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Kommissorium for 

Social- og Beskæftigelsesudvalget 2018 - 2021 

 

Baggrund 

 

 

 

Byrådet har et særligt ansvar overfor borgere med særlige fysiske 

eller psykiske behov. Byrådet ønsker en rehabiliterende tilgang for at 

fremme deres ressourcer og i videst muligt omfang øge 

livskvaliteten og muligheden for at mestre eget liv. 

 

Byrådet har derudover et særligt ansvar i forhold til 

virksomhedsservice, beskæftigelse og afklaring af rette ydelse til 

borgere på offentlig forsørgelse. Byrådet vil et højt serviceniveau 

over for borgere og virksomheder der er i berøring med 

beskæftigelsesområdet, og ønsker at understøtte vækst i 

virksomheder og øget beskæftigelse. Tilgangen er, at borgere kan 

forvente relevant støtte til at opnå selvforsørgelse, og skal bidrage 

med det borgeren kan. 

 

 

Opgaver 

 

 

Udvalget varetager, jf. Styrelsesvedtægten for Fredericia Kommune, 

den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale 

og beskæftigelsesmæssige område herunder opgaver vedrørende: 

 Lov om sygedagpenge  

 Lov om førtidspension 

 Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

 Lov om aktiv socialpolitik 

 Lov om kompensation til handicappede i erhverv 

 

 Udbetaling er forsørgelsesydelser og særlige tilskud inden for 

udvalgets område 

 Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel  
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 Borserviceopgaver inden for udvalgets område (Opkrævning 

og inddrivelse af kommunens fordringer, Kontrol med 

udbetaling af sociale ydelser, Mellemkommunale refusioner, 

visitering af pladser til dagtilbud, mv.) 

 

 Samarbejde med andre kommuner inden for udvalgets 

område (7K) 

 

 Fredericia Beskæftigelsesforum 

 Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og 

ydelser  

 Den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede 

integrationspolitik,  

 Kommunens opgaver i relation til lov om danskundervisning 

til voksne udlændinge  

 Integrationsindsatser 

 Veteranområdet 

 Udarbejdelse af beskæftigelsesplan til indstilling for 

Økonomiudvalg og byråd 

 Misbrugsbehandling 

 Væresteder 

 Krise- og forsorgshjem 

 Socialpsykiatri  

 Voksenspecialundervisning (CSV)  

 Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) 

 Tilbud til døve borgere (Solglimt) 

 Bo-tilbud, bostøtte og hjemmevejledning 
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 Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af 

bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område  

 Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for 

udvalgets område  

 Udarbejdelse af forslag til takster inden for udvalgets område 

til indstilling til Økonomiudvalget og byrådet  

 Drift og indvendig vedligeholdelse af områdets bygninger og 

anlæg  

 

 

De politiske mål og 

fokusområder 

 

 

Social- og Beskæftigelsesudvalgets politiske mål og fokusområder: 

  

1. Udvalget arbejder målrettet med at implementere en 

værdiskabende kultur på tværs i organisationen, hvor 

formålet er at understøtte borgeren i at udleve egne mål og 

drømme. Den værdiskabende kultur handler bl.a. om at se 

potentialet i mennesket og spille borgeren god ved en 

imødekommende, ligeværdig og rehabiliterende tilgang.  

 

2. Udvalget understøtter borgerens muligheder for at opnå 

selvforsørgelse hurtigst muligt, og fremmer at flest muligt 

bliver i stand til at tage et arbejde. Dette sker bl.a. ved at 

bidrage til det rette match mellem borgernes kompetencer 

og virksomhedernes jobåbninger. 

 

3. Udvalget har fokus på at fremme borgerens afklaring af 

arbejdsevnen, så den enkelte borger opnår en hurtigere 

afklaring af sit fremtidige forsørgelsesgrundlag og kan 

bidrage efter evne. I den forbindelse er der fokus på det 

tværfaglige koordinerede samarbejde mellem afdelinger, 

som skal sikre helhed og sammenhæng i det enkelte 

borgerforløb. 

 

4. Udvalget har fokus på at understøtte virksomhederne i at 

fastholde og rekruttere arbejdskraft så væksten i Fredericia 

kommer flest mulige Fredericianere til gavn, herunder at 
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arbejde for at virksomhederne oplever Fredericia Kommune 

som en værdifuld samarbejdspartner. I bestræbelserne på at 

udvikle en virksom beskæftigelsesindsats involveres 

forskellige samarbejdspartnere som Fredericia 

Beskæftigelsesforum, Business Fredericia samt 

uddannelsesinstitutioner og erhvervsnetværk i Fredericia. 

 

5. Udvalget har ansvar for at bekæmpe socialt bedrageri og 

fejludbetalinger. 

 

6. Udvalget har fokus på tidlig integration, og selvforsørgelse for 

nye udenlandske borgere  

 

7. Udvalget har fokus på at fremme muligheden for, at borgere 

med livsudfordringer, socialt udsathed eller psykisk sygdom 

kan indgå i sociale netværk og frivillige sammenhænge, der 

modvirker ensomhed og fremmer fællesskabet.  

 

8. Udvalget har ansvar for, at de forebyggende indsatser, som 

kendes fra ældreområdet, i de kommende år udvides til også 

at vedrøre udsatte borgere og hjemløse, hvis 

sundhedstilstand er dårlig. 

 

9. Udvalget medvirker til at intensivere indsatser, der fremmer 

unges trivsel og fællesskaber, så de unge kommer godt ind i 

voksenlivet. Mange flere skal i uddannelse, beskæftigelse og 

væk fra en rusmiddelskultur. 

 

10. Udvalget har ansvar for at iværksætte en evaluering af 

kommunens nuværende misbrugsindsats med fokus på 

effekter, brug af evidensbaserede metoder og 

ressourceforbrug. Dette skal skabe en helhedsorienteret 

indsats på tværs af civilsamfund, familie, beskæftigelse, samt 

uddannelses‐ og socialområdet. 

 

11. Udvalget har fokus på det gode samarbejde med frivillige, 

samt at den frivillige verden og civilsamfundet fortsat 

inviteres ind i udviklingen af nye tiltag i mødet med borgerne. 
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12. Udvalget udarbejder årligt en kommunikationsplan for 

udvalgets arbejde. 

 

 

Organisering 

 

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer:  

 

1. Peder Wittendorff Tind - formand 

2. Søren Larsen - næstformand 

3. John Nyborg 

4. Turan Savas 

5. Inger Nielsen 

 

Udvalget sekretariatsbetjenes af den konstituerede 

kommunaldirektør og Arbejdsmarkedschefen. 

 

 

Forretningsorden 

  

 

Kommissoriet er gældende fra 2018 - 2021.  

 

Udvalget kan evaluere kommissoriet med henblik på at udarbejde 

nye eller supplere de politiske fokusområder.  

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget mødes syv gange om året, hvor de 

tre planlægges som temamøder og de resterende fire planlægges 

primært som driftsmøder. 

 

 


