Virksomhedsstrategi 2015-2020
Målsætninger
Indikator
Andelen af borgere på
offentlig forsørgelse
fordelt på alder.

Indikator
Virksomhedernes
generelle tilfredshed
med Jobcentrets
service.
Jobcentrets service
omkring rekruttering
af arbejdskraft.
Virksomhedernes
gennemsnitlige
tilfredshed med
mulighed for at
komme i kontakt med
jobcentret.

Udgangspunkt
18-29 år: 91 %
30-49 år: 86,5 %
50-65 år:83 %
Samlet: 86,5 %

Mål 1: Færre på offentlig forsørgelse
Mål 2020
Måling
18-29 år: 95 %
Jobindsats.dk
30-49 år: 90 %
50-65 år: 85 %
Samlet: 90 %

Mål 2: Tilfredshed hos virksomhederne
Udgangspunkt
Mål 2020
Måling
2013: Meget tilfreds
Meget tilfreds eller
Tilfredshedsundersøgelse*
eller tilfreds: 83 %
tilfreds: 90 %

Frekvens
Årlig

Frekvens
Årlig

2013: Meget tilfreds
eller tilfreds: 65 %

2013: Meget tilfreds
eller tilfreds: 80 %

Tilfredshedsundersøgelse* Årlig

2013: Meget tilfreds
eller tilfreds: 71 %

2013: Meget tilfreds
eller tilfreds: 90 %

Tilfredshedsundersøgelse*

Årlig

*Tilfredshedsundersøgelsen er baseret på oplysninger udarbejdet af STAR. Dog har det ikke været muligt at få oplysninger fra STAR i 2014. Det kan derfor
fremadrettet være nødvendigt at ændre opgørelsesmetoden.

Indikator
Andelen af sygemeldte
borgere i arbejde, der
efter kontakt med
jobcentret fastholder
deres arbejde.

Indikator
Andelen af
arbejdsgiverhenvendels
er, der resulterer i en
ordinær ansættelse

Udgangspunkt
22,5 % af de borgere,
der stadig er
sygemeldte efter
arbejdsgiverperioden
(30 dage) har delvist
genoptaget arbejdet

Udgangspunkt

Mål 3: Fastholde sygemeldte
Mål 2020
Måling
Mindst 25 % af de
Roskilde Kommunes
borgere, der stadig er
beskæftigelsesstatistik
sygemeldte efter
fra Opera/LIS
arbejdsgiverperioden
(30 dage) har delvist
genoptaget arbejdet

Mål 4: Flere rekrutteringer
Mål 2020
Måling
90 % af
Registreres manuelt af
arbejdsgiverhenvendel Jobcenter Roskildes
serne resulterer i en
virksomhedskonsulenordinær ansættelse
ter.
(inkl. jobrotation), hvis
der findes ledige i den
efterspurgte kategori.

Frekvens
Årlig

Frekvens
Årlig

Indikator
Andelen af
kommunens
virksomheder, der har
samarbejdet med
Jobcenter Roskilde
omkring hhv.
løntilskud,
virksomhedspraktik,
jobrotation m.m.
Andelen af
kommunens
virksomheder, der har
en sag registreret i
Jobcenter Roskilde.
Andelen af nye
virksomheder men
min. 5 ansatte, som
Jobcenter Roskilde er i
kontakt med.

Mål 5: Flere virksomhedskontakter
Udgangspunkt
Mål 2020
Måling
Oktober 2014: 13 % af 15 % (dette svarer til
Jobindsats.dk
2729 virksomheder.
yderligere 54
virksomheder)

Frekvens
Årlig

Målfastsættes når
tallet kan måles.

Registreret af Jobcenter
Roskildes
virksomhedskonsulenter**

Årlig

90 %

Registreret af Jobcenter
Roskildes
virksomhedskonsulenter**

Årlig

** Måles ved anskaffelse af CRM-system, som oprettes i samarbejde med erhvervsafdelingen.

Indikator
Andelen af borgere i
løntilskud eller
virksomhedspraktik,
der går i job lige efter.

Mål 6: Effektive virksomhedsforløb
Udgangspunkt
Mål 2020
Måling
2. kvt. 2015 er 20 % af
En tredjedel af de
Roskilde Kommunes
de ledige, jobparate
ledige, jobparate
beskæftigelsesstatistik fra
borgere, der har
borgere, der har
Opera/LIS
afsluttet en
afsluttet en
virksomhedspraktik
virksomhedspraktik
eller et løntilskudsjob
eller et
kommet i arbejde
løntilskudsjob
senest en måned efter. kommet i arbejde
senest en måned
efter.

** Måles ved anskaffelse af CRM-system, som oprettes i samarbejde med erhvervsafdelingen.

Frekvens
Årlig

