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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 kaldes ”Job i fokus” og har givet gode resultater de seneste år i forhold til
at bringe ledige Frederiksberg-borgere i arbejde. Dette ses blandt andet i Beskæftigelsesministeriets
ranglistning af kommunerne efter deres resultater af beskæftigelsesindsatsen. Med en tredjeplads
ligger Frederiksberg Kommune helt i top. Samtidig er ”Job i fokus” med til at fremme målsætningerne
i Frederiksberg Kommunes Erhvervsstrategi 2018-2021.
Det er ikke mindst på denne baggrund, at ”Job i fokus” i efteråret 2018 blev genbekræftet som det
strategiske bagtæppe for Beskæftigelsesplanen for 2019, og det er derfor også naturligt, at denne
strategiske retning videreføres og udvikles i ”Vækst og Jobskabelse 2020-2023”.
Behovet for fokus på virksomhedernes efterspørgsel er forstærket gennem de seneste 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 udviklet et stærkt
samarbejde med virksomhederne, der samtidig sikrer mere viden om virksomhedernes efterspørgsel.
Samtidig medfører ændringer i den statslige styring på beskæftigelsesområdet, at Frederiksberg
Kommune i forbindelse med budgettet for 2019 har besluttet en effektivisering af beskæftigelsesindsatsen på 16 mio. kr. årligt fuldt indfaset gennem en yderligere fokusering på de virksomhedsrettede
tilbud i indsatsen. En effektivisering i denne størrelsesorden ville under andre omstændigheder medføre en betydelig risiko for en stigning i de kommunale forsørgelsesudgifter, og udviklingen følges
derfor nøje. Men takket være ”Job i fokus”, som netop har den virksomhedsrettede indsats som
omdrejningspunkt, står Frederiksberg Kommune godt rustet til at gennemføre effektiviseringen uden
at ødelægge resultaterne.
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.
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.

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

3.

Fokusområder og indsatser – Afsnit 3 beskriver tre 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 både den største økonomiske vækst og den største vækst i beskæftigelsen. 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)

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

Figur 2: Årlig jobomsætning som andel af arbejdsstyrken

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger

Desuden ligger jobomsætningen i hovedstadsområdet og på Frederiksberg på et højere niveau end
på landsplan, og de seneste år er jobomsætningen endda steget. I 2013 var der en jobomsætning på
Frederiksberg på ca. 15.000 stillinger svarende til 28,5 pct. af arbejdsstyrken på Frederiksberg. I
2017 var jobomsætningen på Frederiksberg steget til ca. 18.000 stillinger, svarende til 32 pct. af
arbejdsstyrken. Dermed er Frederiksberg med til at drive jobomsætningen både i hovedstadsområdet
og 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, der især ses inden for specifikke 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
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
Erhverv i alt

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

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

Kilde: Danmarks Statistik. Pga. dataudfordringer har Danmarks Statistik igennem længere tid ikke opdateret denne 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 (bl.a. 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.
Frederiksberg Kommune er især karakteriseret ved mindre virksomheder og store uddannelsesinstitutioner. Pendlingen fra de omkringliggende kommuner ind til Frederiksberg sker primært til de store
uddannelsesinstitutioner og kommunale arbejdspladser på Frederiksberg.

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
Pleje/omsorg (på kontanthjælpsområdet)
Service (på integrationsområdet)

Branchepakkemodellen blev indført i 2016 for nytilkomne flygtninge og er en væsentlig grund til,
at Frederiksberg Kommune i dag ligger som en af de allerbedste kommuner i landet ift. andelen
af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet i beskæftigelse tre år efter
ankomståret. For flygtninge ankommet i 2016 ligger Frederiksberg som tredjebedste kommune i
landet med 43,6 pct. i beskæftigelse tre år efter ankomståret. Landsgennemsnittet er 30,3 pct.
På baggrund af de gode effekter i forhold til flygtninge har kommunen fra 2017 været i gang
med at udvide branchepakkemodellen til kontanthjælpsmodtagere. De nyeste udvidelser af
branchepakkemodellen omfatter branchepakke for langtidsledige dagpengemodtagere (BP-skift)
og branchepakke for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (BP-X) (se afsnit 3.1, indsats 5).
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Samtidig er Frederiksberg Kommune den største virksomhed på Frederiksberg med næsten 7.000
ansatte og med sit eget behov for kvalificeret arbejdskraft inden for fx 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
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, herunder i bygge- og anlægssektoren, i
industrien, hotel- og restaurationsbranchen samt inden for de merkantile fag og velfærdsområder.



En række områder har (vedvarende) rekrutteringsproblemer. Antallet af forgæves rekrutteringer i RAR Hovedstaden lå i februar 2019 på 22.900 svarende til en forgæves rekrutteringsrate på 20 pct. De højeste antal forgæves rekrutteringer ses inden for handel (3.800), sundhed
og socialvæsen (3.280) og rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (2.600). De
højeste forgæves rekrutteringsrater ses i transportsektoren (39 pct.), bygge og anlægssektoren
(30 pct.) og hotel- og restaurationsbranchen (29 pct.). 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. 1.740 fuldtidspersoner. Se tabel 2.
Tabel 2: Antal ledige fuldtidspersoner på Frederiksberg

Ydelse
2016
2017
2018
A-dagpenge*
1.778
1.754
1.736
Jobparate kontanthjælpsmodtagere
596
462
401
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
647
587
581
Uddannelseshjælp
374
320
309
Integrationsydelse
182
248
210
Sygedagpenge
868
823
763
Jobafklaringsforløb
149
224
282
Revalidering og forrevalidering
88
77
69
Ressourceforløb
297
329
339
Ledighedsydelse
139
127
133
I alt
5.118
4.959
4.823
Kilde: Jobindsats.dk. Anm.: *: I 2016 og 2017 inkl. kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse.
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2. Strategisk 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. Det drejer sig især om forenklingen af beskæftigelsesindsatsen (vedtaget
af Folketinget i april 2019) og den brede landspolitiske aftale om rammerne for en helhedsorienteret
indsats for borgere med komplekse problemer (indgået december 2018).
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. Der er 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 47 kommuner, heriblandt Frederiksberg Kommune, og
to regioner om at tiltrække investeringer og talent til hele regionen.
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 frem for eksempelvis virksomhedspraktik. Nu er udviklingen også i gang for 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. På tværs af målgrupper går Frederiksberg Kommune efter
at skabe effekt ved at arbejde ind i brancher med efterspørgsel, fremfor ensidigt at gå efter flest
mulig virksomhedsplaceringer. Kommunens top-placering i Beskæftigelsesministeriets rangliste viser,
at denne tilgang har sin berettigelse.
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.
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Boks 2: 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. Der er
Kilde: Jobindsats.dk
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.
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 boks 1 på side 5). Endvidere ses udviklingen i forbindelse med ordinære småjobs, der
er ved at blive udviklet som et aktivt redskab som supplement til virksomhedspraktikker og løntilskudsansættelser. Se boks 2 for eksempler på arbejdet med ordinære timer for udsatte ledige.
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 giver grundlag for nye prioriteringer af indsatser og mål (se afsnit 5).

2.2 Planens overordnede målsætninger
Målgruppeplanen udgør 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 ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ spiller
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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 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 2018-2021.
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 Frederiksberg-borgere på Frederiksberg og
i hovedstadsområdet

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
kompetencer. Der er brug for 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 deres efterspørgsel. Kommunens 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.
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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.
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. Her er Frederiksberg godt med, hvilket
bl.a. kommer til udtryk i den høje grad af tilfredshed med kommunens Virksomhedsservice, se boks
6 på side 23.
Desuden 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.
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:




Rekruttering og fastholdelse
Iværksætteri og digitalisering
Social vækst

3.1 Fokusområde 1: 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. Den kommunale service- og samarbejdskultur spiller en vigtig rolle i forhold til virksomhedernes udviklingsmuligheder og er samtidig et vigtigt parameter for tiltrækning og fastholdelse
af virksomheder og arbejdspladser i kommunen. 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.
En mangfoldig sammensætning af arbejdskraft, herunder international arbejdskraft, skaber værdi i
virksomhederne i form af innovation og adgang til internationale markeder. Tiltrækning af international arbejdskraft kan spille en rolle for at dække arbejdskraftbehovet nu og i fremtiden. I Frederiksberg Kommune arbejdes der parallelt hermed på at udnytte potentialet hos udenlandske borgere,
som allerede har opholdstilladelse og bor på Frederiksberg, og at bringe disse borgere bedre i spil
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hos virksomhederne. Det kan være internationale studerende og medfølgende ægtefæller til udlændinge, men også fx jobparate dagpenge- eller integrationsydelsesmodtagere med ringe danskkundskaber.

I 2019-2020 vil der være fokus på følgende indsatser:
1. 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. Kernefokus for HRS har fra begyndelsen været på arbejdskraftefterspørgslen i
bygge- og anlægssektoren. I disse år er også hotelbranchen udvalgt som et strategisk fokusområde for fællesindsatsen, idet turisme- og hotelbranchen er i hastig udvikling med en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft.
2. Udvikling af Branchenetværk og tovholder på regionalt rengøringsnetværk: ”Branchenetværk” er et forum til drøftelse af lediges opkvalificeringsbehov på regionalt niveau mellem jobcentrene, erhvervsskolerne, VEU og Arbejdsmarkedskontor Øst. 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 Jobcenter Frederiksberg har tovholderfunktionen for branchenetværket på
rengøringsområdet. I det specifikke branchenetværk udvikles og gennemføres CV-screeningsmodeller samt opkvalificeringsforløb på erhvervsskolerne, der munder ud i matchsamtaler
med større rengøringsvirksomheder, som mangler arbejdskraft.
3. Uddannelsesambassadør: Uddannelsesambassadørordningen har til hensigt at forbedre
indsatsen over for virksomheder og imødekomme en efterspørgsel på faglært arbejdskraft ved
at gøre en ekstra indsats over for Frederiksberg Kommunes store gruppe af ufaglærte ledige
samt ledige med en forældet uddannelse. Gruppen er kendetegnet ved at have en meget
ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsesambassadøren skal øge antallet af faglærte bl.a. ved at fjerne nogle barrierer, som gør det vanskeligt for ufaglærte at påbegynde
og fastholde en uddannelse. De aktiviteter, Uddannelsesambassadøren sætter i værk, skal
sikre matchet mellem de ledige og virksomhederne samt øge medarbejdernes viden om uddannelsesløft og voksenlærlingeordningerne og andre uddannelsesmuligheder. Projektperioden løber fra primo 2019 til udgangen af 2020.
4. Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse: Kommunens virksomhedsservice
styrkes gennem en mere systematisk virksomhedsopsøgende indsats baseret på analyser af
effekt af dagpengemodtageres beskæftigelsesmuligheder. Derudover vil udviklingen af rekrutteringspartnermodellen lukke det organisatoriske gab mellem virksomhedsservice og den borgerrettede indsats, hvilket vil øge træfsikkerheden i matchningen. Projektet vil ydermere medvirke til at sikre, at samtlige ledige borgere har CV på jobnet.dk. Dette fremmer matchningsprocessen ved, at kompetencerne blandt alle kommunens borgere bliver udsøgningstilgængelige for virksomhederne og kommunens virksomhedsservice. Projektperioden løber fra
primo 2019 til udgangen af 2020.
5. Fortsat udvikling af branchepakker: Indsatsen består i at videreudvikle og afprøve et
branchepakkekoncept (se boks 1, side 5) for nye målgrupper. Der arbejdes dels med brancheskift for langtidsledige dagpengemodtagere, der er i farezonen for at miste retten til dagpenge og har behov for alternative midler til at hjælpe dem (tilbage) i job (BP-skift). Dels
afprøves et branchepakkekoncept til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (BP-X), hvor
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Boks 3: Rekrutteringsarrangementer, events og kampagner
Arbejdsmarkedsafdelingen arrangerer selv eller indgår sammen med regionale partnere i en
række forskellige virksomhedsrettede arrangementer.
Rekrutteringsarrangementer i foråret 2019

Januar: Jobfair på Frederiksberg Slot med fokus på akademikere. 25 virksomheder og 300
ledige fra hele hovedstadsområdet. Hovedarrangør: Region Syddanmark

Februar: Virksomhedscafe i Kedelhallen. Fire virksomheder fra tre brancher med mangel. 100
arbejdssøgende Frederiksberg-borgere. Arrangør: Frederiksberg Jobcenter

Marts: Speed-match arrangement på Peter Bangs Vej med rengøringsbranchen. ISS og Alliance+. Ca. 35 ledige fra tre kommuner, herunder Frederiksberg. Arrangør: Frederiksberg
Jobcenter
Events og kampagner i foråret 2019

Marts: Rekruttering – Sammen med DI – Zoo

April: Deltager i Erhvervstræf

April-maj: Akademikerkampagne, 100 virksomhedsbesøg (100 igen til september)

der bygges videre på de høstede erfaringer med branchepakkeforløb for ledige borgere med
et kognitivt handicap.
6. Indsats for akademiske dimittender med risiko for langtidsledighed: Indsatsen består
i at udvikle og afprøve en indsats for dimittender med uddannelser, der anses for at have høj
risiko for ledighed. Dimittenden kommer i et virksomhedsforløb i en SMV (små og mellemstore
virksomheder), hvor vedkommende skal teste en af deres akademiske kompetencer af.
7. Intensiv beskæftigelsesmodel for borgere med ikke-vestlig baggrund: Indsatsen består i at prioritere den virksomhedsrettede indsats for borgere med ikke-vestlig baggrund med
særligt fokus på kvinder.
8. International vækst – Virksomhedsrettet indsats til jobparate ledige med andet
sprog end dansk: Indsatsen består i at udvikle den virksomhedsrettede indsats for jobparate
ledige med andet sprog end dansk, herunder udlændinge med højt uddannelsesniveau. Dels
ved at bryde borgernes sprogbarrierer gennem længerevarende sprogpraktikker i virksomheder, dels ved at matche et antal borgere med virksomheder, der har behov for internationalisering.
Hvis virksomheds- og rekrutteringsservice er kernen i indsatsen, så er iværksætteri og digitalisering
samt social vækst vigtige undertemaer, som understøtter det fælles mål om en effektiv virksomhedsservice.

3.2 Fokusområde 2: Iværksætteri og digital udvikling
Iværksættervirksomheder har et stort potentiale for at bidrage til vækst og dermed jobskabelse, da
en stor andel af de ny-etablerede virksomheder forventes at skulle ansætte nye medarbejdere efter
deres etablering. Arbejdsmarkedsafdelingen understøtter derfor iværksætteri som vej til job, både
for ledige, som ønsker at starte virksomhed, og især ved at matche ledige med iværksættervirksomheder.
Samtidig peger meget på, at forskning og digital udvikling skal drive fremtidens vækst i Danmark.
Virksomheder inden for forskning og udvikling er højvækstvirksomheder, som er med til at skabe
vækst og beskæftigelse.

13

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 har Frederiksberg et forholdsvis højt 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.
Iværksætterindsatserne er forankret hos Frederiksberg Erhvervsforum (se afsnit 4.1), som skaber
rammerne for et innovationsmiljø for iværksættere med virksomhedspotentialer, der både kan bruges
til at skabe vækst og job.
I 2019-2020 vil der være fokus på følgende indsatser:
9. 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.
10. 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. I 2019 vil der bl.a.
være fokus på et pilotprojekt om mikrofinansiering af iværksættere med flygtningebaggrund
og i 2019 og 2020 gennemføres et Iværksætter-Lab for ledige med freelance ambitioner.
11. Inkubatorforløb – Fremtidens velfærd: Indsatsen består i at bringe iværksættere, etablerede virksomheder, velfærdsinstitutioner, partnere inden for sundhedssektoren samt ledige
tættere sammen for at give inspiration til nye løsninger og jobskabelse inden for velfærdsteknologi.
12. Digitale hjælpemidler: En app prototype til onboarding og fastholdelse af medarbejdere
med kognitive udfordringer udvikles og afprøves i samarbejde med en virksomhed og en borger. Målet er, at app’en skal fungere som et personligt støtteværktøj for borgeren og gøre det
lettere for leder og medarbejder at samarbejde om opgaveløsning. På sigt forventes app’en
anvendt af flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i forbindelse med opstart og fastholdelse i en virksomhed. Pilotprojektet er støttet af projektmidler fra STAR og udspringer af et
tværgående samarbejde med Hans Knudsen Instituttet.
13. Digitale kompetencer: Digitaliseringen ændrer forretningsmodeller, efterspørgsel samt forretningsgange internt og eksternt. På baggrund af en kortlægning af virksomhedernes behov
for digitale kompetencer har Frederiksberg Erhvervsforum sammensat et forløb for ledige borgere og virksomheder, som gør det lettere for virksomheder at rekruttere medarbejdere med
digitale kompetencer og samtidig understøtte implementeringen af ny teknologi, som kan forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Centralt i indsatsen står virksomhedspraktik og
løntilskud for jobparate ledige, som derved opkvalificeres digitalt i samarbejde med en digital
forretningsudvikler samt gennem digitale indsatser i virksomheden.

3.3 Fokusområde 3: Social vækst
Frederiksberg Kommunes tilgang til at understøtte udviklingen af socialøkonomi og social vækst foregår på flere områder. Det drejer sig blandt andet om etablering af socialøkonomiske arbejdspladser
– både hos egentlige socialøkonomiske virksomheder, men også hos ”almindelige” virksomheder,
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som kan se en business case og muligheden for at tage et socialt ansvar ved fx at have en udsat
borger i et virksomhedsforløb.
Et andet eksempel er handicapområdet, hvor indsatsen i særlig grad går ud på at nedbryde barriererne og få øjnene op hos både arbejdsgivere og personer med handicap for de ressourcer, personer
med handicap besidder for virksomhederne. Denne indsats kobles med udbredelse af viden om kompensationsordninger mv., så både personer med handicap og virksomhederne kender de forskellige
muligheder for at få støtte i forbindelse med ansættelse af en person med handicap.
Endelig er Frederiksberg Kommune i disse år en aktiv partner i en række projekter under overskriften
”sociale investeringer”. Modellen i sociale investeringsprogrammer er kort sagt, at kommuner køber
sociale effekter eller resultater frem for at finansiere aktiviteter.
I sociale investeringsprogrammer indgår en offentlig myndighed en resultatkontrakt med en aktør
med henblik på at få løst en klart specificeret problemstilling, eksempelvis i form af en øget beskæftigelse blandt socialt udsatte borgere. Kontrakten bindes op på en leveret effekt og udbetalingen sker
typisk ud fra tænkningen ”payment by result”, og betalingen kan derfor falde et eller flere år efter
den konkrete aktivitet. Gevinsterne fra sociale investeringer vil ofte falde inden for flere forvaltningsområder og derfor kan finansieringen af gevinsten, såvel som den indledende formulering af kravspecifikationer til udbuddet, med fordel tænkes tværgående.
Frederiksberg Kommunes Arbejdsmarkedsafdeling har qua sit engagement i projekter såsom ”Vækst
med Social Bundlinje” og som medskaber af ”Kickstarter til dobbelt bundlinje” allerede gjort sig erfaringer med payment by result-tilgangen, som sociale investeringer bygger på, såvel som med simulering af sociale investeringer fra fonde i indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Desuden er der med
budgetforliget for 2019 afsat en pulje til at udvikle nye løsninger på arbejdsmarkedsområdet – fx
gennem sociale investeringer. Det er vurderingen, at der ligeledes kunne være et perspektiv i at se
feltet for sociale investeringer i en bredere kommunal sammenhæng
Markedet for sociale investeringer har indtil nu ikke været modent til at igangsætte sociale investeringer i Danmark, men over de seneste par år er markedet modnet hurtigt, både i forhold til investorer
samt leverandører af de sociale effekter. I forhold til finansiering har de sociale fonde (bl.a. Tryg,
Skandia og Bikuben) været med til at accelerere udviklingen, og leverandører (såsom Den Sociale
Kapitalfond Management og Askov Fonden) har dokumenteret effekten af indsatser og således modnet payment by result samt effekttilgangen.
Sociale investeringer har stor bevågenhed bl.a. i KL, Regionerne og Finansministeriet, hvilket understøttes med omprioriteringen af 80 mio. kr. fra satspuljemidlerne til en ny investeringsfond, som skal
investere i sociale indsatser, der skal hjælpe mennesker, som fx aldrig har fået en uddannelse eller
kæmper med arbejdsløshed og sygdom. Fonden forventes at åbne for ansøgninger i 3.-4. kvartal
2019.
I 2019-2020 vil der være fokus på følgende indsatser:
14. Sociale Vækstprogrammer såsom ”Vækst med social bundlinje” og ”Social Inklusion
via Vækstpartnerskaber”: Projekternes mål er at opnå øget lokal vækst og samtidig 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.
15. 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
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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.
16. Kvinder i job med sociale investeringer: Indsatsen består i at udvikle og implementere
en målrettet jobindsats for ledige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund med fokus på at
styrke kvindernes personlige og faglige forudsætninger for at komme i job. Samtidig er projektet med til at afprøve og udvikle en social investeringsmodel i praksis.
17. Flere personer med handicap i arbejde: Indsatsen består i at prioritere screening af jobcentrets borgere i forhold til, om det evt. er fysiske eller psykiske handicaps, som er en barriere for tilknytning til arbejdsmarkedet. Screeningen vil samtidig kunne afdække den enkelte
borgeres behov for rådgivning, støtte og handicapkompenserende ordninger.

3.4 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 iværksættes eller fortsætter i den kommende
periode, idet ”Vækst og jobskabelse” sætter retningen for Arbejdsmarkedsafdelingens arbejde på
tværs af alle centres og enheders indsats for ledige borgere på Frederiksberg.
Tabel 3: Oversigt over de enkelte fokusområder og indsatser

Rekruttering og fastholdelse

Iværksætteri og digital udvikling

Social vækst

1. Fortsat udvikling af Hovedstadens Rekrutteringsservice

9. Iværksætterforum

14. Sociale Vækstprogrammer

2. Udvikling af Branchenetværk
og tovholder på regionalt
rengøringsnetværk

10. Iværksætteri som vej til job

15. Social Vækst Forum

3. Uddannelsesambassadør

11. Inkubatorforløb – Fremtidens
velfærd

16. Kvinder i job med sociale investeringer

4. Job i fokus – dagpengemodtagere i beskæftigelse

12. Digitale hjælpemidler

17. Flere personer med handicap
i arbejde

5. Fortsat udvikling af branchepakker

13. Digitale kompetencer

6. Indsats for akademiske dimittender med risiko for
langtidsledighed
7. Intensiv beskæftigelsesmodel for borgere med ikkevestlig baggrund
8. International vækst – Virksomhedsrettet indsats til
jobparate ledige med andet
sprog end dansk
18. Udvikling af nye pilotprojekter

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.
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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.
Hvert år har Frederiksberg Kommune ca. 4.000 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

Som noget nyt er der i foråret 2019 gennemført en lokal kampagne, hvor alle virksomheder på
Frederiksberg med mere end én ansat (mere end 2.000 virksomheder) er blevet kontaktet af en
virksomhedskonsulent mhp. et tilbud om samarbejde. Virksomhedsindsatsen forventer fremover
at gennemføre en lignende kampagne en gang om året.
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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 17). Virksomhedssamarbejderne har 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 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 rekrutteringspartnerkonceptet 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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18. 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.
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 Erhvervshus Hovedstaden og det regionale iværksætterinitiativ Hovedstadens Iværksætterprogram.
Frederiksberg Erhvervsforum er netværksansvarlig for Advisory Board Frederiksberg.

Boks 5: Fællesmøde mellem Advisory Board Frederiksberg og Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Den 5. marts 2019 afholdt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget fællesmøde med Advisory
Board Frederiksberg. På fællesmødet drøftede man en række temaer af særlig betydning for en
effektiv lokal beskæftigelsespolitik, der understøtter både de ledige og virksomhederne:
Tværgående emner
 Koble beskæftigelsesdagsorden til andre målsætninger, fx sundhed, miljø, sammenhængskraft mv.
 Partnerskaber for handling
 Vær tydelig overfor virksomheder: Hvad skal man skabe i fællesskab?
 Kommunal silo-dannelse
Den svagere gruppe af ledige
 Den lave ledighed medfører tunge restgrupper
 Støtte virksomheder som ansætter udsatte borgere
Den stærkere gruppe af ledige
 Dimittend-ledighed
 Fremtidens kompetencer – Bringe forskellige kompetencer sammen og i spil
Temaerne indgår i Frederiksberg Kommunes udvikling af beskæftigelsesindsatsen, herunder i fokusområderne og indsatserne i nærværende plan for ”Vækst og jobskabelse” men også i Beskæftigelsesplanen og budgettet for 2019.
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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 2018 den 1. april 2019 (punkt 21).
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 Særskilt opfølgning på den virksomhedsrettede indsats
’Vækst og jobskabelse 2019-2022’ introducerede et sæt af måle-indikatorer, som fremover vil blive
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

Indikator 2: Fastholdelsesgrad

Indikator 3: Andel ledige borgere i virksomhedsforløb
Viden og udvikling

Indikator 4: Viden om efterspørgsel

Indikator 5: Idriftsatte udviklingsprojekter

Indikator 6: Virksomheder som udviklingspartnere
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 1-17 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 18). Sammenhængen i mål- og målingshierarkiet er illustreret i figur 6.
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Figur 6: Planens mål- og målingshierarki

5.3 Beskrivelse og status for indikatorer
Indikator 1: Besættelsesgrad
Virksomhederne i hovedstadsregionen har mulighed for at bede Frederiksberg Jobcenter om rekrutteringshjælp, dvs. hjælp til at finde en kandidat til en ledig stilling. Besættelsesgraden angiver, hvor
stor en andel af disse ”jobordrer”, der ender med ansættelse.
I 2018 modtog Frederiksberg Jobcenter 421 jobordrer fra virksomhederne, hvilket i 216 tilfælde førte
til ansættelse af en ledig Frederiksberg-borger. Det svarer til en besættelsesgrad på 51 pct., se tabel 4. Til sammenligning lå besættelsesgraden på 49 pct. i 2017.
Tabel 4: Jobordrer, besatte stillinger og besættelsesgrad (2018)

Jobtype
Ordinære job
Rotationsjob
Private løntilskud
I alt

Rekrutteringsanmodninger Besatte stillinger Besættelsesgrad
325
133
41%
58
59
102%
38
24
63%
421
216
51%

Frederiksberg Jobcenters deltagelse i Hovedstadens Rekrutteringsservice (HRS) spiller en vigtig rolle
i kommunens resultater (for beskrivelse af HRS se indsats 1 på side 12). For de tilknyttede virksomheder betyder HRS, at de blot skal afgive deres jobordre til ét af jobcentrene i HRS (eller til HRSsekretariatet) for at få adgang til alle jobcentrenes rekrutteringshjælp. Figur 7 illustrerer, hvordan en
virksomheds rekrutteringsanmodning kan blive imødekommet på fire måde via HRS-samarbejdet:
1)
2)
3)
4)

Direkte fra det jobcenter, anmodningen er givet til.
Direkte fra et andet jobcenter i HRS, end det jobcenter, anmodningen er givet til
Via HRS-sekretariatet
Med en kandidat, som har været igennem et opkvalificeringsforløb i HRS-regi.

At virksomhederne generelt er meget tilfredse med den rekrutteringshjælp, de får hos Frederiksberg
Kommune, kommer blandt andet til udtryk i den høje grad af tilfredshed med kommunens Virksomhedsservice, se boks 6 på side 23.
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Figur 7: Hovedstadens Rekrutteringsservice

4
1

3

2

Anm.: Tallene i parentes angiver antallet af jobordrer og ansættelser/besatte stillinger i 2017

Indikator 2: Fastholdelsesgrad
I 2018 var der 448 fastholdelsesforløb, hvilket er lidt over niveauet i 2017 på 421 og en kraftig
stigning fra 2016, hvor der var 197 fastholdelsesforløb. Dette indikerer, at kendskabet til og behovet
for/brug af fastholdelsesindsatsen har nået et stabilt leje.
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 i januar 2018 1,2 pct.-point under landsgennemsnittet
og 0,4 pct.-point under klyngegennemsnittet, se figur 8.
Med hensyn til udviklingen ses det også af figur 8, at der i perioden januar 2017 til januar 2019 er
sket et meget markant fald i antallet af sygedagpengemodtagere i Frederiksberg Kommune, hvilket
ikke tilsvarende har fundet sted på landsplan eller i klyngekommunerne.
Figur 8: Fuldtidspersoner på sygedagpenge, andel
af arbejdsstyrken (pct.)

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

Kilde: Jobindsats og egne beregninger.

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 på grund af sygdom.
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 9.
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Boks 6: Tilfredshedsundersøgelse – Virksomhedsservice
I marts 2019 uge afsluttede Jobcentret en lokal tilfredshedsundersøgelse målrettet de virksomheder, der kontakter Jobcentret for at få hjælp til at rekruttere arbejdskraft. 100 blev spurgt, 61
besvarede.






Næsten halvdelen ansatte en kandidat fremmet via Frederiksberg Jobcenter
84 procent var tilfredse/meget tilfredse med kvaliteten af de fremsendte kandidater
93 procent var tilfredse/meget tilfredse med hastigheden hvorpå de fik formidlet en kandidat
88 procent vil i høj grad/i meget høj grad bruge Frederiksberg Jobcenter igen ved rekrutteringer
87 procent vil i høj grad/i meget grad anbefale Frederiksberg Jobcenter til andre

Der er købt adgang til et system, hvor virksomhederne fremover får mulighed for at evaluere
Frederiksberg Jobcenter efter hvert besøg. Systemet er udviklet mellem KL og ti kommuner for
netop at tage højde for, at kommunerne alle opererer i ”hinandens baghaver”, hvorfor de store
landsdækkende tilfredshedsundersøgelse ikke egner sig til at sige noget om den lokale indsats.
Samtidig er der også her en positiv tendens, idet antallet af fuldtidspersoner, der modtager sygedagpenge eller er i jobafklaringsforløb, samlet set er faldet med 10,7 pct. fra marts 2018 til marts 2019.
Faldet dækker over et fald på sygedagpenge på 13,4 pct. og et fald på jobafklaringsforløb med 2,8
pct. Det forholdsmæssigt større fald på sygedagpenge kan alt andet lige forventes – med en vis
forsinkelse – at slå igennem i et faldende antal jobafklaringsforløb, da målgruppen for jobafklaringsforløb netop er hidtidige sygedagpengemodtagere.

Indikator 3: Andel 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.
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 i de virksomheder, hvor efterspørgslen efter arbejdskraft er størst. Det giver både
virksomhederne arbejdskraft og sikrer en effekt af tilbuddene.
I forhold til andelen af ledige borgere, som modtager et virksomhedsforløb, ligger Frederiksberg samlet set bedre end eller på nogenlunde 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
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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 61 pct. af alle personer, som har modtaget integrationsydelse i løbet af 2018,
været i virksomhedspraktik. For klyngekommunerne er den tilsvarende andel på 56 pct.
Figur 10: Andel borgere i virksomhedspraktik i 2018
Tættest på arbejdsmarkedet

På kanten af arbejdsmarkedet

Kilde: Jobindsats og egne beregninger. Anm: Integrationsydelsesmodtagere er alene personer i integrationsprogrammet.

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 inden for 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 2018 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 flere hundrede deltagere.

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.

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.
Eksempler på udviklingsprojekter, som er overgået/overgår fra udvikling til drift i 2018/2019 er:
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Iværksættersamarbejdet, hvor henvisninger til Erhvervshus Hovedstadens iværksætterkonsulent sker direkte fra jobcentret til iværksætterkonsulenten, med mange henviste ledige borgere og stor tilfredshed med kvaliteten af henvisningerne hos Erhvervshuset.
Fremtidens job i Folkeskolen-pilotprojektet er udviklet og gennemført i tæt samarbejde
mellem Skoleafdelingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Frederiksberg Erhvervsforum.
I forløbet får elever en kort introduktion til en eller flere brancher, besøger og oplever en branche gennem aktiviteter og opgaver hos en virksomhed og har på den baggrund refleksioner om
fremtidige job. Projektets koncept er udviklet med udgangspunkt i de tre faser i branchepakkerne. 350 elever fra 16 skoleklasser fra 3 skoler, samt 12 virksomheder har deltaget, og alle
de deltagende skoler og virksomheder vil gerne deltage igen. Virksomhederne repræsenterer
fire brancher: Bygge- og anlæg, hotel og restaurant, detailhandel, samt sundhed. Der var også
samarbejde med Skoletjenesten, samt 2 brancheorganisationer (Dansk Byggeri og DRC). Styregruppen har besluttet, at pilotprojektet køres videre i driften i 2019 i dobbelt format.
Vækst med Social bundlinje og Kickstarter til dobbelt bundlinje ”oversættes” gennem
udvikling af metoder og materialer for, hvordan jobcentret kan samarbejde med virksomhederne om at tage socialt ansvar. I drift i 2019.
Prototype-samarbejde. I prototype-pilotprojektet hjalp Frederiksberg Erhvervsforum med at
facilitere samarbejde mellem TEC og virksomheder. TEC’s elever og lærere hjælper iværksættere med at kvalificere forretningsidéer og problemstillinger ved udvikling af prototyper. Virksomhederne bidrager til TEC’s undervisning med problemstillinger og virkelighedsnær læring
samt en entreprenant tilgang til innovation. TEC har i 2018 besluttet, at prototype-samarbejdet
fremover skal indgå som et fast element i undervisningen.

Indikator 6: Virksomheder som udviklingspartnere
I 2018 har Frederiksberg Erhvervsforum haft over 70 virksomheder engageret i pilotprojekter.
Frederiksberg Kommune ser fortsat 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 og løbende erfaringsudveksling med ledende virksomheder
inden for nye områder, samt egne netværksbaserede inddragende tilgange eksempelvis omkring CSR
med deltagelse af lokale virksomheder og blandt andet 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 og til at skabe nye alliancer og nye metoder.
Et eksempel på et banebrydende pilotprojekt om bl.a. sociale investeringer og payment by result er
udviklingen af et socialt investeringsprogram om integration af kvinder langt fra arbejdsmarkedet i
samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar, jf. afsnit 3.3, indsats 16.
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Appendix A
Opfølgning på fokusområder fra den virksomhedsrettede plan ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ 2019-2022
Fokusområde
Socialøkonomi

Indsatser

Opfølgning

Indsats 1: ”Vækst
med social bundlinje”

Fortsættende indsats, se indsats 14, side 15.
Fire virksomheder på Frederiksberg har gennemført det sociale vækstforløb, som på nuværende tidspunkt allerede har levet op til forventningerne om job og vækstskabelse. Vækstforløbene har bl.a. resulteret i otte jobåbninger og femogtyve virksomhedspraktikker. I projektets sidste projektår 2019 og
2020 er der fokus på evaluering og den fortsatte effektmåling af vækst og jobskabelse.
Frederiksberg Kommune udviklede og afprøvede i 2018 et kortere socialt vækstforløb med titlen ”Kickstarter til dobbelt bundlinje” med to deltagende Frederiksberg-virksomheder. Forløbet har resulteret i
foreløbigt fem nye jobåbninger. Heraf er tre borgere blevet ansat på ordinære vilkår. Den Sociale Kapitalfond har integreret Kickstarter som en del af deres forretningsportefølje og kickstarter kører nu i en
række kommuner.
Fortsættende indsats, se indsats 15, side 15.
Det seneste Social Vækst inspirationsmøde blev afholdt som fællesmøde med Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i marts 2019. Mødet havde fokus på hvordan social vækst kan opnås gennem arbejdet med FN’s Verdensmål. Der var oplægsholdere fra Den Sociale Kapitalfond, Erhvervshus Hovedstaden og De Forenede Dampvaskerier. Der afholdes 2-3 møder per år og kommende møder afholdes efterår/vinter 2019.
Fortsættende indsats, se indsats 12, side 14.

Indsats 2: ”Kickstarter – til dobbelt
bundlinje”
Indsats 3: Social
Vækst Forum

Digitalisering

Indsats 4: Digitale
hjælpemidler
Indsats 5: Digitale
kompetencer

Iværksætteri

Indsats 6: Iværksætterforum

Fortsættende indsats, se indsats 13, side 14.
Pilotprojekt ”Digital Udvikling” er gennemført for syv virksomheder og ledige akademikere. De foreløbige resultater peger mod en succesfuld gennemførelse, med indtil videre fem ansættelser og vækst i
virksomhederne. Derudover forventes flere ansættelser.
Fortsættende indsats, se indsats 9, side 14.
Iværksætterforum blev i efteråret 2018 afholdt i samspil med Advisory Board mødet. En række af Frederiksberg Kommunes tilbud til iværksættere blev præsenteret gennem oplæg fra virksomheder, som
har benyttet sig af tilbuddene, samt Erhvervshus Hovedstaden, som er leverandør af iværksætterrådgivningen. Desuden deltog TEC, som er udøvende partner i prototype-tilbuddet, på det indledende inspirationsmøde.
Der er generelt stor tilfredshed med iværksætterrådgivningen, som også ses i de mange henvendelser,
iværksætterkonsulenten får, samt i antallet opfølgningssamtaler, konsulenten afholder.
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Indsats 7: Iværksætteri som vej til
job
Rekruttering
og fastholdelse

Indsats 8: Fortsat
udvikling af Hovedstadens Rekrutteringsservice

Indsats 9: Udvikling af Branchenetværk og tovholder
på regionalt rengøringsnetværk
Indsats 10: Fastholdelse/fast track
på sygedagpengeområdet

Erhvervshuset giver udtryk for, at der er fine resultater af rådgivningen, mange kommer igennem én til
én sparringen og der er fin kvalitet blandt de ledige, som henvises fra jobcentret. Derudover er der
mange deltagere på HIP-workshops.
Fortsættende indsats, se indsats 10, side 14.
Der er gennemført et forløb for ledige med fokus på at realisere iværksætterdrømmen. Forløbet er et
pilotprojekt for at teste, hvilke redskaber der er mest effektive, når ledige Frederiksberg borgere skal i
arbejde. Der var stor tilfredshed med forløbet og forventningerne om selvforsørgelse ser også ud til at
blive indfriet.
Fortsættende indsats, se indsats 1, side 12.
Understøttelse af arbejdskraftefterspørgslen i bygge- og anlægssektoren har været et særligt fokus i den
for HRS i den forgangne periode, og vil fortsat være blandt de væsentligste fokusområder. 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.
Fortsættende indsats, se indsats 2, side 12.

Fortsættende indsats.
Indsatsen har bidraget til, at Frederiksberg kommune fortsat har den laveste andel af sygemeldte borgere der modtager sygedagpenge. I 2018 har der været 448 placeringer, dvs. aktive driftsager. Derudover har der været 76 henvendelser direkte på Fastholdelsesteamets Hotline og mail. Henvendelserne
kommer fra arbejdsgivere med en sygdomstruet medarbejder, faglige organisationer og enkelte borgere.
Fastholdelsesindsatsen har til formål at styrke samarbejdet mellem borger og arbejdsgiver og sikre en
hurtigst mulig hel eller delvis tilbagevenden til arbejdet. En tidlig kvalificeret henvisning til fastholdelsesindsatsen har bidraget til kortere fastholdelsesforløb og kortere sygemeldinger. Kendskab til fastholdelsesindsatsen og det tværfaglige samarbejde er altafgørende for de positive resultater.
Etableringen af Hotlinen ”Arbejdsliv og Stress” har understøttet fastholdelsesindsatsens positive resultater. Her er tale om en forebyggende indsats (hjælp til selvhjælp) med fokus på, at vi med en mindre
og endnu hurtigere indsats, fx ved telefonisk sparring, stresscoaching eller en enkelt personlige samtale, kan hjælpe en sygdomstruet borger og undgå sygemelding. Indsatsen har givet positive resultater, idet det i 35 ud af 60 henvendelser har været muligt at imødegå en efterfølgende sygemelding ,
altså i mere end 50 pct. af sagerne.
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Der er udviklet et professionelt og konstruktivt samarbejde med virksomhederne, som i stigende grad
opsøger fastholdelseskonsulenterne mhp. råd og vejledning.

Tværgående

Indsats 11: Udvikling af nye pilotprojekter

Der arbejdes løbende med et udviklende perspektiv, der har til formål at effektivisere indsatsen til gavn
for borger, virksomhed og de kommunale udgifter. Et af de seneste skud på stammen er en særlig fastholdelsesindsats til selvstændige i jobafklaring.
 ”Digital Udvikling” er et forløb for jobparate ledige, som under praktikophold og løntilskud i en
virksomhed, opkvalificeres digitalt i samarbejde med en digital forretningsudvikler samt gennem
digitale indsatser i virksomheden. Målet er, at borgerne udvikler deres digitale kompetencer og
efterfølgende kommer i ordinært job. Igangværende pilotprojekt viser gode resultater og indsatsen ønskes afprøvet i lidt større skala. Indgår i indsats 13, side 14.
 Internationalisering og eksport er en kilde til vækst. Det er desuden afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de har adgang til at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer, for at sikre væksten. Men mange virksomheder ved ikke, hvordan de kan arbejde strategisk med internationalering eller finde kandidater med international baggrund. Dette projekt
har til formål at få 10 jobparate borgere med andet modersmål en dansk i job og løntilskud og
samtidigt hjælpe virksomheder til internationalisering og vækst. I projektet indhentes 20 løntilskudspladser og praktikpladser i virksomheder med behov for internationalisering. Samtidigt
udvælges 20 kandidater med andet modersmål end dansk på tværs af jobcentret. Kandidaterne
deltager i engelsksproget cv-kursus og efterfølgende påbegynder de praktik og løntilskud i en
virksomhed. Kandidaterne deltager samtidigt i et opkvalificeringsforløb, der kan hjælpe dem, og
derigennem virksomheden, til at arbejde mere strategisk med internationalisering. Indgår i indsats 8, side 13.
 Flere og flere virksomheder efterspørger fleksibilitet i ansættelsen og mulighed for at købe freelance arbejde per time eller per projekt. Samtidigt ønsker flere og flere ledige, at etablere sig på
arbejdsmarkedet med en fleksibilitet, som et freelancejob giver. Iværksætter Lab for ledige med
freelance ambitioner er et opkvalificerende tilbud, der skal gøre det lettere for den ledige at få
styrket sit forretningskoncept samt præsentations- og salgsteknikker. Forløbet afvikles blandt
andet i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, der bidrager som oplægsholder og yder 1:
1 sparing med de ledige. Forløbet er en videreudvikling af et igangværende pilotprojekt, Iværksætter Lab, hvor borgernes feedback har været særdeles god. Indgår i indsats 10, side 14.
 Scenarier for fremtidens velfærd peger på et øget behov for plejepersonale til en aldrende befolkning. Anvendelsen af nyere teknologier såsom robotter og sensorer spiller desuden en vigtig
rolle for eksempel inden for pleje, medicin, proteser og neurovidenskab. Inkubatorforløbet
Fremtidens Velfærd vil bringe iværksættere, etablerede virksomheder, velfærdsinstitutioner,
partnere inden for sundhedssektoren samt ledige tættere sammen, for at give inspiration til nye
løsninger og jobskabelse. Der er tale om et eksplorativt tiltag og forventede effekter samt målgruppe er derfor på nuværende tidspunkt ikke fuldt definerede. Se indsats 11, side 14.
 Sociale investeringer
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