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Ved indgangen til 2014 kendetegnes arbejdsmarkedet i Hedensted med faldende 

ledighed og lav ledighed for mange faggrupper – samtidig med et mindre fald i be-

skæftigelsen. På sigt forventes en lidt mere positiv beskæftigelsesudvikling, hvilket vil 

medføre behov for at øge arbejdsstyrken i Hedensted. 
 

 Ved udgangen af 2013 er antallet af beskæftigede lønmodtagere 190 personer 

lavere end i 2012, svarende til et beskæftigelsesfald på 1,0%.  

 I de seneste 4 år er beskæftigelsen faldet mest for kortuddannede og faglærte, 

mens beskæftigelsen er steget lidt for videregående uddannede. Samtidig er der 

tabt flest arbejdspladser inden for industrien. 

 Arbejdsstyrken er i de seneste 4 år faldet med 1.319 personer (-5,6%). Faldet har 

været størst for kortuddannede og faglærte, mens der er kommet lidt flere med vi-

deregående uddannelser. 

 Den geografiske mobilitet i Hedensted er høj. Hele 49% af de beskæftigede i 

Hedensted pendler til arbejde i en anden kommune, og 38% af arbejdspladserne i 

Hedensted er besat med indpendlere. 

 I de kommende 8 år forventes befolkningen i den erhvervsaktive alder at falde 

med 2,5% i Hedensted. Den demografiske udvikling er mere negativ i Hedensted 

end i andre dele af Østjylland.  

 Ledigheden er faldet med 6,9% i det seneste år i Hedensted, svarende til et fald 

på 62 ledige. Korrigeret for sæsonudsving er den aktuelle ledighed på det laveste 

niveau siden midten af 2009. 

 Ledigheden er højest for kvinder i aldersgruppen 30-39 år. I det seneste år er 

ledigheden kun steget for mænd i aldersgruppen 40-49 år, mens de øvrige grup-

per har haft et fald i ledigheden. Ledigheden er faldet mest for 30-39-årige mænd. 

 Blandt de forsikrede ledige er 3F den største gruppe. 3F og a-kassen for Journali-

stik, kommunikation og sprog har den højeste ledighed med over 6% af de forsik-

rede, mens DSA (sygeplejersker mv.) har den laveste med 1,1%. De ikke-forsik-

rede ledige er en relativ stor gruppe med i alt 102 ledige. I det seneste år er ledig-

heden næsten uændret blandt de ikke-forsikrede. 
 

Beskæftigelsesindsatsen står over for en række centrale udfordringer: 
 

Flere unge skal have en uddannelse 

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. Indsatsen kan med fordel tage udgangs-

punkt i følgende: 

 I december 2013 er der 670 offentlig forsørgede unge i Hedensted, hvoraf ½-

delen er kontanthjælpsmodtagere. Det svarer til, at 11,3% af de 16-29-årige i be-

folkningen er på offentlig forsørgelse. Andelen er lidt højere end gennemsnittet for 

regionen (10,5%). 

 I forbindelse med kontanthjælpsreformen er 82% (234 unge) visiteret til uddannel-

seshjælp, dvs. at de ikke har en uddannelse – mens 18% (50 unge) modtager 

kontanthjælp, da de har en uddannelse.    
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 De unge i Hedensted, som er visiteret i f.m. kontanthjælpsreformen, er fordelt på 

følgende kategorier: 3% åbenlys uddannelsesparat, 25% uddannelsesparat, 54% 

aktivitetsparat (uden uddannelse), 2% jobparat, 13% aktivitetsparat (med uddan-

nelse) og 3% uoplyst kategori. 

 Det er vigtigt at undgå, at de unge starter voksenlivet på offentlig forsørgelse. De 

unge, som debuterede på kontanthjælp som 18-årige for 4 år siden, var 48% af ti-

den på offentlig forsørgelse i 2013. Til sammenligning var de øvrige unge i sam-

me aldersgruppe i gennemsnit på offentlig forsørgelse 18% af året. 

 De unge, som afslutter grundskolen i Hedensted forventes i høj grad at få en 

uddannelse. Pba. de aktuelle uddannelsesmønstre forventes 93% af få en ung-

domsuddannelse, 56% en videregående uddannelse og 21% en lang videregå-

ende uddannelse om 25 år. I regionen som helhed er andelene h.h.v. 94%, 62% 

og 28%. 

 Hovedparten af de 15-17-årige i Hedensted er enten i gang med en uddannelse 

eller med forberedende aktiviteter. Kun ca. 2% er hverken i gang med uddannelse 

eller beskæftigelse. 

 Kun 24,0% af de elever der afsluttede grundskolen i Hedensted i 2013, tilmeldte 

sig en erhvervsuddannelse, mens 69,8% tilmeldte sig en gymnasial uddannelse. 

 Der er fortsat problemer med frafaldet på især erhvervsuddannelserne, hvor gen-

nemførelsesfrekvensen på regionalt niveau kun er på 55%. 

 Aktiveringsgraden for ungegruppen i Hedensted er samlet set på 43%. Det er den 

højeste aktiveringsgrad i regionen. De unge er aktiveret i uddannelse/opkvalific-

ering 28% af tiden og i virksomhedsrettet aktivering 15% af tiden. 
 

Langvarig offentlig forsørgelse – tværfaglig indsats 

Jobcentrene skal iværksætte en tværfaglig og sammenhængende indsats i f.h.t. per-

soner, som modtager offentlig forsørgelse over længere tid. Seneste tal om offentligt 

forsørgede viser: 

 Aktuelt er næsten 4.800 personer på offentlig forsørgelse i Hedensted, svarende 

til 17,1% af de 16-64-årige i befolkningen. 

 42% af de offentligt forsørgede har modtaget offentlig forsørgelse i over 3 år. 

Hovedparten af de langvarigt offentligt forsørgede er førtidspensionister, men der 

er også en betydelig gruppe kontanthjælpsmodtagere med over 3 års offentlig 

forsørgelse (211 personer).  

 315 personer i Hedensted har modtaget offentlig forsørgelse mellem 2 og 3 år og 

er dermed i ’risikogruppen’ for at blive langvarigt offentligt forsørget. ’Risikogrup-

pen’ har flere kvinder end mænd. Ca. 1/3-del er over 60 år, og 1/5-del er under 30 

år. Gruppen består af mange kontanthjælpsmodtagere (38%) og sygedagpenge-

modtagere (13%). 

 ’Risikogruppen’ har været aktiveret 44% af tiden (dvs. i den tid, hvor de har mod-

taget offentlig forsørgelse). Aktiveringsgraden er den 3. højeste i regionen. Regi-

onsgennemsnittet er på 33%. 



 

 

 

 

 

 

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND / KOMMUNEBESKRIVELSE 2014  3 

 

  

 

S
am

m
en

fa
tn

in
g 

 Reformen af førtidspension og fleksjob har nu virket i mere end 1 år. Der har 

været en stigning i antallet af ressourceforløb i Hedensted og samtidig har der 

været et markant fald i tilgangen til førtidspension og et fald i antal langvarigt for-

sørgede. Hedensted har i starten af 2014 det højeste antal ressourceforløb blandt 

kommunerne i Midtjylland. 
 

Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 

Indsatsen kan med fordel tage udgangspunkt i følgende: 

 I december 2013 var der 176 langtidsledige i Hedensted. Det svarer til, at 19,3% 

af de ledighedsberørte er langtidsledige. Andelen er markant lavere end regions-

gennemsnittet på 25,8%. 

 I det seneste år er antal langtidsledige faldet med 21%. Dog er antallet af lang-

tidsledige kontanthjælpsmodtagere fordoblet i det seneste år. 

 Risikoen for langtidsledighed er lavest for mænd i aldersgruppen 40-49 år og 

under 30 år og højest for kvinder i aldersgruppen 40-49 år. 

 26,3% af dagpengemodtagerne i Hedensted har mere end 1 års ledighed og er 

dermed udfaldstruede på sigt. Det svarer til 235 personer. Andelen er lidt under 

regionsgennemsnittet (27,8%) 

 Hedensted har relativt mange udfaldstruede i aldersgruppen 40-49 år og 50-59 år, 

samt medlemmer af KRIFA, HK og de selvstændige. 

 Aktiveringsgraden for langtidsledige dagpengemodtagere og niveauet for antal 

samtaler i Hedensted er en del højere end regionsgennemsnittet. Aktiveringsgra-

den og samtaleniveauet varierer for de forskellige grupper af langtidsledige i He-

densted. Dog ligger niveauet på et relativt højt niveau for alle grupper.  
 

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsat-

sen. Den virksomhedsrettede indsats og samarbejdet med virksomhederne er et cen-

tralt element i jobcentrenes indsats i f.h.t. at understøtte virksomhederne med at re-

kruttere arbejdskraft, opkvalificere ledige og medarbejdere og fastholde medarbejdere. 

Indsatsen er også en central del af reformerne af kontanthjælp, førtidspension og 

fleksjob samt sygedagpenge. Seneste tal om samarbejdet mellem virksomhederne og 

jobcentret viser følgende: 

 I 2013 havde 42,3% af virksomhederne i Hedensted et samarbejde med beskæf-

tigelsessystemet.  

 33,6% af virksomhederne samarbejdede med jobcenteret i Hedensted, og 18,6% 

havde et samarbejde med andre jobcentre. 

 Virksomhedernes samarbejdsgrad i Hedensted er lidt højere end gennemsnittet 

for regionens virksomheder (41,5%) 

 Fra 2012 til 2013 er samarbejdsgraden i Hedensted faldet 3,5%-point. 

 Samarbejdsgraden i Hedensted er lavest for små virksomheder og størst for de 

store med mindst 100 ansatte. Fordelt på brancher, er samarbejdsgraden højest 

inden for ’Offentlig sektor’ (44%) og ’Industri’ (30%). 
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FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HEDENSTED 

 

Faktiske tal Udvikling Faktiske tal Udvikling

Hele befo lkning 1. januar 2013 (udv. 2005-2013) 45.868                    5,3% 1.272.510                4,9%

Befo lkning 16-66-årige 1. januar 2013 (udv. 2005-2013) 29.180                     4,9% 843.858                  4,2%

Prognose hele befo lkningen 2021 (udv. 2013 til 2021) 45.781                     -0,2% 1.315.932                3,4%

Prognose befo lkning 16-66-årige 2021 (udv. 2013 til 2021) 28.460                    -2,5% 846.909                  0,4%

Arbejdsstyrke 16-64-årige pr. 1. januar 2013 (udv. 2009-2013), herunder: 22.218                     -5,6% 602.985                  -4,1%

Grundsko leudd. 6.126                        -14,1% 136.587                   -14,7%

Gymnasial udd. 1.141                          -2,9% 54.587                    -0,3%

Erhvervsudd. 9.823                       -4,2% 220.538                  -5,9%

KVU 1.347                        2,1% 34.810                     5,1%

M VU 2.911                         0,7% 94.431                     1,6%

LVU 870                          13,9% 62.032                    16,6%

Prognose udvikling i arbejdsstyrken 2012-2021  (antal/udvikling i pct.) -247                         -1,0% 26.733                    4,2%

Antal ledige i december 2013 (udv. dec. 2012-dec. 2013) 839                          -6,9% 28.654                    -8,7%

Ledige i pct. af arbejdsstyrken (udv. i dec. 2012-dec. 2013 i %-point) 3,8% -0,3% 4,8% -0,4%

Antal lønmodtagere 4. kvt. 2013 - E-indkomst-fuldtidspersoner (udv. 4. kvt. 2012-4.kvt. 2013) 18.179                      -1,0% 479.048                  -1,0%

Antal beskæftigede 1. januar 2013 (RAS) (udv. 2012-2013) 23.013                     -0,7% 612.570                   -0,6%

Antal arbejdspladser 1. januar 2013 (RAS) (udv. 2012-2013) 19.098                     -0,2% 604.974                  -0,7%

Antal indpendlere 1. januar 2013 (RAS) (udv. 2012-2013) 7.254                       2,8% - -

Antal udpendlere 1. januar 2013 (RAS) (udv. 2012-2013) 11.169                       0,6% - -

Antal indpendliere i pct. af arbejdspladser 38,0% - - -

Antal udpendlere i pct. af beskæftigede 48,5% - - -

IN D SA T SEN  F OR  UN GE

Antal o ffentligt forsørgede unge december 2013 (udv. dec. 2012-dec. 2013) 670                          -2,0% 24.669                    -4,0%

Andel o ff. forsørgede i pct. af befo lkningen 16-29 år (udv. dec. 2012-dec.2013 i %-point) 11,3% -0,2% 10,5% -0,7%

Off. forsørgelse i 2013 for unge, der modtog kontanthjælp, som 18-årig i 2009 (pct. af året) 48% - 49% -

Off. forsørgelse i 2013 for øvrige unge (pct. af året) 18% - 12% -

Andel unge som tilmelder sig en ungdomsuddannelse efter grundskolen 93,8% - 91,8% -

Andel som tilmelder sig en erhvervsfaglig uddannelse efter grundsko len 24,0% - 19,7% -

Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få mindst en ungdomsudd. 93% - 94% -

Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få en videregående udd. 56% - 62% -

Andel af en 9. kl. årgang fra 2011, som forventes at få en lang videregående udd. 21% - 28% -

Aktiveringsgrad - uddannelse/opkvalificering i 2013 (udv. 2012-2013 i %-point) 28,2% 2,1% 22,9% -2,0%

Aktiveringsgrad - virksomhedsrettet aktivering i 2013 (udv. 2012-2013 i %-point) 15,2% -2,4% 10,5% -0,8%

Aktiveringsgrad i alt i 2013 (udv. 2012-2013 i %-point) 43,4% -0,3% 33,4% -2,8%

IN D SA T SEN  F OR  A T  B EGR ÆN SE LA N GVA R IG OF F . F OR SØR GELSE

Off. forsørgede i december 2013 (ekskl. efterløn) (udv. dec. 2012-dec. 2013) 4.778                       -1,0% 152.453                   -2,7%

Andel o ff. forsørgede i pct. af befo lkningen 16-64 år (udv.  dec. 2012-dec.2013 i %-point) 17,1% -0,1% 18,8% -0,6%

Andel o ff. forsørgede med under 1 års varighed (udv.  dec. 2012-dec.2013 i %-point) 38,0% -0,6% 32,5% -1,9%

Andel o ff. forsørgede med 1-2 års varighed (udv.  dec. 2012-dec.2013 i %-point) 12,2% -0,1% 11,5% 0,1%

Andel o ff. forsørgede med 2-3 års varighed (udv.  dec. 2012-dec.2013 i %-point) 7,6% 1,0% 7,2% -0,6%

Andel o ff. forsørgede med over 3 års varighed (udv.  dec. 2012-dec.2013 i %-point) 42,2% -0,2% 48,8% 2,4%

Tilgang til førtidspension i 2013 (udv. i tilgang 2012-2013) 54 -42,6% 2.194                        -42,4%

Antal personer i ressourceforløb i december 2013 61                              - 425                          -

IN D SA T SEN  F OR  A T  B EGR ÆN SE LA N GT ID SLED IGH ED EN

Langtidsledige i december 2013 (udv. dec. 2012-2013), herunder: 176                           -20,7% 7.984                       -17,0%

-Langtidsledige dagpengemodtagere (udv. dec. 2012-dec. 2013) 108                           -42,6% 4.441                        -46,4%

-Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (udv. dec. 2012-dec. 2013) 68                             100,0% 3.543                       165,0%

Andel langtidsledige i pct. af ledighedsberørte i december 2012 (udv.  dec. 2012-dec.2013 i %-point) 19,3% -1,2% 25,8% -0,4%

Aktiveringsgrad for dagpengemodtagere med over 1 års ledighed i dec. 2013 37,5% - 28,9% -

Gns. antal samtaler for dagpengemodtagere med over 1 års ledighed i dec. 2013 9,0 - 7,7 -

VIR KSOM H ED SKON T A KT EN

Andel virksomheder i komm. med samarbejde med beskæftigelsessystemet (udv. 2012-2013 i %-point) 42,3% -3,5% 41,5% 0,0%

Andel virksomheder i komm. med samarbejde med det lokale jobcenter (udv. 2012-2013 i %-point) 33,6% -3,8% 35,9% 0,9%

Andel virksomheder i komm. med samarbejde med andre jobcentre (udv. 2012-2013 i %-point) 18,6% -2,4% 15,5% -0,8%

B EF OLKN IN G OG A R B EJD SST YR KE

H ED EN ST ED M ID T JYLLA N D

Note: Beskæftigelsen er dels opgjort som 'lønmodtagerbeskæftigelsen' (E-indkomst) og dels beskæftigelsen fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). 
Lønmodtagerbeskæftigelsen går frem til 4. kvt. 2013 og er mere aktuel end RAS, som går frem til 1. januar 2013. Lønmodtagerbeskæftigelsen kan dog ikke opdeles på brancher og 
uddannelse mv. RAS dækker både selvstændige og lønmodtagere og opgøres i personer, mens lønmodtagerbeskæftigelsen kun dækker lønmodtagere og opgøres i fuldtidspersoner. 
Dvs. at de to  statistikker ikke er fuldt ud sammenlignelige.
Arbejdsstyrkeprognosen er udarbejdet med SAM -K/LINE-modellen v. Region M idtjylland.

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og DREAM
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Tilsvarende var 7.254 af de ansatte på arbejdspladserne i Hedensted indpendlere, som var 

bosat i en anden kommune og pendlede til arbejde i Hedensted. Det svarer til, at 38% af 

arbejdspladserne i Hedensted er besat med indpendlere. Der er flere brancher i Hedensted 

med relativt mange indpendlere. Over 4 ud af 10 arbejdspladser er besat af indpendlere 

inden for brancherne: ’Handel og transport’, ’Finansiering og forsikring’, ’Information og 

kommunikation’, ’Industri mv.’ og ’Bygge og anlæg’. 

 
TABEL 2. BESKÆFTIGEDE, ARBEJDSPLADSER OG PENDLING I HEDENSTED FORDELT PÅ BRANCHER 

1.1.2013 

 
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk  

 

Pendlingen til og fra Hedensted kendetegnes ved størst pendling mellem Hedensted, Hor-

sens, Vejle og Aarhus. Disse tre kommuner står for ¾-dele af både indpendlingen og ud-

pendlingen til/fra Hedensted. 

 
TABEL 3. TOP 10 INDPENDLINGS- OG UDPENDLINGSKOMMUNER FOR HEDENSTED 1.1.2013 

 
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk  

 

Befolkningen i den erhvervsaktive alder falder på sigt 

Befolkningstallet i Hedensted er de seneste otte år steget 5,3%, svarende til en fremgang på 

2.319 personer. I de kommende år forventes det samlede befolkningstal at være næsten 

uændret med et lille fald på 0,2%. I de enkelte aldersgrupper forventes især vækst i befolk-

ningen i aldersgruppen 67 år og derover, mens der forventes færre personer i befolkningen 

under 50 år.  

B eskæft-
igede

Ind-
pendling

Ud-
pendling

A rbejds-
pladser

A ndel 
arb.pladser 
besat med 

indpendlere

A ndel 
beskæft igede, 
so m pendler 

ud af  
ko mmunen

Landbrug, skovbrug og fiskeri 1.011                   130                    172                    969                   13% 17%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 4.805                1.809                 2.249                4.365                41% 47%

Bygge og anlæg 1.810                  672                   786                   1.696                 40% 43%

Handel og transport mv. 5.702                1.913                  3.148                 4.467                43% 55%

Information og kommunikation 439                   58                      355                   142                    41% 81%

Finansiering og forsikring 342                   73                      240                   175                    42% 70%

Ejendomshandel og udlejning 419                    42                      160                    301                    14% 38%

Erhvervsservice 1.674                 469                   785                   1.358                 35% 47%

Offentlig administration, undervisning og sundhed 6.017                 1.973                 2.956                5.034                39% 49%

Kultur, fritid og anden service 690                   115                     318                    487                   24% 46%

Uoplyst aktivitet 104                    -                    -                    104                    0% 0%

I a lt 23.013       7 .254        11.169        19.098       38% 49%

R ang:
Indpendlings-

ko mmune

A ntal 
indpendlere

til 
H edensted

Udpendlings-
ko mmune

A ntal 
udpendlere

fra 
H edensted

1. Horsens 2.682 Horsens 4.161                       

2. Vejle 2.242 Vejle 3.489                     

3. Aarhus 409 Aarhus 773                         

4. Fredericia 198 Kolding 415                          

5. Kolding 193 Fredericia 329                         

6. Skanderborg 186 Skanderborg 237                         

7. Ikast-Brande 166 Ikast-Brande 234                         

8. Silkeborg 142 Billund 203                         

9. M iddelfart 91 Silkeborg 111                            

10. Odder 74 København 99                           
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MÅL 1: FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE 

Ministerens 1. mål er, at jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og 

gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 

Flere unge skal have en uddannelse 

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på, at sikre implementeringen af 

kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegyn-

der, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med 

komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter 

får den nødvendige hjælp og støtte. 

 

Der skal gøres en ekstra indsats for at flere unge tager en uddannelse. Jobcentrene skal 

derfor sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompe-

tencegivende uddannelse. Det vil bidrage til, at flere unge får erhvervsmæssige kvalifikatio-

ner og kompetencer, der øger deres muligheder for at få en bedre tilknytning til arbejdsmar-

kedet på sigt.  

 

Unge på offentlig forsørgelse 

I Hedensted var der 670 unge på offentlig forsørgelse i december 2013. Det svarer til, at 

11,3% af alle unge i aldersgruppen 16-29 år var på offentlig forsørgelse. Andelen af unge på 

offentlig forsørgelse i Hedensted er lidt højere end gennemsnittet for regionen, som er på 

10,5%. 

 

Ungegruppens i Hedensted har næsten samme fordeling på ydelsesgrupper som i regionen. 

 
TABEL 5. OMFANGET AF OFFENTLIGT FORSØRGEDE UNGE I HEDENSTED OG MIDTJYLLAND I DECEMBER 

2013 OG UDVIKLINGEN SENESTE ÅR (FULDTIDSPERSONER) 

 
Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Note: Andel 16-29-årige er andel af befolkningen i aldersgruppen 16-29 år i 4. kvartal 2013, som er på en af de angiv-

ne offentlige ydelser. 

 

I det seneste år – fra december 2012 til december 2013 – er antallet af unge på offentlig 

forsørgelse i Hedensted faldet 2,0%. Faldet har antalsmæssigt været størst for dagpenge-

Antal
personer

Andel
16-29 år

Udvikling 
seneste år

Andel
16-29 år

Udvikling 
seneste år

Dagpengemodtagere 126                    2,1% -12,5% 2,4% -10,2%

Kontanthjælpsmodtagere 303                   5,1% 5,9% 5,2% 0,4%

KTH - M atch 1 46                      0,8% -16,4% 1,2% -3,7%

KTH - M atch 2 203                   3,4% 2,0% 3,3% 6,6%

KTH - M atch 3 29                      0,5% 11,5% 0,6% -18,8%

Øvrige KTH. 25                      0,4% 316,7% 0,0% 1,1%

Revalidering 27                      0,5% -12,9% 0,2% -21,7%

Forrevalidering 46                      0,8% 43,8% 0,2% 0,8%

Sygedagpenge 64                      1,1% -20,0% 0,9% -10,5%

Ledighedsydelse 4                        0,1% -33,3% 0,1% 26,4%

Fleksjob 16                       0,3% -5,9% 0,2% 3,8%

Førtidspension 84                      1,4% -4,5% 1,2% -4,4%

F o rsø rgede i a lt 670           11,3% -2,0% 10,5% -4,0%

H edensted M idt jylland
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modtagere og sygedagpengemodtagere, mens der samlet set er kommet flere kontant-

hjælpsmodtagere – dog ikke i matchgruppe 1 (dvs. jobklare jf. de ’gamle’ matchkategorier). 

 

Visitation af unge under 30 år efter kontanthjælpsreformen 

Kontanthjælpsreformen medfører pr. 1. januar 2014, at unge under 30 år visiteres til ud-

dannelseshjælp, hvis de ikke har en uddannelse. Unge under 30 år med uddannelse kan 

fortsat søge om kontanthjælp. 

 

 Uddannelseshjælp: 

Unge under 30 år, der hverken har gennemført en erhvervsuddannelse, en erhvervs-

grunduddannelse (egu) eller en videregående uddannelse visiteres efter 1. januar til 

uddannelseshjælp. For unge under 30 år uden uddannelse er det grundlæggende for-

mål med reformen, at de skal tage en uddannelse. 

Gruppen af unge uden uddannelse skal visiteres tidligt og grundigt i jobcenteret og op-

deles i tre grupper: (I parentesen fremgår antal fuldtidspersoner i de tre visitationskate-

gorier i Hedensted i februar 2014) 

o Åbenlys uddannelsesparate (9) 

o Uddannelsesparate (71) 

o Aktivitetsparate (152) 

o Uoplyst (2) 

o Uddannelseshjælp i alt (234) 

  

 Kontanthjælp: 

Unge under 30 år, med en erhvervskompetencegivende uddannelse, visiteres som 

jobparat eller aktivitetsparat. (I parentesen fremgår antal fuldtidspersoner i de to visitati-

onskategorier i februar 2014) 

o De jobparate er dem, der vurderes at komme i arbejde inden for en kortere perio-

de (7) 

o De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for 

en kortere periode. Det kan skyldes faglig, sociale eller helbredsmæssige proble-

mer. (37) 

o Uoplyst (6) 

o Kontanthjælp under 30 år i alt (50)    

 

I Hedensted er der i alt 284 unge under 30 år på enten uddannelseshjælp eller kontant-

hjælp i februar 2014. Til sammenligning var antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i 

Hedensted før kontanthjælpsreformen på 303 (se tabel 5). 

 

Nedenstående figur viser fordelingen af unge, som modtager uddannelseshjælp eller kon-

tanthjælp i Hedensted og i regionen som helhed i februar 2014.  

 

Figuren viser, at 82% af gruppen er uden uddannelse og derfor er visiteret til uddannelses-

hjælp. Andelen svarer næsten til regionsgennemsnittet på 84%. 
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Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 

Andelen af elever, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er væsentligt høje-

re for de gymnasiale uddannelser end de erhvervsfaglige.4  

 

■ Samlet set forventes 88% af de elever, der påbegynder en gymnasial uddannelse i 

Midtjylland, at gennemføre uddannelsen. 

 

■ For de erhvervsfaglige uddannelser opdeles gennemførelsesprocenten på h.h.v. grund-

forløbet og hovedforløbet:  

På grundforløbet forventes 75% af de elever, der påbegynder et grundforløb på en er-

hvervsuddannelse i Midtjylland, at gennemføre grundforløbet.  

På hovedforløbet er den tilsvarende gennemførelsesfrekvens på 80% blandt de elever, 

der påbegynder et hovedforløb. 

Den samlede gennemførelsesfrekvens for alle erhvervsuddannelsesinstitutioner i 

Midtjylland er på 55% i 2012. 

 

■ Ud over frafaldet på selve uddannelsen, er der en udfordring i f.h.t. praktikpladser på 

mange erhvervsuddannelser. Tallene for hele regionen viser, at 51% af eleverne i 

Midtjylland i 2011 har en ordinær praktikaftale 10 måneder efter, de har afsluttet deres 

grundforløb. Derudover er der 7% i skolepraktik og 8%, der har mistet en praktikplads. 

Det betyder, at kun 66% af de elever, der har gennemført grundforløbet ved en er-

hvervsuddannelse i Midtjylland, har eller har haft, mulighed for at gennemføre hovedfor-

løbet.  

 

Det er ikke muligt at belyse gennemførelsesfrekvensen for unge i deres bopælskommune. 

Dog er det muligt at give en indikator på de lokale forhold ved at se på gennemførelsesfre-

kvensen på de uddannelsesinstitutioner, der er lokaliseret i kommunen eller i nærheden af 

kommunen. I Hedensted er gennemførelsesfrekvensen på de enkelte uddannelsesinstitutio-

ner følgende: 

 

■ Tørring Gymnasium 90% 

■ Vejlefjordskolen 84% 

■ Øvrige skoler i nærheden – dog uden for kommunen: 

o Horsens Gymnasium 94% 

o Horsens HF og VUC 75% 

o Horsens Statsskole – Gymnasium og HF-Kursus 86%  

o Learnmark Horsens 49% 

o Bygholm Landbrugsskole 85% 

o Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 67% 

 

                                                           

 

 
4 Kilden til dette afsnit er Region Midtjyllands Nulpunktsanalyse 2013 om ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. 

Forventet gennemførelse på de enkelte ungdomsuddannelser er beregnet af Undervisningsministeriet.  
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Fokusområder 

Der er fortsat alt for mange unge på offentlig forsørgelse i Midtjylland – og alt for mange 

unge gennemfører ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er derfor afgøren-

de at have fokus på: 

■ En forebyggende indsats for de 15-17-årige, så de helt unge påbegynder en uddannelse 

i stedet for at søge uddannelseshjælp, når de fylder 18 år. 

■ Et styrket samarbejde mellem jobcentret, Ungdommens Uddannelsesvejledning, andre 

kommunale forvaltninger og uddannelsesinstitutionerne om en tværgående og helheds-

orienteret indsats for den enkelte unge. 

■ En tidlig, aktiv indsats for unge uden uddannelse, så de hurtigst muligt kommer fra of-

fentlig forsørgelse og i uddannelse. Herunder er det vigtigt at vejlede de unge til at se al-

le muligheder for uddannelse – inden for både det faglærte område og de videregående 

uddannelser. 

■ En motiverende indsats i forhold til de 25-29-årige, så også denne gruppe kommer i 

uddannelse.  

■ Forebygge frafald fra uddannelserne. 

■ En tidlig, aktiv indsats for de unge, der har gennemført en uddannelse – med fokus på 

job og faglig og geografisk mobilitet. 

■ Et styrket samarbejde med virksomhederne om praktikforløb for ikke-uddannelsesparate 

unge, lærepladser til unge, som er i gang med en erhvervsuddannelse, virksomheds-

praktik, jobrotation og ikke mindst ordinære job til de unge. 
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MÅL 2: LANGVARIG OFFENTLIG FORSØRGELSE – EN TVÆRFAGLIG IND-

SATS 

Ministerens 2. mål er, at jobcentrene skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats 

i f.h.t. personer, som modtager offentlig forsørgelse over længere tid. Den hidtidige indsats 

om at nedbringe tilgangen til førtidspension udbredes, så indsatsen rettes mod alle med 

risiko for at blive, eller som allerede er langtidsforsørgede. 

 

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig 

og sammenhængende indsats 

Målet skal understøtte implementeringen af både reformen af førtidspension 

og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kom-

munerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende 

indsats, så den enkelte borger bliver hjulpet med en tilknytning til arbejds-

markedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en 

tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, 

ligesom målet vil gavne integrationen, idet ikke-vestlige indvandrere er 

overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgel-

se. 

 

 

Færre offentligt forsørgede i Hedensted 

Ved udgangen af 2013 er der i alt næsten 4.800 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i 

Hedensted. Det svarer til 17,1% af befolkningen i aldersgruppen 16-64 år. Niveauet for of-

fentligt forsørgede i Hedensted er lidt under gennemsnittet for regionen. I det seneste år er 

antallet af offentlig forsørgede faldet 1,0% i Hedensted og 2,7% i regionen som helhed. 

 
TABEL 6. OMFANGET AF OFFENTLIGT FORSØRGEDE I HEDENSTED OG MIDTJYLLAND I DECEMBER 2013 OG 

UDVIKLINGEN SENESTE ÅR  

 
Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Note: Særlig uddannelsesydelse er for november 2013. Særlig uddannelsesydelse og Ressourceforløb er indført i 

2013, hvilket medfører, at der ikke kan beregnes en udvikling i f.h.t. 2012. Andel 16-64-årige er andel af befolkningen i 

aldersgruppen 16-64 år i 4. kvartal 2013, som er på en af de angivne offentlige ydelser. 

Antal
personer

Andel
16-64 år

Udvikling 
seneste år

Andel
16-64 år

Udvikling 
seneste år

Dagpengemodtagere 675                       2,4% -16,5% 2,6% -22,9%

Særlig uddannelsesydelse (nov.) 49                         0,2% - 0,3% -

Kontanthjælpsmodtagere 732                       2,6% 11,6% 3,5% 5,9%

KTH - M atch 1 144                        0,5% 14,3% 0,8% 11,2%

KTH - M atch 2 482                       1,7% 17,3% 2,1% 9,9%

KTH - M atch 3 77                         0,3% -27,4% 0,6% -9,5%

Øvrige KTH. 29                         0,1% 123,1% 0,0% -19,1%

Revalidering 120                        0,4% -4,8% 0,3% -8,5%

Forrevalidering 47                         0,2% 46,9% 0,1% -4,0%

Sygedagpenge 744                       2,7% -7,0% 2,3% -7,5%

Ledighedsydelse 140                        0,5% 0,0% 0,6% -4,8%

Ressourceforløb 55                         0,2% - 0,0% -

Fleksjob 732                       2,6% 0,7% 2,1% 7,3%

Førtidspension 1.484                    5,3% -3,6% 6,9% -2,4%

F o rsø rgede i a lt 4 .778          17,1% -1,0% 18,8% -2,7%

M idt jyllandH edensted
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Fokusområder 

Reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet betyder, at de mest udsatte skal have en 

helt ny indsats og hjælp til at komme videre i livet med det formål, at flest muligt får en plads 

på arbejdsmarkedet og bliver i stand til at forsørge sig selv. 

 

Jobcentrene i Midtjylland har implementeret reformen i løbet af 2013, men det er afgørende, 

at der fortsat er fokus på: 

■ Et styrket samarbejde mellem jobcentret, andre kommunale forvaltninger, de praktise-

rende læger, det psykiatriske og det somatiske system om en tidlig, tværfaglig og sam-

menhængende indsats for den enkelte. 

■ Brugen af ressourceforløb – herunder målet for ressourceforløbet og aktiviteterne i forlø-

bet. 

■ En særlig indsats for unge på kanten af arbejdsmarkedet. 

■ En særlig indsats for personer, der har modtaget offentlig forsørgelse i lang tid eller er i 

risikogruppen for at blive langvarigt offentligt forsørget. 

■ Et styrket samarbejde med virksomhederne om indsatsen for sygemeldte medarbejdere, 

personer med mulighed for at arbejde i fleksjob og praktikforløb for udsatte personer. 
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■ Den gennemsnitlige aktiveringsgrad i Hedensted er relativ høj for alle grupper – undtaget 

mænd i aldersgruppen 40-49 år. Aktieringsgraden er højest for mænd over 60 år (41,4%) 

og lavest for mænd i aldersgruppen 40-49 år (29,5%).  

■ Inden for de 4 største a-kasser er aktiveringsgraden på samme niveau og varierer kun 

fra 36,6% for ledige fra HK til 38,9% for ledige fra KRIFA. 

■ Det gennemsnitlige antal samtaler er på et relativt højt niveau for alle grupper. Ledige 

inden for HK for i gennemsnit flest samtaler (10,6), mens kvinder under 30 år (7,8) og 

mænd i aldersgruppen 30-39 år (7,9) får færrest samtaler.  

 

Fokusområder 

Selv om langtidsledigheden er faldet støt, er det fortsat centralt at have fokus på: 

■ Screening af ledige, så jobcentrene tidligt kan spotte de ledige, der har behov for en 

særlig indsats for ikke at blive langtidsledige. 

■ Dialog med ledige baseret på blandt andet: 

o Personlig og engageret kontakt. 

o Hjælp til selvhjælp. 

o Hjælp til at netværke. 

■ En tidlig og aktiv indsats. 

■ De gode erfaringer fra akut-perioden med en personlig jobformidler og en håndholdt 

indsats. 

■ En særlig indsats for de unge, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

■ Et godt samarbejde med virksomhederne, så jobcentrene kender virksomhedernes ar-

bejdskraft- og kompetencebehov og kan vejlede de ledige mod disse områder. 

■ Et synligt jobmarked, hvor jobåbningerne er synlige for alle. 

■ Faglig og geografisk mobilitet blandt de ledige. 
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MÅL 4: VIRKSOMHEDSKONTAKTEN 

Ministerens 4. mål er, at jobcentrene skal styrke virksomhedskontakten: 
 

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne og levere en 

proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og 

opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. 

 

 

Virksomhedskontakten er et centralt element i indsatsen i jobcentrene. Dels skal jobcentre-

ne gennem deres serviceberedskab samarbejde med virksomhederne om rekruttering af 

arbejdskraft, opkvalificering af ledige og medarbejdere og fastholdelse af medarbejdere. Og 

dels er den virksomhedsrettede indsats og samarbejdet med de lokale virksomheder en 

central del af reformerne af kontanthjælp, førtidspension og fleksjob samt sygedagpenge. 

 

Samarbejdet med virksomhederne opgøres som en samarbejdsgrad, der viser hvor stor en 

andel af virksomhederne i en kommune, der samarbejder med beskæftigelsessystemet6. 

 

4 ud af 10 virksomheder i Hedensted samarbejder med jobcentrene 

I 2013 havde 42,3% af virksomhederne i Hedensted et samarbejde med beskæftigelsessy-

stemet. 33,6% af virksomhederne samarbejdede med jobcentret i Hedensted, og 18,6% af 

virksomhederne havde et samarbejde med andre jobcentre. Det betyder, at Jobcenter He-

densted selv varetog størstedelen af kontakten til virksomhederne i kommunen. 

 

Udviklingen fra 2012 til 2013 viser, at samarbejdsgraden i Hedensted er faldet 3,5%-point. 

Andelen af virksomheder, der samarbejder med det lokale jobcenter, er faldet 3,8%-point, 

mens andelen, der samarbejder med andre, er faldet 2,4%-point. 

 

Samarbejdsgraden i Hedensted er lidt over niveauet i regionen som helhed, hvor 41,5% af 

virksomhederne samarbejdede med beskæftigelsessystemet i 2013. Udviklingen fra 2012 til 

2013 er lidt mere negativ i Hedensted end i regionen, hvor samarbejdsgraden i 2013 var på 

niveau med 2012. 

 

Sammenlignet med de øvrige jobcentre i Midtjylland er samarbejdsgraden højere end gen-

nemsnittet – dog kun i f.ht. virksomhedernes samarbejde med andre jobcentre, mens sa-

marbejdsgraden er lidt under gennemsnittet for det lokale jobcenter.. 

 

  

                                                           

 

 
6 Alle typer af samarbejde i form af løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlingeforløb, jobrotationsvikarer, skånejob, 

fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor og personlig assistance indgår i målingen. Den service, som ydes i forbindelse 

med eksempelvis rekruttering, indgår ikke i målingen. 
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Fordelt på brancher blev der i samme periode oprettet flest løntilskuds- og virksomhedsprak-

tikpladser i virksomheder i den offentlige sektor (44%), inden for industri (30%) og Handel 

(29%). 

 

I hele Midtjylland var andelen af arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikplad-

ser i samme periode 27%. Sammenlignet med regionsgennemsnittet havde Hedensted især 

et større samarbejde med de mellemstore virksomheder med 50-99 ansatte og virksomhe-

der inden for transportsektoren. 

 

Fokusområder 

Jobcentrene i Midtjylland har styrket fokus på virksomhedskontakten i løbet af 2013 og 

2014, og mange har fastlagt en strategi for den virksomhedsrettede indsats. Men det er 

fortsat centralt at have fokus på: 

■ Et beredskab med en professionel og serviceorienteret indsats over for den enkelte 

virksomhed. 

o Virksomhederne skal vide, hvilken service de kan forvente. 

o Hurtig og fleksibel reaktion på virksomhedernes henvendelser.  

■ Kendskab til virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov. 

■ Viden om de lediges kvalifikationer og jobcentrets redskaber og tilbud. 

■ Gennemsigtighed på arbejdsmarkedet ved at afdække og synliggøre ledige job. 

■ Samarbejde med flere virksomheder. 

■ Samarbejde på tværs af jobcentrene, så virksomhederne sikres et ensartet serviceni-

veau. 

■ Et regionalt service- og paradoksberedskab, der følger udviklingen på arbejdsmarkedet 

og spotter paradoksproblemer eller mangel på arbejdskraft. 

 


