
Temadag: Beskæftigelsespotentiale for borgere med førtidspension 
Hvordan holder vi fokus på kerneopgaverne, og samtidig lykkes med at få borgere med 
førtidspension, som efterspørger et job, i beskæftigelse?

På vegne af de nordjyske direktørkredse på beskæftigelse- og 
socialområdet inviteres direktører, chefer og ledere til en 
inspirations- og samarbejdsdag omkring 
beskæftigelsesmulighederne for borgere med en førtidspension.

På dagen vil der være fokus på:

- Inspiration til afprøvede og effektfulde tilgange.

- Hvilket samarbejde ønsker vi på tværs af social- og
beskæftigelsesområdet?

- Hvad efterspørger virksomhederne?

- Hvordan kan vi i samspil med virksomhederne lykkes bedst
muligt?

De nordjyske kommuner inviteres til en dag, hvor der sættes 
spot på muligheden for at lykkes med en borgergruppe, som 
ikke har øverste prioritet i dagligdagen. Dagen vil først og 
fremmest give inspiration, men vil også give mulighed for 
kommunale drøftelser om, hvordan man fremadrettet ønsker at 
organisere samarbejdet på tværs af social- og 
beskæftigelsesområdet i forhold til borgere med førtidspension

Med venlig hilsen 
Beskæftigelsesdirektørkredsen og Den Administrative 
Styregruppe på Socialområdet

Deltagere
Direktører, chefer og afdelingsledere fra  
social- og beskæftigelsesforvaltningerne.

Bemærk. Max otte deltagere pr. kommune 

Tidspunkt
Fredag den 6. marts kl. 08.30-12.15

Sted
Idrætscenter Vendsyssel, 
Stadionvej 17, 9760 Vrå

Tilmelding
Tilmelding senest den 21. februar 2020 via dette 
link
Deltagerbetaling: Gratis, men max otte pr. 
kommune

Kontakt oplysninger
Spørgsmål vedr. tilmelding eller temadagen kan 
rettes mod Morten Aggerholm, 
moag@aalborg.dk / 2520 1574

https://forms.gle/kER7hvhtuL9bT2oq5


v. Henrik Aarup-Kristensen, formand for Den Administrative Styregruppe på
Socialområdet og Leif Johannes Jensen, medlem af forretningsudvalget for
beskæftigelsesdirektørkredsen.

Dagens ordstyrer: Mette Lego Aamand

Program 
Der er mulighed for indskrivning og morgenmad fra kl. 8.00

08.30  Velkomst

8.45 KLAR TIL START
Ansættelsesforløbet KLAR TIL START har succes med at skaffe fastansættelse til unge med 
autismespektrum forstyrrelser (ASF). KLAR TIL START tilbyder et individuelt tilrettelagt 
ansættelsesforløb til unge og voksne med ASF. Et særligt tilrettelagt forløb, hvor de unges 
behov for struktur, orden og forudsigelighed bliver vendt til en spidskompetence.

Oplægsholderne vil med forskellige perspektiver komme hele vejen rundt om KLAR TIL 
START, og sætte ord på, hvad der skal til for at lykkes. HR-direktør i COOP, Jens 
Romundstad, fortæller om virksomhedsperspektivet. Direktør i Fonden Unges, Britta Bak, 
fortæller om baggrunden for KLAR TIL START og indholdet i det. Forstander for 
Autismecenter Nordbo, Jesper Schmidt, er KLAR TIL START-kompetencepartner i 
Nordjylland, og fortæller om mulighederne i Nordjylland.

9.15 KLAPjob 
KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til 
mennesker med udviklingshandicap og andre med kognitive vanskeligheder. KLAPjob 
arbejder i alle kommuner og har i tæt samarbejde med virksomheder og organisationer i 
hele landet, skabt over 3.500 job til førtidspensionister og 100 job til fleksjobbevilligede. 
Leder af KLAPjob Claus Bergman Hansen, fortæller om, hvilke muligheder KLAPjob kan 
give kommunerne ved et udvidet samarbejde, og hvilke perspektiver et sådant samarbejde 
kan have. 

10.15 Pause

Borgerens stemme skal høres! Det er kerneværdien i Aalborg AKTIV, der hjælper borgere 
med førtidspension i meningsfuld beskæftigelse. Følelsen af at være værdifuld og arbejde 
med noget, man interesserer sig for, og er dygtig til, er meningsfuld beskæftigelse i Aalborg 
AKTIVs optik. Det bedste resultat kommer af at skabe unik beskæftigelse til hver enkel 
borger, hvorfor der ingen hyldevarer er i Aalborg AKTIV. Leder af Aalborg AKTIV, 
Karin Leth Kristensen, vil fortælle om tilgangen og resultaterne for Aalborg AKTIV.

9.35  Aalborg Kommune – Aalborg AKTIV

Jobigen Viborg er en institution, der løser opgaver for både social og beskæftigelse i Viborg 
Kommune. Social- og beskæftigelsesafdelingerne har i samarbejde etableret et tilbud for 
førtidspensionister. Tilbuddet hedder Jobkurs, og har til formål at hjælpe 
førtidspensionister, der ønsker at komme i job med løntilskud, samt støtte dem i at 
fastholde jobbet efter ansættelsen. Derudover tilbydes også råd og vejledning om job og 
beskæftigelse til førtidspensionister. Jobigen har 180 borgere på førtidspension i beskyttet 
beskæftigelse, hvor de samarbejder med private virksomheder både i forhold til opgaver 
hos kommunen, ekstern beskyttet beskæftigelse, samt løntilskudsjob. Teamleder Lone 
Mulvad Barrett og Gert Larsen fra jobigen vil fortælle om muligheder og resultater med 
jobigen. 

9.55  Viborg Kommune – jobigen

De fire oplæg har vist meget forskellige tilgange til arbejdet med at få borgere med en 
førtidspension i beskæftigelse. Gennem en paneldebat vil vi sætte spot på forskellighederne 
og give oplægsholderne mulighed for at drøfte, hvad der er vigtigt, hvis kommunerne skal 
lykkes med at få borgere med førtidspension i beskæftigelse. Paneldebatten vil være med 
Britta Bak (KLAR TIL START), Claus Bergman Hansen (KLAPjob), Karin Leth 
Kristensen (Aalborg AKTIV) og Lone Mulvad Barrett (jobigen).

10.25  Paneldebat 

Dagen igennem vil deltagerne sidder opdelt efter kommune. På baggrund af dagens oplæg 
bedes kommunerne på tværs af social- og beskæftigelsesområdet i den enkelte kommune 
drøfte, hvordan man fremadrettet ønsker at samarbejde og kommunikere, når det gælder 
muligheden for at få borgere med førtidspension i beskæftigelse

11.10  Kommunedrøftelser 

v. Henrik Aarup-Kristensen, formand for Den Administrative Styregruppe på Socialområdet

12.10  Tak for i dag - afrunding på dagen 

12.15 Frokost




