
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse 

Udvalget ”Beskæftigelse og Uddannelse” har ansvar for to politikområder og varetager opgaver inden for: 

Dagundervisning 
10. klasse, 10 Plus, ungdomsklasse, modtageklasse for unge, ungdomsskole og fritidsaktiviteter, samt 
SSP-konsulenter, der er koordinerende bindeled mellem skole, sociale myndigheder og politi. Derudover er 
der flere tilbud såsom; En Indgang, et straks-tilbud til unge, Elevtjenesten, Gældsrådgivning samt 
Transitten, som er et internt tilbud. Herudover indgår Holbæk Uddannelse og Studiecenter (HUSC) som 
understøtter at få uddannelser til Holbæk Kommune. 
 
Beskæftigelse og uddannelse 
Området omfatter udgifter til forsørgelse af og indsatser for ledige borgere i kommunen. Endvidere afholdes 
udgifter til ungdomsuddannelse for personer under 30 år på Forberedende Grunduddannelse (FGU). Hertil 
kommer indsatsen i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Ungdomspsykologerne i Center 
Nordvestsjælland (UPCN) 

Udviklingen i budgettet på politikområderne på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse fremgår af tabel 
1.  

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder 
Politikområde R 2020 B 2021 B 2022 BO 2023 BO 2024 BO 2025 
  ----------- i 2022-priser, mio. kr. ----------- 
Dagundervisning 31,0 32,7 31,7 31,7 31,0 31,0 
Beskæftigelse og Uddannelse 1.057,0 1.129,68 1.124,3 1.141,24 1.149,3 1.157,6 
I alt 1.088,1 1.162,4 1.156,0 1.173,0 1.180,4 1.188,6 

 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 
 
 
Dagundervisning 
Budgettet steg fra regnskab 2020 til budget 2021, da der blev tilført midler til Holbæks Grønne Lunge med 
½ årsværk til drift af Naturskolen samt midler til at understøtte ungdomsaktiviteter. I 2022 reduceres 
budgettet på 10. klasse som følge af færre elever. 

 
Beskæftigelse og uddannelse 
Budgettet på politikområdet er hægtet op på konjunkturerne i samfundet, satsreguleringen og 
lovreguleringer. Der forventes stigende udgifter på førtidspension og seniorpension i budget 2022 set i 
forhold til budget 2021, mens der forventes færre udgifter til flere andre ydelser grundet en forudsætning 
om en normalisering efter Covid-19. Der bliver desuden indført ret til tidligere pension - hvilke ydelser og 
hvordan det påvirker beskæftigelsesområdet i Holbæk er usikkert.  
Udover forsørgelserne er budgettet uændret fra budget 2021 til budget 2022. Det stigende budget fra 2022 
og frem skyldes alene, at der er stigende udgifter til førtidspension. De stigende udgifter skyldes en 
refusionsomlægning der betyder, at nye førtidspensionstildelinger har en lavere takst for statsrefusion end 
ældre tildelinger. 
 
Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Grafen afspejler 
forventningerne til udgifterne til ledigheden.  
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Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommune  

Dannelse af budgettet 
Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning og 
til de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af 
budgettet, som finder sted i oktober.  

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af: 
 Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi 
 Lovændringer 
 Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn 
 Pris- og lønfremskrivning 
 Politiske beslutninger,  

o tilvalg fra direktionens anbefaling 
o politisk budgetaftale fra 2. behandlingen 
o andre politiske beslutninger 

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget. 

Tabel 2 Dannelse af budget 

  BF2022 BO2023 BO2024 BO2025 

   ------- i 2022-priser, mio. kr. -------- 

Rammeudmelding 2022  1.198,5 1.215,5 1.223,6 1.223,6 

          

Dannelse af budget -37,1 -37,1 -37,1 -28,8 

Beskæftigelse og Uddannelse         
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 - Økonomisk Redegørelse - forventning til 
beskæftigelsen i 2022 

-35,9 -35,9 -35,9 -27,6 

     

Dagundervisning         

Fald i antal elever 10. klasse -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

          

          

Effektiviseringsstrategien -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Beskæftigelse og Uddannelse         

Mindske tidsforbruget grundet omlægning af 
fysiske møder til virtuelle møder 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Mindre sygefravær 0,0 0,0 0,0 0,0 

          

Dagundervisning         

Mindske tidsforbruget grundet omlægning af 
fysiske møder til virtuelle møder -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Mindre sygefravær 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omplacering til/fra andre udvalg 0,4 0,4 0,4 0,4 

Beskæftigelse og Uddannelse         

Interne mentorer fra Økonomiudvalg 0,4 0,4 0,4 0,4 

          

Direktionens anbefaling  0,7 0,7 0 0 

Dagundervisning         

Fødselshjælper til pædagoguddannelsen 0,7 0,7 0 0 

          

          

Pris- og lønfremskrivning  -6,3 -6,4 -6,4 -6,5 
         

          

I alt  1.156,0 1.173,0 1.180,4 1.188,6 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Effektiviseringsstrategi 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk 
råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet 
effektiviseringer for 18,6 mio. kr.  

 
På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse er der fundet effektiviseringer for 0,2 mio. kr. i 2022. 

Politikområde: Dagundervisning 
På dette område er fritids- og klubtilbud til unge i Holbæk Kommune koblet sammen med den forebyggende 
indsats. Der er skoletilbud såsom 10. klasse og flere specialskoletilbud: 10+, ungdomsklassen og 
modtageklassen. 
 

Derudover findes flere interne kommunale tilbud såsom Transitten, som understøtter boligerne i Åvang, 
Hesseløvej, boligerne i Apotekerhaven, støtte-kontaktpersoner, mentorer og beskæftigelsesindsatsen. 
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Holbæk Undervisningcenter (HUSC), og som tidligere beskrevet Gældsrådgivning og En indgang, som 
understøtter straksindsatsen for Unge. 

Tabel 3a viser budgettet på politikområdet fordelt på aktiviteter. 

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Dagundervisning 

Aktivitet R 2020 B 2021 BF 
2022 

BO 
2023 

BO 
2024 

BO 
2025 

  i 2022-priser, mio. kr. 
Folkeskoler 9,9 9,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Specialpædagogisk bistand til voksne 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ungdomsskolevirksomhed 14,4 16,2 16,8 16,8 16,1 16,1 
Forebyggende foranstaltninger for børn og 
unge 5,4 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1,0 1,6 1,1 1,1 1,1 1,1 
Botilbudslignende tilbud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 
formål 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tjenestemandspension 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
I alt 31,0 32,7 31,7 31,7 31,0 31,0 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding – beløb under 50.000 kr. står registreret som 0 
 

Udover over folkeskolerne er der i 2021 et étårigt budget til Én indgang. På politikområdet er der ikke 
andre budgetmæssige ændringer. 
 
Budget pr. borger i Holbæk kommune 
Grafen viser, at der er stigende budget pr. borger i målgruppen. Det skyldes, at antallet af unge i 
aldersgruppen er faldende i perioden. Da budgettet fra 2022 er uændret betyder udviklingen, at der vil 
være et stigende budget pr. borger. 
 
Udover målgruppen for de 10-17 årige er der interne tilbud, som understøtter borgerne i alderen 15 – 29 
år. På HUSC er brugerne typisk over 20 år. Gældsrådgivning kan være for alle borgere i Holbæk Kommune. 
De indgår ikke i nedenstående fordeling, da målgruppen er meget lille. 
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Figur 2 Budget pr. 10-17 årige (2022-priser, kr.) 

 

Kilde: Holbæk kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

Befolkningsprognose 
Det forventes, at antallet af borgere i denne aldersgruppe er faldende i de kommende år. Det faldende 
antal unge har eksempelvis betydning for søgningen til 10. klasse.  

 

Figur 3 Udviklingen i antal 10-17 årige 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 
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Nyt i budget 2022 
 

Fritid og Forebyggelse: 

UngHolbæk samarbejder om unges fællesskaber, der understøtter lige muligheder for dannelse og 
medborgerskab. Udover en række lovpligtige fag og en knallertkøreskole leverer UngHolbæk en mængde 
forskellige aktiviteter og events til målgruppen. Praktiske, boglige, håndværksmæssige, kreative og andre 
fag samt Holbæks Grønne Lunge (HGL). Fokus i de kommende år er udover FN’s Verdensmål, det maritime 
miljø i UngHavn og et midlertidigt ungekulturhus på Filmtorvet. 
 
UngHolbæk driver kommunens otte ungdomsklubber under ungdomsskolelovgivningen: Vestergade i 
Holbæk by, Agervang, Ladegårdsparken, Vipperød, Svinninge, Nr. Jernløse/Regstrup, Tølløse, og Jyderup. 
Klubmedarbejderne deltager i Gadeteamet med ca. et årsværk. Der vil i det kommende år være et særligt 
fokus på tryghedsskabende initiativer i Holbæk By. 
 
10. klasse: 

For at sikre optimale betingelser for læring benyttes der en profilopdeling, som er gavnlig for elevernes 
faglige udvikling. Hver enkelt elev får i kraft af profilopdelingen undervisning på det rette niveau i de tre 
obligatoriske fag. Derudover tilbydes otte fagpakker. Med 42 forskellige fag i anden skemaperiode, kan 
hver enkelt elev målrette sit skoleår, så det passer præcis til elevens behov. 
 
De øvrige særlige skoletilbud; Ungdomsklassen, Modtagerklasse og 10+ og 10+ fleks fortsætter uændret. 
 
Holbæk Uddannelse og Studiecenter - HUSC 

Via nytænkning og samarbejde med mange parter skal HUSC være katalysator for at forbedre de 
videregående uddannelsesmuligheder i Holbæk. HUSC er vært for Absalons Sygeplejerskeuddannelse og 
Zealands Finansøkonomuddannelse og stiller studiefaciliteter til rådighed for lokalt bosatte studerende. 
HUSC samarbejder med de nuværende uddannelser for at de bliver en succes, og kan bane vejen for 
yderligere uddannelser.  

Fra januar 2022 er de to nuværende uddannelser fuldt indfasede, og der er 9 hold studerende i gang, 7 
hold sygeplejersker og 2 hold finansøkonomer. Der er pt. ca. 40 aktive brugere af studiefaciliteterne. 

Som en del af regeringsudspillet ”Tættere på” er der foreslået en pædagoguddannelse i Holbæk, og 
kommunen skal være klar, når/hvis det viser sig at blive til virkelighed. I perioden med udvikling, 
planlægning og opstart af en pædagoguddannelse vil det kræve ekstra kommunale personaleressourcer, 
for at sikre en god start på uddannelsen i Holbæk. Lokalekapaciteten skal udbygges i takt med at 
pædagoguddannelsen indfases. Det må forventes, at pædagoguddannelsen fuldt indfaset vil være af 
samme omfang som sygeplejerskeuddannelsen.  

Specifikke forudsætninger for budgettet 
I det omfang det er muligt, viser tabel 3b hvor mange helårspersoner, der forventes på de forskellige 
aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. helårsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret. 

Aktivitet 
Antal 

personer 

Gns. pris  
Mio. kr. 

(i 1.000 kr.) 

        
HUSC     3,8 
Den sociale Indgang     2,3 
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Transitten     0 
  Udgifter     5,2 
  Indtægter     -5,2 
Ungdomsboligerne i Regstrup     0,0 
  Udgifter     0,8 
  Indtægter     -0,8 
10. klasse 130,0 65,4 8,5 
Ungdomsklasse 28,1 124,4 0 
  Udgifter     3,5 
  Indtægter     -3,5 
10+ 17,0 157,0 0,1 
  Udgifter     2,7 
  Indtægter     -2,6 
Modtageklasse     0 
  Udgifter     2,6 
  Indtægter     -2,6 
SSP     3,4 
Cirkus Kæphøj 50 42,0 2,1 
Forældrebetaling Cirkus Kæphøj 50 -18,9 -0,9 
Klub- og fritidstilbud     12,0 
Gældsrådgivningen     0,5 
Kantinen     0,0 
I alt     31,7 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 
 

Beskrivelse af Dagundervisning 
Politikområdet Dagundervisning omfatter: 

 Kommunens 10. klassecenter (10. klasse, modtageklasse for unge, 10+ og ungdomsklasse), der 
primært indeholder aktiviteter i relation til folkeskoleloven  

 Ungdomsskolevirksomhed, der tilbyder klub- og fritidsaktiviteter for unge fra 7. klasse til og med 
18-årige 

 Skole, Socialområde og Politi - SSP 
 Gældsrådgivning 
 En Indgang – som understøtter straksindsatsen for unge borgere på det specialiserede område 
 HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studiecenter 

Udover undervisning håndteres også sociale indsatser såsom SSP, som er et koordinerende bindeled 
mellem skole, sociale myndigheder og Politi. 

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud. 

Tabel 3c Organisering og tilbud 

Hoved- og underområder og tilbud 

Dagundervisning  

 10. klasse 

 Modtageklasse – indslusningsklasse for unge flygtninge og indvandrere 

 10+, 10+ fleks Ungdomsklasse – skoletilbud med specialklasser 

Fritid og forebyggelse 

 Skole, Socialområde og politi – SSP 
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Hoved- og underområder og tilbud 

 Ungdomsskolevirksomhed 

 Cirkus Kæphøj 

 Holbæk Uddannelses- og Studiecenter HUSC 

 En indgang 

 Gældsrådgivningen 

 

Politikområde: Beskæftigelse og uddannelse 
Budgettet for udvalget falder med 5,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvorefter budgettet igen stiger. Disse 
udslag skyldes forventningerne til udviklingen på området, hvor der fortsat vil være stigende udgifter til 
førtidspension og seniorpension, mens flere andre ydelser vil have faldende budget som følge af 
normaliseringen efter Covid-19. 

Tabel 4a Budgettet fordelt på aktiviteter på politikområde Beskæftigelse og uddannelse 

Aktivitet R 2020 B 2021 
BF 
2022 

BO 
2023 

BO 
2024 

BO 
2025 

  --------------i 2022-priser, mio. kr. -------------- 
Ungdommens Uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Uddannelses- og erhvervsvejledning og 
øvrige indsatser 10,6 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Forberedende Grunduddannelse 6,0 14,1 15,0 15,0 15,0 15,0 
Forsørgelse til elever på Forberedende 
Grunduddannelse  

2,5 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

Produktionsskoler 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kommunale tilskud til statsligt finansierede 
selvejende uddannelsesinstitutioner 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram 
eller introduktionsprogram 2,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 
integrationsprogrammet 10,6 12,1 9,8 9,8 9,8 9,8 

Repatriering -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Seniorpension 3,6 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller 
senere 134,1 166,4 181,9 181,9 190,0 198,2 

Personlige tillæg m.v. 7,7 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 230,5 237,5 222,2 239,2 239,2 239,2 
Sygedagpenge 124,5 106,5 125,9 125,9 125,9 125,9 
Sociale formål 2,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
Kontant- og uddannelseshjælp 141,5 144,8 123,2 123,2 123,2 123,2 
Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller 
overgangsydelse 

0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. 
aktiverede kontant- og uddannelseshjælp 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Dagpenge til forsikrede ledige 133,6 143,6 117,7 117,7 117,7 117,7 
Revalidering 2,2 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 
personer i løntilskud 

96,4 104,2 112,5 112,5 112,5 112,5 

Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 61,2 67,9 61,4 61,4 61,4 61,4 
Ledighedsydelse 38,2 39,0 38,2 38,2 38,2 38,2 
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Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

40,0 43,5 43,8 43,8 43,8 43,8 

Afløb af jobrotation før 2015  3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre 0,8 8,4 9,7 9,7 9,7 9,7 
Løn til forsikrede ledige m.fl, 
kontanthjælpsmodtagere m.fl 0,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Seniorjob til personer over 55 år 3,2 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Beskæftigelsesordninger -0,1 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 
I ALT 1.057,0 1.129,7 1.124,3 1.141,2 1.149,3 1.157,6 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

 

Ændringerne i tabellen afspejler de forventninger der er til den grundlæggende konjunkturelle udvikling på 
ydelserne. Dette er gjort ved at bruge 2020 som grundlag og fremskrive med den seneste forventede 
udvikling fra finansministeriet. Herudover vil der blive indarbejdet de forventede effekter af 
beskæftigelsesplanen og uddannelsesplanen. 

 

Budget pr. person mellem 16 og 67 år 
Figur 2 viser budgettet på Beskæftigelse pr. 16-67-årig. Udviklingen illustrerer den forventede stigende 
udgift pr. borger. Springet fra 2020 til 2021 afspejler den forventede udvikling i ledigheden og de stigende 
udgifter der har været som følge af Covid-19.  

Figur 4 Budget pr. 16-67 årig (2022-priser, kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 

Befolkningsprognose 
Figur 5: Holbæk Kommune forventer et stigende antal borgere i aldersgruppen 16-67 år i perioden 2022 – 
2025. Antallet betyder, at der over tid vil være en mindre tilgang til antallet af ydelsesmodtagere.  
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Figur 5 Udviklingen i antal 16-67 årige  

  
Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 

 
Nyt i budget 2022  
I forlængelse af Corona-krisen ses en øget ledighed og flere sygemeldte borgere. Det forventes, at 
ledigheden normaliseres hen over 2022 således, at der vil ske et fald i ledigheden svarende til 17.700 
fuldtidspersoner i hele landet fra 2022. 
 
I den økonomiske redegørelse fra Finansministeriet blev det - som det fremgår af nedenstående figur 6 - 
angivet, at krisen formodes at klinge af i 2022: 
 

Figur 6 udviklingen i bruttoledigheden   

 
 

 
Kilde: Økonomisk redegørelse maj 2021    
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Ovenstående udvikling i ledigheden forventes også at slå igennem i Holbæk Kommune. Det forventes derfor 
igen, at der indføres en mere klassisk uddannelses- og beskæftigelsesindsats forankret i en nyrevideret 
uddannelse- og beskæftigelsesplan, der udarbejdes i efteråret 2021. Et stærkt fokus forventes at ligge på 
sikring af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, understøtte borgernes adgang til uddannelse enten 
via det ordinære uddannelsessystem eller igennem opkvalificering via efteruddannelsesreformerne, samt 
et øget fokus på borgerne længst fra arbejdsmarkedet, hvor der sikres et særskilt fokus på lønnede timer 
i øget grad. 
 
Seniorpension har tidligere været en del af førtidspension, men har fået sit eget område i kontoplanen. Det 
er en ordning, hvor der forventes en stigende tilgang. Tilgangen styres ikke af Holbæk Kommune, men 
bevilliges via ATP. 
 
 
Beskæftigelses indsatser: 
Ungeindsatsen har modtaget midler til EU-projektet ”Mod på Uddannelse”. I 2022 udløber projektet, og der 
vil herefter ikke være midler til at finansiere et fortsat indsats. 
 
Indsatsen ”Flere Skal Med 2” fastholdes, og finansieres indenfor rammen af et uændret indsatsbudget. 

Specifikke forudsætninger for budgettet 
I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange helårspersoner, der forventes på de forskellige 
aktiviteter og gennemsnitsprisen pr. helårsperson. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret. 

Tabel 4b Pris x mængde 

Aktivitet 
Mængde 
helårs 

personer 

Gns. pris 
(i 1.000 

kr.) 
Mio. kr. 

UPCN psykologerne     0,7 
Ungdommens Uddannelsesvejledning     9,4 
Forberedende Grunduddannelse FGU 224 67,2 15,0 
Forsørgelse til elever på FGU 224 34,7 7,8 
Befordring til midlertidige syge til ungdomsuddannelser     0,1 
Selvforsørgelse - hjemrejseprogram     -1,0 
Personlige tillæg     8,3 
Seniorpension     20,9 
Integrationsydelse; kontanthjælp     9,8 
Førtidspension     404,1 
Sygedagpenge     125,9 
Sociale formål     3,3 
Kontanthjælp og uddannelseshjælp     123,2 
  Kontanthjælp     88,7 
  Uddannelseshjælp     34,5 
Integrationsydelse; kontanthjælp     -0,1 
A-dagpenge     117,7 
Revalidering     2,5 
Fleksjob      112,5 
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb     61,4 
  Ressourceforløb     45,2 
  Jobafklaring     16,1 
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Ledighedsydelse     38,2 
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats     43,8 
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige     9,7 
Løn til forsikrede ledige     5,4 
Seniorjob     3,5 
Beskæftigelsesordninger     2,5 
I ALT     1.124,3 

 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding 

Opgaver og organisering 
Politikområdet Beskæftigelse og Uddannelse omfatter: 

 Borgere på forsørgelse samt indsats og støtte 
 Andre kommunalt støttede uddannelser 
 Vejledning om uddannelse 

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære funktioner. 

Tabel 4c Organisering og tilbud 
Hoved- og underområder og tilbud 

Kerneopgaven: Arbejdsmarked, uddannelse og borgerservice 

 
 

 Dagpengeindsatsen 
Afdelingen varetager myndighedsopgaver for ledige dagpengemodtagere med henblik på at få 
ledige dagpengemodtagere tilbage i beskæftigelse 

 Fleksjobindsatsen 
Afdelingen har ansvaret for at følge op på medarbejdere der allerede er i fleksjob, samt har 
ansvaret for at sikre fleksjob til borgere, der i forlængelse af Rehab-teammøderne indstilles til at 
arbejde i et fleksjob 

 Sygedagpengeindsatsen 
Afdelingen varetager opgaven med at fastholde syge borgere på deres arbejdsplads samt sikre, 
at syge borgere atter kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

 Kontanthjælps- og Integrationsindsatsen 
Afdelingen varetager myndighedsopgaver for de jobparate og de aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, med henblik på at få dem tilbage på arbejdsmarkedet eller afklaret til 
anden forsørgelse 

 Ressourceforløbsindsatsen 
Afdelingen varetager opgaven med at bringe ressourceforløbsmodtagere tilbage på 
arbejdsmarkedet med afsæt i borgerens ressourcer, alternativt sikre at disse borgere bliver 
afklaret til anden forsørgelse 

 Virksomhedsindsatsen 
Afdelingen har ansvaret for kommunens rekrutteringsindsats, samt for at sikre en effektiv og 
smidig dialog med virksomhederne om beskæftigelsesrettede muligheder på virksomhederne 

 Ydelsesservice 
Enheden udbetaler kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse, 
ledighedsydelse, enkeltydelser og befordringsgodtgørelse 

 Stab 
Varetager sekretariatsbetjeningen på kerneområdet, herunder økonomiopfølgning, juridisk 
bistand, leverandørstyring, udvalgsbetjening, resultatopfølgning og kvalitetsudvikling 

 Ungeindsatsen  
Afdelingen varetager myndighedsopgaver for borgere under 30 år på uddannelseshjælp og FGU 
(Forberedende grunduddannelse), samt egne aktiverings- og mentortilbud. 



Del III. Specielle bemærkninger Beskæftigelse og Uddannelse 
 
Hoved- og underområder og tilbud 

 UU - Ungdommens Uddannelsesvejledning 
UU-Holbæk er forankret i Ungeindsatsen og varetager de lovbundne vejledningsopgaver i såvel 
grundskole som for unge under 25 år. 

 UPCN – Ungdomspsykologerne i Nordvestsjælland 
Fælles kommunalt samarbejde mellem kommunerne i Odsherred, Holbæk og Kalundborg, hvor 
man understøtter med psykolog på ungdomsuddannelserne 

  

 


