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2 

FORORD 
Som Beskæftigelses- og Socialudvalg arbejder vi for, at 

Odenses virksomheder kan få medarbejdere med de kva-

lifikationer, der er behov for, og hvor jobcenteret er en 

naturlig samarbejdspartner og medspiller, når der skal 

rekrutteres nye medarbejdere. I Odense tager vi ansvar 

for hinanden, og vi løfter i flok, når de ledige skal kompe-

tenceudvikles. Det er af afgørende betydning at vi står 

sammen om at få alle med, ikke blot for virksomhedernes 

kompetencebehov nu og i fremtiden – men også for den 

enkelte borger, som bliver del af et værdiskabende socialt 

fællesskab på den enkelte arbejdsplads. 

 

Odense skal være en by, hvor vi arbejder målrettet med 

at få odenseanere i arbejde og at få alle kompetencer i 

spil på arbejdsmarkedet. De ledige der ikke har de efter-

spurgte kompetencer skal opkvalificeres og have styrket 

deres arbejdsevne - i samarbejde med virksomhederne. 

Vi arbejder også for at finde den rigtige arbejdskraft til 

byens virksomheder. For at kunne lykkes med det, kræ-

ver det et stærkt samarbejde med byens virksomheder. 

Det skal strategi for samarbejde med virksomhederne 

sætte retning for. 

 

Der er godt gang i væksten i Odense, og ledigheden er 

den laveste i mange  år. Men det betyder også, at det er 

blevet sværere at få de sidste ledige odenseanere i job 

og imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. 

Har vi den rette arbejdskraft til fremtiden? Hvad kan vi 

gøre for at understøtte virksomhederne bedst muligt? Det 

kan vi i hvert fald kun blive klogere på, og handle på, ved 

et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Det 

gode samarbejde er vigtigere end nogensinde. Vi skal 

have alle med - og vi vil så gerne understøtte virksomhe-

dernes vækst og fortsatte udvikling. Der er rigtig meget 

på spil for den enkelte, for virksomhederne og for vores 

fælles velfærdssamfund.  

Odense Byråd satte med Beskæftigelsespolitikken 

”Odense i job” en tydelig retning for Odense Kommu-

nes beskæftigelsesindsats i de kommende år, hvor 

samarbejdet med det lokale erhvervsliv er afgørende. 

Strategien står på et solidt grundlag - idet forvaltningen 

har traditioner for samarbejde med virksomhederne. Vi 

skal derfor holde fast i de tætte samarbejdsrelationer, 

dyrke dem lidt mere og udvikle nogle flere. Til gavn for 

ledigheden. Til gavn for beskæftigelsen.       

 

Med denne strategi ønsker Beskæftigelses- og Social-

udvalget at sætte retningen for, hvordan kommune og 

erhvervsliv kan samarbejde om at understøtte er-

hvervslivets behov for arbejdskraft, og samtidig få 

skabt de rette rammer så alle, også dem med andre 

udfordringer end kun ledighed, får mulighed for at blive 

en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. 

Brian Dybro            

Rådmand 
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Odense vil være en by, hvor virksomheder kan få med-
arbejdere med de kvalifikationer, der er behov for. En 
by, hvor det er nemt at drive en virksomhed, og hvor 
Jobcenter Odense er en naturlig samarbejdspartner og 
medspiller, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. 

SAMARBEJDE OM DEN RETTE ARBEJDSKRAFT 
Virksomhederne skal kunne rekruttere den arbejdskraft, 
de har behov for. Tiltrækning af kvalificerede medarbej-
dere er en forudsætning for vækst i virksomheder. Og 
vækst i byens virksomheder er fundamentet for Oden-
ses velfærd og fremtid. 

Først og fremmest betyder det, at vi skal styrke den 
tætte kontakt med byens virksomheder, hvor vi løbende 
er i dialog med virksomhederne om, hvilken arbejds-
kraft de har behov for både her og nu og i fremtiden. 
Samtidig skal vi fokusere vores kræfter i løbet af året, 
dér hvor det for virksomhederne og brancherne giver 
mest mening. 

Byens virksomheder skal have adgang til den rette ar-
bejdskraft, og hvis vi ikke har den rette kandidat, så 
kigger vi ud over kommunegrænsen. Vi vil i et stærkt 
fynsk samarbejde sikre det gode og hurtige match mel-
lem ledige og virksomheder. Derfor har vi etableret 
Rekrutteringsservice Fyn sammen med de øvrige fyn-
ske jobcentre, som arbejder efter at sikre din virksom-
hed den helt rigtige kandidat. 

Samtidig skal virksomheder med hyppigt rekrutterings-
behov have tilbud om en fast kontaktperson, som de 
altid kan kontakte. 

TILLIDSBASERET SAMARBEJDE 
Odense skal være en by, hvor byens virksomheder 
ser jobcenteret som en naturlig medspiller, når det 
drejer sig om rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. 

Det betyder, at vi skal kommunikere på et sprog, 
som virksomhederne kan forstå - samt være ærlige 
og realistiske om, hvad der er muligt. 

Derudover skal vi være hurtige til at reagere, hvis 
der er noget i samarbejdet, der ikke går som forven-
tet - og fokus skal være på at sikre, at virksomhe-
dens drift kan fortsætte uhindret. 

Et tillidsbaseret samarbejde fremmes via tæt kon-
takt, så derfor vil Beskæftigelses- og Socialforvalt-
ningen tage initiativ til nedsættelse af et Advisory 
Board. 

Vi vil samarbejde med relevante organisationer, her-
under Erhvervskontakten, for at tiltrække virksomhe-
der og styrke samarbejdet med dem. 

NEMT AT DRIVE VIRKSOMHED 
Odense skal være en by, hvor det er nemt at være 
virksomhed - uanset om man er en virksomhed med 
flere hundrede ansatte, eller et nystartet enmandsfir-
ma. 

Vi aflaster derfor virksomheden på det administrati-
ve ift. at rekruttere arbejdskraft - så virksomheden 
kan bruge mere tid på at drive virksomhed. 

Det skal være tydeligt, hvor man kan henvende sig, 
hvis man har brug for hjælp til sin virksomhed, hvad 
end det drejer sig om rekruttering eller udfylde en 
blanket om en virksomhedspraktik. 

SAMARBEJDE OM REKRUTTERING 

VIRKSOMHEDSSAMARBEJDET I                         
ODENSE SKAL VÆRE KENDT FOR: 

 

• Et stærkt samarbejde med det lokale 

erhvervsliv. 

• Tillidsbaseret arbejde og et sprog der er 

til at forstå. 

• En by, hvor det er nemt at drive sin  

virksomhed. 

1. SAMARBEJDE OM REKRUTTERING  
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SAMARBEJDE OM DEN RETTE ARBEJDSKRAFT                                                                
DERFOR SKAL VI: 

• Løbende have værdiskabende kontakt med virksomhe-
derne om deres rekrutteringsbehov. 

• Tilbyde faste kontaktpersoner til virksomheder med hyp-
pigt rekrutteringsbehov. 

• Lave kvalificerede match mellem den lediges personlige 
og faglige kompetencer og virksomhedens behov. 

 

 

 

 

NEMT AT DRIVE VIRKSOMHED                                                    
DERFOR SKAL VI: 

• Have et set-up der gør, at virksomheder ved, hvor de skal 
henvende sig, og hvor vi hurtigt kan svare på henvendel-
ser fra dem. 

• Tænke minimering af bureaukratiet ind i de handlinger, vi 
hele tiden sætter i gang. 

• Differentiere vores opsøgende kontakt og services til virk-
somhedens aktuelle situation. 

Vi tager altid udgangspunkt i din virksomheds be-
hov. Nogle virksomheder har brug for en fast kon-
taktperson, andre har brug for periodevis kontakt. 
Din virksomheds behov definerer vores løsning. 

NEMT AT FÅ HJÆLP 

I Odense skal det være nemt at starte, drive og 
vækste sin virksomhed. Som virksomhed skal dia-
logen med jobcenteret være præget af tillid, kom-
petence og fokus på værdiskabelse for virksomhe-
den. 

Kontakten med jobcenteret skal være kvalificeret, 
dvs. at din kontaktperson har viden om din virk-
somhed og din branche. 

1. SAMARBEJDE OM REKRUTTERING 

” 
” 

”Jobcenteret skal være kendte blandt 

virksomhederne, og de skal kende de 

ledige. På den måde kan jobcenteret 

blive en naturlig samarbejdspartner” 

Jytte Reinholdt, Fynsk Erhverv 

” 
” 

”Jobcenteret skal være professionel og tænke 

i salg til virksomheder. Det er vigtigt at bruge 

segmentering aktivt – og samarbejde med de 

virksomheder, hvor det giver værdi” 

Poul Strandmark, Dansk Industri Fyn 

TILLIDSBASERET SAMARBEJDE                                                  
DERFOR SKAL VI: 

• Fremme den gode relation ved at investere i samarbejdet 
og relationen med virksomhederne, samt arbejde ud fra 
virksomhedens forudsætninger og behov. 

• Besøge og samarbejde med virksomhederne ud fra deres 
præmisser -. og løbende følge op på igangværende afta-
ler og forløb med virksomhederne. 

DIN VIRKSOMHED I CENTRUM KVALIFICERET KONTAKT 
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Odense vil være en by, hvor alle kompetencer brin-
ges i spil. Odense skal fortsætte sin vækst med byg-
geprojekter, hurtigt voksende tech-virksomheder, 
stærke iværksættermiljøer samt alle andre velfunge-
rende virksomheder, der tilsammen udgør Odenses 
fundament for fremtiden. Hvis vi skal sikre fremtidens 
arbejdskraft, så skal vi opkvalificere arbejdskraften og 
udvikle de ledige, så de kan imødekomme virksomhe-
dernes kompetencebehov - nu og i fremtiden. 

 

SAMMEN OM UDVIKLING AF ODENSES ARBEJDSSTYRKE 

Der er brug for alle hænder i de kommende år, hvis 
byens virksomheder fortsat skal kunne trives og væk-
ste, som de gør i dag. Men ikke alle ledige er parate 
til at tage et arbejde.  

Det kan være ledige, der ikke har de rette faglige 
kompetencer. Og det kan være ledige, der har andre 
udfordringer end de rent faglige. 

Jobkonsulenterne i jobcenteret lægger hver dag en 
stærk indsats for at afklare og motivere de ledige - og 
vi arbejder kontinuerligt på at sikre de bedste rammer 
for, at jobkonsulenterne kan fortsætte med det. Der er 
dog også brug for at virksomheder samarbejder om at 
udvikle de ledige - for intet erstatter et arbejdsfælles-
skab, hvor der er andre der afhænger af en. Det moti-
verer og forpligter den lediges udvikling. 

Når vi opkvalificerer, skal vores fokus være på at sik-
re det gode match. Opkvalificering skal ske i samar-
bejde med konkrete virksomheder om konkrete ledi-
ge. Det betyder, at vi skal samarbejde om at lave træ-
ningsbaner, praktikforløb og småjobs, som ledige kan 
bruge til at træne deres arbejdsevne - også selv om 
det måske ikke er den samme arbejdsplads, som der 
efterfølgende opnås beskæftigelse i. 

 

ALLE KOMPETENCER I SPIL 

VIRKSOMHEDSAMARBEJDET I  

ODENSE SKAL VÆRE KENDT FOR:  

 

• En udvikling af fremtidens medarbejdere 

sammen med det lokale erhvervsliv. 

 

• Et stærkt samarbejde om at sikre de træ-

ningsbaner, virksomhedsforløb og opkva-

lificering, som de ikke jobparate har brug 

for. 

 

• Et fokus på de gode historier og succe-

serne – og deling af dem til inspiration for 

andre. 

2. SAMARBEJDE OM AT FÅ ALLE KOMPETENCER I SPIL  

FÆLLES ANSVAR FOR FREMTIDEN 

Byens virksomheder har brug for kvalificerede medar-
bejdere i fremtiden, og jobcenteret kan ikke lykkes med 
at udvikle de ledige uden virksomhedernes hjælp. Kun 
ved at samarbejde kan vi lykkes med den vigtige opga-
ve at få alle kompetencer i spil.  

Vi ved fra erfaring, at odenseanske virksomheder kan 
og vil tage et socialt ansvar, og samarbejde om vores 
fælles fremtid. Det skal vi blive ved med - og endnu 
bedre til, så vi lykkedes med at få alle kompetencer i 
spil. 

Vi vil derfor gøre det let for virksomheder at tage et 
socialt ansvar. Det betyder, at vi har et tæt og vedva-
rende samarbejde med de mange virksomheder, som 
kan og har lyst til at være med til at løfte en del af an-
svaret for byens fremtid, for eksempel ved at skabe 
småjobs, elevpladser for voksne eller fleksjob. 

Vi skal have et setup, hvor det sociale ansvar er for-
eneligt med en virksomheds drift og bundlinje. Vækst 
og socialt ansvar skal gå hånd i hånd i Odense. 

 

FEJRING OG DELING AF SUCCESSER           
Vi anerkender virksomhedernes indsats, når de hjæl-
per med udfordringer og tager et socialt ansvar. Derfor 
vil vi også gøre succeshistorierne synlige. Odense er 
en by med ambitioner, og med ambitiøse virksomheder 
- og det skal vi være stolte af.  

Samtidig skal vi sætte fokus på den mangfoldighed, 
der findes i byen. En mangfoldighed af forskellige kom-
petencer, som dem der er i arbejde, såvel som de ledi-
ge besidder. 
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” 
” 

” 
” 

SAMMEN OM UDVIKLING AF ODENSES ARBEJDSSTYRKE 
DERFOR SKAL VI: 

• Hele tiden bruge virksomhedernes input til at blive bedre, 
så vi kan være professionelle og kompetente i det samar-
bejde, vi har med virksomhederne. 

• Samarbejde med udvalgte lokale virksomheder om forløb, 
der kan hjælpe ledige tættere på arbejdsmarkedet, og 
med at kunne begå sig på en arbejdsplads. 

• Skabe rammer, så virksomhederne kan tage et socialt 
ansvar samtidig med, at de har fokus på bundlinjen. 

 

 

FEJRING OG DELING AF SUCCESER 
DERFOR SKAL VI: 

• Sprede de gode historier om virksomheder som gør det 
godt (ift. at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet). 

• Samarbejde med lokale og regionale medier om at sætte 
fokus på muligheder og positive udviklinger. 

• Hylde de virksomheder der tager et socialt ansvar, og de 
virksomhedsmedarbejdere der går det ekstra skridt.  

 

 

 

 

FÆLLES ANSVAR FOR FREMTIDEN                                  
DERFOR SKAL VI: 

• Opbygge tættere relationer til udvalgte virksomheder, hvor 
indgangsforudsætningerne er lave. 

• Styrke vores understøttelse af virksomheder som tager et 
socialt ansvar. 

• Vi opkvalificerer de ledige til et vist niveau - opkvalificering 
er ikke et mål i sig selv, men et middel til at give den ledi-
ge de rette forudsætninger for at finde relevant arbejde. 

VI PROMOVERER DET GODE ARBEJDE 
 

VI GØR DET, DER SKAL TIL VORES BY - VORES ANSVAR 

2. SAMARBEJDE OM AT FÅ ALLE KOMPETENCER I SPIL  

I Odense fejrer og anerkender vi de virksomheder 
og de virksomhedsmedarbejdere, som går det eks-
tra skridt for at hjælpe med vores fælles udfordrin-
ger. 

Vi anvender en fleksibel tilgang, hvor vi gør det, 
der giver effekt. Løsningen i dag er ikke automa-
tisk løsningen i morgen - og derfor arbejder vi i 
dialog med virksomheder om at udvikle arbejds-
styrken ud fra den aktuelle arbejdsmarkedssituati-
on. 

Jobcenteret arbejder sammen med byens virk-
somheder om at skabe de rammer, der skal til, for 
at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet - og der-
ved sikre fremtidens arbejdskraftsbehov. 

 

 

”Vi har gode erfaringer med jobcenteret når 

vi skal rekruttere, og vi anser helt klart job-

centeret som en naturlig samarbejdspartner 

for os – og det kan de blive for mange af 

byens virksomheder!” 

Brian Eglin, Hansson & Knudsen 

”For at kunne imødekomme virksomhe-

dernes behov for arbejdskraft nu og her 

og på længere sigt, kræver det at vi alle 

tænker i allianceånd” 

Jon Brændeholm, Flyttefirma Danmark  
”Jobcenteret skal i samarbejde med virksomhe-

der skabe træningsbaner til borgere, der skal 

udvikles til at kunne begå sig på en arbejds-

plads”. Her vil virksomheder – som kan stille 

jobs med forholdsvis lave kompetencekrav til 

rådighed - være de bedst egnede” 

Tom Filstrup, Scandic Odense 

” 
” 
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Implementeringen af strategi for samarbejde med virksom-
heder sker gennem handleplaner.   

Handleplanerne udarbejdes i samspil mellem medarbejdere, 
ledelse, byens virksomheder og andre relevante aktører. 
Dette skal sikre, at strategien omsættes fra ord til virke-
lighed, og at strategien kommer til at gøre en forskel for  
Beskæftigelses- og Socialforvaltningens arbejde med at  
styrke byens virksomheder og hjælpe ledige i beskæftigelse   

I handleplanerne operationaliseres fokusområderne i strate-
gien til konkrete handlinger, initiativer og målsætninger, som 
kan følges, justeres og realiseres over tid. 

Beskæftigelses- og Socialudvalget vil løbende følge strategi- 
en og de igangsatte initiativer for at sikre, at strategiens  
forskellige målsætninger nås . 

 

 

Strategi for samarbejde med virksomheder 

1. SAMARBEJDE OM REKRUTTERING 
 

 

2. SAMARBEJDE OM AT FÅ ALLE KOMPETENCER I 
SPIL 

Handleplaner og handlinger 

MÅL OG INDSATSHIERARKI 

• Samarbejde om den rette          

arbejdskraft 

 

• Tillidsbaseret samarbejde 

 
 

• Nemt at drive virksomhed  

• Sammen om udvikling af 

Odenses arbejdsstyrke 

 

• Fælles ansvar for fremtiden 

 

• Fejring og deling af succeser 

 

 

3. IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING 


