæng med andre initiativer i hovedstadsområdet og samtidig ses som et led i udmøntningen af Frederiksberg Kommunes Erhvervsstrategi 20182021.
Planen indeholder to ligeværdige og langsigtede målsætninger, som de beskrevne initiativer skal bidrage til at realisere:
Mål 1 - Vækst: Der skabes vækst for virksomhederne i hovedstadsområdet, herunder Frederiksberg
Mål 2 - Jobskabelse: Der skabes flere job for Frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet

Boks 3: Ordinære arbejdstimer som aktivt instrument for udsatte ledige
Den aktive beskæftigelsesindsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb sker i stigende omfang gennem etablering af ordinære småjobs som supplement til
virksomhedspraktikker og løntilskudsansættelser. Se figur 4.
Flere skal med
Fra centralt, statsligt hold understøttes indsatsen blandt andet gennem det landsdækkende
satspuljeprojekt ”Flere skal med”, som gennemføres i perioden august 2017 til august 2019.
Projektets målgruppe er aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, som har været mindst fem år
i kontanthjælpssystemet. Målet med ”Flere skal
med” er, at flest mulige borgere i målgruppen
opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinær beskæftigelse.

Figur 4: Andel personer med ordinære løntimer,
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Virksomhedscentre generation 2
Virksomhedscentre er en de måder, hvor Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med ordinære arbejdstimer til borgere i ressourceforløb
og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
Kilde: Jobindsats.dk
Der er tale om et formaliseret samarbejde mellem en virksomhed og jobcenteret, hvor virksomheden har et antal faste virksomhedspraktikpladser og en fast virksomhedsmentor fra den pågældende virksomhed.
Der udarbejdes individuelle længerevarende praktikforløb af 6-12 måneders varighed kombineret med ordinære arbejdstimer, som tilpasses den enkelte borgers kompetencer og behov. Kandidaterne bliver lønnet for de opgaver, de mestrer, samtidig med at de optrænes i nye opgaver.
Virksomhedscentre etableres i virksomheder, der efterspørger arbejdskraft. Målet er, at de udsatte borgere kan varetage mindre opgaver hos virksomhederne, så medarbejderne får frigivet
ressourcer til mere krævende opgaver.
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2.3 Planens delmål
De overordnede målsætninger kan operationaliseres i tre delmål, som fastlæggelsen af de konkrete
indsatser kan tage afsæt i, og som kan danne grundlag for opfølgning på målene:
Delmål 1 – Viden: Kommunen skal fastholde og videreudvikle sin kapacitet til at danne
viden om virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.
Der skal arbejdes konkret med viden om virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og efterspurgte kompetencer. Det skal sikre, at der er en opdateret viden om, hvilken arbejdskraft virksomhederne efterspørger, og hvornår der er behov for arbejdskraften. I afsnit 4 beskrives en række tilgange og udviklingsspor for Frederiksberg Kommunes kapacitet til at danne viden om virksomhedernes konkrete arbejdskraftefterspørgsel og vækstpotentialer.
Delmål 2 – Udvikling: Samarbejdet med virksomhederne skal løbende udvikles og kvalificeres med henblik på bedst muligt at understøtte virksomhedernes behov for service
og kvalificeret arbejdskraft.
Frederiksberg Kommune har en vigtig rolle i forhold til, at virksomhederne oplever, at det er nemt
at drive virksomhed. Derfor skal virksomhederne tilbydes et professionelt, koordineret, effektivt
og løsningsorienteret samarbejde. Hvis virksomhederne får en nem indgang i kommunen, vil det
sikre et ensartet serviceniveau for virksomhederne på tværs af kommunens enheder. I nærværende plan beskrives en række indsatser i forhold til udviklingen af samarbejdet.
Delmål 3 – Konkret match mellem ledig og virksomhed: Frederiksberg Kommune skal
sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.
Frederiksberg Kommune har en vigtig rolle i at sikre, at virksomhederne har adgang til den fornødne arbejdskraft. Kommunens samarbejde med virksomhederne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel. Frederiksberg Kommunes Jobcenter spiller en central rolle i at få omskolet og uddannet de ledige til fremtidens job. Både mere overordnet, men også helt specifikt til
de store infrastrukturprojekter i hovedstadsområdet. Desuden vil mødet med borgeren ske med
job i fokus. I nærværende plan beskrives en række indsatser i forhold til udviklingen af samarbejdet.
Sammenhængen mellem det strategiske udgangspunkt, mål, delmål og indsatser er illustreret i figur 5.
Figur 5: Planens målhierarki
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3. Fokusområder og indsatser
Koblingen mellem erhvervsfremme og beskæftigelsesindsatsen giver mulighed for at arbejde mere
strategisk og prioritere de områder, hvor der er bedst mulighed for at understøtte vækstpotentialer
og dermed jobskabelse for ledige. Som baggrund for prioriteringen af vækstområder og brancher
med særligt potentiale ligger en række vurderinger af virksomhedernes vækstpotentialer, behov og
efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft. Prioriteringen er desuden foretaget i forlængelse af
de erhvervspolitiske indsatsområder, Frederiksbergs særlige styrkepositioner og i sammenhæng til
de grupper af ledige, som findes i Frederiksberg Kommune.
Derfor vil der være fokus på iværksætteri og rådgivning af socialøkonomiske virksomheder. Kommunens samarbejde med uddannelsesinstitutioner giver også unikke muligheder for at styrke iværksætterkulturen og lysten til at starte virksomhed. Det høje uddannelsesniveau og den høje ledighed
blandt akademikere i kommunen medfører et stærkt fokus på – og potentiale for – iværksættere inden for videnservice og digitalisering.
En kommune, der er en service- og løsningsorienteret samarbejdspartner for virksomhederne, gør
det lettere at drive virksomhed i kommunen. Den kommunale servicekultur har derfor en vigtig rolle
i forhold til virksomhedernes udviklingsmuligheder og er også et vigtigt parameter for tiltrækning og
fastholdelse af virksomheder og arbejdspladser i kommunen. Boks 4 giver et overblik over en række
af de centrale samarbejdsformer mellem Frederiksberg Kommune og virksomhederne.
Den overordnede ambition med planen ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ er at skabe sammenhæng mellem målsætninger og indsatser rettet mod vækst og jobskabelse.
Den strategiske tilgang om Job i fokus går på tværs af hele Arbejdsmarkedsafdelingens arbejde med
ledige borgere, men vil i den kommende periode i særlig grad blive udfoldet og udviklet på følgende
fokusområder:





Socialøkonomi
Digitalisering
Iværksætteri
Rekruttering og fastholdelse

3.1 Fokusområde 1: Socialøkonomi
Frederiksberg Kommunes tilgang til at understøtte udviklingen af socialøkonomi foregår på flere områder. Ifølge Den Sociale Kapitalfond er antallet af socialøkonomiske virksomheder stigende. Hvert år
etableres op mod 150-200 nye virksomheder i Danmark, men markedet for socialøkonomiske produkter og services kan stadig anses som umodent. Der skal derfor ofte en støttende hånd til, for at
de socialøkonomiske virksomheder får større chance for at overleve.
Ifølge Den Sociale Kapitalfond tager cirka 1/3 af små og mellemstore virksomheder i dag et socialt
ansvar i form af beskæftigelse af udsatte borgere. Der er dermed et stort uudnyttet potentiale hos
de resterende 2/3 af virksomhederne.
Desuden er der et potentiale i samarbejde og partnerskab mellem de forskellige typer af virksomheder og organisationer. Frederiksberg Kommune arbejder derfor konkret for at forløse disse potentialer ved at understøtte virksomhedernes vækst gennem at dække behovet for tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft. På den måde kan der skabes varige arbejdspladser til personer, som i dag står på
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kanten af arbejdsmarkedet. Det sker gennem partnerskaber med både kommercielle virksomheder
og socialøkonomiske virksomheder.
Endvidere arbejder Frederiksberg Kommune på at skabe større viden om socialøkonomiske virksomheder og initiativer, der konkret kan støttes. Nye understøttende initiativer og samarbejdsformer skal
derfor udvikles og afprøves.
En vigtig aktivitet er effektopfølgning og dokumentation af ”business cases” for kommunens investering i socialøkonomi.
I 2018-2019 vil der være fokus på følgende indsatser:
1. ”Vækst med social bundlinje”: Projektets mål er at opnå øget lokal vækst og samtidigt et
økonomisk og socialt afkast via øget beskæftigelse af socialt udsatte og deraf følgende sparede overførselsindkomster. Projektet afprøver endvidere metoden ”Payment by result”, så en
del af kommunens finansiering afhænger af konkrete ansættelser af udsatte borgere. Fire
virksomheder deltager i projektet, som drives af Den Sociale Kapitalfond og støttes af en række fonde. Frederiksberg er en ud af seks kommuner i projektet, med flere kommuner på vej.
Projektet løber 2017-2019, men de første væksttendenser og jobskabelsen er allerede opnået.
2. ”Kickstarter – til dobbelt bundlinje”: Den Sociale Kapitalfond har designet ”Kickstarter –
til dobbelt bundlinje” som et alternativt program til øvrige virksomheder, som ikke i første
omgang har kunnet optages i ”Vækst med Social Bundlinje”-projektet. Projektet er en ”light”
version af ”Vækst med social bundlinje”. Projektets første runde kører i forår/sommer 2018
med deltagelse af tre virksomheder, hvor den første jobskabelse er sket.

Boks 4: Frederiksberg Kommunes kontakt til virksomhederne
Frederiksberg Kommune har styrket samarbejdet med virksomhederne i hovedstadsområdet , så
Frederiksberg Kommune kan hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov
for. Samtidig er den aktive virksomhedskontakt en nødvendig forudsætning for, at kommunen
lykkes med at få en høj andel af de ledige borgere i virksomhedsforløb sammenlignet med klyngekommunerne (se også afsnit 5.3, indikator 3).
I 2017 havde Frederiksberg Kommune 4.200 opsøgende virksomhedskontakter med virksomheder inden for og uden for Frederiksberg i forhold til borgere tættest på arbejdsmarkedet.
Hertil kommer virksomhedskontakter relateret til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, hvor der
er behov for optræning eller udvikling af arbejdsevnen. En række af de centrale samarbejdsformer er:








Virksomhedscentre til ressourceforløbsborgere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Introduktionsvirksomheder og branchepakkevirksomheder til flygtninge
Branchepakkevirksomheder til kontanthjælpsmodtagere
Virksomhedssamarbejder til udvikling/afklaring af sygedagpengemodtagere m.fl.
De store entreprenørvirksomheder og underleverandører i rekrutteringsfællesskabet Hovedstadens Rekrutteringsservice
Strategisk udviklende virksomhedssamarbejder via initiativer i regi af Frederiksberg Erhvervsforum
Udlagte værksteder på større virksomheder
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3. Social Vækst Forum: Social Vækst er et åbent forum for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer m.fl., som ønsker at få inspiration til at arbejde med den sociale bundlinje. Der tages udgangspunkt i en til to virksomheders konkrete og aktuelle udfordringer. Formålet er at skabe viden om, hvordan den økonomiske og den sociale bundlinje
forenes. Derudover deles viden om relevant forskning på området, oftest med oplæg fra uddannelsessektoren eller andre førende aktører. Desuden orienteres om nye initiativer med det
gode kommunale samarbejde for øje. Forummet har også til formål at skabe en god relation
og et stærkt fundament for fremadrettet samarbejde mellem virksomhed og kommune. I forår/sommer 2018 afholdes bl.a. arrangementer om Kickstarter til social vækst, Digitalisering
og social inklusion samt social bundlinje og digital vækst.

3.2 Fokusområde 2: Digitalisering
Meget peger på, at forskning og udvikling skal drive fremtidens vækst i Danmark. Virksomheder inden for forskning og udvikling er højvækstvirksomheder, som er med til at skabe vækst og beskæftigelse. Tal fra Danmarks Statistik viser, at en tredjedel af den private sektors værditilvækst er inden
for videnservice.
Denne tendens stemmer overens med udviklingen på Frederiksberg. Knap 40 procent af virksomhederne på Frederiksberg er vidensvirksomheder. Det er en branche i vækst – også i forhold til iværksættere. Mange af vidensvirksomhederne er centreret omkring kommunens campus-miljøer, og der
er et stort potentiale for at videreudvikle disse vidensmiljøer. Samtidig er IT-virksomhedernes værdiskabelse og beskæftigelse steget de seneste par år i Frederiksberg Kommune – og mere end i resten af hovedstadsområdet.
På samme tid medfører teknologiudviklingen, at erhvervslivets behov i fremtiden vi være vidt forskellige fra i dag. Det skønnes, at halvdelen af de jobs, de unge kommer til at få, på nuværende tidspunkt slet ikke findes endnu. Mange job vil forsvinde de næste 20 år som følge af automatisering –
måske endda op mod en tredjedel af alle nuværende danske job. Men selvom digitaliseringen betyder, at visse job forsvinder, så vil den også medføre nye jobs. Fremtidens mest efterspurgte medarbejdere er digitale og har stor data- og analytisk forståelse.
Der sker også store udviklinger inden for de digitale kanaler og platforme, som virksomhederne benytter til rekruttering. Det stiller nye krav til de lediges kompetencer og synlighed online. Eksempelvis er brugen af sociale medier som rekrutteringskanal steget, ligesom flere og flere virksomheder
bruger de sociale medier til research af kandidater. Ligeledes har videoansøgninger vundet større
indpas som supplement til eller i stedet for den traditionelle skriftlige ansøgning.
I forhold til Frederiksbergs styrkeområder er universiteter og de mange uddannelsesinstitutioner indenfor kort afstand væsentlige for en fortsat styrket vækst indenfor områderne. Samtidig har Frederiksberg er stort antal ledige højtuddannede, som umiddelbart har et kompetenceniveau, der gør dem
i stand til at følge med udviklingen og har potentiale for at løfte virksomhedernes vækst og selv komme i beskæftigelse.
I 2018-2019 vil der være fokus på følgende indsatser:
4. Digitale hjælpemidler: Frederiksberg Erhvervsforum (se afsnit 4.1 på side 18) afsøger pt.
muligheden for at igangsætte et pilotprojektet med udgangspunkt i digitale løsninger, som
kan forbedre virksomhedernes produktion og service – og som samtidigt kan sænke barriererne for, at personer med kognitivt handikap kan komme ind på arbejdsmarkedet. Dermed
kan virksomheder få den nødvendige arbejdskraft og medarbejdere med handicap komme i
job. Pilotprojektet forventes at involvere to-tre virksomheder og op mod fem borgere. Afprøv-
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ningen af løsninger vil trække på indsigter fra spilteknologien og videreudvikling af eksisterende digitale løsninger til virksomheder og arbejdsmarkedet.
5. Digitale kompetencer: Frederiksberg Erhvervsforum har kortlagt virksomhedernes behov
for digitale kompetencer, da digitaliseringen ændrer forretningsgange internt og eksternt. På
den baggrund arbejder Frederiksberg Erhvervsforum med at sammensætte et forløb for ledige borgere og virksomheder, som gør det lettere for virksomheder at rekruttere medarbejdere med digitale kompetencer og samtidigt understøtte implementeringen af ny teknologi,
som kan forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

3.3 Fokusområde 3: Iværksætteri
Iværksættervirksomheder har en vigtig positiv effekt på udviklingen i erhvervslivet. Nye virksomheder har stort potentiale til at bidrage til vækst og jobskabelse, da en stor andel af de nyetablerede
virksomheder forventes at skulle ansætte nye medarbejdere efter deres etablering. Derfor vil tiltag,
som gør det lettere at være iværksætter, indebære et vigtigt bidrag til at styrke vækstmulighederne
i erhvervslivet.
Iværksættervirksomheder udgør en betydelig andel af arbejdsmarkedet. Samtidigt er der et potentiale indenfor en større målgruppe af ledige på Frederiksberg. De akademiske a-kasser skønner, at
op mod 10 procent af ledige akademikere vil være interesseret i mere viden om iværksætteri.
Der er derfor et styrket fokus på, at ledige også kan komme i beskæftigelse ved at starte virksomhed. Mange ledige kender ikke deres muligheder, og iværksætteri kan eksempelvis for nogle akademikere være en god vej til et job. Derfor gennemføres en målrettet indsats for at hjælpe flere ledige
akademikere til at tage springet til at blive iværksætter eller freelancer. Når den ledige har et ønske
om at omsætte nye idéer til selvstændig virksomhed, vil der blive arbejdet med at understøtte ønsket.
Iværksætterindsatserne er forankret hos Frederiksberg Erhvervsforum (se afsnit 4.1 på side 18), som
skaber rammerne for et innovationsmiljø for iværksættere med virksomhedspotentialer, der både kan
bruges til at skabe vækst og job.
I 2018-2019 vil der være fokus på følgende indsatser:
6. Iværksætterforum: Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder løbende med at understøtte iværksætteres vækst- og rekrutteringsmuligheder bl.a. gennem arrangementer. Frederiksberg Erhvervsforum er med til at skabe rammen for et innovationsmiljø for iværksættere med virksomhedspotentialer, der både kan bruges i et vækst- og beskæftigelsesperspektiv. Ambitionen er at skabe et fagligt miljø for iværksættere, hvor Frederiksberg Erhvervsforum i forskelligt omfang indgår som igangsætter, og hvor viden samles og ideer modnes, udvikles og omsættes til konkrete initiativer og dermed vækst og job.
7. Iværksætteri som vej til job: Styrket fokus på, at ledige også kan komme i beskæftigelse
ved at starte virksomhed eller blive ansat i en iværksættervirksomhed.
Frederiksberg Kommune ønsker at styrke kompetenceudviklingen til potentielle iværksættere og skabe en tættere kobling mellem kompetenceudviklingstilbud og den virksomhedsrettede og beskæftigelsesrettede indsats, der tilbydes i Jobcentret. Det handler både om at styrke synligheden af tilbuddene på iværksætterområdet overfor dels kommunale sagsbehandlere med borgerkontakten, dels ledige borgere, samt efterfølgende at fastholde samarbejdet til den potentielle iværksætter.
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Målet er, at antallet af nye iværksættere øges blandt andet ved aktivt at opsøge og arbejde med målgrupper såsom skoleelever, studerende, udsatte ledige, akademikere og unge.

3.4 Fokusområde 4: Rekruttering og fastholdelse
Rammevilkår for virksomhederne dækker over flere områder såsom infrastruktur, niveauet for kommunale afgifter men også fx mulighederne for at rekruttere og fastholde den rette arbejdskraft i ønsket omfang. Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder allerede målrettet med at sikre let adgang til rekruttering af arbejdskraft for ikke at bremse virksomhedernes vækst. Samtidig er hjælp til virksomhederne til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere en god investering for både kommunen og virksomhederne.
I 2018-2019 vil der være fokus på følgende indsatser:
8. Fortsat udvikling af Hovedstadens Rekrutteringsservice: Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) er et samarbejde mellem 19 kommuner (17 jobcentre) i hovedstadsområdet
om at understøtte kompetenceudvikling og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til regionens virksomheder. Frederiksberg Kommune er en af hovedaktørerne i HRS, og generelt ligger Frederiksberg i top med at levere kandidater til HRS – både konkrete stillinger og opkvalificeringsforløb, se afsnit 5.3, indikator 1 på side 21.
Understøttelse af arbejdskraftefterspørgslen i bygge- og anlægssektoren er et særligt fokus
for HRS. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem HRS’ deltagelse i projektet ”Kompetent arbejdskraft til Greater Copenhagen”, som skal være med til at håndtere den store efterspørgsel efter arbejdskraft særligt i bygge- og anlægssektoren for dermed at understøtte stabil vækst i hovedstadsregionen. Projektet gennemføres i perioden ultimo 2017-2020 af HRS,
Nordsjællands Rekrutteringsservice og LO Hovedstaden. Projektet modtager hovedparten af
midlerne (8,1 mio. kr.) fra REVUS, mens resten (2,5 mio. kr.) er medfinansieret af projektdeltagerne. Frederiksberg er en af hovedaktørerne i udformningen projektansøgningen til REVUS.
9. Udvikling af Branchenetværk og tovholder på regionalt rengøringsnetværk: ”Uddannelsesforum Hovedstaden og Bornholm” har været brugt til at drøfte lediges opkvalificeringsbehov på regionalt niveau mellem jobcentrene, erhvervsskolerne, VEU og Arbejdsmarkedskontor Øst. I dag er Uddannelsesforum afløst af Branchenetværk med deltagelse af samme
interessenter.
Frederiksberg Kommune deltager aktivt i at udvikle samarbejdet, blandt andet gennem nye
metodeudviklingsprojekter og via en branchespecifik tilgang med inddragelse af relevante parter. Som eksempel kan nævnes, at Frederiksberg står for koordineringen af fælles indkøb af
uddannelsespladser på rengøringsområdet. Desuden har Frederiksberg i 2017 været projektleder på et projekt på rengøringsområdet støttet af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd/Beskæftigelsesrådet, som har været afgørende for skiftet til en mere branchespecifik tilgang til
fælles opkvalificering af ledige. I forlængelse heraf er Frederiksberg direkte involveret i de fire
branchenetværk, ligesom Frederiksberg er tovholderjobcenter på netværket om rengøring.
10. Fastholdelse/fast track på sygedagpengeområdet: Fast track-ordningen består i at give
en hurtig og fremskudt indsats målrettet virksomheder, før der bliver tale om en hel eller delvis sygemelding. Det kan fx dreje sig om at sætte fokus på stress, som er en væsentlig sygdomsårsag for Frederiksberg-borgere.
Indsatsen har styrket og systematiseret virksomhedssamarbejdet omkring sygemeldte medarbejdere og derigennem bidraget til at få medarbejdere hurtigere tilbage i job, styrket virk-
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somhederne og samtidig mindsket de kommunale udgifter. Indsatsen virker på antallet af sygedagpengemodtagere (Frederiksberg Kommuner ligger p.t. med landets laveste andel), og
der er blevet opbygget et godt samarbejde med virksomheder, læger m.v. om den fremskudte
indsats. Indsatsen har været særlig vigtig i en periode med høj beskæftigelse, hvor der også
vil være flere sygemeldte. Se også afsnit 5.3, indikator 2 på side 22.
På den baggrund vil indsatsen fortsætte indtil udgangen af 2018, idet der er tale om en midlertidig, treårig investering, som blev besluttet i forbindelse med budget 2016.

3.5 Oversigt over fokusområder og indsatser
Tabel 3 viser en oversigt over planens konkrete indsatser efter hvilket fokusområde, de understøtter.
Indsatserne er kun et udpluk af de indsatser, som opstartes eller fortsætter i den kommende periode. Det fremgår af appendix A (som følger op på indsatserne fra sidste års ”Vækst og Jobskabelse”),
hvilket indsatser, der fortsætter.
Endelig vil det være en central, overordnet indsats i den kommende planperiode, at Frederiksberg
Kommune fastholder momentum i forhold til at udvikle nye typer af og koncepter for virksomhedsindsatser. Udvikling af nye pilotprojekter som indsats i den kommende periode er beskrevet i afsnit 4.
Tabel 3: Oversigt over de enkelte indsatsområder

Socialøkonomi

Digitalisering

1. Vækst med Social
Bundlinje

4. Digitale hjælpemidler

2. Kickstarter - til
dobbelt bundlinje

5. Digitale kompetencer

3. Social Vækst forum

Iværksætteri

Rekruttering og fastholdelse
8. Fortsat udvikling af Ho6. Iværksætterforum
vedstadens Rekrutteringsservice
7. Iværksætteri som
9. Udvikling af Branchenetvej til job
værk
10. Fastholdelse/fast track
på sygedagpengeområdet

11. Udvikling af nye pilotprojekter (se afsnit 4)
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4. Udvikling af nye indsatser
Overgangen til en mere efterspørgselsdrevet, regionalt baseret beskæftigelsesindsats har styrket
samspillet mellem vækst, uddannelse og beskæftigelse. For at lykkes med det, skal Frederiksberg
Kommune være i stand til løbende at opfange nye tendenser og behov hos virksomhederne med henblik på en løbende tilpasning og udvikling af de virksomhedsrettede tilbud i samarbejde med virksomhederne og andre relevante parter.
Behovet for løbende og hurtigt at kunne reagere på virksomheders konkrete behov og muligheder taler for en netværksbaseret og inddragende tilgang på flere niveauer.
På operationelt niveau anvender Arbejdsmarkedsafdelingen en række samarbejdsformer til at understøtte såvel tilpasningen og udviklingen af indsatserne som den daglige kontakt mellem jobcenteret
og virksomhederne (se boks 4 på side 13). Virksomhedssamarbejderne har således flere formål:
1.

Viden: Som kilde til generel viden om arbejdskraftefterspørgslen, fx i en bestemt branche, som
kan anvendes til at skalere eller på anden måde justere den til enhver tid eksisterende indsatsvifte.

2.

Udvikling: Som input til udvikling af nye indsatser.

3.

Konkrete match: Til at matche den enkelte virksomheds arbejdskraftefterspørgsel her-og-nu
med en konkret ledig borger.

På politisk niveau er det Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen, der
lægger de langsigtede, strategiske linjer i Frederiksberg Kommunes planer på beskæftigelsesområdet. Erhvervslivet og andre relevante parter giver input til disse processer, blandt andet gennem Advisory Board Frederiksberg og Frederiksberg Erhvervsråd.

4.1 Frederiksberg Erhvervsforum
Frederiksberg Erhvervsforum (FEF) er en tværgående enhed i Arbejdsmarkedsafdelingen, som har til
opgave at forene erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen samt at skabe forudsætningerne for, at Frederiksberg Kommunes virksomhedsrettede indsatser og myndighedskontakter hele tiden har blik for
at understøtte virksomhedernes potentialer for vækst. Frederiksberg Erhvervsforums arbejde består
dels i en videns- og udviklingsindsats, dels i at understøtte arbejdet på det strategiske niveau med
at udvikle Arbejdsmarkedsafdelingens input til planer og politikker i krydsfeltet mellem beskæftigelsesindsats og erhvervsfremme.
I vidensporet er det Frederiksberg Erhvervsforums rolle at samle, genere og sprede viden om virksomhedernes behov og vækstpotentialer. Gennem analyser og vidensindsamling er det Frederiksberg
Erhvervsforums opgave at kvalificere Arbejdsmarkedsafdelingens ledelsesinformation om virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer og arbejdskraft og behov i øvrigt. I forlængelse heraf skal
Frederiksberg Erhvervsforum bidrage til vidensdeling på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen om virksomhedernes arbejdskraftbehov.
I udviklingssporet har Frederiksberg Erhvervsforum det koordinerende ansvar for virksomhedsrettede udviklingstiltag på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen, herunder blandt andet rekrutteringspartner-konceptet (se boks 5) og kontakten til virksomheder om udvikling af nye indsatskoncepter.
I forlængelse heraf vil der også i den kommende periode være fokus på følgende indsats:
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11. Udvikling af nye pilotprojekter: Dette sker blandt andet via samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, forvaltninger i Frederiksberg Kommune samt øvrige organisationer med henblik på at understøtte vækst i virksomheder og jobs til kommunens ledige borgere. Disse samarbejder er mere eller mindre formaliserede og dækker fra korterevarende
projekter til mere permanente samarbejdsrelationer, fx Advisory Board Frederiksberg, se afsnit 4.2.

4.2 Advisory Board Frederiksberg på beskæftigelsesområdet
Advisory Board Frederiksberg er et regionalt netværk, som Frederiksberg Kommune har sammen
med regionale vækstfora og -initiativer, udvalgte virksomheder, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner og relevante interesseorganisationer og rådgivende fora – fx Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet. Advisory Board Frederiksbergs organisering og rolle blev besluttet af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget den 16. april 2018 (punkt 26).
Formålet med Advisory Board Frederiksberg er at udnytte synergien mellem erhvervsindsatser, virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og kommunens beskæftigelsesstrategier med et særligt
fokus på social vækst. Advisory Board Frederiksberg skal være med til at udvikle nye koncepter for
de virksomhedsrettede tilbud og indsatser og dermed bidrage til udmøntningen af målgruppeplanerne på området, dvs. ”Vækst og jobskabelse” og ”Unge godt på vej”. De nye tilbud skal efterfølgende
udbredes for virksomheder i Greater Copenhagen.
Centrale regionale netværkspartnere er Væksthus Hovedstadsregionen og det regionale iværksætterinitiativ Hovedstadens Iværksætterprogram.
Som supplement og overbygning til de løbende netværksbaserede aktiviteter inviterer Advisory Board Frederiksberg en gang årligt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget til et fælles møde. Dette
møde er en anledning til i fællesskab at samle op på afsluttede, igangværende og kommende netværksaktiviteter og at dele viden på tværs af netværket. Derudover er det årlige møde en anledning
for Advisory Board til at give input til de langsigtede, strategiske linjer i Frederiksberg Kommunes
planer på området.
Frederiksberg Erhvervsforum er netværksansvarlig for Advisory Board Frederiksberg.

Boks 5: Fortsat udvikling af Rekrutteringspartner
Rekrutteringspartnerne er placeret i alle Arbejdsmarkedsafdelingens centre og dækker på tværs
af alle borgermålgruppe. Partnernes vigtigste opgave er at sikre, at de ledige job, som virksomhedskonsulenterne får hentet ind, eller som virksomheder selv henvender sig med for at få besat,
bliver besat. Desuden skal de sikre, at viden om arbejdsmarkedets efterspørgsel konstant er opdateret og spredt til alle medarbejdere.
Rekrutteringspartnerkonceptet er udviklet af Frederiksberg Kommune og har sammen med virksomhedskonsulenternes match- og rekrutteringsindsats givet effekt i form af besatte stillinger og
tilfredse virksomheder samt positiv omtale fra arbejdsgiverorganisationerne. Dette har ført til, at
en del omkringliggende kommuner har været på besøg og i øjeblikket er ved at implementere en
lignende organisering.
I den kommende periode udvides og styrkes tankegangen bag Rekrutteringspartner i tilknytning
til virksomhedskonsulenternes ”Match og Rekrutterings”-indsats.
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5. Resultatopfølgning
5.1 Overordnet ramme for resultatopfølgning
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget får hvert kvartal forelagt en resultatrapport over effekterne på arbejdsmarkedsområdet. Effekterne af de virksomhedsrettede indsatser i ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ er integreret i de kvartalsvise resultatrapporter, da indsatserne skal resultere i job til borgere på Frederiksberg. Udvalget følger dermed effekterne af planen, og overblikket kan
løbende give grundlag for nye prioriteringer af indsatser og mål. Udvalget fik senest forelagt effektrapporten for 2017 den 5. april 2018 (punkt 17).
Endvidere foretages der en deskriptiv opfølgning af de konkrete indsatser i det foregående års plan.
Der henvises til appendix A for en gennemgang heraf.
’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ fungerer sammen med den årlige Beskæftigelsesplan og
målgruppeplanen ’Unge godt på vej’, som strategiplaner, der udstikker retning for det samlede beskæftigelsesområde i Frederiksberg Kommune. Med afsæt i målene i disse planer konkretiseres det
nærmere i Fokusaftalerne og via Performance Management, hvad de enkelte centre og medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen skal sigte efter, for at målene kan indfris.
Fokusaftalerne og Performance Management fungerer som afsæt til en løbende drøftelse af, hvordan
arbejdsmetoder og indsatser kan justeres, således at både borgere og virksomheder oplever, at det
er de mest effektfulde tilgange, der anvendes. Denne styring understøtter en sammenhængskraft i
indsatserne og i sidste ende opfyldelsen af de fælles mål.

5.2 Nyt koncept for opfølgning på den virksomhedsrettede indsats
Med ”Vækst og jobskabelse 2019-2022” introduceres som noget nyt i forhold til tidligere års planer
et sæt af måle-indikatorer, som fremover vil brugt i de årlige ”Vækst og Jobskabelsesplaner” til at
give et billede af udviklingen, som ligger indimellem de overordnede effektmålinger i resultatrapporterne og de meget detaljerede og aktivitetsbaserede målinger i Performance Management og Fokusaftalerne. Indikatorerne, som uddybes i næste afsnit, er:
Understøttelse af virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft

Indikator 1: Besættelsesgrad ift. ordinære job på joblisten og HRS

Indikator 2: Sygedagpenge – fastholdelsesgrad

Indikator 3: Andel ledige borgere i forløb på en virksomhed
Viden og udvikling

Indikator 4: Viden om efterspørgsel

Indikator 5: Udviklingsprojekter som går i drift, fx HKI og STV

Indikator 6: Antal virksomheder engageret i samarbejde og/eller pilotprojekter
Den enkelte indikator og det samlede sæt af indikatorer går både på tværs af indsatserne i det enkelte år og på tværs af plan-årene. Dette gør det muligt at følge udviklingen fra år til år.
Indikatorerne er udledt af planens overordnede mål samt delmålene, jf. afsnit 2. Det ene sæt af indikatorer (”understøttelse af virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft”) vedrører de konkrete
indsatser, jf. denne plans indsats 1-10 beskrevet i afsnit 3, mens det andet sæt af indikatorer (”viden og udvikling”) vedrører videns- og udviklingsindsatsen, som i denne plan er beskrevet i afsnit 4
(indsats 11). Sammenhængen i mål- og målingshierarkiet er illustreret i figur 6.
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Figur 6: Planens mål- og målingshierarki

Den nærmere udformning af indikatorerne vil ske frem mod opdatering af planen næste gang i 2019,
hvor der første gang vil blive følget samlet op på indikatorerne. Allerede nu er det dog muligt at give
en foreløbig status på nogle af indikatorerne, se næste afsnit.

5.3 Beskrivelse og foreløbig baseline for de nye indikatorer
Den nærmere udformning af indikatorerne vil ske frem mod opdateringen af planen i 2019. Allerede
på nuværende tidspunkt kan der imidlertid gives en foreløbig status for indikatorerne.

Foreløbig status for indikator 1: Besættelsesgrad
I forbindelse med indikator 1 vil der blive fulgt op besættelsesgraden dels i forhold til job på joblisten, dels i forhold til Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) og Frederiksberg Kommunes andel
heri (for beskrivelse af HRS se indsats 8 på side 16).
På tværs af HRS blev der i 2017 håndteret i alt 419 jobordrer (164 centrale og 255 lokale ordrer),
hvoraf 189 blev besat med ledige borgere (79 knyttet til de centrale ordre, 77 knyttet til de lokale
ordrer og 33 i forlængelse af et opkvalificeringsforløb), se figur 7. Det svarer til en samlet besættelsesgrad på 45 pct.
Figur 7: Hovedstadens Rekrutteringsservice: Jobordrer, ansættelser og opkvalificeringsforløb, 2017

Ud af de 189 ansættelser har Frederiksberg Kommune leveret ledige borgere til de 24 ansættelser,
hvilket placerer Frederiksberg som den kommune i HRS, der leverer tredjeflest ledige borgere henset til kommunens størrelse, se figur 8a.
Frederiksberg Kommune er også meget aktiv i forhold til at bruge HRS’ opkvalificeringsforløb, så ledige frederiksbergborgere kan få kompetencer, som efterspørges inden for især bygge- og anlægsbranchen. Af de i alt 133 tilmeldte kandidater til opkvalificeringsforløb i 2017 kom de 23 fra Frederiksberg Kommune. Det placerer Frederiksberg som den kommune i HRS, der leverer næstflest kan-
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didater henset til kommunens størrelse, se figur 8b. Opkvalificeringsforløbene er meget effektive i
forhold til at give ledigeborgere kompetencer, der giver et job. Af de 87 borgere, der bestod forløbene i 2017 havde 83 fået et job inden for seks måneder efter forløbets afslutning.
Figur 8a: Andel placeringer i forhold til befolkning
16-66 år.

Figur 8b: Andel kandidater til opkvalificering i forhold til befolkning 16-66 år

Kilde: Hovedstadens Rekrutteringsservice, Danmarks Statistik og egne beregninger

Foreløbig status for indikator 2: Fastholdelsesgrad
I 2017 var der 421 fastholdelsesforløb, hvilket er en kraftig stigning fra 2016, hvor der var 197 fastholdelsesforløb. Dette indikerer et stigende kendskab og behov for/brug af fastholdelsesindsatsen.
Desuden har fastholdelsesindsatsen i efteråret 2017 igangsat et forebyggende tiltag, der hedder
”stress og arbejdsliv”, hvor der sættes fokus på stress, som er en væsentlig sygdomsårsag for Frederiksberg-borgere.
Omfanget af og udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere kan være med til at give en indikation af, om kommunens fastholdelsesindsats har den ønskede effekt.
Her ses det i forhold til omfanget, at Frederiksberg har landets laveste andel af sygedagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken. Frederiksberg ligger 1,1 pct.-point under landsgennemsnittet og 0,3 pct.point under klyngegennemsnittet, se figur 9a.
Med hensyn til udviklingen ses det også af figur 9a, at der i perioden januar 2017 til januar 2018 er
sket et meget markant fald i antallet af sygedagpengemodtagere i Frederiksberg Kommune, hvilket
ikke tilsvarende har fundet sted på landsplan eller i klyngekommunerne.
Et mere overordnet billede fås ved at se sygedagpengeområdet i sammenhæng med jobafklaringsforløb, da målgruppen for jobafklaringsforløb udgøres af personer, som ikke kan få forlænget sygedagpenge, men fortsat er uarbejdsdygtige.
Også når der ses samlet på andelen af personer, der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb, ift. arbejdsstyrken, ligger Frederiksberg Kommune bedre end klyngegennemsnittet og landsgennemsnittet, se figur 9b.
Samtidig er der også her en positiv tendens, idet antallet af fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb, samlet set er faldet med 3 pct. fra januar 2017 til januar 2018.
Faldet dækker over, at der er kommet flere personer i jobafklaringsforløb, hvilket dog mere end opvejes af det endnu større fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Samtidig kan et faldende antal
sygedagpengemodtagere alt andet lige forventes – med en vis forsinkelse – at slå igennem i et fal-
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dende antal jobafklaringsforløb, da målgruppen for jobafklaringsforløb netop er hidtidige sygedagpengemodtagere.
Figur 9a: Fuldtidspersoner på sygedagpenge, andel
af arbejdsstyrken (pct.)

Figur 9b: Fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i
jobafklaringsforløb, andel af arbejdsstyrken (pct.)

Kilde: Jobindsats og egne beregninger.

Foreløbig status for indikator 3: Andel ledige borgere i virksomhedsforløb
Frederiksberg Kommune har styrket samarbejdet med virksomhederne i hovedstadsområdet for at
hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har behov for. Samtidig er den aktive virksomhedskontakt en nødvendig forudsætning for, at kommunen kan få en høj andel af ledige borgere
i virksomhedsforløb.
Betegnelsen ”virksomhedsforløb” dækker over virksomhedspraktik, løntilskudsansættelser samt nytteindsats (”nyttejob”). Virksomhedsforløb er den type af indsatser, som overordnet set har de mest
positive effekter i forhold til at bringe ledige i job eller tættere på job. Andelen af ledige borgere i
virksomhedsforløb er derfor en indikator for, om Frederiksberg Kommune har en passende sammensætning af tilbud til ledige borgere.
I forhold til andelen af ledige borgere, som modtager et virksomhedsforløb, ligger Frederiksberg samlet set bedre end eller på samme niveau som klyngekommunerne på følgende af ydelsesgrupperne i
figur 10 på næste side:








Integrationsydelse (jobparate)
Kontanthjælp (jobparate)
A-dagpenge (akademikere)
A-dagpenge (øvrige)
Integrationsydelse (aktivitetsparate)
Ledighedsydelse
Ressourceforløb

Den mest anvendte type virksomhedsforløb på nuværende tidspunkt er virksomhedspraktik. Her ligger Frederiksberg Kommune over eller på niveau med klyngekommunerne for de fleste ydelsesgrupper, se figur 10. Fx har 72 pct. af alle personer, som har modtaget integrationsydelse i løbet af 2017,
været i virksomhedspraktik. For klyngekommunerne er den tilsvarende andel på 65 pct.
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Hvis man ser på, hvor stor en andel af ledige borgere, der er i løntilskud eller modtager nytteindsats
(som begge primært benyttes for borgere tættest på arbejdsmarkedet), ligger Frederiksberg Kommune med nogenlunde samme andel som klyngekommunerne, dog således, at Frederiksberg har en
væsentlige højere andel jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, der modtager
nytteindsats end klyngekommunerne.
Figur 10: Andel borgere i virksomhedspraktik i 2017
Tættest på arbejdsmarkedet

På kanten af arbejdsmarkedet

Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Anm: Integrationsydelsesmodtagere er eksklusiv personer, som ikke er i
integrationsprogrammet.

Foreløbig status for indikator 4: Viden om efterspørgsel
Frederiksberg Kommune har styrket sit arbejde med at tilvejebringe og omsætte viden om virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Det er blandt andet sket gennem:





Formidling af eksisterende datakilder såsom jobbarometeret.
Oplæg fra virksomheder indenfor brancher med stor efterspørgsel efter arbejdskraft, med henblik på særligt forståelse af behovet for kompetencer som ikke umiddelbart fremgår af stillingsbetegnelser.
Afholdelse af videndelingsarrangementer for virksomheder om fx social vækst.

I 2017 har der været afholdt videndelingsaktiviteter om bl.a. efterspørgsel efter arbejdskraft indenfor bygge- og anlægsbranchen, hotelbranchen, transport samt arrangementer om social vækst og digitalisering med i alt ca. 500 deltagere.

Foreløbig status for indikator 5: Idriftsatte udviklingsprojekter
Frederiksberg Kommunes fortsatte arbejde med de virksomhedsrettede indsatser sker løbende





med forbedringskultur i de enkelte centre,
på tværs af Arbejdsmarkedsafdelingen,
med andre forvaltningsenheder, samt
i samarbejde med eksterne partnere.
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For at udviklingsprojekter kan skabe den ønskede effekt i driften arbejder kommunen med en struktureret faciliterings-, vidensopsamlings- og implementeringsindsats, som samtidig understøtter arbejdet på det strategiske niveau med at udvikle Arbejdsmarkedsafdelingen.
Et vigtigt udviklingsprojekter, som er overgået fra udvikling til drift i 2017 er:


Implementering af metodeværktøjer på rengøringsområdet, som er udviklet i forbindelse med
Branchenetværk (se også indsats 9 på side 16)

Foreløbig status for indikator 6: Virksomheder som udviklingspartnere
Frederiksberg Kommune ser store potentialer i samspillet mellem vækst, uddannelse og beskæftigelse. For at indfri potentialerne skal nye modeller og samarbejder udvikles og afprøves sammen med
virksomheder og andre partnere. Der arbejdes dels med en netværksbaseret tilgang for at udforske
nye tendenser, dels gennem aktiv deltagelse i eksterne netværk såsom Den Sociale Kapitalfonds Disrupted? interessentgruppe, såvel som løbende erfaringsudveksling med ledende virksomheder indenfor nye områder, såsom Dining Six indenfor digital virksomhedsdrift samt egne netværksbaserede
inddragende tilgange eksempelvis omkring CSR med deltagelse af lokale virksomheder og CBS.
Centralt i arbejdet står den løbende udvikling og afprøvning af nye løsninger i mindre pilotprojekter,
hvor ledige borgere inviteres ud til virksomhederne, og hvor virksomhedernes virkelighed inspirerer
Arbejdsmarkedsafdelingen til at tænke nyt, til at skabe nye alliancer og nye metoder.
Et eksempel på et banebrydende pilotprojekt om bl.a. sociale investeringer og payment by result er
Vækst med social bundlinje (se også indsats 1 på side 13).
Med forbehold for, at indikatoren vedrørende ”Viden om efterspørgsel” vil blive udviklet frem mod opdateringen af planen i 2019, vil et foreløbigt bud blandt andet være at se på, hvor mange virksomheder, der har været engageret i et af Frederiksberg Erhvervsforums udviklingsprojekter.


I 2017 har Frederiksberg Erhvervsforum haft fem virksomheder engageret i pilotprojekter.
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Appendix A
Opfølgning på indsatsområder fra den virksomhedsrettede plan ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ 2018-2021
Område
Erhvervsfremme

Indsatser
 Socialøkonomiske
virksomheder
 Iværksætteri

Opfølgning
Socialøkonomiske virksomheder – fortsættende indsats, jf. fokusområde 1 (afsnit 3.1)
Mange små og mellemstore virksomheder tager allerede i dag et socialt ansvar – og endnu flere vil og
kan, når det kombineres med god forretning. Frederiksberg Kommune arbejder med at udvikle samarbejder med de virksomheder, som gerne vil vækste og samtidig skabe nye muligheder for udsatte borgere.
Kommunen har flere initiativer i gang indenfor iværksætteri og også initiativer under udvikling, se også
afsnit 3.1.

Turisme og
handel

Vidensby

 Viden, information og IT
 Sammenhæng
mellem vækst,
uddannelse og
beskæftigelse

Iværksætteri – fortsættende indsats, jf. fokusområde 3 (afsnit 3.3)
Iværksættere er en stærk driver for beskæftigelse, og mange iværksættere forventer at ansætte medarbejdere indenfor de første år efter etablering.
 Iværksætterkonsulent fra Væksthuset, som er tilknyttet Frederiksberg Erhvervsforum en halv dag
om ugen, har pr. 1. maj 2018 givet anledning til omkring 25 samtaler og 1-2 videre forløb i Væksthusregi. Iværksætterkonsulenten vurderer, at niveauet for henvendelser, samtaler og forløb er højere end kunne forventes.
 Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder løbende med at understøtte iværksætteres vækst- og rekrutteringsmuligheder bl.a. gennem arrangementer, herunder også som vært for HIP-oplæg (Hovedstadens Iværksætteri Program) og workshop. Pr. 1. maj 2018 har arrangementerne givet anledning til
kontakt til omkring 70 virksomheder.
Arbejdsmarkedsafdelingen har i foråret 2018 gennemført en analyse af hotelområdet ift. efterspørgsel
og udbud på arbejdskraft, som bl.a. har udmundet i nedenstående indsatser:
 Optegning af karriereveje – workshop for hoteller forventes afholdt i efteråret i samarbejde med Horesta.
 Åbning af Scandic hotel er sat til august 2019 - dialog og møder med HR chef og driftsdirektør ang.
åbning og ansættelse.
 Samarbejde i regi af Hovedstadens Rekrutteringsservice med Københavns Erhvervshus om fremsendelse af kandidater til rengøringsjob/housekeeping inden for BC hospitality group.
Viden, information og IT
Frederiksberg Kommune har været del af ”interessentgruppen” for Disrupted? projektet, sammen med
bl.a. DI, Region Sjælland, Trygfonden, Ungdommens Røde Kors og Handicaprådet. Interessentgruppen
har fået delanalyser præsenteret og deltaget i brainstorm om hvordan de nye teknologier kan anvendes
fremadrettet. Projektet undersøger Den fjerde industrielle revolutions betydning for udsatte grupper og
sociale virksomheder, herunder hvad udviklingen betyder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
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Område

Indsatser
 Internationalisering

Opfølgning
Projektet har særligt fokus på potentialerne: Hvor og hvordan betyder den nye teknologi nye muligheder? I hvilke virksomheder og brancher er fremtidens arbejdspladser for udsatte grupper?
Kommunen har flere initiativer i gang indenfor digitalisering og også initiativer under udvikling, se også
afsnit 3.2.
Sammenhæng mellem vækst, uddannelse og beskæftigelse
Frederiksberg Erhvervsforum har faciliteret et samarbejde med TEC (FRB Tekniske Gymnasium) om at
hjælpe iværksættere og etablerede virksomheder med at kvalificere forretningsidéer og problemstillinger ved udvikling af prototyper. TEC’s elever lærer om virksomheders praktiske problemstillinger og inspireres til entreprenørskab. To virksomheder har indgået samarbejde med TEC om, at elever arbejder
på deres projekter frem til medio 2018. Det ene projekt drejer sig om udvikling af markedsføring, og
det andet drejer sig om udvikling af protype af hardware til opsamling af regnvand og udendørs sensormonitorering.

Kreative erhverv
Service
 Én nem indgang
overfor virktil kommunen
somheder
 Virksomhedscentre generation 2
 Fastholdelse/fasttrack på sygedagpengeområdet

Internationalisering – fortsættende indsats
I regi af Greater Copenhagen/ReVUS har Arbejdsmarkedsafdelingen givet tilsagn om at arbejde med
indsatser indenfor: Tiltrækning af internationale talenter via digitale rekrutteringskampagner og karriereevents i udlandet, job til internationale studerende samt regionalisering af New in Denmark Services.
Indsatsen er under udvikling
Én nem indgang til kommunen – fortsættende indsats
Der er etableret en virksomhedstelefon, der fungerer som én indgang for virksomheden, når den har
brug for rådgivning og vejledning i forbindelse med nyansættelser til ordinære job, rekruttering og ansættelsesmuligheder med tilskud. Rådgiveren yder bl.a. rådgivning om løntilskud, virksomhedspraktik
og fleksjob, og han/hun kan også svare på spørgsmål indenfor blandt andet voksenlærlingeordningen,
opkvalificering og arbejdsfordeling.
Den opsøgende virksomhedsindsats på det ordinære område har en volumen på 4.200 virksomhedskontakter i 2017. Der arbejdes efter at opbygge langvarige relationer, da det er den bedste erfaring.
Hver konsulent udfører hver uge tre nye besøg og tre vedligeholdelsesbesøg. Hvert eneste besøg tager
udgangspunkt i en drøftelse af, hvordan Arbejdsmarkedsafdelingen kan understøtte virksomhedens efterspørgsel – i dag og i fremtiden.
Virksomhedscentre generation 2 – fortsættende indsats
Fokus på efterspørgsel, tilpasset borgere som er længere væk fra arbejdsmarkedet. Indsatsen sker efter substitutionstanken sådan, at opgaverne tilrettelægges således, at de er understøttende til kerneopgaven og arbejder ”rundt om denne”, fx pakke elektrikerens bil, sætte labels på varer eller lignende.
Der fokuseres ligeledes på ordinære timer sådan, at en borger kan få løn for de timer som de kan udføre på lige fod med andre medarbejdere, og anvende praktik til at træne yderligere kvalifikationer med
henblik på stigning i ordinære timer.
Effekten af virksomhedscentre generation 2 er, at borgerne kommer i job eller tættere på arbejdsmar27
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Rammevilkår for virksomheder

Indsatser

 Rekruttering af
ledige – Hovedstadens rekrutteringsservice
 Rekrutteringspartner
 Branchepakker

Opfølgning
kedet ved at komme ud på en virksomhed, hvor de udfører et rigtigt stykke arbejde tilpasset deres ressourcer. Virksomhedscentrene er således medvirkende til faldet i ledige personer, der modtager kommunale forsørgelsesydelser samt den lave relative andel af borgere, som har været længerevarende i
kontanthjælpssystemet.
Fastholdelse/fast-track på sygedagpengeområdet – fortsættende indsats indtil udgangen af 2018
Indsatsen har styrket og systematiseret virksomhedssamarbejdet omkring fast track-ordningen til sygemeldte medarbejdere og derigennem bidraget til at få medarbejdere hurtigere tilbage i job, styrke
virksomheden og samtidig mindsket de kommunale udgifter. Det kan dokumenteres, at investeringen
har virket både på antallet af sygedagpengemodtagere (Frederiksberg Kommuner ligger p.t. med landets laveste andel), og at der er blevet opbygget et godt samarbejde med virksomheder, læger m.v.
om den fremskudte indsats. Det vurderes, at indsatsen har været særlig vigtig i en periode med høj beskæftigelse, hvor der også vil være flere sygemeldte. Se også indsats 10 på side 16 og indikator 2 på
side 22.
Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) – fortsættende indsats
Der henvises til beskrivelsen af HRS under indsats 8 på side 16 og indikator 1 på side 21.
Rekrutteringspartner – fortsættende indsats
Der henvises til beskrivelsen af rekrutteringspartner i boks 5, side 19.
Branchepakker – fortsættende indsats
Branchepakkekonceptet har et klart mål om ordinær beskæftigelse og varig selvforsørgelse. Desuden
bidrager konceptet til, sikre virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft indenfor de udvalgte
brancher
Branchepakke-tilgangen har medvirket til hurtig optræning til arbejdsmarkedet i praktikker med efterspørgsel på arbejdskraft. Tilgangen er med til at skabe systematik og gennemsigtighed, sådan at borger oplever progression og udvikling i forløbet.
Branchepakkekonceptet startede ud som et kombinationsforløb målrettet flygtninge med fokus på brancherettet opkvalificering og danskundervisning. Som led i Frederiksberg Kommunes Job i Fokus-strategi
er branchepakkeforløbet blevet udvidet, så det nu også inkluderer ledige, der har behov for støtte til at
vende tilbage til arbejdsmarkedet. Frederiksberg er en af få kommuner i landet der konsekvent bruger
branchepakker til flygtninge, aktivitetsparate og længerevarende jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Branchepakkemodellen er en væsentlig grund til, at Frederiksberg Kommune i dag ligger som en af de
allerbedste kommuner i landet i forhold til andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge,
der er kommet i beskæftigelse tre år efter ankomståret. Fx ligger Frederiksberg som tredjebedste kommune i landet med 52,8 pct. af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet i 2015, der er
kommet i beskæftigelse tre år efter ankomståret. Gennemsnittet for hele landet er 29,2 pct.
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