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Delaftale for indsatsområdet Beskæftigelse  
 
 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til 
hver en tid understøtter de overordnede mål i den strategiske samarbejdsaftale. 

Delaftalerne er således bilag til den strategiske aftale og skal altid ses i 

sammenhæng hermed. 

Bestyrelsen har ligeledes ansvar for, at delaftalen til hver en tid afspejler de 

aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.  

Beskrivelsen af områdets problemkompleks inden for dette indsatsområde 

fremgår af den strategiske aftale. 

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører: 

Brøndby Strand Projektet 

Delaftalen gælder fra - til:  

1 juni 2021 – 31. maj 2025 

Delaftalens parter: 

Styregruppe for beskæftigelse og uddannelse og livschancer (alle aktiviteter) 
 

• Jobcenter Brøndby (Jobcenterchef Bjarne Bo Larsen)  
 

• Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune (KUI-Sekretariatsleder Mette 

Overby) 
 

• Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (Helle Valentin) 

 
• Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Brøndby Kommune (SSP-Fagchef Jens Ansbjerg)  

• Teknik- og Miljøforvaltningen, Brøndby Kommune 

 
• 2 beboerdemokrater 

 

• 1 repræsentant for boligorganisationerne 
 

• To boligsociale medarbejdere der fungerer som tovholder for styregruppen 

Yderligere samarbejdes der med 

• Brøndby Boligselskab (Organisationsformand Michael Buch Barnes og Forretningsfører 

Jørgen Rasmussen) 
 

• Tranemosegård (Organisationsnæstformand Allan Nielsen og direktør Ulrik Bock 

Hoffmeyer) 
 

• Postfunktionærernes Andels-Boligforening (Organisationsnæstformand Kai Dinesen og 

direktør Kasper Nørballe) 
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• Brøndby Almene Boligselskab (Organisationsformand Ole F. Larsen og direktør Carina 

Seifert) 
 

• Lejerbo Brøndby (Organisationsformand Brian Børgesen og forretningsfører Jeannette 

Mosegaard Larsen) 
 

Delmål og indikatorer for indsatsområdet 

Der skal opsættes delmål for nærværende indsatsområde samt indikatorer, der sikrer, at der 

løbende kan følges op på disse. 

Delmål skal forstås som ’skridt på vejen’ til at opnå de overordnede mål jf. den strategiske 

aftale og beskriver de konkrete succeser, der ønskes opnået med de aktiviteter, der 

iværksættes inden for dette indsatsområde. 

Indikatorer er variable, der bruges til at vise, om delmålene opnås. Som inspiration stiller 
Landsbyggefonden en liste over relevante indikatorer til rådighed. Der kan suppleres med 

indikatorer, som de lokale parter vurderer vigtige for den lokale indsats. 

Delmål og de dertil knyttede indikatorer kan enten relatere sig til det samlede antal aktiviteter 

eller til enkelte aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde. 

Formålet med delmål og indikatorer på dette niveau er årligt at følge udviklingen hos de 
konkrete målgrupper/områder, som de boligsociale aktiviteter arbejder med inden for 

indsatsområdet. Jo tættere på målgruppen det er muligt at komme med tilgængelige data, jo 
bedre grundlag er der for at vurdere aktiviteternes virkning samt foretage lokal justering, når 

dette evt. er nødvendigt.  

Delaftalens parter og bestyrelsen har ansvar for løbende at følge op på delmålene. 

 

Delmål Indikator Baseline 

boligområde/ 

målgruppe 

Evt. 

anden 

baseline  

Baseline 

år 

Datakilde 
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Flere borgere 
under 30 år i 

uddannelse eller 

beskæftigelse 

 

Andelen af 15-29-
årige, der hverken 

er i gang med en 
uddannelse eller 
er i beskæftigelse, 

nærmer sig det 
kommunale 

gennemsnit 

21,3 %  18,6 
Brøndby 

Kommune 

2019 Boligsociale  
data 

Øget tilknytning til 
arbejdsmarkedet 

for aldersgruppen 

30-64 år 

 

Andelen af 
borgere i 

aldersgruppen 30-
64 år der er 

”passive kontant-
hjælpsmodtagere” 

reduceres 

23,88 % af de 
offentligt 

forsørgede 

273,7 

fuldtidspersoner 

23,33 % 
på 

landsplan 

2019 Landsbygge 
Fondens  

beboerdata 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet og 

understøtte opnåelsen af de overordnede mål jf. den strategiske samarbejdsaftale: 

Boligsocial beskæftigelsesvejledning 

Medarbejderressourcer for indsatsområdet: 

100 % boligsocial beskæftigelsesvejleder 

33 % boligsocial kommunikationsmedarbejder 

33 % boligsocial ledelse 

Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet: 

De boligsociale aktiviteter:  

• er et supplement og en ekstra indsats i forhold til den kommunale kernedrift  

• er en fremskudt indsats i boligområdet, hvor målet er at komme i kontakt med beboere, 

der er udenfor det kommunale system, men som kunne have behov for et løft i en eller 

flere retninger  

• er en støtte til opgaveløsningen i kommunen med tiltag, der medvirker til muligheden for 

at komme 360 grader rundt om opgaven og målgruppen/målgrupperne  

• er en mulighed for at afprøve nye metoder og tilgange, der kan inspirere kommunen til 

at tage nye arbejdsmetoder i brug 

• har et særligt fokus på unge - blandt andet med henblik på at få dem i foreninger samt 

blive aktive både lokalt og kommunalt 

• arbejder med koordinering også i relation til foreningslivet. Det skal undgås, at der laves 

parallelforløb og etableres parallelle foreninger  
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• inddrager civilsamfundet. F.eks. i tryghedsindsatsen, hvor beboere kan tages med ved 

genoprettende praksis  

• fortæller om eksisterende tilbud – blandt andet i Brøndby Kommune - idet mange 

beboere ikke kender til disse tilbud. 

Den boligsociale indsats skal arbejde målrettet med brobygning i forhold til de kommunale 
tilbud og medvirke til at åbne verdenen op for de beboere, der ellers er isoleret i Brøndby 
Strand. Det skal undersøges, hvilke indsatser der egner sig til at gå på tværs af området med 

henblik på at øge den geografiske mobilitet. 

Den boligsociale indsats tager udgangspunkt i, at der allerede er en eksisterende 

beskæftigelsesindsats i Brøndby Strand, der udføres af Brøndby Kommune.  

Samarbejdet om kontaktskabelse og brobygning vil være højt prioriteret både i det boligsociale 
arbejde og den kommunale indsats. 

I det kommunale regi arbejder Brøndby Kommune på en ambitiøs omkransende indsats i 
området, som kan støtte yderligere op om de boligsociale aktiviteter og styrke samspillet med 

den kommunale beskæftigelsesindsats. Det er hensigten, at kommunen etablerer en fremskudt 
beskæftigelsesindsats i området, som kan bestå af en eller flere udstationerede medarbejdere 
fra jobcentret, som kender til arbejdsgangen i den kommunale beskæftigelsesindsats og kan stå 

for brobygning til uddannelsesmuligheder, etablering af praktik og løntilskud samt være en tæt 

kontakt til virksomhedsrettede aktiviteter.  

Jobcentret og det lokale sprogcenter ser samtidig oplagte muligheder i et tæt samarbejde med 
den boligsociale indsats i Brøndby Strand – både om sprogundervisning og i form af brobygning 

mellem tilbud og indsatser. 

 
I løbet af projektperioden samarbejdes der om at finde indsatser der kan øge ambitionsniveauet 

især i relation til at øge beskæftigelsen i relation til de mest udsatte borgere, det sker blandt 
andet i forbindelse med udviklingen af Brøndby Kommunes strategi ”Brøndby 2030”. 

 

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 

Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere 

ajourførte delaftaler): 

Aftalen kan revideres af styregruppen. Revisionen er dog først gældende, når den er 

konfirmeret i bestyrelsen. 

 
 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet 
(tilføj skemaer - ét skema pr. aktivitet): 
   

Aktivitetsnavn: 

Boligsocial beskæftigelsesvejledning 

Formål: 
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• at bringe målgruppen tættere på arbejdsmarkedet - blandt andet gennem et 

fokus på de sproglige kompetencer  

• at skabe relationer til en socialt isoleret gruppe, der oplever utryghed i forhold til 

det etablerede system 

Målgruppe(r):  

Beboere uden for arbejdsmarkedet med ingen eller ustabil kontakt til Jobcentret. 

Primære målgrupper: 

 

• Familiesammenførte og ægtefælleforsørgede, der ikke er på en offentlig ydelse. 

Denne gruppe forsørges af deres familie, hvilket kan medføre et pres på familiens 

økonomi, samt at beboeren står meget svagt i forhold til at kunne klare sig selv. 

• Beboere med svage eller ingen danskkundskaber, som har en meget svag 

tilknytning til hjælpesystemet. 

Indhold og praksis: 

Den boligsociale beskæftigelsesvejledning har 4 grene: 

1) En lokal jobvejledning udført af en boligsocial jobvejleder 

2) Et samarbejde om lokale sprogskoler 

3) En opsøgende indsats 

4) Et samarbejde om etablering af virksomhedspraktikker, fritidsjob mm. i forbindelse 

med nedrivningen.  

 
Den lokale jobvejledning indebærer, at den boligsociale beskæftigelsesmedarbejder 

guider beboere, der ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet og ingen eller ustabil kontakt 
til jobcenter/ kommunen (fx forsørgede ægtefæller), videre i systemet eller laver 
vejledning i forhold til jobsøgning m.v.  

 
Tanken bag indsatsen er at møde beboerne i deres nærmiljø og opbygge en relation til 

disse over en længere periode. 

På denne måde skulle det være muligt at følge den enkelte beboer tættere end normalt. 
Den daglige kontakt med den boligsociale medarbejder giver medarbejdere i den 

boligsociale beskæftigelsesvejledning mere viden om de lokale beboeres ressourcer, og 
det kan være medvirkende til at synliggøre handlemuligheder, som kan hjælpe beboeren 
i retning af beskæftigelse eller uddannelse.  

 
Det drejer sig typisk om en viden om personlige forhold, som kan være vanskelige for en 
myndighedsperson at opnå gennem samtaler på Jobcentret, da det ofte kræver kendskab 

til den enkelte beboers familie og hverdagsliv. De boligsociale medarbejdere kan her 
spille en vigtig rolle som brobyggere mellem beboerne og medarbejderne på Jobcentret 

og/ eller andre steder i kommunen. 
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Der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til beboeren, hvor fokus er på, at der også 
kan tilbydes hjælp til sundhed, økonomi, sprog og andre barrierer i forhold til at kunne 

nærme sig en uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der brobygges til etablerede aktører - 
primært i kommunalt regi. 
Arbejdet foregår i tæt samspil med Brøndby Jobcenter, så beboeren oplever, at alle 

parter støtter op om hinanden, og der ikke gives modstridende råd og vejledning. 

Den anden gren af boligsociale beskæftigelsesindsats består i et tæt samarbejde om 

lokale sprogtilbud. I samarbejde med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter udbydes 
et lokalt FVU-tilbud og lokalt tilbud om basisdansk. Her rekrutterer den boligsociale 
beskæftigelsesmedarbejder til tilbuddene via sit kendskab til beboere i fx Legestuen, 

Fædregruppen og andre aktiviteter. 

Den tredje gren af den boligsociale beskæftigelsesvejledning går på, at der iværksættes 

en opsøgende indsats over for de beboere, der har en uddannelse, men ikke har fået den 

anerkendt i Danmark. 

Den fjerde gren af den boligsociale beskæftigelsesindsats skal ses i sammenhæng med 

udmøntningen af HP4 og de sociale klausuler, der er indskrevet i udbudsmaterialet om, at 

entreprenørerne er forpligtet til at indgå i dialog med jobcentret om tilvejebringelse af 

ordinære job, løntilskud, virksomhedspraktikker, fritidsjob, praktikpladser mv. Her 

understøtter jobcentret med relevante ressourcer – det kunne f.eks. være job- og 

virksomhedskonsulenttimer – i det tætte samarbejde med entreprenørerne. Den 

boligsociale beskæftigelsesmedarbejder er tæt koblet op til samarbejdet.  

Ansvars- og rollefordeling: 

Det Boligsociale Sekretariat: 

• opsøger gruppen og motiverer til beskæftigelsesvejledning 

• bygger bro til kommunale tilbud - herunder jobcentret 

Jobcenteret i Brøndby Kommune: 

• indgår i et tæt samarbejde om udviklingen af metoden og sidenhen om indholdet i 

aktiviteten 

• henviser og modtager beboere fra den boligsociale beskæftigelsesindsats 

• understøtter samarbejdet om beskæftigelsesrettede tilbud i nedrivningen  

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter 

• udbyder kurser samt samarbejder om undervisere  

 


