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Tilbud og bemanding i jobcentret 
tilpasses konjunkturerne

”Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at 
sikre sammenhæng mellem de beskæfti-
gelsespolitiske udfordringer, de politiske mål 
og den overordnede strategiske prioritering 
og tilrettelæggelse af indsatsen.

Samtidig har Jobcenter Hedensted oplevet 
stor succes med, at kunne navigere hurtigt 
og effektivt i lovgivningen og et meget kon-
junkturfølsomt marked, der meget hurtigt 
ændrer sig.

Derfor har jobcentret en ambition om, at mål og rammer i Beskæf-
tigelsesplanen ikke sætter begrænsninger for hurtige kursskift.

Det vil konkret sige, at tilbud og bemanding i jobcentret konstant 
skal kunne tilpasses konjunkturerne på arbejdsmarkedet”.

Citat - Henrik Alleslev - 
formand for Arbejdsmarkedsudvalget
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SITUATIONEN LIGE NU …

Beskæftigelsesindsatsen i Hedensted står overfor store udfordringer 
i de kommende år.

Bl.a. vil erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i kommunen, i stigende 
grad, påvirkes af en række strukturelle udviklingstræk.

Omfanget og hastigheden af disse omstillingsprocesser afhænger 
dog af flere faktorer, og der kan på den baggrund tegnes to scenarier 
for udviklingen. Med det mest positive vækstscenarium forventes der 
en stigning i antallet af arbejdspladser i Hedensted Kommune på ca. 
1600 arbejdspladser frem til 2017.

Med det mest negative vækstscenarium forventes der kun en stigning 
i antallet af arbejdspladser i Hedensted Kommune på ca. 200 frem til 
2017. Fælles for de to scenarier er, at der på længere sigt er udsigt til:

• Færre arbejdspladser inden for landbrug, industri byggesekto-
ren

• Flere arbejdspladser inden for handel, transport, offentlig sek-
tor og privat servicesektor.
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Jobcenter Hedensteds vigtigste be-
skæftigelsespolitiske udfordringer i 
2012

• Sikre borgerne job 

• Sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for

• Øge det beskæftigelsesmæssige fokus generelt på uddan-
nelse og unge 

• Udsigten til egentlig vækst i beskæftigelsen er fortsat lang

• Den strukturelle udvikling betyder, at et stort antal ældre bor-
gere vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år

• Fornyet pres på efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft

• Mange af de job, der forsvandt i lavkonjunkturen kommer ikke 
igen, men vil erstattes af job med langt større krav til arbejds-
kraftens kvalifikationer.
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Beskæftigelsesministerens mål 
i 2012
1. mål:  Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 

tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse 
begrænses mest muligt.

2. mål:  Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på perma-
nente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og 
førtidspension) begrænses mest muligt.

3. mål:  Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på 
offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

4. mål:  Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvan-
drere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses 
mest muligt.
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Lokale mål for Hedensted i forhold 
til beskæftigelsesministerens mål

1. mål Antallet af ledige med mere end tre måneders sammen-
hængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal 
begrænses til 640 personer (personer i ledighed og akti-
vering) i december 2012. Målet er en reduktion i antallet 
af ledige i arbejdskraftreserven fra 763 i december 2010 
til 640 i december 2012 svarende til et fald på 16,1 %.

2. mål Tilgangen af personer på permanente forsørgelsesord-
ninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal 
begrænses til 170 personer. Tilgangen af personer på per-
manente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob 
og førtidspension) reduceres fra 202 i 2010 til 170 i 2012, 
svarende til et fald på 15,8 %.

3. mål Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal 
begrænses til 597 personer (fuldtidspersoner i ledighed 
og aktivering) i december 2012. Målet er en reduktion i 
antallet af unge på offentlig forsørgelse fra 680 i decem-
ber 2010 til 597 i december 2012 svarende til et fald på 
12,2 %.

4. mål Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på 
offentlig forsørgelse skal begrænses til 214 personer (fuld-
tidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012. 
Målet er en reduktion i antallet af ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere på offentlig forsørgelse fra 237 i decem-
ber 2010 til 214 i december 2012 svarende til et fald på 
9,7 %.
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Fakta om arbejdsmarkedet i Hedensted 

JC-klynge9 indeholder følgende jobcentre: 
Hedensted, Tårnby/Dragør, Favrskov, Gribskov, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og 
Stevns.
Hedensted indgår i denne tabel ikke i gennemsnittet for JC-klyngen
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INDSATS OG STRATEGIER 
i 2012
I relation til ministerens fire mål har Jobcentret indarbejdet indsats-
områderne i de to overordnede strategier for henholdsvis den bor-
gerrettede og den virksomhedsrettede indsats. 

Aktiveringsindsats 
Konkrete tilbud lige nu er: Aktivcenter Hedensted, projekt Tidligere i 
Gang og projekt Jobstart.

Indsats omkring sygefravær 
Konkrete tilbud lige nu er: Aktiv sygemeldt, Job- og stresscoaching 
for sygemeldte,
Projekt Trianglen, Arbejdsfastholdelse, TUC-modul og TTA.

Indsats for unge 
Konkrete tilbud lige nu er: Kombinerede job- og uddannelsesplaner, 
Ungegruppen og Afklaring og Opkvalificering for Unge.

Samarbejdspartnere

Integrationsindsats

Virksomhedsrettede strategier
Jobbank, Jobnet, Jobvejledning, Virksomhedsnetværket, virksomheds-
centre, rotationsprojekter, mentorkurser, Netværkslokomotivet.
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DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 
i Hedensted Kommune
Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder – indenfor de overordnede 
rammer i beskæftigelsesplanen – en strategi for, hvilke initiativer der 
skal gennemføres i det kommende år for at styrke den beskæftigel-
sesmæssige indsats.

Pr. 1. januar 2012 består det Lokale Beskæftigelsesråd af:
• Benny Leth Jørgensen, Spastikerforeningen, repræsentant for 

De Samvirkende Invalideorganisationer - DSI 
• Birgit Ø. Kristensen, FOA, repræsentant for Landsorganisatio-

nen i Danmark - LO
• Flemming Laursen, repræsentant for Dansk Arbejdsgiverfor-

ening - DA 
• Henrik Alleslev, Formand, repræsentant for Arbejdsmarkeds-

udvalget 
• Holger Storgaard, praktiserende læge, repræsentant for Prakti-

serende lægers organisation - PLO 
• Kenneth Reinholdt, DLF, repræsentant for Funktionærernes og 

Tjenestemændenes Forbund - FTF  
• Lene Schrøder, 3F Horsens & omegn, repræsentant for LO  
• Pia Faaborg, repræsentant for De Samvirkende Invalideorgani-

sationer - DSI  
• Rene Mønster, NNF Horsens, repræsentant for LO 
• Søren Vanting, repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening - 

DA
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Det Lokale Beskæftigelsesråd har to 
overordnede opgaver

• At rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcen-
tret 

• At samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for 
personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. 

Etableringen af det Lokale Beskæftigelsesråd følger den danske tradi-
tion for at inddrage arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsesindsatsen.
Rådet har en væsentlig opgave i at rådgive om en strategi for den 
lokale beskæftigelsesindsats båret af arbejdsmarkedspolitisk fornuft.

I det Lokale Beskæftigelsesråd samles repræsentanter fra lønmod-
tagere, arbejdsgivere, praktiserende læger, invalideorganisationer og 
kommunen.
Rådets sammensætning betyder, at rådet til sammen har en bred og 
dyb viden om arbejdsmarkedet, de ledige borgere og systemerne.

På jobcentrets hjemmeside: www.hedensted.dk/jobcenter kan du 
downloade beskæftigelsesplanen i fuld version, samt tidligere be-
skæftigelsesplaner og resultatrevisioner.



Jobcenter Hedensted
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Tlf.:  7975 5400
Fax:  7975 5409
www.hedensted.dk/jobcenter

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 9.00 - 15.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00


