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Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2011 

 
Om beskæftigelsespIanen for 2011: 
Kommunen skal i 2010 udarbejde en beskæftigelsesplan for 20111. 
 
Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011. 
 
Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske 
prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. 
 
Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer  
Er at sikre borgerne job, og sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for. 
I 2011 vil Jobcenter Hedensted sørge for, at det beskæftigelsesmæssige fokus generelt er 
på uddannelse og unge. Et specifikt opmærksomhedsområde vil først og fremmest være 
værktøjet Individuel Kompetencevurdering (IKV), som er en realkompetencevurdering 
inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 

Hvis de regionale prognoser slår fuldt igennem i Hedensted forventes beskæftigelsen at 
falde med knap 1.270 personer i Hedensted fra 2008 til 2012 (5,1 pct.), og ledigheden vil 
stige til et niveau på knap 1.300 personer ultimo 2011, svarende til 5,2 pct. 

Den strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet i regionen og i Hedensted betyder, at et 
stort antal ældre borgere vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Det vil sætte et 
fornyet pres på efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst fordi mange af de 
ældre er beskæftiget inden for brancher med mange højtuddannede og faglærte. Samtidig 
betyder den strukturelle udvikling, at mange af de job, der forsvandt i lavkonjunkturen ikke 
kommer igen, men vil erstattes af job med langt større krav til arbejdskraftens 
kvalifikationer. 
  
Hovedudfordringen for beskæftigelsespolitikken – både på kortere og længere sigt – er 
derfor at udvide, opkvalificere og omskole arbejdsstyrken målrettet, så arbejdsmarkedet 
får den arbejdskraft, de efterspørger: 

 Flere unge skal tage en uddannelse, så der sikres en øget tilgang af velkvalificeret 
arbejdskraft.  

 Det skal sikres, at langtidsledigheden ikke ”sætter sig fast”. 
 Flest mulige borgere skal væk fra offentlig forsørgelse.  
 Arbejdsstyrken skal øges og sikres de rette kvalifikationer. 

Da Hedensted har haft relativt mange beskæftigede inden for brancher, der er hårdt ramt 
af den økonomiske krise, har kommunen været ramt hårdere af de negative konjunkturer 
end regionen som helhed. 
 

                                                 
1 For de kommuner, der indgår i et forpligtende kommunalt samarbejde, jf. lov om forpligtende kommunale 
samarbejder, skal der udarbejdes en beskæftigelsesplan, der beskriver det kommende års 
beskæftigelsesindsats for hver enkelt af de kommuner, der indgår i samarbejdet. 
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Den strukturelle udvikling er en stor udfordring for den lokale beskæftigelsesindsats. I de 
kommende år vil mange borgere i Hedensted og på det østjyske arbejdsmarked således 
skulle skifte jobområde og opkvalificere/omskole sig fra brancher i nedgang til de 
brancher, hvor de nye job kommer – og hvor kravene til kvalifikationer og uddannelse 
typisk er højere. 
 
Det er vigtigt, at vækstmulighederne ikke forhindres af mangel på arbejdskraft. 
 
Konkret ligger de største udfordringer i:  

 Udsigt til massiv tilbagetrækning fra flere brancher 
 Stigende kvalifikationskrav til arbejdsstyrken 
 Risiko for at der på sigt vil opstå mangel på arbejdskraft, på trods af at Hedensted 

kan se frem til en stigning i arbejdsstyrken 
 Den måske største udfordring i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen bliver 

at skabe den fornødne fleksibilitet i indsatsen, da konjunkturerne i Europa og resten 
af verden er så følsomme, at beskæftigelsesplanlægningen skal kunne rumme 
udfordringer fra stor efterspørgsel på arbejdskraft (vi ser p.t. en væsentlig bedre 
ledighedssituation end forudset) og i modsat fald en måske endnu dybere krise i 
specielt Europa med baggrund i de massive besparelser i de offentlige budgetter. 

 
 
1.1 Resumé 
 
1.1.1 Situation 
Beskæftigelsesindsatsen  
i Hedensted står over for store udfordringer i de kommende år. 
Den aktuelle udvikling i beskæftigelsen er især drevet af en lavkonjunktur, der betyder, at 
antallet af arbejdspladser falder lokalt og regionalt. 
Set over en længere årrække forudses der imidlertid en stor stigning i antallet af 
arbejdspladser. 
Derudover 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.  
Fælles for de to scenarier er, at der på længere sigt er udsigt til: 
• Færre arbejdspladser inden for landbrug mv. 
• Færre arbejdspladser inden for industrien 
• Færre eller begrænset stigning i arbejdspladser inden for byggesektoren 
• Flere arbejdspladser inden for handel og transport 
• Flere arbejdspladser inden for den offentlige sektor 
• Flere arbejdspladser inden for den private servicesektor 
 
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. 
 
Der er risiko for, at arbejdsstyrken kan lægge begrænsninger for udviklingen i 
beskæftigelsen i de kommende 10 år. Dette kan betyde mangel på kvalificeret arbejdskraft 
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inden for en række brancher og fagområder på længere sigt.  
Den offentlige sektor vil i særlig grad have udfordringer med et stigende servicebehov 
blandt ældre og en stor aldersmæssig afgang af medarbejdere. Især social- og 
sundhedsområdet og undervisningsområdet vil stå over for store udfordringer, men også 
andre områder vil opleve stor afgang. 
 
Arbejdskraften 
Selvom Hedensted har oplevet en stigning i uddannelsesniveauet gennem de sidste 10 
år, er der fortsat ca. 1/5 af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en 
kompetencegivende uddannelse. 
 
Skal udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft håndteres, kræver det en 
bred vifte af initiativer i beskæftigelsesindsatsen, herunder at: 

 Sikre en større erhvervsdeltagelse fra personer der i dag står uden for 
arbejdsmarkedet (nedbringe sygefraværet, reducere antallet af personer i match 2, 
reducere antallet af førtidspensionister mv.) 

 Fastholde ældre på arbejdsmarkedet i flere år 
 Sikre at flest muligt unge gennemfører en kompetencegivende uddannelse 

målrettet de områder, hvor der bliver mangel på arbejdskraft 
 Sikre opkvalificering af ufaglærte voksne 

 
Jobcentrene kan imidlertid ikke løse opgaven alene. Der er også behov for initiativer 
ude på de enkelte arbejdspladser, i uddannelsessystemet, i andre kommunale 
forvaltninger m.fl. 
Endelig viser pendlingsmønstrene, at arbejdsmarkedet i Midtjylland er et 
sammenhængende arbejdsmarked, der ikke begrænser sig til enkeltkommuner. De 
kommende års indsats kan derfor også med fordel tilrettelægges i et større 
tværkommunalt perspektiv og samarbejde. 
 
1.2.2 Mål 
Jobcentrets mål i forhold til beskæftigelsesministerens mål2 
Jobcenter Hedensted har som mål: 

 at arbejdskraftreserven begrænses til 680 personer i ledighed og aktivering i 
december 2011 

 at antallet af personer på permanent forsørgelse begrænses til 2250 personer i 
december 2011 

 at antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses til 600 personer i 
december 2011 

 at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommer på offentlig forsørgelse 
begrænses til 200 personer i december 2011 

 
 
Rettidighed 
Jobcenter Hedensteds mål for rettidighedsprocenten for ledige i 2011 er, at den skal ligge 
tættest muligt på 100. 
 
. 
 

                                                 
2 Der henvises til faktaark fra Beskæftigelsesregion Midtjylland omkring måltal  for ministermålene – se bilag 1-4 
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1.2.3 Strategier 
 

 Aktiveringsindsats 
Aktiveringsprincipper, Aktivcenter Hedensted, ”Tidligere i gang”, intensiveret 
aktivering, IKV – individuel kompetencevurdering, flere offentlige og private 
jobtræningspladser, kombineret job- og uddannelsesplaner, indsats for samtaler og 
tilbud til tiden, fokus på rettidighed 
 

 Sygefravær 
Aktive tilbud til sygemeldte, virksomhedspraktik på egen arbejdsplads, fysisk 
træning, arbejdsfastholdelse, Projekt ”Syg/rask” 
Afklaringsindsats, Trianglen, Projekt muskel – skelet rehabilitering, Projekt ”gravid 
på arbejde”. 
 

 Indsats for unge 
Uddannelsesplan for alle unge under 25 år. 
Afklaring og opkvalificering for unge 
 

 Virksomhedsrettede strategier 
Jobbank, Jobnet, jobvejledning, Virksomhedsnetværket, virksomhedscentre, 
rotationsprojekter, mentorkurser, Netværkslokomotivet. 
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Kapitel 2 – Beskæftigelsesministerens mål for 2011 
 
Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 20113: 
 
1. Mål: 
Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders 
sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.  
 
Lokale mål for Hedensted: 

 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig 
forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 680 personer (personer i 
ledighed og aktivering) i december 2011, svt. et fald på 5 % fra december 2009 til 
december 2011.  

 
Resultatrevisionen for 2009 viste at arbejdskraftreserven i 2009 er steget med 265 %. 
Antallet af dagpengemodtagere er steget med 43 %, og antallet af 
kontant/starthjælpsmodtagere er steget med 26 % ·. De tilsvarende tal i 
sammenligningsgrundlaget (klyngen) var i alt: 122 % og hhv.  -0 % og 20 %.  
 
 
2. Mål: 
Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger 
(ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 
 
Lokale mål for Hedensted: 

 Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, 
fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 2250 personer (fuldtidspersoner) i 
december 2011, svt. et fald på 0,9 % fra december 2009 til december 2011. 

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

 Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 600 
personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt, et fald på 
9 % fra december 2009 til december 2011. 

 
I forhold til sammensætningen af unge kontanthjælpsmodtagere i Hedensted Kommune 
kan nævnes, at man i kommunens ungegruppe arbejder med social inklusion af unge 
gennem arbejde. Man har derfor i mange tilfælde, hvor der for unge mellem 18 og 23 år er 
foranstaltet en indsats i henhold til reglerne i Lov om Social Service § 76 ud over det fyldte 
attende år, valgt at gøre denne indsats til en beskæftigelsesrettet indsats i stedet for – som 
i mange andre kommuner – en social indsats.  

                                                 
3 På nuværende tidspunkt kan der ikke trækkes tal for ministermål 2011. Disse bliver først tilrettet omkring årsskiftet 
2010/2011 
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Endelig har man i Ungegruppen i Hedensted Kommune været meget aktive for at 
iværksætte den nye ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 
Forsørgelsesgrundlaget for disse unge er kontanthjælp under forrevalidering, og de 
tilhører typisk match gruppe 2.  
 
Dette arbejde drejer sig hovedsageligt om gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere, som 
på trods af en meget intensiv indsats fra forvaltningens side, ikke er kommet ind i en 
erhvervsmæssig tilværelse og ej heller umiddelbart synes at være i stand dertil. 
Problemerne hos denne gruppe er ofte store og af intellektuel, psykisk eller social 
karakter. 
 
Der arbejdes på, at disse unge skal opnå en højere grad af selvforvaltning, så de 
derigennem bliver parate til at tage de næste skridt frem mod arbejde eller uddannelse. 
 
Der arbejdes på at undgå en stigning i antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps- og 
introduktionsydelsesmodtagere. Det nuværende niveau (marts 2010) er 460 personer 
(fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) (tal fra ”Opgørelse over Ministermål og 
sygedagpenge, marts 2010). 
 
Jobcenter Hedensteds mål er, at det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere under 30 
år i december 2010 ikke skal stige i forhold til december 2009. 
 
 
4. Mål: 
Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på 
offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 
 
Lokale mål for Hedensted: 

 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal 
begrænses til 200 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering)i december 
2011, svt. et fald på 7,4 % fra december 2009 til december 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Beskæftigelsesplan 2011 9

2.1 Lokale udfordringer i forhold til beskæftigelsesministerens mål: 
 
 Udfordringer ift. mål 1 vedr. begrænsning af arbejdskraftreserven: 

 Fokus på at øge den geografiske og faglige mobilitet 
 Tidlig og intensiv kontaktforløb for ledige 
 Målrettet aktivering for ledige i arbejdskraftreserven 

 
Udfordringer ift. mål 2 vedr. begrænsning af personer på permanente forsørgelsesydelser: 

 Delvis raskmelding af sygedagpengemodtagere 
 Kontanthjælpsmodtagere skal fastholde kontakten til arbejdsmarkedet. 

 
 
Udfordringer ift. mål 3 vedr. begrænsning af unge under 30 år på offentlig forsørgelse: 

 De unge er særligt hårdt ramt af konjunktursituationen. Dels fordi mange af de unge 
er ufaglærte, og dels fordi mange unge uden uddannelse arbejder inden for 
områder med kortvarige job, midlertidig ansættelser, høj jobomsætning og/eller høj 
konjunkturomsætning. 

 Kun 70 % af de unge i Hedensted, som afslutter folkeskolen i dag påbegynder en 
uddannelse umiddelbart efter4. 

 
 
Udfordringer ift. mål 4 vedr. begrænsning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på 
offentlig forsørgelse: 

 Der skal sættes særlig fokus på unge under 30 år og kvinder i aldersgruppen 
30-39 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Se bilag 3 – Ifølge beregninger fra UU er 96 % i gang med en uddannelse. 
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2.2 Fakta om arbejdsmarkedet i Hedensted 
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Jobcentret modtager hver måned en opgørelse over status på Ministermålene og 
sygedagpenge. Den seneste opgørelse er kort sammenfattet her, og viser tallene fra marts 
måned 2010: 
Opgørelsen viser udviklingen for Hedensted og de 18 midtjyske kommuner fra januar 2009 
til marts 2010 indenfor tre områder: Arbejdskraftreserven, ungeledigheden og 
sygedagpengesager over 26 uger.  
 
Udviklingen i arbejdskraftreserven 
Hovedkonklusionen er, at Hedensted fra april 2009 til april 2010 har oplevet en stigning på 
254 % - fra 181 til 461 personer. Midtjylland oplevede en stigning på 97 % og landet som 
helhed oplevede en vækst på 51,4 %. 
Fra december 2009 til marts 2010 er arbejdskraftreserven fortsat vokset med 10,3 % i 
Hedensted (46 personer) mod 7,3 % i Midtjylland og 9,3 % i landet som helhed. 
I perioden november 2009 til marts 2010 har Hedensted oplevet en stigning i 
kontanthjælpsmodtagere på 70 procent. Til sammenligning har Midtjylland oplevet en 
stigning på 4,6 procent, og landet som helhed har haft en stigning på 6 procent. 
 
Antal personer i arbejdskraftreserven pr. 1000 personer i arbejdsstyrken (målt i forhold til 
den samlede arbejdsstyrke) 
 
Hedensted 19,2 
Midtjylland 22,6 
Landet 26,2 
 
Udviklingen i ungeledigheden 
Væksten i ungeledigheden var i perioden april 2009 til april 2010 på 20 %, svarende til 72 
personer. 
I Midtjylland var væksten på 30 % svarende til 3370 personer. I landet som helhed var der 
en vækst på 21,3 %, svarende til 12.467 personer. 
 
Antal unge ledige pr. 1000 personer i arbejdsstyrken (målt i forhold til arbejdsstyrken for 
unge i alderen 16-29 år) 
 
Hedensted 94,2 
Midtjylland 100,5 
Landet som helhed 105,9 
 
Udviklingen i sygedagpengesager over 26 uger 
Det laveste niveau i sygedagpengesager for Hedensted var i januar 2009 med 269 sager. 
Fra marts 2009 til marts 2010 har Hedensted oplevet en stigning i sygedagpengesager 
over 26 uger på 61 sager, svarende til en stigning på 20 % (marts 2009: 292 sager - marts 
2010: 353 sager). 
Fra februar 2009 til februar 2010 har Midtjylland oplevet et fald på 456 sager, svarende til 
et fald på 5 %. Landet som helhed oplevede i perioden marts 2009 til marts 2010 et fald på 
734 sager, svarende til et fald på 1,8 %. 
 
Antal personer sygemeldt i over 26 uger pr. 1000 personer i arbejdsstyrken (målt i forhold 
til den samlede arbejdsstyrke) 
Hedensted 17,7 
Midtjylland 15,1 
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Landet som helhed 13,7 
 
Rettidighed 
Vedrørende rettidighed viser de seneste tabeller, at Hedensted generelt klarer sig godt og 
ligger på en 1. plads. 
 
 
2.3 Demografisk udvikling i Hedensted 
 
Den strukturelle udvikling på arbejdsmarkedet i regionen og i Hedensted betyder, at et 
stort antal ældre borgere vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Det vil sætte et 
fornyet pres på efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst fordi mange af de 
ældre er beskæftiget inden for brancher med mange højtuddannede og faglærte. Samtidig 
betyder den strukturelle udvikling, at mange af de job, der forsvandt i lavkonjunkturen ikke 
kommer igen, men vil erstattes af job med langt større krav til arbejdskraftens 
kvalifikationer. 

Aktuelt er der ca. 46.000 borgere i Hedensted Kommune, heraf ca. 30.000 i den 
erhvervsaktive alder og ca. 6.000 over 66 år. Den kommende udvikling betyder, at der i 
2018 forventes at være ca. 2.100 flere borgere over 66 år i Hedensted end i dag, jf. figur 3. 
Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (16-66 år) stiger også, men kun med ca. 
1.600 personer. Antallet af børn forventes at stige med ca. 500 personer.  
På denne baggrund forventes arbejdsstyrken i Hedensted i de kommende år at stige.  
I Midtjylland som helhed vil arbejdsstyrken derimod være stort set uændret de kommende 
ti år og derefter falde. 

 

Ovenstående fremskrivning viser, at hvis befolkningen i Hedensted udvikler sig som 
forventet, og hvis de forskellige aldersgruppers erhvervsdeltagelse fortsætter, som vi 
kender det i dag, vil der samlet set være tale om en stigning i arbejdsstyrken frem mod 
2030. 
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Opsummering af beskæftigelsesmæssige udfordringer i Hedensted: 
 Faldende beskæftigelse og stigende ledighed 
 Aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet 
 Lavt uddannelsesniveau – mange kortudannede og faglærte i arbejdsstyrken 
 Flaskehalsbekæmpelse 
 Stigende antal arbejdspladser på lang sigt - men indenfor andre områder end 

tidligere 
 Flere i arbejdskraftreserven  
 Risiko for vækst- og udviklingsbegrænsninger pga. arbejdsstyrkens 

sammensætning 
 Overledighed blandt mænd 
 Udnyttelse af styrkepositioner – tværkommunalt perspektiv og samarbejde 

 
 
2.4 Potentialet for at øge erhvervsdeltagelsen 

Uanset at arbejdsstyrken stiger i de kommende år i Hedensted, vil der være risiko for, at 
vækst og udviklingsmuligheder bremses af mangel på arbejdskraft. 
Det er derfor vigtigt, at der i beskæftigelsesindsatsen arbejdes målrettet for at styrke det 
effektive arbejdsudbud. Det handler først og fremmest om, at sikre, at flere af de borgere, 
som i dag står uden for arbejdsstyrken, kan bringes i job eller komme tættere på 
arbejdsmarkedet. 
Der er principielt flere måder, hvorpå udbuddet af arbejdskraft kan øges i de kommende 
år, herunder f.eks.: 

 Det effektive arbejdsudbud kan øges ved at flere af de borgere, som i dag står uden 
for arbejdsstyrken, kommer i beskæftigelse. Det drejer sig f.eks. om 
kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, borgere som er 
ægtefælleforsørgede, sygedagpengemodtagere, efterlønnere, førtidspensionister 
m.v. 

 De enkelte aldersgruppers erhvervsdeltagelse kan øges, f.eks. ved at ældre 
tilskyndes til at trække sig senere tilbage, ved at unge gennemfører deres 
uddannelse hurtigere end i dag, eller ved at flere indvandrere/efterkommere 
deltager på arbejdsmarkedet. 

 De borgere, som er i beskæftigelse, kan tilskyndes til at arbejde endnu mere end de 
gør i dag. 

 Arbejdskraften kan hentes til Hedensted området fra andre dele af landet: Men da 
den demografiske udfordring er et fælles rammevilkår for hele landet, vil der være 
begrænsninger for hvor megen arbejdskraft, der kan tiltrækkes fra andre 
kommuner. 

 Arbejdskraften kan hentes til Hedensted-området fra udlandet, herunder inden for 
områder, hvor der efterspørges specialister, faglærte mv., som vanskeligt kan 
imødekommes blandt de arbejdssøgende. 

 

2.4.1 Implementering af beskæftigelsesplanen 

Medarbejderen skal sikres ejerskab over Beskæftigelsesplanen. For 2011 udarbejdes en 
pixi-udgave af beskæftigelsesplanen og det er målet at alle medarbejderne læser og 
arbejder efter denne udgave. 
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2.4.2 Virksomhedskontakt 
Jobcenteret vil gerne introducere Jobnet overfor virksomhederne, så det bliver det 
redskab, de anvender til formidling af ubesatte stillinger 
Jobcenter Hedensted anser tæt kontakt med virksomhederne som et meget vigtigt 
redskab for fastholdelse af borgere i ordinær beskæftigelse. Jobcentret har ikke konkrete 
mål for en virksomhedskontakt, da vi anser borger- og virksomhedskontakt som meget tæt 
forbundne. 
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Kapitel 3 – Mål og strategier for den borgerrettede og 
virksomhedsrettede indsats.  
 
I relation til ministerens fire mål har Jobcentret indarbejdet indsatsområderne i de to 
overordnede strategier for henholdsvis den borgerrettede og den virksomhedsrettede 
indsats. Begge strategier skal medvirke til at løse de nuværende beskæftigelsesmæssige 
udfordringer. 
 
Strategierne for Jobcentrets borgerrettede indsats tager sit afsæt i tankesættet omkring 
Social Inklusion gennem arbejde og uddannelse. Arbejdet ses som det helbredende og 
normaliserende. Tilgangen til den enkelte borger lægger sig op af den værdsættende og 
anerkendende tankegang. Indsatserne knytter sig endvidere til en virksomhedsrettet 
indsats. Samarbejdet med virksomhederne er således også en af grundpillerne i den 
borgerrettede indsats. 
 
Strategier for den borgerrettede indsats fordeler sig på nedenstående overordnede 
områder: 
a. Ungeindsats i ordinær uddannelse – beskæftigelse/job med uddannelsesperspektiv 
b. Aktiveringsprincipper byggende på "Hurtigst muligt (tilbage) i ordinært arbejde" 
c. En fokuseret og tidlig forebyggende indsats på sygedagpengeområdet. 
d. Fortsat aktiv og socialt inkluderende integrationsindsats 
 
3.1 Borgerrettet indsats  
 
Jobcenter Hedensted har valgt at dele den konkrete borgerrettede indsats op i fem 
grupper: 
 

1. Aktiveringsindsats 
2. Indsats på sygefraværsområdet – herunder fysisk træning 
3. Indsats for unge 
4. Samarbejdspartnere 
5. Integrationsindsats 

 
3.1.1 Aktiveringsindsats 

Aktiveringsprincipper 
Det overordnede mål i 2011 er fortsat ”hurtigst muligt i ordinært arbejde eller uddannelse”. 
Tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det er muligt, dernæst i offentlige 
institutioner. Tilbud om virksomhedspraktik og løntilskud gives med henblik på ordinær 
ansættelse. Tilbud gives med udgangspunkt i det individuelle ønske hos den enkelte 
borger og arbejdsmarkedets behov. Virksomhedskompensationen tager ligeledes 
udgangspunkt i den enkelte borger. 
 
For de svageste gruppe (match 2) benyttes de kommunale aktiveringstilbud. De 
kommunale aktiveringsprojekter skal bruges til at bringe de svageste gruppers 
kvalifikationer (sociale, personlige og faglige) op på et niveau, så de vil være i stand til at 
tage imod et tilbud om aktivering i en virksomhed. Aktiveringstilbuddene skal bruges som 
udviklingsredskaber for den enkelte borgers vej op ad stigen til det ordinære 
arbejdsmarked. 
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Jobcenter Hedensted vil fastholde fokus på en høj aktiveringsgrad for dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere. Samtidig vil vi holde fast i at aktiveringen som første prioritet 
skal være individuel og målrettet arbejdsmarkedets behov. Aktiveringsgraden følges tæt i 
forbindelse med månedlig udarbejdet ledelsesinformation. 
 

Aktivcenter Hedensted 
Målgrupper, som ikke er klar til uddannelse eller virksomhedspraktik, (match 2). Projektet 
er meget rummeligt. Det er et aktiveringstilbud med vægt på personlig- og social udvikling. 
Der udføres bl.a. produktionsopgaver for lokale virksomheder. 
 
Tidligere i gang 
Jobcenter Hedensted holder tidligt i ledighedsforløbet hyppige jobsamtaler med de 
forsikrede ledige. Den tidlige kontakt, kombineret med et jobsøgnings- og 
vejledningsforløb på 3-4 uger, vil også i 2011 være hjørnesten i den tidlige indsats.  
  
Formålet med forløbet er at bringe deltagerne tilbage til arbejdsmarkedet, og det specifikke 
mål er ordinær beskæftigelse.  
 
Dette mål skal fremmes ved at udstyre deltagerne med de relevante værktøjer til 
systematisk og målrettet jobsøgning, samt struktureret arbejde omkring motivation til 
selvstændig jobsøgning gennem princippet om hjælp-til-selvhjælp.  
Eksempel på undervisningsindhold:  

 Personligt CV  
 Effektiv og målrettet jobsøgning  
 Skriftlige og uopfordrede ansøgninger  
 Virksomhedskontakt og jobsøgningsteknik  
 Jobdatabaser  
 Jobsamtalen  
 Vejledning om ordinære uddannelsesmuligheder 
 Brugen af beskæftigelsesmæssige muligheder  
 Individuel kompetencevurdering 
 IT-undervisning - grundlæggende IT-kompetencer 

 
 
Jobcenter Hedensted vil således også i 2011 fortsætte den tidlige aktive linje, for dermed 
at få de ledige hurtigere i ordinær job og uddannelse eller i målrettet opkvalificering.   
 
Intensiveret aktivering – forsikrede ledige 
Undersøgelser og erfaringer viser, at ledige med intensiveret kontakt og 
aktivering/opkvalificering har større mulighed for at komme hurtigere tilbage til 
arbejdsmarkedet, end ledige der går passive. 
 
Jobcenter Hedensted vil derfor i 2011 indenfor de lovgivningsmæssige og økonomiske 
rammer lave en intensiveret aktivering for alle forsikrede ledige, der ikke er kommet i job 
eller uddannelse efter den tidlige indsats.   
 
Grundtanken er, at alle ledige i anden ledighedsperiode skal være i et tilbud, der giver 
mening for den enkelte og/eller hjælper vedkommende med at komme hurtigere videre. 
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Aktiviteterne for de forsikrede ledige vil blive sammentænkt med aktiviteter for de øvrige 
målgrupper, f. eks. de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og de sygemeldte 
 
 
Intensiveret aktivering – måltal for aktiveringsindsatsen 
På grund af stigningen i antal kontanthjælpsmodtagere har Byrådet i Hedensted den 29. 
april 2009 godkendt ansættelse af to ekstra medarbejdere i op til et år til varetagelse af 
den forøgede aktiveringsindsats.  
Der er nu udarbejdet en model for organisering af aktiviteter, som kan sikre et formålsfyldt 
indhold i aktiveringen. Modellen for aktiveringen er inspireret af ungeindsatsens aktivering 
og tilgangen fra Aktivcentret.  
 

 Målgruppe: Alle ledige start- og kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af 
ledigheds-ydelse og introduktionsydelse. Fælles for målgruppen er, at de ikke 
umiddelbart er i stand til ved egen hjælp at blive selvforsørgende.  

 Formål: Formålet er, at den ledige gennem deltagelse i et afklarings- og 
opkvalificeringsforløb bliver i stand til at komme i virksomhedspraktik, deltage i 
kurser, uddannelse og/eller påtage sig et arbejde.  

 Indhold: Afklarings- og opkvalificeringsforløbene vil blive tilrettelagt som både 
gruppe- og individorienterede forløb med et ugentligt timetal på 25 timer. De 
primære aktiviteter er af håndværksmæssig karakter, tilrettelagt ud fra den lediges 
ønsker og ressourcer. I størst muligt omfang benyttes samarbejdet med egne 
kommunale institutioner og gode samarbejdspartnere blandt virksomhederne til 
afklaring af ressourcer og fremtidigt arbejdsområde for den enkelte. Derudover 
samarbejdes med værksteder og Aktivcenteret om relevante aktiviteter. Det vil også 
være muligt at tilbyde eksempelvis læse- og skrivekurser, kurser med henblik på 
afklaring af personlige kompetencer, kurser med henblik på udvikling af deltagernes 
selvværd m.v.  
 

Individuel kompetencevurdering 
Individuel Kompetencevurdering er et tilbud til borgerne, hvor den enkelte kan få sin 
realkompetence vurderet i forhold til målene i en given uddannelse.  
Formålet er at give ansøgeren anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og 
kompetencer. På baggrund af realkompetencevurderingen afgøres det om, og på hvilket 
niveau, ansøgeren kan optages på den givne uddannelse, og om der evt. kan blive tale 
om afkortning af uddannelsen.  
Individuel Kompetencevurdering kan indarbejdes i de vejlednings- og jobsøgningsforløb, 
der bliver afholdt indenfor 6 ugers selvvalgte forløb (for de nyledige).  
Der vil ligeledes kunne indarbejdes individuelle kompetencevurderingsforløb i de forløb, 
der i øjeblikket tilbydes sygemeldte. 
 
Jobcenter Hedensted vil i fortsat tæt samarbejde med Jobcenter Horsens og 
Kompetencevækst Horsens-Hedensted fokusere på muligheden for at lave individuelle 
kompetencevurderinger (IKV) for nyledige og andre målgrupper i jobcentret. 
 
Flere offentlige jobtræningspladser 
I forbindelse med den stigende ledighed og behovet for etablering af flere offentlige 
løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser har Jobcenter Hedensted etableret et tæt og 
struktureret samarbejde med de kommunale institutioner.   
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Dette tætte samarbejde vedr. etablering af løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser vil vi 
i 2011 fortsætte, gerne kombineret med etablering af rotationsprojekter på Hedensteds 
kommunes arbejdspladser.  
For ikke at belaste institutionerne unødvendigt, har Jobcenter Hedensted etableret en 
jobbank med institutionernes tilbud til ledige om ansættelse med løntilskud eller 
muligheden for en virksomhedspraktik.  
Det giver mulighed for, at institutionerne kun skal henvende sig et sted, og samtidig giver 
det Jobcenter Hedensted et bedre overblik over antallet af personer i institutionerne med 
støttede jobs.  
Det vil samtidig være en mulighed at yde service overfor vores samarbejdspartnere, fordi 
Jobcentret har et overblik og mulighed for løntilskuds- eller virksomhedspraktikpladser. 
 
Flere private jobtræningspladser 
Jobcenter Hedensted har i starten af 2010 mærket en spirende optimisme i den private 
sektor. Jobcenteret vil derfor igen i stigende grad fokusere på at få etableret endnu flere 
løntilskuds- og praktikpladser i de private virksomheder.  I 2010 er vi således i gang med 
at etablere en del virksomhedscenteraftaler med private virksomheder, som har til formål 
at etablere praktikpladser for de svageste af Hedensteds borgere. 

 
 
Kombinerede job- og uddannelsesplaner 
Jobcenter Hedensted vil i samarbejde med UU være med til at etablere kombinerede job- 
og uddannelsesplaner for unge under 25 år. Dette kan foregå, enten når den unge er i 
ordinær beskæftigelse eller i støttet beskæftigelse. Formålet er, at den ufaglærte i 
beskæftigelse får de uddannelsestiltag, der gør, at han/hun på længere sigt får en 
kompetencegivende uddannelse. UU vil være tovholder for de ledige uden uddannelse 
som er i beskæftigelse, mens det er en fælles opgave for UU og Jobcenteret for de unge 
uden uddannelse, som er ledige.  
 
Fokus på rettidighed – tilbud og samtaler til tiden 
 
Den nye lovgivning giver et økonomisk incitament til at holde rettidigheden på 100 %, når 
det gælder samtaler og tilbud til tiden.  
Det vil påvirke kommunens økonomi i væsentlig grad, hvis ikke jobcentret får den fulde 
refusion. 
 
Jobcentret vil fortsat holde fokus på rettidighed – målet er stadig at sikre en rettidighed så 
tæt på 100 % som muligt for såvel kontaktforløb, førstegangsaktivering og gentagende 
aktivering af forsikrede ledige. Ændrede opgørelsesmetoder og ændret lovgivning har dog 
gjort det sværere at opfylde rettidighedskravet. Jobcenter Hedensteds mål for 
rettidighedsprocenten for ledige i 2010 er dog stadig, at den skal ligge tættest muligt på 
100. 

3.1.2 Sygefravær 
Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpengeudgifterne er en højt prioriteret indsats. I 
det omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. 
Grundtanken er, at den sygemeldte ikke skal være passiv på sygedagpenge, men aktiv. 
Det er vigtigt, at borgerne præsenteres for tilbud, der giver mening for den enkelte og 
hjælper vedkommende med at komme hurtigere videre. 
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Aktive tilbud til sygemeldte 
Undersøgelser og erfaringer viser, at sygemeldte, der er aktive under sygdomsforløbet har 
større mulighed for at komme hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.  
For at imødekomme denne viden stiller kommunen krav om, at sygemeldte deltager i 
minimum 10 timer om ugen. Målet er at 70 % af de sygemeldte deltager i et aktivitets 
tilbud. Indsatsen skal dog tilpasses den sygemeldtes forudsætninger, behov, 
helbredstilstand og ressourcer. 
 
Jobcenteret har haft tilbud om aktiviteter til sygemeldte i udbud, og på baggrund af 
udbuddet er der indgået aftale med TUCJOB samt AS3 om at varetage en del af de aktive 
tilbud.  
På det første opfølgningsmøde med den sygemeldte på Jobcenteret, bliver vedkommende 
præsenteret for de forskellige muligheder for at være i aktivitet under sygdom, og der 
bliver lavet en aftale om, hvilket forløb den sygemeldte kan deltage i.   
 
Der findes følgende muligheder for at være i aktivitet – i prioriteret rækkefølge: 

• Delvis raskmeldt/sygemeldt  
• Virksomhedspraktik på egen arbejdsplads. 
• Virksomhedspraktik på en virksomhed som borgeren selv finder  
• Virksomhedspraktik på egen arbejdsplads eller arbejdsplads som borgeren selv har 

fundet kombineret med fx aktiv sygemeldt  
• Aktiv sygemeldt i Hedensted Centeret, L.S. Fysioterapi i Tørring samt Mette i 

Juelsminde hallen 
• Tilbud ved TUCJob fx IT kurser, jobsøgningskurser,   
• Tilbud ved AS3 i Horsens – indeholder også et motionstilbud 

Undtagelser for kravet om aktive tilbud er, hvis borgeren er for syg til at deltage – ikke er 
indsatsklar. Undtagelsen for at deltage skal bero på en lægelig vurdering.  
 
Kravet til indholdet er, at der skal foregå en virksomhedsrettet indsats.  
Den virksomhedsrettede indsats består af virksomhedspraktik, jobcafé, besøg på 
virksomheder, IT undervisning m.m.  
 
Job- og stresscoaching for sygemeldte har i en periode været et forsøgsmæssigt tilbud, 
og finansieres af Det Lokale Beskæftigelsesråd, men er nu overgået til at blive et 
permanent afklaringstilbud på minimum 10 timer. Tilbuddet er rettet imod sygemeldte, som 
angiver stress, let til middel depression og/eller udbrændthed som sygdomsårsag. 
Tilbuddet består dels af individuel coaching, holdundervisning, kostvejledning samt 
afspænding. Tilbuddet om coaching gives hurtigst muligt. 
Formålet for den sygemeldte er, at denne bliver bevidst om stress- og 
depressionssymptomer samt hvornår og hvordan der skal handles. Den enkelte skal på 
baggrund af et styrket personligt fundament blive i stand til at se egne udfordringer, finde 
løsninger og håndtere stress i hverdagen.  
Der afvikles 12 hold med maksimum 10 deltagere pr. hold om året. 
 
 
Arbejdsfastholdelse 
Virksomhedskonsulenterne etablerer virksomhedspraktikkerne i forbindelse med aktiviteter 
for sygemeldte. Ved at det er virksomhedskonsulenterne, der etablerer praktikkerne, giver 
det mulighed for, at få en snak med såvel virksomhederne som den sygemeldte om 
hvordan den sygemeldte hurtigst muligt kan komme tilbage til arbejdspladsen igen. 
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HR- afdelingen i Hedensted Kommune har haft stor succes med at ansætte to 
ressourcekonsulenter, der i en forsøgsperiode, skal arbejde med kommunalt ansatte, som 
er langtidssygemeldte. Formålet er, at den sygemeldte skal afklares hurtigere, og samtidig 
sikre arbejdsfastholdelse under sygdomsperioden. På nuværende tidspunkt er det 
langvarige fravær for kommunens ansatte faldet fra 70 til 58 %.  
 

Projekt Syg/rask  
Jobcentret har iværksat projekt Syg/rask, hvor målsætningen er: 

 
 at nedbringe antallet af forsikrede ledige, der sygemeldes 
 at forbedre mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter en 

sygemelding (arbejdsfastholdelse) 
 at fastholde ”kommende” sygemeldinger på arbejdsmarkedet 

 
Midlet er, via fælles indsats og ressourcer i Jobcentret, at lave individuelle og smidige 
løsninger for den enkelte borger. 
Det kan være muligheder som aktivering, fleksjob og revalidering, samt aktivering og 
støtte til handicappede. 
Et tæt samarbejde med a-kasserne er i den sammenhæng en forudsætning for evt. 
raskmelding og rådighedsvurdering. 

 
Projektet evalueres løbende, ligesom der løbende bliver informeret om projektets arbejde 
til andre aktører og andre medarbejdergrupper i Jobcentret med henblik på, at forbedre 
”spotning” af en kommende sygemeldingssag. 

 
   

Afklaringsindsats 
I det omfang det skønnes nødvendigt, bruges andre aktører. Der købes individuelle 
afklaringsforløb, valgt ud fra hvad den enkelte borger har brug for. Se desuden afsnit 3.3 
om brug af andre aktører. 
 
Projekt Trianglen 
Projektet henvender sig til alle Jobcenterets målgrupper, men benyttes primært til 
sygemeldte. Trianglen er et kommunalt projekt til motivation og afklaring.  
I tæt samarbejde med psykologer, kostvejledere, fysioterapeuter m.fl. tilrettelægges et 
individuelt forløb.  
Forløbet skal udvikle de personlige og sociale kompetencer, samt give borgeren ejerskab 
og ansvar for fremtidsplaner. Trianglen har kørt siden 2005 med gode resultater. 
Trianglens tilbud er blevet udvidet til at omfatte 8 hold i 2010, hvilket vi forventer også vil 
fortsætte i 2011. Målgruppen for forløbet justeres løbende, så indsatsen bliver målrettet 
deltagernes helbred og forudsætninger og sygedagpenge-/kontanthjælpsafdelingernes 
behov.  
 
Projekt Gravide på arbejde. 
Der er igennem de sidste år sket en stigning i graviditetsbetinget fravær på 5 %, og en 
undersøgelser af bl.a. SFI har haft fokus på de faktorer, der udløser en sygemelding på 
baggrund af normale graviditetssmerter. Der er peget på: manglen på accept af smerter, 
stigende antal overvægtige, manglende fleksibilitet på arbejdspladsen, hormonbehandling 
m.m.  
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Analyser af området har desuden vist, at såfremt man har været sygemeldt under 
graviditeten, er der en vis fare for, at man efter endt barselsorlov vil falde ud af 
arbejdsmarkedet. LBR har givet penge til et projekt for sygemeldte med graviditetsgener 
samt ledige, som er gravide og i risiko for graviditetsproblematikker.  
Målet med projektet er:  

 At sygemeldte hurtigst muligt genoptager arbejdet under graviditeten – helt eller 
delvist.  

 Ledige og sygemeldte gravide bibeholder arbejdsmarkeds- og /eller 
uddannelsesmæssigt perspektiv under og efter graviditeten  

 At gravide ledige har fokus på at opbygge faglige og personlige kompetencer under 
graviditeten.  

 
Projekt Muskel- og skelet rehabilitering. 
Hedensted kommunens sundheds- og forebyggelsesafdeling har fået penge til et projekt 
der retter sig imod borgere, der kan være sygemeldte og funktionshæmmede pga. 
kroniske smerter i forbindelse med fx Whip lash, fibromyalgi, lænde/ryg- smerter m.m. 
Tilbuddet vil gælde for den gruppe af borgere, der ingen eller dårlig mulighed har for 
lægefaglig behandling udover smertelindring. 
Tilbuddet vil hovedsagelig blive tilbudt sygemeldte på fleksjob/ledighedsydelse og målet er 
at 50 % vil opleve forbedring af funktion/færre smerter, at alle vil have redskaber til bedre 
at mestre dagligdagen og at 20 % vil genoptage erhverv og vi dermed vil kunne imødegå 
en yderligere marginalisering.  
Der er planlagt 4 forløb i henholdsvis 2010 og 2011 med 10 deltagere pr. hold. 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 Indsats for unge 
 
Nye, ens regler for unge under 30 år.  
Som nu vil Jobcentret fremover have fokus på uddannelse (primært som faglært) og 
opkvalificering, hvis den unge ikke har gennemført en uddannelse.  
Dette medfører en tidligere og mere målrettet indsats på uddannelse. 
 
Uddannelsesplan til alle unge under 25 år.  
De, der har behov for det, skal have IKV (individuel kompetencevurdering). 
IKV bruges i Jobcenter Hedensted i de situationer, hvor det giver mening for den ledige og 
for indsatsen – IKV’en er en indbygget del af alle forløb i Jobcentret, og bruges i den grad, 
det er hensigtsmæssigt i det enkelte forløb. 

Ungegruppen 
Der vil i Jobcenter Hedensted, som hidtil, blive arbejdet med en målrettet indsats for de 
unge. Der er i Jobcentrets regi oprettet en Ungegruppe, som bl.a. arbejder med afklaring 
og opkvalificering af udsatte unge mellem 15 og 25 år. Ungegruppen samarbejder bredt 
med UU-vejledere, forældre, skoler, politi og SSP.  
De unge visiteres primært fra Social Service og Visitationsafsnittet i Jobcentret. Formålet 
med at få fat i de unge fra 15 års alderen, er en tidlig indsats. Dermed kan der tages fat 
allerede på det tidspunkt, hvor de mister kontakten med folkeskolen. Til hver ung knyttes 
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en kontaktperson, som har til opgave at lære den unge sociale spilleregler med et 
uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet perspektiv.  

 
Afklaring og Opkvalificering for Unge. 
Som en integreret del af indsatsen arbejdes der i Ungegruppen internt med afklaring og 
opkvalificering af de unge, for at gøre den enkelte unge i stand til at deltage i f.eks. 
almindelig virksomhedspraktik eller kurser, der vil kunne bringe vedkommende ind i et 
uddannelsesforløb eller i en erhvervsmæssig tilværelse på eventuelt støttede vilkår. 

 
Endvidere skal de unge opnå en højere grad af selvforvaltning, så de derigennem bliver 
parate til at tage det næste skridt frem mod arbejde eller uddannelse. Det skal i denne 
sammenhæng sikres, at den enkelte unge ikke vender tilbage til passivitet og ikke mister 
kontakten til omverdenen eller troen på forandring. 

 
Endelig bliver de unges ressourcer og barrierer identificeret og beskrevet, så dette kan 
danne grundlaget for det videre forløb og for, at den enkelte unge måske kan påbegynde 
et aktiveringsforløb eller uddannelsesforløb med henblik på at komme ind i en 
erhvervsmæssig tilværelse. 

 
Der er i kommunen således en gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, som på trods af en 
meget intensiv indsats fra Jobcentrets side ikke er kommet i gang med en uddannelse 
eller er kommet ind i en erhvervsmæssig tilværelse - og umiddelbart ej heller synes at 
være i stand dertil. Gruppen har andre problemer end ledighed. Problemerne er ofte store 
og af intellektuel, psykisk eller social karakter. 

  
Der er således mange barrierer for, at disse unge kan komme ind i en erhvervsmæssig 
tilværelse, og i mange tilfælde har det ej heller været muligt for dem at gennemføre eller 
endsige deltage i opkvalificerende forløb - og afklaringen af deres ressourcer og barrierer i 
forhold til arbejdsmarkedet er vanskelig. 

 
Mange af de unge er endvidere socialt ekskluderede, og dette har indflydelse på, hvorvidt 
de er i stand til at deltage i aktivering eller uddannelse eller at komme ind i en 
erhvervsmæssig tilværelse – også selvom denne skal være på støttede vilkår. 

 
De har således ikke nogen oplevelse af at være deltagere i et fællesskab, hvor 
selvhjulpenhed og følelsen af tilhørighed er dominerende. Den sociale integration for 
denne gruppe er vanskelig og præges ofte af en række barrierer, der skal overvindes 
undervejs - men den er nødvendig. 

 
Herudover er der selvfølgelig også andre unge, der i en kortere eller længerevarende 
periode af forskellige personlige eller strukturelle årsager vil modtage kontanthjælp og 
dermed have behov for en beskæftigelsesrettet indsats. 
 
Barriererne har en afgørende betydning for den måde, hvorpå arbejdet i Afklaring og 
Opkvalificering for Unge tilrettelægges på. 

 
Der arbejdes i Afklaring og Opkvalificering for Unge både med gruppeorienteret og 
individuel rådgivning og vejledning ud fra en helhedsorienteret indgangsvinkel. En del af 
vejledningen sker i samarbejde med UU Horsens-Hedensted. 
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Arbejdet i Afklaring og Opkvalificering for Unge er pragmatisk (learning by doing). 
Resultaterne skabes via direkte og individuel rådgivning og vejledning om målene - så den 
enkelte unge bliver i stand til at deltage i aktivering eller uddannelse.  

 
Der arbejdes endvidere målrettet med opbygning af deltagerens selvværd og tro på, at 
hun/han har kompetencer, som kan anvendes i uddannelse eller job. Hovedoverskriften er, 
at alle mennesker kan mindst 20 ting - og at mindst 10 af dem kan bruges direkte i job eller 
uddannelse.  
 
3.1.4 Samarbejdspartnere 
Jobcenter Hedensted har indgået samarbejdsaftaler med a-kasserne i 
Horsens/Hedensted-området, for i fællesskab at løfte beskæftigelsesindsatsen i 
kommunen. Konkret vil det sige, at a-kasserne skal bidrage med forslag til opkvalificering i 
ledighedsforløbet. 
Samarbejdet omhandler bl.a. rekrutteringsprojekter, messer og et varslingsberedskab. 

 
Jobcentret viderefører desuden et tæt tværgående fagligt netværk med lokale a-kasser og 
faglige organisationer. Et samarbejde som via LBR-finansiering afholder flere årlige 
samarbejds- og vidensudvekslingsmøder mellem medarbejdere i Jobcentret, a-kasser og 
faglige organisationer. 

3.1.5 Integrationsindsatsen 
Målet med integrationsindsatsen er at lede personer af anden etnisk herkomst end dansk 
ind på arbejdsmarkedet, ad korteste vej. Indsatsen tager udgangspunkt i 
matchkategoriseringen og følger de tilbud/tiltag, som gælder for disse målgrupper. 
Der er etableret tæt kontakt til sprogcentrene, for at kombinere eventuelle behov for 
sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. 
Samtidig er kontakten til og samarbejdet med Hedensted Kommunes afdeling for den 
sociale integrationsindsats øget i forsøg på at gøre den samlede integrationsindsats mere 
helhedsorienteret. 
 
 
 
3.2. Virksomhedsrettet indsats 
 
Ved den virksomhedsrettede indsats fokuserer Jobcenteret specielt på, hvordan vi kan:  
 

1. Skaffe plads til ledige eller sygemeldte borgere, der har svært ved at finde eller 
fastholde job  

2. Gøre jobåbninger synlige på områder, hvor arbejdsmarkedsbalancemodellen eller 
andet tyder på mangel på arbejdskraft  

3. Rådgive virksomhederne om rekruttering og situationen på deres del af 
arbejdsmarkedet, når de henvender sig om mangel på arbejdskraft.  

 
Jobcenter Hedensted gør meget for at have et tæt samarbejde med, og kendskab til, 
lokale virksomheders behov. 
Der er udarbejdet materiale til virksomhederne, hvor de på faktablade nemt og 
overskueligt får viden om de mange forskellige tilbud Jobcenteret har målrettet til 
virksomhederne.  
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Jobnet  
Jobnet er for alle borgere og kobler hurtigt og omkostningsfrit arbejdssøgende med de 
jobåbninger, som virksomhederne har. Jobnet benyttes til at skabe gennemsigtighed på 
jobmarkedet. Der er erhvervet en stor markedsandel af de annoncerede job. 
 
Jobbank 
Jobcentret har oprettet en jobbank for offentlige løntilskudspladser i kommunen. Disse 
ledige pladser vil blive vist på en skærm i jobbutikken. 
 
Jobvejledning  
De beskæftigelsespolitiske udfordringer for den virksomhedsrettede indsats i Jobcenteret i 
2010 bliver at sikre, at de lokale virksomheder – på kort og på langt sigt – får den 
kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. 
 
Jobcenter Hedensted vil derfor fremover, samtidig med almindelig ordinær jobvejledning 
tilrettelægge virksomhedsindsatsen med udgangspunkt i borgeren, så borgeren matches 
mere direkte til virksomheden. 
Der er mere behov for etablering af samarbejde med konkrete virksomheder med henblik 
på indslusning af borgere, der ikke af sig selv kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og 
samtidig få opkvalificeret borgeren og dermed sikre virksomhederne den rette arbejdskraft. 
 
Virksomhedsnetværket 
Sigtet med virksomhedsnetværket er at øge rummeligheden på det lokale arbejdsmarked, 
således at sygemeldte bedre kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet eller helt undgå 
(fuldtids)sygemelding. 32 virksomheder i Hedensted kommune, både private og offentlige, 
har underskrevet en samarbejdserklæring med Jobcenter Hedensted. Her i forpligter de 
sig bl.a. til at oprette praktikpladser med henblik på afklaring og optræning af primært 
sygemeldte, men også ledige. Der er forventninger til at netværket vil kunne formidle jobs, 
hjælpe den sygemeldte/ledige, de har haft inde i virksomheden, men som de ikke kan 
tilbyde job, i gang igen hos samarbejdspartner, medlem af netværket eller anden 
virksomhed. 
 
Virksomhedscentre 
Arbejdsmarkedsstyrelsen startede i foråret 2010 en landsdækkende kampagne for 
etablering af virksomhedscentre. Et virksomhedscenter er en aftale mellem en virksomhed 
og Jobcenteret om et antal faste praktikpladser for kommunens svageste borgere. Der er i 
et virksomhedscenter ofte tilknyttet en mentor på virksomheden. Jobcenter Hedensted 
forventer i 2011 at have 4-7 virksomhedscenteraftaler med lokale virksomheder. 
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Rotationsprojekter  

Et rotationsprojekt er når en person i beskæftigelse går på uddannelse og der samtidig 
kommer en vikar ind i stedet.  

Den stigende ledighed, en mere fordelagtig rotationsydelse og jobcenteret delvis 
finansiering af forsørgelsen for forsikrede ledige har gjort det økonomisk mere attraktivt at 
etablere rotationsordninger.  Jobcenteret vil derfor i 2010 – 2011 forsøge at etablere 
rotationsprojekter i offentlige og private virksomheder 

Mentorkurser 
Som led i en målrettet, individuel aktivering arbejder Jobcenter Hedensted med brug af 
mentorer til støtte i virksomheder. Der tilbydes kurser til de af virksomhedernes 
medarbejdere, som vil fungere som mentorer for kollegaer, som har brug for en særlig 
introduktion på arbejdspladsen. Kursusdeltagerne får baggrundsviden om Jobcenterets 
målgrupper samt en række værktøjer til mentorrollen 

Netværkslokomotivet 
Målgruppen for projektet er voksne danskere, der har problemer med at læse, skrive og 
regne. For Netværkets medlemsvirksomheder laves for nøglepersoner kurser i at finde og 
motivere de medarbejdere, der har brug for Netværkslokomotivets kurser i almene 
skolekundskaber. Formålet er at forbedre målgruppens færdigheder og dermed give dem 
mulighed for at få udbytte af kurser, uddannelser og efteruddannelser. 
 
    
3.3 Mål og strategi for at inddrage andre aktører i 
beskæftigelsesindsatsen. 
 
Det er en vigtig del af strategien for Jobcenter Hedensted, at der iværksættes individuelle 
forløb for den enkelte ledige/sygemeldte. Hos andre aktører og vores andre leverandører 
køber vi derfor i vid udstrækning enkeltforløb tilpasset den enkelte borger. 
 
Jobcenter Hedensted samarbejder med en række eksterne leverandører bl.a. TUCjob, AS 
3, CSL, Ramsdal, BDO (Kommunernes revision). Ligeledes bruger vi interne leverandører 
bl.a. Aktivcenteret og Ungegruppen. Der er fortrinsvis tale om afklaringsforløb, 
jobsøgningsforløb, vejledningsforløb og opkvalificeringsforløb. Herunder det lovpligtige 
LVU-udbud, såfremt situationen måtte opstå.   
 
Den politiske udmelding fra Det Lokale Beskæftigelsesråd har været, at der skal 
iværksættes langt flere længerevarende individuelle forløb, som giver den enkelte 
mulighed for en mere fast/længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
 
Strategi for brugen af andre aktører 
Jobcenter Hedensted inddrager andre aktører i beskæftigelsesindsatsen overfor de 
målgrupper, hvor anden aktør har en særlig ekspertise og i det omfang Jobcenteret ikke 
selv har kapacitet til at løse opgaverne.  
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Jobcenter Hedensted har ikke fastsat mål for andelen af brugen af anden aktør, da det er 
vigtigt at have fokus på den samlede ressourceanvendelse, både af Jobcenterets 
personale, men også på tilkøb af ydelser fra andre aktører. 
 
Jobcenter Hedensted har konstant fokus på behov for tilkøb af indsatser i forhold til det 
antal ledige og sygemeldte, som er tilmeldt Jobcenteret. Samtidig er det vigtigt konstant at 
tilpasse tilkøb af indsatser og egne ressourcer i forhold til lovændringer og 
konjunkturændringer på arbejdsmarkedet. 
 
De seneste års ændringer i konjunkturerne har vist, at evnen til hurtigt at rette fokus på de 
ledige og sygemeldtes behov betyder meget for indsatsens effekt. 
   
 
Alle ledige med en lang videregående uddannelse (LVU) bliver henvist til anden aktør i 
overensstemmelse med lovgivningens krav herom. 
 
Målgruppe 1: 
Ledige med en lang videregående uddannelse (LVU) med en udsat 
arbejdsmarkedssituation, og som har behov for en særlig og tidlig indsats, som Jobcentret 
skal lægge ud efter 4. måneders ledighed. 

Målgruppe 2: 
Alle øvrige LVU’ere, skal lægges ud efter 7 måneders ledighed. 
 
Personer på ledighedsydelse har ret til at blive tilknyttet anden aktør, når de har været på 
ydelsen i 6 måneder. Når de har været på ydelsen i 12 måneder har Jobcenteret pligt til at 
inddragen anden aktør i sagen. 

 

 
Strategi for brugen af eksterne og interne leverandører  
Jobcenterets brug af interne og eksterne leverandører vil i højere grad tage et individuelt 
og behovsorienteret hensyn til den enkelte ledige, og i hvert enkelt tilfælde vurdere, om 
den lediges chance for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet er størst med de 
muligheder leverandøren kan tilbyde  

 

Jobcentret har fokus på leverandørens indsats og effekter, og der er etableret et tæt 
samarbejde med leverandørerne for at sikre en tæt opfølgning og løbende dialog, således 
at jobcenterets prioriteringer og indsatsområder også omfatter ledige i forløb ved 
leverandører. 

Den stigende ledighed i 2009 og 2010 samt kravet om aktivering af sygemeldte, har 
betydet, at omfanget af aktiveringsindsatsen har nået en dimension, som Jobcenteret på 
ingen måde selv vil kunne honorere. 
 
Der er via udbud på følgende områder: 
 

 10 timers tilbud til sygemeldte 
 Vejlednings- og opkvalificeringsforløb for ledige 
 Vejlednings- og opkvalificeringsforløb for ledighedsydelsesmodtagere. 
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Indgået rammeaftaler med en række private udbydere og delaftaler med indtil videre 2 
udbydere på tilbud til sygemeldte og ledige. 
 
Der er i foråret 2010 indgået aftalt med en anden aktør om afklaring af 47 
sygedagpengesager over 52 uger, som Jobcenterets personale ikke har haft ressourcer til 
at færdiggøre. 
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4 - Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen vil udarbejde en særskilt budgetskabelon, som vil blive tilsendt 
kommunerne. Budgetskabelonen skal indgå i beskæftigelsesplanen.  
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Bilag 2: Resultatoversigt 2009 
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Bilag 3: Opgørelse fra UU over andelen af unge, der påbegynder en uddannelse 
umiddelbart efter afslutning af 9. eller 10. klasse 
 
UU og Mogens Schjødt, UU-leder, opgørelser viser for Hedensted Kommune i år at  
- 45,6% af eleverne i 9. kl. vælger 10. kl. inden de påbegynder en ungdomsuddannelse 
- 33,1% af eleverne i 9. kl. vælger en gymnasial ungdomsuddannelse i forlængelse af 9. kl. 
- 15,4%  af eleverne i 9. kl. vælger en erhvervsuddannelse umiddelbart i forlængelse af grundskolen 
- 2,3%  af eleverne i 9. kl. påbegynder en EGU/STU 
Altså 96,4& af eleverne i 9.kl. påbegynder 10. kl. eller en ungdomsuddannelse. 
De resterende 3,6% er på produktionsskole, erhvervsarbejde med uddannelsesperspektiv, udenlandsophold 
og ingen går ud til intet! 
  
Fra 10. kl. vælger eleverne i Hedensted således: 
- 41,9% vælger en erhvervsuddannelse 
- 41,9% påbegynder en gymnasial ungdomsuddannelse 
- 10,8% har valgt andet = produktionsskole, job med uddannelsesperspektiv, udenlandsophold m.m. 
- 5,4% har ikke udfyldt deres ansøgning pr. 15. marts - men det gør de pt. sammen med deres uu-vejleder 
Altså 83,8% går direkte i ungdomsuddannelse efter 10. kl. og ca. 12% vælger en "omvej" via 
job/udenlandsophold m.m. Sidstnævnte er usædvanligt højt, men hænger bl.a. sammen med vores indsats 
om job med uddannelsesperspektiv som en kvalificerende mellemstation før bevidst valg af 
ungdomsuddannelse, altså en udskydelse af uddannelsesvalget. 
  
Opgør man en afgangsårgang, som alle elever fra 10. kl. + andelen af elever fra 9. kl., der ikke går i 10.kl., 
SÅ PÅBEGYNDER 96% AF ALLE AFGANGSELEVER FRA 9.-10.KL. I 2010 EN UNGDOMSUDDANNELSE. 
Og det har de også gjort +/- 2pct.-point de sidste 10 år! 
Det tal ligner meget landstallene jvf. UVM egne statistikker 
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