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Hjørring Kommune Side 1 

1. Indledning 
Kommunen udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der beskriver, hvordan Hjørring Kommune vil tilret-
telægge arbejdsmarkedsindsatsen, så borgernes vej til job og uddannelse bliver så kort som muligt.  
 
Den værdimæssige rammesætning 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mission er at sikre virksomhederne den nødvendige arbejds-
kraft og modvirke langtidsledighed. Alle borgere skal have mulighed for at uddanne sig, udvikle sig og ud-
fylde sit potentiale. Arbejdsmarkedspolitikken i Hjørring Kommune skal således kendetegnes ved: 
 

➢ at borgerne modtager rette indsats til rette borger til rette tid 
 

➢ et bredt, konstruktivt og tillidsskabende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner og andre kommuner 

 
For at understøtte udvalgets vision tager arbejdsmarkedspolitikken afsæt i disse arbejdsmarkedspolitiske 
værdier. 
 

 
 

✓ Meningsgivende indsats - den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den enkelte bor-
ger, for arbejdspladsen og for samfundet 

✓ Værdighed - borgene skal mødes med respekt, diskretion og tillid og inddrages tidligt og aktivt med 
henblik på at fastholde medansvar for eget forløb 

✓ Kompetencer & Uddannelse - borgerne skal vejledes individuelt om kompetenceudvikling og ud-
dannelse, der giver de bedste forudsætninger for varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejlednin-
gen sker i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og arbejdsgiverne. 

✓ Vækst- og jobskabelse - de konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser skal understøtte vækst og 
jobskabelse - i et lokalt, regionalt og internationalt perspektiv 

✓ Service til virksomhederne - Jobcentrets virksomhedsservice skal være virksomhedernes primære 
samarbejdspartner i forhold til jobformidling/rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og 
skal sikre enkle og driftssikre samarbejdsrelationer til virksomhederne 

✓ Individet og det hele menneske - indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tageudgangs-
punkt i det enkelte individs ressourcer og behov, og inddrage den fornødne tværfaglighed på tværs 
af sektorerne for at sikre en helhedsorienteret tilgang 

✓ Et rummeligt arbejdsmarked - arbejdsmarkedspolitikken skal understøtte inklusion af borgere med 
nedsat funktionsevne ved udviklingen af det rummelige arbejdsmarked 

✓ Vejledning til de unge - den enkelte unge skal tilbydes den rette vejledning på det rette tidspunkt, 
med henblik på at træffe det rette valg af uddannelse og erhvervsfokus 
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Hjørring Kommune Side 2 

Den operationelle rammesætning - Investeringer i mennesker 
Hjørring Byråd besluttede i 2015 at investere i en forstærket indsats, der som mål havde at sikre, at flere 
personer fandt vej ind på arbejdsmarkedet. Målsætningerne i forbindelse med strategien er mere end ind-
friet i form af færre borgere på offentlig forsørgelse, reducerede forsørgelsesudgifter og en større arbejds-
styrke.  
 
Investeringsstrategien vil i 2020 skifte spor fra et udviklingsprojekt til driftsfokus og vil blive tilpasset en 
situation med færre borgere på offentlig forsørgelse. Dette medfører, at der sker en kapacitetstilpasning af 
indsatserne, dog således at metoderne fra strategien fastholdes. Dette betyder at tilpasningen i løbet af 
2020 sker ud fra hensyn til: 
 

✓ At resultaterne skal fastholdes 
✓ At elementerne i Hjørringmodellen fastholdes - indsatser gives til rette borger til rette tid 
✓ At der skal skabes en mere effektiv driftsorganisation, men med rum til fortsat udvikling 

 
Det er således i omstillingen til effektiv drift afgørende, at elementerne og måden at arbejde på i Hjørring-
modellen fastholdes. Det betyder, at der er behov for den rette balance mellem sagsbehandlere og antallet 
af sager, samt balance mellem målgruppens størrelse og indsatskapaciteten på den anden.  
 
En del af de ressourcer, der frigøres ved tilpasningen, vil stedet blive målrettet implementeringen af Unge-
garantien. I foråret 2019 besluttede et enigt byråd en Ungegaranti, der skal sikre bedre overgange fra 
grundskolen til uddannelse og job. Den overordnede vision for strategien er at sikre, at den enkelte unge 
kommer på rette vej og udfylder sit potentiale i forhold til uddannelse og job – at den enkle unge opnår en 
”positiv destination”. 
 
Arbejdet med at implementere Ungegarantien begyndte i august 2019. Dels blev der igangsat en styrket 
uddannelsesvejledning for de 15-17-årige, der har afsluttet grundskolen, men ikke er i en ungdomsuddan-
nelse, og for de 18-29-årige modtagere af uddannelseshjælp. Det andet ben i den styrkede indsats var en 
styrket uddannelsesvejledning for alle unge i 7.-10. klasse i grundskolerne. I 2020 vil implementeringen af 
strategien for alvor tage fart indenfor de i alt fire spor, som tilsammen skal lægge grunden til strategien. 
Ungegarantien fordrer et bredt samarbejde mellem grundskolerne, jobcentret, virksomhederne og uddan-
nelsesinstitutionerne – alle de parter, der kan medvirke til at gøre en positiv forskel for den enkelte unge. 
Perspektivet i Ungegarantien er langsigtet og resultaterne må forventes først at blive mærkbare indenfor 
en årrække.      
    
Målsætninger for 2020  
Beskæftigelsesplanen tager bl.a. udgangspunkt i de tre mål for den beskæftigelsespolitiske indsats på tværs 
af landet, som beskæftigelsesministeren hvert år udmelder For 2020 er udmeldt nedenstående beskæfti-
gelsespolitiske mål:  
 

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.  
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende  
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse  

 
Som lokale fokusområder i forbindelse med budget 2020 har Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 
særligt fokus på: 

✓ Implementering af sporene i den nye Ungegaranti 
✓ Tilpasning af kapaciteten under hensyn til fortsat at arbejde efter Hjørring metoden 
✓ At flere flygtninge og familiesammenførte kvinder kommer i job og uddannelse 
✓ Målrettet opkvalificering for ledige 
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2. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Hjørring kommune 

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune er inde i en positiv udvikling i de senere år med en voksende arbejds-
styrke, flere beskæftigede og færre ledige. Men der kan være en udfordring med mismatch mellem de ledi-
ges udbudte kompetencer og de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Arbejdsstyrken er vokset 
siden 2015, og dermed er udbuddet af arbejdskraft øget. Der udbydes derfor noget mere arbejdskraft end 
der efterspørges.  
 
Det er positivt med et lidt større udbud end efterspørgsel, da det kan modvirke, at der opstår flaskehalse, 
som kan betyde øget lønpres og faldende produktion. Det er dog en forudsætning for at undgå flaskehalse 
på arbejdsmarkedet, at arbejdsstyrken er velkvalificeret og rummer de kompetencer, som arbejdsmarkedet 
efterspørger. 
 
Udviklingen i beskæftigelse og ledighed 
Den nedenstående figur viser udviklingen i antal beskæftigede (den røde kurve) fra 2011 til 2020, ledighe-
den som andel af arbejdsstyrken (den blå kurve), samt arbejdsstyrken (den grønne kurve). De stiplede kur-
ver for arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed fra 2019 til 2020 indikerer, at der er tale om fremskrevne 
værdier på baggrund af fremskrivninger fra Beskæftigelsesministeriet.  
 

Faktisk og forventet udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse 2011-2020 

 
Kilde: STAR`s Kommunefremskrivning, september 2019 

 
Antallet af personer i beskæftigelse har været faldende i starten af perioden, mens den er stigende fra mid-
ten af perioden således, at der ved udgangen af 2020 forventes at være næsten det samme antal beskæfti-
gede som i 2011. Sammen med udsigt til en stigende beskæftigelse er der dog også udsigt til en let faldende 
arbejdsstyrke. Arbejdsstyrken omfatter både de beskæftigede og de ledige og er dermed et udtryk for det 
samlede udbud af arbejdskraft i kommunen.  
 
Selvom arbejdsstyrken på det lidt kortere sigt har været stigende, peger fremskrivninger af befolkningstal-
let på at udfordringen med at sikre en tilstrækkelig stor arbejdsstyrke fortsat vil være gældende. Der vil 
fortsat være behov for fokus på initiativer, der kan sikre et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft med de 
kompetencer, som virksomhederne forventes at efterspørge fremover. 
 
Den nedenstående figur er således en fremskrivning af arbejdsstyrken i Hjørring kommune for perioden 
2019-2039, defineret ved antallet af borgere mellem 16 år og den forventede folkepensionsalder i året. I 
fremskrivningen er der således taget højde for de vedtagne og forventede stigninger i folkepensionsalde-
ren, der i grafen er vist ved de små stigninger i 2030 og 2035.   
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Fremskrivning af den forventede arbejdsstyrke 2019-2039 

 
Kilde: Statistikbanken 

 
Hvis fremskrivningen bliver til virkelighed, vil antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder falde med 10 
pct. frem mod 2039.  
 
Flere forhold er med til at påvirke arbejdsstyrkens størrelse. Faktorer som pensionsalder mv., der har til 
hensigt at borgerne bliver længere tid på arbejdsmarkedet, er lovgivningsmæssige forhold, som kommu-
nerne ikke kan påvirke. Men kommunernes arbejdsmarkedsindsats kan være med til at sikre, at der trods 
det faldende antal borgere fortsat vil være en tilstrækkelig arbejdsstyrke i kommunen. Dette kan blandt 
andet ske ved, at færre borgere står udenfor arbejdsmarkedet. Endelig peger udviklingen på vigtigheden af 
den ungeindsats, som kommunen yder. Ungeindsatsen skal således sikre at flere unge opnår en uddannelse 
tilpasset den enkelte således at en større andel af de unge finder varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.  
 
Samtidig skal indsatsen sikre, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer, således at virksomhederne fort-
sat finder det attraktivt at etablere sig i kommunen. Det drejer sig således om at investere i mennesker, og 
sikre at den enkelte kan bidrage på arbejdsmarkedet, både til gavn for borgeren, men også til gavn for 
kommunens økonomi.    
 
Personer på offentlig forsørgelse 
Antallet af personer på offentlige forsørgelse falder fortsat. Den nedenstående figur viser udviklingen i an-
tal borgere i Hjørring kommune på offentlig forsørgelse i perioden 2014-2019 (opgjort i 2. kvartal i hvert af 
årene) opdelt på tre grupper af forsørgelsestyper og vist som fuldtidspersoner.  
 

Antal borgere på offentlig forsørgelse 2014-2019 

 
Kilde: Jobindsats.dk 
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Hjørring Kommune Side 5 

Borgerne er i figuren opdelt i tre grupper: Borgere, der er jobparate omfatter jobklare ledige, aktivitetspa-
rate borgere omfatter her borgere på kontanthjælp, sygedagpenge, jobafklaring samt i ressourceforløb. De 
permanente ydelser omfatter borgere i fleksjob og på førtidspension.  
 
Samlet set er der i 2019 cirka 300 færre borgere på offentlig forsørgelse i forhold til 2014. Nedgangen er 
særligt drevet frem af et fald i antal jobklare borgere, hvilket afspejler de forbedrede konjunkturer på ar-
bejdsmarkedet i de seneste 2-3 år. 
 
For de permanente ydelser sker der fra 2018 til 2019 en mærkbar stigning. Denne stigning hænger primært 
sammen med flere borgere i fleksjob og tilgangen hertil er sket fra gruppen af borgere på vej mod job og 
uddannelse, der er faldet i samme periode (eks aktivitetsparate borgere med et langvarige kontanthjælps-
forløb bag sig). Borgerne i denne gruppe har typisk enten fysiske og/eller psykiske barrierer i forhold til at 
finde fodfæste på arbejdsmarkedet og disse borgere vil over tid enten overgå til ordinær beskæftigelse eller 
en af de permanente ydelser.  
 
Nedenstående figur viser for samme periode, udvikling i andelen af borgere i arbejdsstyrken på offentlig 
forsørgelse opdelt i de tre grupper.  
 

Andel borgere i arbejdsstyrken (16-66 år) på offentlig forsørgelse 2014-2019 

 
Kilde: Jobindsats.dk 

 

3. Strategi og indsatser i arbejdsmarkedspolitikken i 2020 

Indsatsen for borgerne tager udgangspunkt i løsningen af Arbejdsmarkedsforvaltningens kerneopgave. 
Kerneopgaven er formuleret således at forvaltningen skal: 
 

”I samarbejde at gøre det, der skal til sådan at flest mulige kommer i job eller uddannelse” 
 
I formuleringen af kerneopgaven understreges betydningen af fire faktorer i indsatsen; samarbejde (både 
internt og eksternt), gøre det der skal til (rette indsats til rette borger til rette tid), flest mulige (erkendelse 
af, at ikke alle borgere kan komme i job), samt job og uddannelse (sigtet er varige og holdbare løsninger for 
borgerne).  
 
Ved indgangen til 2020 træder en forenkling af rammerne for beskæftigelsesindsatsen i kraft. Med denne 
forenkling vil en række af de hidtidige proceskrav i indsatsen forsvinde til fordel for mulighederne for en 
mere individualiseret indsats. For Jobcenter Hjørring vil ændringerne umiddelbart lægge sig i forlængelse af 
principperne i den omstilling, der blev besluttet med investeringsstrategien og som videreføres i 2020.  
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3.1 Flere unge i uddannelse og job 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mål for 2020 
Hjørring Kommune vil i 2020 arbejde for den fortsatte implementering af Ungegarantien. Denne strategi 
skal i samarbejde med virksomheder, ungdomsuddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer sikre, 
at den enkelte unge med afsæt i egne kompetencer, interesser, motivation og ønsker kommer på rette 
vej og udfylder sit potentiale i forhold til uddannelse og job. 

 
Byrådet besluttede i 2019 en Ungegaranti med en række ambitiøse målsætninger om at den unges vej til 
uddannelse og job. Strategien indeholder tre strategiske mål: 
  

➢ Udsyn: Den enkelte unge skal have udsyn og impulser udefra, der fremmer refleksion, inspiration 
og drømmen om ’mit gode liv’. 

  
➢ Indsigt: Den enkelte unge skal opnå indsigt i egne kompetencer og mulige veje, der fører til realise-

ringen af drømmen om ’mit gode liv’.  
  

➢ Kompetencer: Den enkelte unge skal ud fra egne forudsætninger opdage og udvikle sine potentia-
ler og opnå de nødvendige kompetencer for at kunne realisere drømmen om ’mit gode liv’.  

 
Strategien skal blive til virkelighed gennem et samarbejde mellem flere parter. Det vil sige virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner, frivillige organisationer samt Hjørring kommune. Virksomhederne får en særlig 
rolle, idet det er afgørende at de åbner op for flere erhvervspraktikker, fritidsjobs, studiejobs, skolesamar-
bejder, mentorordninger osv.  
 
En styrket vejledningsindsats 
Ungegarantien udmøntes gennem fire spor. Et af sporene i Ungegarantien er en forstærket vejledningsind-
sats. Indsatsen dækker unge fra udskolingsklasserne og op til og med det 29. år.  
 
På grundskoleniveau skal uddannelses- og erhvervsvejledningen indføre de unge i ungdomsuddannelserne, 
uddannelsessystemet og ansøgningsprocessen. Det er intentionen med vejledningen, at den skal bidrage til, 
at elever og forældre bliver udfordret i deres forestilling om valg af uddannelse og job. Der arbejdes i denne 
forbindelse med begrebet ”karrierelæring”, som skal styrke de unges læring og bevidsthed om egne styrke-
sider, forudsætninger og ønsker.   
 
Den styrkede vejledningsindsats vil desuden komme til udtryk gennem kombinerede job- og uddannelses-
samtaler, der vil sikre de bedste forudsætninger for at kunne tilrettelægge koordinerede beskæftigelses- og 
uddannelsesrettede aktiviteter for den unge. I starten af 2019 blev det besluttet, at de unge skal deltage i 
kombinerede job- og uddannelsessamtaler allerede første gang de henvender sig i Jobcentret, og både 
denne og (den) efterfølgende samtaler vil – for så vidt angår uddannelsessamtalen – få karakter af indivi-
duel uddannelsesvejledning. I vejledningen er der fokus på, at for nogen unge er vejen først beskæftigelse, 
før der kan mobiliseres motivation til uddannelse. De kombinerede job- og uddannelsessamtaler vil sikre de 
bedste forudsætninger for at tilrettelægge koordinerede beskæftigelses- og uddannelsesrettede aktiviteter 
for den unge. 
 
Med henblik på at sikre de unge, der har brug for støtte i overgangen til uddannelse og job, er der med 
virkning fra august 2019 ansat tre ungeguides, der fungerer som kontaktperson for de unge og som er med 
til at koordinere de understøttende indsatser fra de relevante aktører rundt om de unge.  
 
Ungegarantien og virksomhedssporet 
Virksomhederne er en nøgleaktør i Ungegarantien. Skal det lykkes at hjælpe alle unge i Hjørring Kommune 
med at definere og nå deres positive destination, skal virksomhederne inviteres til at indgå i et forpligtende 
samarbejde. I udviklingen af virksomhedssporeret har der været deltagelse af i alt 24 virksomheder, som 
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har bidraget med deres konkrete forslag til dels rammerne for et forpligtende samarbejde og dels til hvilke 
temaer, der med fordel kan samarbejdes om i Ungegarantien.  
 
Ambitionen er, at der skal samarbejdes tæt med en stadig større gruppe af virksomheder og en række 
kommunale nøgleaktører i ungeindsatsen: grundskolen, børn- og familieafdelingen samt jobcenterets Un-
geafdeling og Virksomhedsservice. Samarbejdet skal understøtte, at unge allerede i grundskolen får styrket 
deres valgkompetencer, så de vælger den rette uddannelse eller job. 
 
Jobcentrets Virksomhedsservice vil inden januar 2020 havde etablere ca. 50 garantipartneraftaler med lo-
kale virksomheder, der ønsker at medvirke til hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet. I løbet af 2020 vil Virk-
somhedsservice arbejde med at øge antallet af garantipartnere til 150-200. Virksomhedsservice vil sørge 
for, at nye garantipartnere hurtigt inddrages i et samarbejde om unge, så momentum fastholdes. 
 
Der vil i løbet af første kvartal af 2020 blive oprettet to nye stillinger i Jobcentrets Virksomhedsservice: 
En introjobkonsulent, som skal opsøge virksomheder, som ønsker at ansætte unge på ordinære vilkår. Det 
kan være fritidsjob til udsatte unge, eller tidsbegrænsede stillinger til unge, som ønsker at afprøve et ar-
bejdsområde, inden de eventuelt uddanner sig eller bliver ansat på almindelige vilkår i virksomheden. 
En lærlingepladskoordinator, som skal sikre en mere smidig fordeling af lærlinge i de lokale virksomheder. 
Herunder skal muligheden for delelærlinge introduceres for virksomhederne.  
 
Den aktive indsats for unge på uddannelseshjælp 
Nedenstående figur viser antallet af uddannelseshjælpsmodtagere fra 2017-2019 fordelt på uddannelses-
parate og aktivitetsparate.  
 

Udviklingen i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp - 2017-2019 

 
Kilde: Jobindsats.dk 

 
Det samlede antal unge på ydelse viser et omtrent uændret antal siden 3. kvartal 2018, men fordelingen 
mellem de to grupper er ændret således at der er færre aktivitetsparate, men flere uddannelsesparate i 
forhold til forrige år.   
 
Strategien for indsatsen for unge på uddannelseshjælp, er bygget op om de 2 visitationsgrupper, som ud-
dannelseshjælpsmodtagerne er delt op i. Indsatserne tager, som de fleste af jobcentrets indsatser i øvrigt, 
afsæt i Empowerment: Chancen for succes er størst, når den unge selv får størst mulighed for indflydelse på 
sit eget forløb - og tager ansvar for fremdriften i det. 
 
For de uddannelsesparate, sigter indsatsen på at sikre den individuelle vej mod job og uddannelse. De unge 
skal understøttes i forhold til deres positive destination. Dette vil konkret ske ved at der udvikles en ny Vej-
ledningscafe målrettet de unge, der starter et forløb på uddannelseshjælp. Vejledningen i cafeen vil have 
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som mål at den unge får indblik i egne interesser, kompetencer, motivation og ønsker og dermed kan styr-
ke den unges valgkompetencer. På længere sigt skal vejledningen sikre bedre og mere oplyste valg for den 
unge og færre unge, der risikere frafald fra uddannelse og tilbagevenden til uddannelseshjælp. Fra vejled-
ningscafeen skal det sikres at den unge kan overgå til en bred vifte af tilbud; Brobygning til Uddannelse 
(BTU), Den Forberedende GrundUddannelse (FGU), virksomhedspraktikker mv. Vejledningen vil samtidig 
have et større jobfokus end hidtil i erkendelse af, at job kan være vejen til uddannelse for unge med dårlige 
erfaringer fra uddannelsesområdet.  
  
De aktivitetsparate unge har ikke umiddelbart de nødvendige forudsætninger for at starte i job eller ud-
dannelse og har barrierer af en tyngde, som betyder, at de ikke kan forventes at blive parate til at begynde 
på en uddannelse inden for et år. Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge en koordineret, tværfaglig 
indsats, der skal hjælpe den unge til at overkomme de typisk meget komplekse og sammensatte problem-
stillinger og bringe den unge tættere på uddannelse. Barriererne kan være kombinationer af mangelfulde 
faglige forudsætninger, psykiske eller psykiatriske lidelser og misbrug. En kortlægning foretaget i februar 
2019 af denne gruppes karakteristika peger på, at særligt de psykiske barrierer udgør den klart største en-
keltfaktor.   
 
Som en konsekvens af at det særligt er psykiske problemstillinger, der kendetegner gruppen, vil indsatsen 
bl.a. tage udgangspunkt i tilbud som IPS. IPS-metoden er en metode, hvor borgeren i samarbejde med en 
IPS-konsulent arbejder på at komme tættere på at kunne påbegynde og fastholde et uddannelsesforløb 
eller et job. De hidtidige erfaringer med indsatsen har været særdeles positive og er i løbet af 2019 udvidet 
med yderligere kapacitet. Ligeledes vil der blive gjort en særlig indsats for unge med autismeforstyrrelser, 
og unge, der er diagnosticeret med eller er underudredning for ADHD. Indsatsen for gruppen vil bestå af 
forskellige uddannelsesunderstøttende tiltag, eks. virksomhedspraktik, neurofeedback samt mulighed for at 
tilknytte mentorstøtte til aktiveringsforløb mv. 

3.2 Sikring af kvalificeret arbejdskraft 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mål for 2020 
Samarbejdet mellem Jobcentret og virksomhederne er afgørende for at indsatsen for ledige, kan blive en 
succes. Samarbejdet skal i endnu højere grad bidrage til, at virksomhedernes behov for arbejdskraft kan 
imødekommes. Det er derfor vigtigt at jobcentret er med til at skabe gode relationer med virksomheder-
ne. 
 
Opkvalificeringsindsatsen for ledige sker bedst i et tæt samarbejde med virksomheder og uddannelsesin-
stitutioner og jobcentret vil fortsat arbejde for at flere ledige bliver opkvalificerede via et godt og tæt 
samarbejde med disse parter.  

 
Et tæt samarbejde med de lokale virksomheder er vitalt for at kunne lykkes med kerneopgaven. Derfor 
tilstræber jobcentret at alle virksomheder oplever samarbejdet som meningsfuldt, værdiskabende og inspi-
rerende. På den måde bliver langt flere virksomheder motiveret til at indgå i et samarbejde også om de 
borgere, som har andre problemer end ledighed.  
 
Sikre en fortsat høj samarbejdsgrad  
En bredere vifte af virksomheder giver flere muligheder for at matche jobcentrets målgrupper med de rette 
virksomheder og derved understøtte virksomhedernes rekruttering. Desuden kan flere virksomheder erfa-
re, at et samarbejde med jobcentret skaber værdi for dem.  
 
Jobcenter Hjørring er blandt de kommuner i Nordjylland, som har den højeste samarbejdsgrad med lokale 
virksomheder. En høj samarbejdsgrad medvirker til, at en højere andel af de personer, som er i virksom-
hedsforløb, kommer i job, netop fordi flere virksomheder med rekrutteringsbehov kan komme i spil. Det 
nedenstående diagram viser samarbejdsgraden mellem virksomhederne i Hjørring kommune og jobcentret 
sammenlignet med tallene for hhv. region Nordjylland samt for hele landet.  
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Samarbejdsgrad mellem Jobcenter Hjørring og virksomhederne 2017-2019 (1. halvår i året) 

 
Kilde: jobindsats.dk 

 
Figuren viser, at samarbejdsgraden har været let faldende i perioden og målsætningen for 2020 er, at sa-
marbejdsgraden øges igen.  
 
For at opnå denne fremgang vil Jobcenter Hjørring gennemføre mindst 600 servicebesøg i virksomheder, 
som ikke er vant til at samarbejde med jobcenteret. I efteråret 2019 er der således påbegyndt et serviceef-
tersyn på de virksomheder, Jobcenter Hjørring samarbejder med, for at kortlægge potentiale for at brede 
samarbejdet med virksomhederne yderligere ud. Det forventes, at dette arbejde vil øge vores samarbejds-
grad i løbet af 2020. 
 
Det styrkede fokus på at komme i kontakt med flere nye samarbejdsvirksomheder forventes at give flere af 
de lokale virksomheder en oplevelse af, at Jobcenter Hjørring er en professionel og nødvendig samarbejds-
partner. I den sammenhæng skal det fremhæves, at både nye og erfarne samarbejdspartnere blandt virk-
somhederne værdsætter, at de får tildelt en fast kontaktperson i Virksomhedsservice. Kombineret med, at 
virksomhedskonsulenterne er organiseret i brancheteams, giver den faste kontaktperson mulighed for en 
langt mere kvalificeret dialog med den enkelte virksomhed på dens præmisser. 
 
Kandidatbanker 
En væsentlig opgave for Jobcentret er at få ledige opkvalificeret til at kunne finde beskæftigelse i de bran-
cher, som prognosen peger på, rummer gode beskæftigelsesmuligheder. På den baggrund har Jobcenter 
Hjørring i samarbejde med Jobcentrene i Frederikshavn, Jammerbugt og Brønderslev etableret en række 
tværkommunale kandidatbanker, hvor formålet bedre er at kunne iværksætte disse brancheskift. Der har 
været arbejdet med kandidatbanker indenfor SOSU-området, metal-området, fiskeriindustrien, lager og 
logikstikområdet mv. For at blive tilmeldt de branchespecifikke kandidatbanker kræves en række faglige og 
personlige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 
 
Mangler borgerne de efterspurgte faglige kompetencer for at blive tilmeldt kandidatbanken, men er moti-
veret og interesseret i branchen, har jobcentrene etableret sideløbende aspirantbanker, hvor borgerne kan 
blive tilmeldt. Borgere, der er tilmeldt aspirantbankerne, vil efter en målrettet uddannelses- og opkvalifice-
ringsindsats overgå til kandidatbankerne. Aspirantbankerne giver dermed løbende et overblik over opkvali-
ficeringspotentialet til de enkelte brancher, og jobcentrene vil med aspirantbankerne samarbejde om en 
målrettet uddannelses- og opkvalificeringsindsats til de førnævnte brancher, hvor virksomhederne mangler 
kvalificeret arbejdskraft. 
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Jobrettet opkvalificering af ledige 
Jobcentret prioriterer de virksomhedsrettede tilbud højst i beskæftigelsesindsatsen. Målrettede praktikker, 
løntilskudsjob mv. er effektive veje til ordinært arbejde for de ledige. Og for virksomhederne giver de mu-
lighed for at afprøve og afklare, om der er basis for et godt match. Hvor der er behov for det, kombineres 
de virksomhedsrettede indsatser med målrettede kurser til de ledige således at de ledige relativt hurtigt 
kan opnå fastansættelse. I 2019 har der således blevet gennemført forløb indenfor fiskeindustrien, land-
brugssektoren, byggeindustrien mv. Lignende forløb vil blive gennemført i 2020. 
 
Regeringen har i efteråret 2019 spillet ud med en række initiativer til opkvalificering af ledige, herunder 
muligheden for at ufaglærte kan blive faglærte ligesom et jobrotationsordningen foreslås styrket. Begge 
disse initiativer kan, afhængigt af politiske forhandler om udspillet, blive områder, som vil afstedkomme 
øget anvendelse af opkvalificering og uddannelse i 2020.     
 
En mere jobrettet aktiveringsindsats forudsætter, at jobcentrets medarbejdere har et klart billede af, hvor 
jobåbningerne forventes at opstå på kort og langt sigt. Jobcenteret har siden 2015 hvert år udarbejdet et 
jobbarometer, der skal give jobcentret et styrket grundlag for at vejlede jobcentrets målgrupper mod bran-
cher, hvor der forventes at være gunstige beskæftigelsesmuligheder. Det er besluttet at prognosen gen-
nemføres igen i løbet af 1. kvartal 2020 i samarbejde med Frederikshavn, Brønderslev og Jammerbugt 
kommuner så hele det naturlige arbejdskraftopland er omfattet af prognosen.  
 

3.3 Flere flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mål for 2020 
Integrationsindsatsen i Hjørring kommune skal sikre, at så mange flygtninge og familiesammenførte 
som muligt opnår større tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal derfor have sit hovedfokus på at 
den enkelte hurtigt kan få mulighed for at komme ud på en virksomhed og opbygge kvalifikationer, 
netværk og arbejdsidentitet og dette gælder i særlig grad for kvinderne, hvor andelen i beskæftigelse 
skal stige.  

 
Udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenførte i Hjørring kommune er vist ved den nedenståen-
de figur. 
 

Udviklingen i antal flygtninge- og familiesammenførte 2014-2019 (august mdr. i året) 

 
Kilde: jobindsats.dk 

 
Antallet steg markant fra 2014-2016, mens udviklingen i takt med færre nytilkomne flygtninge, har været 
mere afdæmpet fra 2017-2019. I løbet af de sidste to år er de fleste nyankomne familiesammenførte pri-
mært kvinder.  
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Resultaterne af integrationsindsatsen i Hjørring Kommune har i den samme periode udviklet sig særdeles 
positivt. Figuren nedenfor viser andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse 2015-2019 
opdelt på køn. 
 

Andel flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse opdelt på køn 2015-2019 (august mdr. i året) 

 
Kilde: jobindsats.dk 

 
Fra 2017 til 2019 er andelen i beskæftigelse steget med 22 pct. point, om end stigningen var klart størst fra 
2017 til 2018. Som figuren også viser, er der en markant forskel mellem mænds og kvinders andel i beskæf-
tigelse, hvor kvindernes andel i hele perioden ligger markant under mændenes andel og hvor stigningstak-
ten også er noget mindre. At få en højere andel af kvinderne i beskæftigelse udgør derfor en central mål-
sætning for området i 2020.  
 
Målsætningen i 2020 er at fastholde og udbygge de positive resultater i den jobrettede indsats. Jobcentrets 
Integrationsteam har gode erfaringer med at tilrettelægge en indsats, som er nøje tilpasset den enkelte 
borgers forudsætninger og behov. Samarbejdet og dialogen med den enkelte borger er målrettet borgerens 
ressourcer og muligheder, og der formuleres klare forventninger og krav til borgeren fra allerførste møde – 
herunder om positiv deltagelse og engagement i en jobrettet indsats. Nøgleordene i indsatsen vil også i 
2020 være progression, kontinuitet og fastholdelse. 
 
Indsatsen vil i høj grad være virksomhedsvendt. Samtidig vil Integrationsteamet gennemføre jobcafeer for 
de mest ressourcestærke integrationsborgere (”Effektiv jobsøgning”) og en ”Jobskole” for mellemgruppen. 
Jobskolen indebærer, at deltagerne aktiveres fuld tid mellem de virksomhedsrettede forløb. Fokus er at få 
omsat den enkelte deltagers erfaringer og kompetencer fra virksomhedsforløb til en endnu bredere kom-
petenceprofil og dermed øge mulighederne for job. De øvrige borgere i målgruppen, der oftest er længst 
fra arbejdsmarkedet, vil fortsat ofte have brug for et intensiv, individuelt tilrettelagt kontaktforløb evt. 
kombineret med forløb i Helhedstilbuddet mv. 
 
Indsatsen for kvinderne i målgruppen 
Gruppen af kvinder har som nævnt ikke oplevet en lige så positiv udvikling i tilknytningen til arbejdsmarke-
det som mænd. Årsagerne kan være mange, bl.a. kortere tid i Danmark, lavere eller ingen uddannelse, an-
alfabetisme, manglende arbejdsidentitet, afbrudte forløb på grund af barsler, samt kulturelt betingede 
familiemønstre, hvor kvinderne har langt størstedelen af arbejdet i hjemmet. Dette gør, at mange af kvin-
dernes beskæftigelsesmuligheder er begrænsede til ufaglærte jobs. Samtidig er kvinderne underlagt en 
række rammefaktorer i form af bl.a. begrænsede transportmuligheder, begrænsede muligheder for børne-
pasning udenfor dagtimerne og svært ved at få adgang til opkvalificering og uddannelse.  
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Der er behov for en ekstra indsats for at løfte kvindernes kompetencer samt for at skabe en forståelse i 
familierne for rammerne for et familieliv i det danske samfund, hvor det normale er, at alle voksne i en 
familie arbejder og deltager aktivt i opgaverne i hjemmet.  
 
I 2019 er det lykkedes at få en del af kvinder med indvandrerbaggrund i job - denne indsats fortsættes i 
2020. Der vil blive gennemført korte opkvalificeringsforløb inden for køkken, rengøring, fiskeindustri og 
landbrug, ligesom et forløb målrettet SOSU-området er på tegnebrættet. Forventningen er, at disse forløb 
kombineret med en indsats for at afhjælpe de negative effekter af de ovennævnte rammefaktorerne, vil 
øge muligheden for at fastholde kvinderne inden for områder med mangel på arbejdskraft. 
 
I 2020 vil Jobcentrets Integrationsteam afprøve muligheden for at hjælpe ægtefæller til indvandrere i job 
eller uddannelse. Disse ægtefæller er ikke forpligtet til at deltage i kommunale tilbud (idet de ikke modta-
ger en forsørgelsesydelse), og kan af samme grund også sige nej tak til tilbud om danskundervisning. Derfor 
vil der være tale om et pilotprojekt, hvor ægtefællerne vil blive tilbudt individuelle samtaler og en jobcafe 
med det formål at understøtte jobsøgningsaktiviteter. 
 
Arbejdet med repatriering 
Den systematiske vejledning og information om repatriering, samt det eventuel efterfølgende repatrie-
ringsforløb varetages i Hjørring Kommune af Jobcenteret.   
 
I alle afdelinger sker den systematiske vejledning og information i forbindelse med kontaktforløbssamtaler-
ne. Borgeren orienteres om, at vedkommende er i målgruppen for repatrieringsloven og om muligheden 
for at få yderligere vejledning og rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp, herunder muligheden for at læse 
mere om repatriering på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside.  
 
Hvis en udlænding efter vejledning hos Dansk Flygtningehjælp ønsker at vende tilbage til hjemlandet, vare-
tages den videre rådgivning og sagsbehandling i forbindelse med repatrieringen i Jobcenteret, efter at 
Dansk Flygtningehjælp har informeret om borgerens ønsker og muligheder.  
 
Der har i 2019 været afholdt et kursus om repatrieringsloven og den systematiske vejledningspligt for re-
præsentanter for de forskellige afdelinger i Jobcenteret.  Alle borgere kan tillige hente information om re-
patriering på kommunens hjemmeside. 
 

3.4 Færre borgere på kontanthjælp 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mål for 2020 
 
Borgere på kontanthjælp udgør en vigtig arbejdskraftreserve, og det er derfor væsentligt at antallet af 
borgere på kontanthjælp fortsat nedbringes og flere opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. For 
jobparate skal fokus hurtigst muligt være jobrettet og for ikke-jobparate og udsatte borgere skal en indi-
viduel indsats målrettet fokuserer på og afhjælpe de barrierer, som hindrer en varig tilknytning til ar-
bejdsmarkedet eller afklare borgeren til anden forsørgelse.  

 
I løbet af særligt 2018 og 2019 er der kommet færre borgere på kontanthjælp og særligt for de jobparate 
har der været tale om en særdeles gunstig udvikling i perioden. Også antallet af aktivitetsparate er faldet og 
for denne gruppe er der særligt for de langvarige sager sket en markant nedgang; fra 165 sager over 3 års 
varighed i august 2017 til nu 82 i august 2019. Den nedenstående figur viser udviklingen for 2017-2019 
opdelt i kvartaler.   
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Udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp - 2017-2019 

 
Kilde: jobindsats.dk 

 
En del af nedgangen i aktivitetsparate har betydet opdrift på ydelser som fleksjob og førtidspension. Samti-
dig er der også blevet flere jobparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære arbejdstimer og dermed med 
en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne positive udvikling skal fastholdes ved at fortsætte en ræk-
ke af indsatserne i 2020.  
 
Et fortsat styrket jobfokus for jobparate 
Det er vigtigt med et hurtigt jobfokus for nyledige jobparate kontanthjælpsmodtagere. Jobcentret har der-
for i løbet af 2018 og 2019 etableret et tilbud til denne gruppe, hvor der sættes et intensivt fokus på mål-
rettet jobsøgning, herunder hjælp til oprettelse og vedligeholdelse af CV samt hjælp til jobansøgninger. De 
foreløbige erfaringer med forløbet har været positive. Således er der i 2019 sammenlignet med 2017 og 
2018 en stigende andel af nyledige, der efter 13 uger er afgået fra kontanthjælp igen. Tilbuddet til gruppen 
vil derfor blive fortsat i 2020. For borgere i målgruppen, der har et længere sagsforløb vil der i 2020 blive 
etableret et tilbud, hvor fokus er på at arbejde med den enkelte borger i form af individuel sparring på job-
søgningen og på muligheden for at komme i et virksomhedsrettet tilbud.   
 
Flere udsatte borgere i småjobs 
Jobcentret vil ligeledes have fokus på brugen af småjobs, hvor udsatte borgere varetager afgrænsede job-
funktioner fremfor regulære stillinger, samt hybridpraktikker, hvor traditionelle praktikforløb kombineres 
med ordinære løntimer i samme virksomhed. På denne måde vil jobcentret bestræbe sig på at øge andelen 
af langtidsforsørgede, som opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer. 
Hidtil har denne andel været relativt lav for gruppen af aktivitetsparate også i sammenligning med øvrige 
kommuner. Jobcentret indgår i efteråret 2019 i et samarbejde med en ekstern konsulentvirksomhed om 
metoder til at få flere aktivitetsparate borgere i forløb med ordinære timer. Desuden skal flere aktivitetspa-
rate gøres jobparate, især den gruppe af ledige, som er omfattet af reglerne om 225 timer. Så snart en bor-
ger har haft et eller flere småjobs eller har haft et tilfredsstillende virksomhedsrettet forløb, kan vejen til at 
blive vurderet jobparat således være klar. 
 
Som en af aftalen om forenklingen af beskæftigelsesindsatsen vil det fremover være et krav at også ikke-
jobparate borgere får udarbejdet et CV. Jobcentret har allerede i 2019 haft fokus på at flere ikke-jobparate 
får udarbejdet et CV, idet CV-arbejdet – i form af en ressourceorienteret kompetenceafdækningsproces - 
kan bidrage til at stimulere det beskæftigelsesrettede perspektiv i mødet med borgeren.  
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Særlige indsatser for borgere langt fra arbejdsmarkedet 
En af de indsatser, som jobcentret fortsat vil prioritere i 2020, er forløb efter IPS-metoden. Denne metode 
er målrettet udsatte borgere, som er psykisk sårbare og hvor borgeren i samarbejde med en IPS-konsulent 
arbejder på at komme tættere på at kunne opnå og senere fastholde en tilknytning til det ordinære ar-
bejdsmarked eller uddannelse. Samtidig giver jobcentrets brede tilbudsvifte adgang til, at borgere efter 
behov kan kombinere virksomhedsrettede forløb med eks. sundhedsrettede indsatser med henblik på at 
mindske barriererne for at komme tættere på arbejdsmarkedet.  
  
Anvendelsen af revalidering har gennem flere år været faldende, men redskabet vil blive prioriteret for 
borgere på kontanthjælp (i visse tilfælde også for jobparate borgere), hvor det skønnes at give den bedst 
mulige effekt i form af varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbene vil således være målrettet områder 
med gode beskæftigelsesmuligheder. 
 
Aktivitetsparate borgere har komplekse problemstillinger, herunder fysiske og psykiske barrierer, der hin-
drer tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. For denne gruppe vil jobcentret iværksætte en mål-
rettet afklaring til anden forsørgelse; ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, sådan at det sikres, at 
borgere, der er berettigede til fleksjob eller førtidspension, visiteres til disse ordninger, så hurtigt som mu-
ligt.  

3.5 Indsatsen for sygemeldte 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mål for 2020 
Sygedagpengeområdet har været udfordret af et stigende antal sager i løbet af 2018 og 2019 og målet 
for 2020 er derfor at vende udviklingen. Dette skal fortsat ske gennem en tidlig, effektiv og personlig 
indsats resultere i en hurtig og professionel afklaring, hvor borgeren samtidig føler sig inddraget i sagsfor-
løbet.  

 
Niveauet for det samlede antal sygemeldte, har været svagt stigende de sidste to år, vel at mærke primært 
som følge af flere sygedagpengemodtagere, mens antallet af borgere i jobafklaringsforløb viser en faldende 
tendens jf. nedenstående figur. Stigningen i det samlede antal sygemeldte er ikke umiddelbart et isoleret 
Hjørring fænomen, men har også været en landstendens.   
 

Udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge og jobafklaring - 2017-2019 

 
Kilde: jobindsats.dk 

 
En tidlig indsats 
Den tidlige indsats har altid været essentiel i indsatsen for sygemeldte. Der vil derfor blive arbejdet med en 
strategi, hvor barriererne for borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet hurtigst muligt klarlægges. Dette 
betyder konkret en tidlig kontakt til borgeren, herunder en samtale senest ved udgangen af 8. sygeuge, og 
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helst endnu tidligere. Målsætningen er, at der umiddelbart herefter kan fastlægges hvilke indsatser, der er 
relevante for borgeren med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  
 
Den aktive indsats 
I den aktive indsats for sygemeldte anvendes Hjørring modellens gennemgående princip om ”rette indsats 
til rette borger til rette tid”. Dette betyder at indsatsen kan være sammensat af elementer fra den sund-
hedsfaglige tilbudsvifte på Helhedstilbuddet i kombination med et virksomhedsrettet forløb. Det vil være et 
særligt fokus på anvendelsen af delvise raskmeldinger fra starten af sygeforløbet, der for sygemeldte be-
skæftigede er den mest effektive måde at bevare tilknytningen til arbejdspladsen på.  
 
Der vil desuden i 2020 blive sat ekstra fokus på at færre borgere mister sit job i forbindelse med deres sy-
gedagpengeforløb og at flere borgere overgår til beskæftigelse efter sygedagpengeforløbet. Dette vil ske 
ved et øget jobfokus i form af udarbejdelse af jobspor og CV. Denne indsats sker i tæt samarbejde med 
jobcentrets afdeling for forsikrede ledige.      
 

3.6 Flere borgere med handicap i beskæftigelse 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mål for 2020 
Borger med handicap skal tilbydes beskæftigelsesmuligheder, der så vidt muligt er tilpasset den enkeltes 
kompetencer og ønsker. Meningsfyldt arbejde og beskæftigelse er med til at skabe identitet for alle bor-
gere og dermed også for borgere med handicap. Dette kan ske ved en videreudvikling af et rummeligt 
arbejdsmarked, hvor individuelle behov tilgodeses samt ved at udvikle nye metoder, så flere borgere 
med handicap får mulighed for ordinær beskæftigelse.  

 
Mange ledige med handicap kan og vil arbejde og en væsentlig andel af personer med handicap uden be-
skæftigelse vurderer, at de har en arbejdsevne. Hensigten med ministermålet er helt i tråd med handicap-
politikken i Hjørring Kommune, som blev besluttet i 2012. Det overordnede mål for Handicappolitikken i 
Hjørring Kommune er at ligestille alle borgere med funktionsnedsættelser med øvrige borgere i kommunen 
med henblik på, at de kan, sikres mulighed for fuld deltagelse i alle aspekter af samfundslivet. 
 
De enkelte forvaltninger udarbejder med afsæt i handicappolitikken handleplaner med henblik på udmønt-
ningen af denne og for Arbejdsmarkedsforvaltningens vedkommende har handleplanerne naturligt et fokus 
på at flere med handicap kan opnå beskæftigelse via indsatser i jobcentret og i samarbejde med eksterne 
parter. De handicapkompenserende ordninger kan både søges af borgere i ordinært job, borgere i fleksjob 
og virksomheder. 
 
Arbejdsmarkedsforvaltningen har for dets handleplaner og opmærksomhedspunkter for årene 2019 og 
2020, lagt sig op ad de indsatser i Satspuljeaftalen, som har overskriften ”Flere mennesker med handicap 
skal i job og uddannelse”. Indsatserne er ofte flerårige med start i 2019 eller 2020. Der afsættes satspulje-
midler til gennemførelse af initiativerne og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil så vidt det er muligt, ansøge 
om puljemidler løbende til de enkelte initiativer i handleplanerne.  
 
Helt konkret vil der være indsatser på områderne:  
 

➢ Adgangen til hjælpemidler, der kan sikre eller fastholde beskæftigelse skal være smidig og kommu-
nernes sagsbehandling af ansøgninger herom skal ske hurtigt og ubureaukratisk. 

 
➢ Deltagelse i jobmesser og landsdækkende aktiviteter i form af ”Job Ugen” med fokus på beskæfti-

gelse af personer med handicap. Job-ugen skal bidrage til, at flere personer med handicap får en 
fod indenfor på arbejdsmarkedet, og at flere virksomheder præsenteres for mulighederne for at 
ansætte personer med handicap. 
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➢ Styrket fokus på handicapområdet i jobcentrene og fokus på udbredelse af viden om de handicap-
kompenserende ordninger til relevante medarbejdere. Fra centralt hold vil man styrke handicap-
området i jobcentrene gennem halvårlige vidensseminarer for nøglepersonerne og teamledere og 
opkvalificeringsforløb for relevante medarbejdere og ledere om regler, målgrupper og effektiv for-
midling, samt en årlig tværfaglig konference om udvalgte større handicapmålgrupper. Jobcenter 
Hjørring vil gå aktivt ind i dette arbejde.  

 
Indsatsen for borgere i fleksjob 
Det anslås at omkring 80 pct. af de fleksjobberettigede falder ind under den brede definition af at have en 
handicap. Indsatsen for fleksjobberettigede tager sigte på at borgerne så hurtigt som muligt efter at være 
blevet fleksjobberettigede bliver matchet med en arbejdsgiver og finder ansættelse i et fleksjob.  
 
 
 
 
 
 


