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1.0 Indledning 
 
Jobcenter Hedensteds største beskæftigelsespolitiske udfordring er den tiltagende mangel på 
arbejdskraft. Hedensted har, med en rekordlav ledighed på kun 0,9 % (april 2008), den laveste 
ledighed i den midtjyske region. Dette har gennem længere tid betydet en udbredt mangel på 
arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, inden for en række brancheområder. Samtidig 
forventes antallet af arbejdspladser i og omkring Hedensted fortsat at stige i de kommende år. 
Det er vigtigt, at væksten i de private virksomheder i Hedensted området ikke bremses af 
mangel på arbejdskraft. Tilsvarende er det vigtigt, at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft 
til løsning af offentlige service- og omsorgsopgaver, og at flaskehalsproblemer ikke lægger en 
dæmper på virksomhedernes vækstmuligheder. Jobcenter Hedensted skal derfor øge 
arbejdskraftudbuddet ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, udvide arbejdsstyrken, reducere 
sygefraværet samt få ledige hurtigere i job. 
 
Arbejdsstyrken udvides ved, at de borgere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, bringes 
tættere på, og ind i, arbejdsstyrken. Her vil der specielt skulle sættes fokus på gruppen af 
kontanthjælpsmodtagere ved at: Etablere individuelt tilrettelagte indslusningsforløb for de 
svageste ledige i virksomhederne og intensivere indsatsen for det stigende antal borgere på 
sygedagpenge. Derudover skal Jobcenter Hedensted søge at sikre, at flere unge får en ordinær 
uddannelse for at kunne matche det fremtidige arbejdsmarkeds krav og behov. 
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2.0 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Hedensted 
 
2.1 Fakta om arbejdsmarkedet i Hedensted 

 
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Kommunebeskrivelse for Hedensted kommune/2008 
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2.2 Den demografiske udvikling på arbejdsmarkedet i Hedensted 
 
Den demografiske udvikling stiller beskæftigelsesindsatsen i Hedensted over for en række store 
udfordringer og muligheder. 

 
Befolkningen i Hedensted er i de seneste 10 år vokset betragteligt. Aktuelt er Hedensted den 
kommune i Region Midtjylland, hvor befolkningen er vokset mest - målt i perioden fra 2005 til 
2008. Væksten i befolkningen har særligt fundet sted blandt personer i den erhvervsaktive alder 
(16-66 år). Arbejdsstyrken i Hedensted er derfor vokset med 1.529 personer de seneste 10 år, 
svarende til 6,9 %. I løbet af det seneste år har Hedensted haft regionens næststørste stigning i 
arbejdsstyrken. 

 
Den positive vækst i befolkningen i Hedensted forventes at fortsætte i de kommende år, men til 
forskel fra de foregående år, forventes en større del af væksten blandt de 67-årige og ældre. Den 
lavere vækst i antallet af personer i den erhvervsaktive alder betyder, at arbejdsstyrken i 
Hedensted kun forventes at vokse med 2,6 % i de kommende 10 år. Den forventede vækst skal 
dog ses i lyset af, at arbejdsstyrken i Region Midtjylland i samme periode forventes at falde med 
0,1 %. 

 
Allerede inden for de næste år forventes det, at nogle af de store årgange trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet. Der er forholdsvis få unge til at overtage de job, som efterlades. Udviklingen 
kan medføre mangel på arbejdskraft både på kort og længere sigt. 

 
På nuværende tidspunkt er ledigheden i Hedensted Kommune rekordlav med 0,9 % (april 2008), 
hvilket er den laveste ledighed i hele Region Midtjylland. Der har derfor gennem længere tid 
været udbredt mangel på arbejdskraft i Hedensted og omegn med bestemte kvalifikationer, 
inden for en række brancheområder. Aktuelt er der mange ubesatte stillinger i Hedensted, 
svarende til 2,2 % af arbejdspladserne. Antallet af ubesatte stillinger er højest inden for 
erhvervsområderne transport, jern- og metal, byggefagene samt administration og salg. Manglen 
på arbejdskraft er udbredt inden for mange erhvervsområder i Hedensted og ikke kun 
koncentreret til enkeltstående brancher. 

 
Samtidig forventes antallet af arbejdspladser i og omkring Hedensted fortsat at stige i de 
kommende år, herunder inden for forretningsservice, bygge- og anlæg, transport og dele af 
industrien. Udviklingen tyder derfor på, at det lave ledighedsniveau vil fortsætte i Hedensted, og 
at virksomhederne fortsat kan få svært ved at rekruttere bestemte typer af arbejdskraft.  

 
Effekterne af globalisering og teknologisk udvikling gør, at der hvert år nedlægges og etableres 
et stort antal job. Men de nye job som opstår, stiller oftest større krav til kompetencer, end de 
job som forsvinder.  

 
Endvidere bør de kommende års gode jobmuligheder udnyttes til at sikre 
arbejdsmarkedstilknytning for de grupper af ledige i Hedensted, der gennem flere år har stået 
uden for arbejdsmarkedet. 

 
Det bliver derfor centralt, at beskæftigelsesindsatsen i Hedensted i 2009 indrettes til at håndtere 
ovenstående udfordringer – både de kortsigtede og de langsigtede. 
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2.3 Analyse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Hedensted 
 

• Flaskehalsbekæmpelsen – udbredt mangel på arbejdskraft 
Aktuelt meldes om flaskehalse inden for byggefagene, jern og metal, plejesektoren, 
sundhedsvæsenet, transportbranchen med flere. Efterspørgslen retter sig i Hedensted 
Kommune mod såvel faglært, som ufaglært arbejdskraft. På lidt længere sigt er der stigende 
risiko for mangel på arbejdskraft, med flere flaskehalse til følge, på grund af den 
demografiske udvikling, som medfører en stor aldersbetinget afgang fra arbejdsmarkedet. I 
Hedensted er 26,4 % af de beskæftigede 50 år eller ældre. I de større brancher er 
aldersstrukturen mest skæv, f.eks. ligger andelen af 50-årige og ældre helt oppe på 45,8 % af 
de ansatte inden for Offentlig administration. 
 
• Stigende antal arbejdspladser 
Antallet af arbejdspladser i Hedensted er fra 2006 til 2007 øget med 1.056, hvilket er en 
stigning på 5,4 %. Dette er den næststørste stigning i regionen. I de kommende år forventes 
stigningen at fortsætte. Den forudses at være størst inden for forretningsservice og i 
detailhandlen. Der forventes en mindre tilbagegang i  Bygge- og anlægsbranchen samt i 
Jern- og metalindustrien. Beskæftigelsen vil dog forsat ligge på et højt niveau i begge 
brancher. 
Hedensted kommune oplever stor efterspørgsel på erhvervsgrunde fra virksomheder, som 
ønsker at etablere sig i kommunen 
 
• Arbejdsstyrkens størrelse og erhvervsfrekvens 
Indtil 2018 forventes arbejdsstyrken at stige med 2,6 % i Hedensted, mens den falder med 
0,1 % i hele regionen. Selv om Hedensted ikke har problemer med en faldende 
arbejdsstyrke, er en indsats for at udvide arbejdsstyrken i kommunen fortsat nødvendig, for 
at imødekomme manglen på arbejdskraft og den stigende beskæftigelse. Der skal sættes 
særlig fokus på at inddrage de ledige, der står uden for, eller på kanten af arbejdsmarkedet. 
Dels ved at bremse tilgangen til grupper uden for arbejdsstyrken ved en tidlig indsats (de 
statslige målgrupper), dels ved straks-henvisning/aktivering af 
kontanthjælpsansøgergruppen. Der skal endvidere sættes fokus på, at personer med anden 
etnisk baggrund end dansk integreres på arbejdsmarkedet. 
 
Arbejdsstyrkens erhvervsfrekvens er med 84,3 % den højeste i regionen, hvor den 
gennemsnitlige erhvervsfrekvens er 79,8 %. 
 
• Færre i arbejdskraftreserven 
Fra december 2006 til december 2007 er arbejdskraftreserven i Hedensted reduceret med 
57,3 %. Reduktionen er et udtryk for en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Hedensted. 
Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere udgør i februar 2008 23,8 % af de 
ledighedsberørte og for personer på kontant- og starthjælp 42,5 %. Disse procentsatser er 
udtryk for, at efterspørgslen på arbejdskraft fra virksomhederne i Hedensted næppe kan 
efterkommes med den nuværende arbejdskraftreserve. 
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• Overledighed blandt kvinder 
Blandt de arbejdsmarkedsparate ledige er der en overrepræsentation af kvinder især i 
aldersgruppen 16 til 24 årige hvor de udgør 66,7% og aldersgruppen fra 30 til 39 år, hvor de 
udgør 65%. Der har dog været en faldende tendens i kvindeledigheden gennem 07 idet 
antallet af ledige kvinder er faldet med 61,7% hvor det for mændene er et fald på 31,1%. 
Ledighedsprocenten for kvinder var feb. 08 på 1 medens den for mænd var 0,7. Det var et 
mål i Beskæftigelsesplan 07 at nedbringe kvindernes andel af ledigheden og dette er opnået 
gennem en generel intensiv kontakt med jobfokus og ikke ved en specielt målrettet indsats 
mod denne gruppe. Jobcentret vurderer, at der ikke vil være behov for specielle tilbud til 
denne målgruppe i 09. 
 
• Stigning i antallet af sygedagpengemodtagere  
Ifølge egne opgørelser steg antallet af personer, der modtog sygedagpenge over 4 uger, fra  
686 til 807 personer i perioden december 2006 til december 2007. En stigning på 23,7 %. 
Der er altså tale om en meget stor stigning og Jobcenteret vil fremover styrke indsatsen for 
at nedbringe sygefraværet. 
 
Den generelle udvikling på landsplan er, at der bliver flere og længere sygedagpengeforløb. 
Hedensted Kommune har regionens laveste ledighed og en af landets højeste 
beskæftigelsesprocenter. Det vil sige at en stor del af de svageste ledige er i arbejde og de 
har en højere sygefraværsprocent. Det øgede pres på sygedagpengeområdet må blandt andet 
ses som en konsekvens af den stigende beskæftigelse. 

 
• Lavt uddannelsesniveau – mange kortudannede og faglærte i arbejdsstyrken 
Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i Hedensted er samlet set lavere, end i regionen som 
helhed. I 2007 var 36,4 % af arbejdsstyrken i Hedensted kortuddannede, mens 20,9 % havde 
en videregående uddannelse. Til sammenligning havde regionen under et 35,5 % med en 
kort uddannelse, og 27,8 % med en videregående uddannede. Specielt blandt helt unge er 
der behov for et særligt fokus på uddannelse – såvel blandt ledige, som blandt beskæftigede. 
 
• Lav ledighed kræver tæt samarbejde med a-kasserne 
Trods den lave ledighed er der store forskelle på ledighedsniveauet i de forskellige a-kasser. 
Der er således mange a-kasser med meget lav ledighed. For Byggefagenes A-kasse, Frie 
Funktionærer, Ingeniører, PROSA  og El-faget er ledigheden 0 %. Ledigheden er også under 
1 % for Metalarbejdere, Ledere, Lærere (DLF-A), Funktionærer, Servicefag og Danske 
Sundhedsorganisationer. NNF, 3F, FOA, HK og Kristelig A-kasse har hovedparten af de 
ledige dagpengemodtagere. Dette vil betyde, at et tæt samarbejde mellem jobcentret og a-
kasserne er væsentlig for, at gøre en indsats overfor restgruppen. 
 
• Udnyttelse af styrkepositioner  
For at fastholde det høje aktivitetsniveau og vækstpotentiale i Hedensted, skal fokus rettes 
mod rekruttering af arbejdskraft udefra. Der skal tænkes og handles utraditionelt, og der skal 
sættes fokus på tiltrækning af såvel faglært som højtuddannet arbejdskraft. Den stigende 
internationalisering, og den forventede vækst inden for engroshandel, forretningsservice, 
sociale institutioner, undervisning og møbelindustri, vil betyde, at faglært og højt uddannet 
arbejdskraft skal hentes fra hele arbejdskraftområdet – særlig Århus-området er potentiel 
leverandør af den højtuddannet arbejdskraft. Allerede nu ses en stor efterspørgsel på 
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højtuddannede (f.eks. ingeniører). Hovedparten af de højtuddannede, som i dag er 
beskæftiget i Hedensted, er indpendlere. 
 
 

3.0 Mål for 2009 
 
3.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2009 

 
Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre beskæftigelsespolitiske mål for 
beskæftigelsesindsatsen i 2009. Det fremgår af Resultatrevisionen 2007 samt de seneste 
resultater, at jobcenteret har taget et stort skridt i retning af opfyldelse af disse mål. Det er 
vigtigt, at den gode udvikling fastholdes og det bliver udfordringen for den 
beskæftigelsespolitiske indsats i jobcenter Hedensted i 2009. 

 
1. Indsatsområde: 

Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. 
Mål: 
Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders 
sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 

 
Ved Resultatrevisionen for 2007 havde Jobcenter Hedensted nedbragt arbejdskraftreserven 
for dagpengemodtagere med 56,3 %, for kontanthjælpsmodtagere med 61,9 %, i alt 57,3 %. 
De tilsvarende tal i sammenligningsgrundlaget var 42,5 % 23,9 % og i alt 37,4 %. 
I januar 2008 udgjorde arbejdskraftreserven samlet for dagpengemodtagere og 
kontanthjælpsmodtagere 23,2 %, hvilket vil sige, at 23,2 % af de ledige havde mere end 3 
mdrs. sammenhængende ledighed. Det er den laveste andel af alle jobcentre i 
sammenligningsgrundlaget, hvor de øvrige varierer fra 30 % til 49,7 % (jobindsats.dk) 
Jobcenteret vil også i 2009 have stor opmærksomhed på at nedbringe arbejdskraftreserven 
gennem hyppige kontakter med de ledige og fokus på job. Vi vil også fortsat bruge tidlig 
afklaring til aktuelle job, hvor vi har fokus på formidling af ordinære jobs frem for 
aktivering. 

 
• Jobcenter Hedensted har som mål at arbejdskraftreserven fra 2007 til 2009 reduceres 

med 35 %.  
 
2. Indsatsområde: 

Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. 
Mål: 
Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygefravær over 26 uger bliver nedbragt i  
forhold til året før. 

 
Som nævnt under de beskæftigelsespolitiske udfordringer har Hedensted oplevet en meget 
stor stigning i antallet af sygedagpengeforløb. Der var ultimo april 2008 191 
sygedagpengeforløb over 52 uger. Det antal forventes inden udgangen af 2009 nedbragt med 
48 % til 98 forløb i december 2009. 
Den 18. maj 2008 var der 371 sygedagpengeforløb over 26 uger. I oktober 2007 var der 386 
forløb. Jobcenter Hedensted har som mål at reducere det antal med 24 %. En sådan 
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reduktion vil for Hedensted betyde at der ved udgangen af 2009 vil være 294 
sygedagpengeforløb over 26 uger. 
 

 
• Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes med 48 % til 98 forløb i 

december 2009. 
• Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 24 % til 294 forløb i 

december 2009 
 

 
3. Indsatsområde: 

Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og 
dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 
Mål: 
Jobcentret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, 
introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold  
til året før. 

 
Antallet af unge under 30 år i Hedensted Kommune som modtager kontanthjælp, starthjælp, 
introduktionsydelses eller dagpenge er faldet med 7 % i løbet af 2007. Det dækker dog over 
store forskelle mellem de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate: Antallet 
af dagpengemodtagere faldt med 45,5 %, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i match 1-
3 faldt 53,9 %. Modsat steg antallet af kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere i match 4-5 
med 34,7 %. 

 
Som årsag til sammensætningen af unge kontakthjælpsmodtagere 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. Antallet af unge i en sådan indsats var ved 
udgangen af 2007, 27 sager. 
 
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 5. Antallet af 
disse sager var ved udgangen af 2007, fire. 
 
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. 
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• Der arbejdes på at undgå en stigning i antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps- og 
introduktionsydelsesmodtagere. Det nuværende niveau er 136 personer (fuldtidspersoner 
i ledighed og aktivering). 

 
 
Den statslige gruppe har ikke nogen speciel organisering i forhold til unge gruppen, men vil 
fortsætte med at prioritere hyppig kontakt og fokus på job overfor denne gruppe. 

 
• Antallet af unge dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 42 % til 20 personer 

(fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2009. 
 
 
3.2 Lokale mål for 2009 
 
3.2.1 Jobcentrets jobbarometer 
 
Jobcentret har, udover ministerens mål og de i lovgivningen fastsatte minimumsrettigheder for 
kontakt og aktivering, det overordnede mål at synliggøre for såvel medarbejdere som for 
omverdenen, hvor vigtigt det er at få ledige og sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. 
For at skabe et specifikt, målbart, accepteret, realistisk, tidsbegrænset mål på dette har 
jobcentret, i forbindelse med ”de første 100 dage”, oprettet et jobbarometer, som viser det antal 
personer – hvortil jobcentret har skabt tilgang/tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller i gang 
med en uddannelse.  
Målet for de første 100 dage var 100 borgere i job eller uddannelse. Resultatet blev 150 borgere 
i job/uddannelse! 
På opfordring fra medarbejderne i jobcentret var målet for 2007 at 500 borgere kom i 
job/uddannelse, resultatet blev 650. Derfor er målet for 2008 sat til at Jobcenter Hedensted skal 
medvirke til, at 700 personer vender tilbage til arbejdsmarkedet eller påbegynder en uddannelse. 
Det vil blive diskuteret med Jobcenterets medarbejdere om dette måltal skal bibeholdes for 2009 
eller øges yderligere. Status for målopfyldelsen pr. 23. maj  2008 viser, at 314 borgere er 
kommet i job eller uddannelse. 
 
3.2.2 Sygemeldte ledige 
 
Hedensted har som nævnt, et stigende antal sygemeldte. I 2007 var der i gennemsnit 95 af de 
sygemeldte, der kom fra ledighed. Målsætningen er at nedbringe antallet af forsikrede ledige, 
der sygemeldes. Målet er at antallet ved udgangen af 2009 er bragt ned på 72 personer. 
 
Dette skal ske gennem en styrket indsats på sygedagpengeområdet, som det beskrives i afsnit 
4.1.1 

 
 
3.2.3 Implementering af Beskæftigelsesplanen 
 
På en inspirationsdag for alle medarbejdere i Jobcenteret viste det sig at meget få havde læst 
Beskæftigelsesplan 2008. Det skal være anderledes, medarbejderne skal sikres ejerskab over 
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Beskæftigelsesplanen. For 2009 udarbejdes en pixi-udgave af Beskæftigelsesplanen og det er 
målet at alle medarbejderne læser den udgave. 
 
3.2.4 Virksomhedskontakt 
 
Jobcenteret vil gerne introducere Jobnet overfor virksomhederne, så det bliver det redskab, de 
anvender til formidling af ubesatte stillinger. I den forbindelse er det er et mål for den 
virksomhedsrettede indsats, at Jobcenter Hedensted i løbet af 2009 har 400 virksomhedsbesøg, 
hvor der informeres om  Jobnet. 

 
3.2.5 Jobmesse 
 
Mange virksomheder mangler arbejdskraft. Ledigheden er rekordlav, tiltrækning og rekruttering 
af nye medarbejdere står højt på dagsordenen i erhvervslivet. Jobcenter Hedensted og Jobcenter 
Horsens har derfor valgt at tage initiativ til jobmesser, der kan bringe virksomheder med ledige 
job sammen med arbejdssøgende i vort område. De to jobcentre indkalder de arbejdssøgende, 
som igennem dagen vil besøge virksomhedernes standpladser. Det er en betingelse, at de 
virksomheder, der deltager, har konkrete jobs med på messen. 
 
Det er målet at afholde en årlig Jobmesse. 

  
 

4.0 Strategier 
 

I relation til ministerens tre mål har Jobcentret indarbejdet indsatsområderne i de to overordnede 
strategier for henholdsvis den borgerrettede og den virksomhedsvendte indsats. Begge strategier 
skal medvirke til at løse flaskehalsproblematikken. 

 
Strategierne for Jobcentrets borgerrettede indsats tager sit afsæt i tankesættet omkring Social 
Inklusion gennem arbejde og uddannelse. Arbejdet som det helbredende og normaliserende og 
en tilgang til den enkelte som lægger sig op af den værdsættende og anerkendende tankegang 
(AI). Indsatserne knytter sig endvidere tæt op på en virksomhedsvendt indsats. Samarbejdet med 
virksomhederne er således også en af grundpillerne i den borgerrettede indsats. 
 
Den største udfordring for Jobcenter Hedensted pt. er det store antal borgere på sygedagpenge. 
Sygedagpengemodtagere udgør således den væsentligste arbejdskraft reserve for Hedensted 
områdets virksomheder. Alligevel danner det metodiske tankesæt for jobcentret også grundlag 
for en aktiv indsats for ledige og unge. 
 
Strategier for den borgerrettede Indsats fordeler sig på nedenstående overordnede områder: 
a. En fokuseret og tidlig forebyggende indsats på sygedagpengeområdet. 
b. Aktiveringsprincipper byggende på "Hurtigst muligt (tilbage) i ordinært arbejde" 
c. Ungeindsats 
d. Integrationsindsatsen 
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4.1 DEN BORGERRETTEDE INDSATS 
 
 
4.1.1 Samarbejdspartnere 
Jobcenter Hedensted har indgået samarbejdsaftaler med a-kasserne for i fællesskab at løfte 
beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Målet er, at a-kasserne kan bidrage til udpegning af 
forsikrede ledige til en tidlig indsats, og komme med forslag til opkvalificering senere i 
ledighedsforløbet. Samarbejdet omhandler derudover systematisk formidling, 
rekrutteringsprojekter, messer og et varslingsberedskab. 
 
Der er herforuden videreført 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. 
 
 
4.1.2 Kontaktforløb for match 1-3 
Den borgerrettede indsat overfor ledige forsikrede, vil blive udført efter to metoder. Vi vil 
mekanisk indkalde den ledige, så snart vi kan se, at der er en nytilmeldt. Typisk fra 3 til 5 uger 
efter tilmelding. I denne første samtale, vil der være stærkt fokus på job og jobsøgning. 
Efterfølgende vil der være en hyppig kontakt ca. en gang om måneden, ligesom der vil blive 
tilbudt vejledning- og jobsøgningsforløb hos eksterne aktører. 
 
 
4.1.3 Sygefravær 
 
Én af de store udfordringer for Hedensted er det store antal af sygedagpengemodtagere. 
Forebyggelse og nedbringelse af sygedagpenge udgifterne er en højt prioriteret indsats. I det 
omfang det overhovedet er muligt, gøres denne indsats virksomhedsrettet. 
Grundkonceptet er at man 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 til 
at komme hurtigere videre. 
 
Organisering af sygedagpenge sagsbehandlingen.1

 
Det særlige fokus på at nedbringe antallet af sygedagpenge sager samt antal sager over 52 uger 
har givet udslag i en ekstranormering samt en intern ressourcerokering, hvor området tilføres 
ekstra ressourcer. 
Der er arbejdet med faglig udvikling, harmonisering af sagsgange, beslutningsprocesser og 
bevillingsniveauer. Organisatorisk er der gennemført ændringer/organisatoriske ændringer er 
blevet gennemført med fokus på bl.a. første opfølgning samt en opnormering af visitationen. 
Forsøgsmæssigt etableres mindre, selvstyrende teams, der tilrettelægger en fælles indsats for en 
gruppe af sygemeldte. Der er lavet aftale med AS3 om afklaringsforløb, ligesom køb af forløb 
hos TUC-job, CSL, BOMI m.fl. har indgået i udredningsarbejdet. 
Udgangspunktet for sagsbehandlingen er, at sygemeldte borgere skal have mulighed for hurtigst 
muligt at blive afklaret. Det er tanken at hurtig afklaring skal bidrage til social inklusion på 

                                                 
1 I forbindelse med udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen 2009 er Jobcenteret opmærksomt på regeringens handleplan 
for nedbringelse af sygefraværet. En ændret lovgivning vil betyde, at der bliver en ændret indsats fra årsskiftet 09. 
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arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Det er ligeledes væsentligt at tilbuddet til den 
enkelte borger opleves som værende meningsfuldt og er tilpasset den enkeltes behov. 
 
Fysisk træning 
 
Sagsbehandlerne oplever at mange går inaktive i venteperioder på behandling og undersøgelser. 
Derfor igangsættes følgende initiativ omkring fysisk aktivitet og netværk. 
 
Aktiv Sygemeldt 
Aktiv Sygemeldt henvender sig til helt eller delvist sygemeldte, primært kategori 2 og 3 der har 
risiko for lang sygemelding og marginalisering. Initiativet skal afprøve effekten af et tidligt 
tilbud til sygemeldte om motion, afspænding og information. Målet er, at tilbuddet kan 
medvirke til øget livskvalitet for de sygemeldte, øget handlekompetence i forhold til egen 
sundhed og hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Desuden skal tiltaget reducere antallet 
af gentagne sygemeldinger fra målgruppen. Ved at give sygemeldte, som befinder sig i en 
venteposition i forhold til behandling eller udredning, mulighed for at træne sammen med andre 
eller mødes ved temamøder, øges livskvaliteten for den enkelte. 
Der er bevilliget penge til projektet dels fra Det Lokale Beskæftigelses Råd, dels 
Arbejdsmarkedsudvalget og dels Sundhed- og Forebyggelsesudvalget. 
Projektet består dels af et træningsforløb, dels af en række foredrag. Foredragene handler 
primært om stress og depression, smertehåndtering og kost. Træningsdelen indebærer en første 
undersøgelse hos en fysioterapeut og udarbejdelse af træningsplan til hjem samt træningscenter. 
Herefter består forløbet af træning to gange ugentligt i seks uger. 
Det er frivilligt for borgerne at deltage. 

 
AS3 coaching 
Det er et tilbud til sygedagpengemodtagere, der har mistet tilknytningen til deres tidligere 
arbejdsplads eller står overfor et jobskifte. Forløbet sammensættes efter hvad den enkelte har 
brug for. Det består af en veksling mellem hjemmearbejde og individuelle samtaler med en 
rådgiver. Formålet er, at personen bliver klar over egne personlige og faglige kompetencer. 
Samtidig afklares mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
Forløbene købes hos AS3 Employment, Horsens. 

 
 
Stress og depression 
 
Et stigende antal sygemeldinger skyldes stress og depression. Derfor har Jobcenter Hedensted 
valgt at sætte fokus på dette område. 
 
Stress- og jobcoaching for sygemeldte 
Der er tale om et forsøgsmæssigt tilbud, som finansieres af Det Lokale Beskæftigelses Råd. 
Tilbuddet består af fire coachingsamtaler og gives til ca. 30 sygemeldte, som selv angiver stress, 
let til middel depression og/eller udbrændthed som sygdomsårsag. De vil desuden få mulighed 
for at deltage i to inspirationsoplæg: Et generelt oplæg om stress- og depression, et om 
kostvejledning. Tilbuddet om coaching gives hurtigst muligt. 
Formålet for den sygemeldte er at denne bliver bevidst om stress- og depressionssymptomer, 
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 
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hverdagen. Ved således i højere grad at blive bevidst om egne ressourcer og kompetencer, 
oplever den sygemeldte øget selvtillid og selvværd samt øget handlekompetence. Derved 
genvindes overskud samt arbejds- og livsglæde. Hvilket igen munder ud i en raskmelding.  
Deltagerne vil i forbindelse med coachingsamtalerne også blive kontaktet af en 
virksomhedskonsulent. Formålet er at støtte op om den enkeltes tilbagevenden til arbejdet, jf. 
afsnittet om arbejdsfastholdelse. 
Der vil ved valg af coach blive lagt vægt på relevant certificering og koordinering med andre 
behandlingstilbud, som den enkelte modtager. 
 
Tværfagligt ArbejdsfastholdelsesTeam, TAT 
TAT er et projekt finansieret af Forebyggelsesfonden og afvikles i samarbejde med Jobcenter 
Horsens. Projektets målgruppe er stress- og/eller lettere depressionsramte 
sygedagpengemodtagere, der højst har været sygemeldte i 8 uger inden påbegyndt forløb. I 
forbindelse med projektet foretages en analyse af: 1) Årsagerne til stigningen i antallet af 
sygemeldinger som følge af stress og/eller depression, 2) afdækning af hvilke 
brancher/jobgrupper, der er i risikozonen, 3) hvorvidt projektets indsats har en målbar 
beskæftigelseseffekt, og 4) cost-benefit-analyse. 
Målet er primært at minimum 55% af deltagerne er i beskæftigelse/uddannelse ved projektets 
afslutning, samt at udgifterne til indsatsen indhentes i form af besparelser på udgifter til 
sygedagpenge. Indholdsmæssigt får den enkelte deltager et forløb, hvor denne møder et 
tværfagligt team, får tilknyttet en forløbskoordinator og møder op i en jobcafè hver dag. 
Forløbet har en varighed på max. 20 uger fra dato for sygemelding. Projektet afvikles i 2008 og 
2009.  
 
 
Arbejdsfastholdelse 
 
Det Lokale Beskæftigelsesråd har valgt forsøgsmæssigt at støtte det forstærkede fokus på den 
tidlige forbyggende indsats i forhold til sygefravær. Det har de gjort ved at bevilge midler til 
ansættelse af en yderligere konsulent i Jobcentret. Arbejdsorganisatorisk betyder dette nye 
ekstra opgaver til alle Jobcentrets virksomhedskonsulenter, både de statslige og de kommunale. 
Virksomhedskonsulenterne skal understøtte såvel private som offentlige arbejdspladsers 
bestræbelser på at arbejdsfastholde sygemeldte, forebygge sygefravær og yde inspiration til 
håndtering af sygefravær på virksomhederne. Der vil i denne sammenhæng blive ydet en særlig 
indsats for kommunens egne arbejdspladser og ansatte. 
 
Jobcenteret ser ovenstående nye opgave som et fællesprojekt mellem den statslige og 
kommunale del. Dette betyder at formidling af information til virksomheder og samarbejde om 
opgaven bliver en fælles opgave for de to institutioner. 
 
 
Projekt syg/Rask  
 
Projektet er et samarbejde mellem Hedensted Kommunes sygedagpenge-afdeling og staten i 
jobcentret. 
 
Målsætningen er: 
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1. at nedbringe antallet af forsikrede ledige der sygemeldes 
2. at forbedre mulighederne for , at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter  en sygemelding 

(arbejdsfastholdelse) 
3. at fastholde ”kommende” sygemeldinger på arbejdsmarkedet 

  
Midlet er via fælles indsats mellem kommune og stat, og via fælles ressourcer at lave 
individuelle og smidige løsninger for den enkelte borger. 
 
Projektet giver en helhedsvurdering for den enkelte borger, hvor der kigges både på 
mulighederne i det kommunale system via aktivering, fleksjob og revalidering, samt statens 
muligheder for aktivering og støtte til handicappede. 
 
Projektet kræver ligeledes et tæt samarbejde med a-kasserne i forbindelse med evt. raskmelding 
og rådighedsvurdering. 
 
I forbindelse med projektet arbejder jobcentret på, at få lavet en opdateret undersøgelse og 
kortlægning af sygedagpengeområdet, ligesom der arbejdes på at få accept/lovhjemmel til en 
mere ”blød” tilgang overfor gruppen. 
 
Der har i forbindelse med projektets arbejde  vist sig et behov for en ”blødere” 
rådighedsvurdering og tiltag/tilbud, som måske er knap så arbejdsmarkedsrettede, som staten i 
jobcentret normalt arbejder med. 
Det kunne være tilbud om fysisk træning, samtaleforløb med psykolog mm. 
Tilbud  som typisk ikke passer sammen med statens/dagpengesystemets krav om 
fuldtidsaktivering og en målgruppe som ligeledes ikke i perioden mellem 
sygemelding/raskmelding magter kravet om fuldtidsaktivering fra 1. dag. 
 
Projektets vurdering er derfor, at en ”blødere” tilgang til gruppen ville gøre at borgeren ikke 
fastholdes i en sygemelding indtil borgeren kan håndterer kravene til en raskmelding til enten 
dagpengesystemet eller arbejdsmarkedet. 
 
Projektet evalueres løbende, ligesom der løbende bliver informeret om projektets arbejde til 
andre aktører og andre medarbejdergrupper i jobcentret med henblik på, at forbedre 
”spotningen” af en kommende sygemeldingssag. 
 
Fra september 2007 til marts 2008 har andelen af sygemeldte, der kommer fra ledighed, udgjort 
13,4% i gennemsnit. På trods af at bruttogruppen har haft et udsving på op til 23%, har gruppen, 
der kommer fra ledighed, kun haft udsving på max. 13%. Jobcentret vil derfor undersøge 
gruppens baggrund med hensyn til bl.a. årsager til sygemelding, historik (pendling mellem 
systemerne) for at få en nærmere pejling på indsats områder og metoder.  
 
På trods af de anstrengelser der gøres for at nedbringe bruttogruppen, forventer Jobcentret via 
projekt syg/rask m.m. at kunne nedbringe andelen af sygemeldte der kommer fra ledighed.  
 
Jobcentret forventer, at arbejdet med at nedsætte antallet af ledige, der sygemeldes fra ledighed, 
vil medføre et øget forbrug af statslige aktiveringsmidler. Vi håber at vi i forhold til denne 
målgruppe, vil kunne iværksætte forløb, som er helhedsorienteret i forhold til den enkeltes 
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ledighedssituation, og som kan være dyrere og længerevarende, end traditionelle 
vejledningsforløb. 
 
Den samme tendens forventer vi i arbejdet med at lette sygemeldtes tilbagekomst til 
beskæftigelsessystemet. Også her forudser vi en individuelt tilpasset indsats, som kan medføre 
øget træk på statens aktiveringsmidler. 
 
 
Afklaringsindsats 
 
I det omfang det det skønnes nødvendigt bruges andre aktører. Der købes individuelle 
afklaringsforløb, valgt udfra hvad den enkelte borger har brug for. Se desuden afsnit 4.3 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. 
 
 
4.1.4 Aktiv indsats for ledige 
 
Aktiveringsprincipper 
 
Det overordnede mål er ”hurtigst muligt i ordinært arbejde”. 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 4-5) 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. 

 
Hvis en person fortsat er ledig  3-6 mdr. efter tilmelding, vil vedkommende overgå til at have 
den samme sagsbehandler gennem det videre forløb. Vi vurderer, at hvis en person stadig er 
ledig efter denne periode, og med den beskæftigelsessituation der er i Hedensted, kan der være 
behov for en mere individuel tilpasset indsats. Formålet vil stadig være ordinært job, men der 
kan være behov for en aktiveringsindsats, for at bringe den ledige videre. Der kan være tale om 
virksomhedspraktik eller løntilskud, men også tilbud, der i første omgang ikke er direkte 
jobrettede, f.eks. kurser der indeholder elementer af personlig rådgivning, motion/træning, 
livsstilsvejledning mm. Derudover vil vi have fokus på brug af personlig støtte og 
handicaphjælpemidler for at bringe den ledige tilbage i beskæftigelse. 
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Jobcenter Hedensted vil forsat have fokus på at få aktiveringsgraden for dagpenge- og 
kontanthjælpsmodtagere til at stige. Samtidig vil vi gerne 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 4 - 5. Projektet er 
meget rummeligt. Det er et aktiveringstilbud med megen omsorg, med vægt på personlig- og 
social udvikling. Der udføres bl.a. produktionsopgaver for lokale virksomheder. 
 
Fokus på rettidighed 
Jobcentret vil fortsat holde fokus på rettidighed – målet er stadig at sikre over 90 % rettidighed 
på såvel kontaktforløb, førstegangsaktivering som gentagende aktivering i forhold til de statslige 
målgrupper. Rettidighedsprocenterne udgjorde i 2007 (jf. Resultat Revisionen) 93 % på 
kontaktforløbet, 94 % for 1. gangaktivering og 96 % for genaktiveringen. 
 
For de kommunale målgrupper skal rettighedsprocenten ligge tættest muligt på 100. 

 
 
4.1.5 Ungeindsats 
 
Ungegruppen 
Der vil i Hedensted kommune som hidtil blive arbejdet med en målrettet indsats for de unge. 
Der er i Jobcenterets regi oprettet en Ungegruppe, som bl.a. arbejder med afklaring og 
opkvalificering af udsatte unge mellem 15 og 25 år. Der samarbejdes bredt med UU-vejledere, 
forældre, skoler, politi og SSP. De unge visiteres primært fra Social Service og 
Vitisationsafsnittet i Jobcenteret. 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, de mister kontakten med 
folkeskolen. Til hver ung knyttes en kontaktperson, som har til opgave at lære den unge sociale 
spilleregler med et arbejdsmarkedsrettet perspektiv. For uden  arbejde ingen social inklusion og 
uden social inklusion intet arbejde. 
 
Projekt Uddannelse til Unge i Beskæftigelse 
Projektet er et samarbejde mellem Jobcenter Hedensted og Ungdommens 
Uddannelsesvejledning i Horsens-Hedensted, hvor den borgerrettede og virksomhedsvendte 
indsats sammenkædes, så der tages specielt hånd om unge uden uddannelse. Formålet er at 
forbedre uddannelsesniveauet og uddannelsesplanlægningen for unge i Hedensted kommune, 
som arbejder ufaglært. Det skal ske i et forbedret samarbejde med private og offentlige 
virksomheder. 
En stor andel unge falder fra i uddannelsessystemet og får ikke en erhvervskompetencegivende 
uddannelse. Ved at mindske frafaldet blandt unge vil udbudet af kvalificeret arbejdskraft stige 
fremover og risikoen for mangel på arbejdskraft blive mindre.  
Ét af projektets initiativer er en ny praksisorienteret vej fra grundskole til ungdomsuddannelse. 
Ideen er at unge ikke nødvendigvis skal videre i uddannelsessystemet direkte efter folkeskolen. I 
stedet motiveres de uafklarede unge til uddannelse ved at tilbyde dem job med 
uddannelsesperspektiv. På den måde kan de unge bedre se sammenhængen mellem uddannelse 
og job og frafaldet fra uddannelserne reduceres. 
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Der knyttets mentorer til de unge, som har behov for det. Alt efter behov kan det være en 
mentor på arbejdspladsen, en mentor/coach til det ”private liv” eller begge dele. 
 
Der er tilknyttet følgeforskning til projektet fra Center for Ungdomsforskning. Formålet er 
bedre at kunne udvikle, kvalificere og beskrive redskaber til øget uddannelsesparathed og 
mindsket frafald hos målgruppen. Dermed ventes projektet generelt at kunne bidrage til 
kvalificering af redskaber og tiltag for målgruppen. 
 
4.1.6 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. 

 
 
4.2 DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS 
 
Jobcenter Hedensted gør meget for at have et tæt samarbejde med, og kendskab til, lokale 
virksomheders behov. 
Der blevet udarbejdet materiale til virksomhederne hvor de på fakta-ark nemt og overskueligt 
får viden om de mange forskellige tilbud Jobcenteret har målrettet til virksomhederne. 
Jobcenteret vejleder jævnligt om rekruttering af arbejdskraft og der er afholdt 
fyraftensarrangement om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Desuden er virksomhederne 
meget begejstrede for den velkomstpjece Jobcenteret har lavet til østeuropæisk arbejdskraft, 
hvor de informeres om det danske samfund og arbejdsmarked. Pjecen foreligger på dansk, 
engelsk, tysk og polsk. 
Jobnet benyttes som redskab til at skabe gennemsigtighed på jobmarkedet. Der er erhvervet en 
stor markedsandel af de annoncerede job. 

 
Formidling 
De beskæftigelsespolitiske udfordringer for den virksomhedsvendte indsats i jobcenteret i 2009 
bliver at sikre, at de lokale virksomheder – på kort og på langt sigt – får den arbejdskraft, de har 
brug for. 
 
Da en  del af arbejdsstyrken befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet -  balancerer mellem 
sygedagpengesystemet og a-dagpengesystemet -  kræves der en mere individuel tilrettelagt 
indsats. 
 
Jobcenter Hedensted vil derfor fremover samtidig med almindelig ordinær formidling af job 
tilrettelægge virksomhedsindsatsen med udgangspunkt i borgeren, således at  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. 
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Der skal således ud over det eksisterende virksomhedssamarbejde arbejdes på i 2009,  at 
fremme det mere rummelige arbejdsmarked. 
 
  
Virksomhedsnetværket 
Sigtet med projektet 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/ledig, de har haft inde i virksomheden, men som de ikke kan tilbyde job, i gang igen 
hos samarbejdspartner, medlem af netværket eller anden virksomhed. 
 
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. 
 
Jobmesser 
Jobcentret har de sidste to år afholdt Jobmesser i samarbejde med Jobcenter Horsens. Vi ser 
dette som en service både overfor de ledige, og overfor virksomhederne. Sidste gang oplevede 
vi en vigende interesse fra virksomhederne i at deltage, og vi vil inden afholdelse af en ny 
jobmesse , som vi i princippet synes er en god service, undersøge, om der er reel interesse fra 
virksomhederne, eller om der skal ændres på form og tidspunkt etc. 
 
 
4.3 ANDRE AKTØRER 
 
Det er en vigtig del af strategien for Jobcenter Hedensted, at der iværksættes individuelle forløb 
for den enkelte ledige/sygemeldte. Hos andre udbydere køber vi derfor i vid udstrækning 
enkeltforløb tilpasset den enkelte borger. 
 
Den kommunale del af  Jobcenter Hedensted samarbejder med en række udbydere bl.a. TUC 
job, AS 3, CSL, BDO (Kommunernes revision). Der er fortrinsvis tale om afklaringsforløb, 
motivations og opkvalificeringsforløb. Herunder det lovpligtige LVU-udbud, såfremt 
situationen måtte opstå. 
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Jobcenterets mål for henvisning til anden aktør vil i 2009 for alle arbejdsmarkedsparate være 
13% incl. den obligatoriske henvisning af LVU gruppen. 
 
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. 
 
 
Mål og strategi for brugen af andre aktører i den statslige del af jobcenteret 
 
Jobcenter Hedensted, staten inddrager andre aktører i beskæftigelsesindsatsen overfor de 
målgrupper, hvor anden aktør har en særlig ekspertise. 
 
Jobcentret  anvender rammeaftalerne under serviceudbuddet til målgrupperne  og alle ledige 
med en lang videregående uddannelse (LVU)  bliver henvist til anden aktør i overensstemmelse 
med lovgivningens krav herom. 
 
Pga. det lave antal af ledige i jobcentrets område er der indgået delaftaler sammen med 
Jobcenter Horsens på både Service- og LVU-udbuddet. 
For at sikre lediges valgfrihed er der indgået aftaler med 2 aktører for hver målgruppe. 
 
Jobcentret henviser ledige dagpengemodtagere i følgende målgrupper: 
 
Service-udbuddet 
Målgruppe 1: 
Ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder ledige med en mellemlang 
videregående uddannelse 
(MVU). 
Målgruppe 2: 
Ledige ledere der er fyldt 55 år, og andre ledige der er fyldt 55 år. 
 
LVU-udbuddet 
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. 
 
Jobcentret har fokus på aktørernes indsats og effekter, og der er etableret et tæt samarbejde med 
andre aktører for at sikre en tæt opfølgning og løbende dialog, således at jobcentrets 
prioriteringer og indsatsområder også omfatter ledige ved andre aktører. 
 
Jobcenteret vil ved henvisning til anden aktør under serviceudbuddet 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 anden aktør har, eller dem som Jobcenteret tilbyder. På baggrund af den gode 
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beskæftigelsessituation, forventer vi derfor at færre fra gruppen med en 
erhvervskompetencegivende uddannelse vil blive henvist til anden aktør. 
 
 
Det faldende antal ledige og den store andel af sygedagpengemodtagere har dog i fremtiden 
betydning for tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen i både den kommunale- og statslige 
del af jobcentret og dermed for brugen af andre aktører. 
Jobcentret overvejer derfor yderligere,  at tilrettelægge brugen af andre aktører ud fra en mere 
individuel situations- og behovsorienteret vinkel. En vinkel  med mere fokus på 
arbejdsfastholdelse og med fokus på at fastholde ledige i gruppen af arbejdsmarkedsparate, og 
dermed formindske tilgangen af sygedagpengemodtagere. 
 
 

5.0 Budget 
 
Budgettet for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret er opdelt på en kommunal og en statslig del. 
 
5.1. Budget for den statslige del af jobcenteret 
 

Bilag beskæftigelsesplan A B 
76601 Hedensted Budget 2008 Budget 2009 
Driftsbevilling 
  Samlet driftsbevilling 
  I alt (mio. kr.) 3,6 3,7 

  - Heraf løn (mio. kr.) 3,4 3,5 
  - Heraf Jobcenter budget (mio. kr.) 0,2 0,2 
Aktiveringsbevillinger 
  Samlet ramme til aktiv indsats 
  Aktiveringsramme (mio. kr.) 4,7 4,6 

  Flaskehalsdispositionsret (mio. kr.) 0,8 0,7 
  Antal helårspersoner 104,0 103,0 
  Aktiveringsrammen 

  Vejledning og 
opkvalificering 

Udgifter (mio. kr.) 0,9 1,6 

  
  Antal 

helårspersoner 
11,0 18,0 

    Enhedspris 82.500,0 86.111,1 
  Andre Aktører Udgifter (mio. kr.) 1,5 1,7 

  
  Antal 

helårskontaktforløb
55,0 60,0 

    Enhedspris 27.143,9 27.863,3 

  
  Antal 

helårspersoner 
7,0 2,0 

  Aktivitetspuljen Udgifter (mio. kr.) 0,1 0,1 
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  Hjælpemidler Udgifter (mio. kr.) 0,7 0,6 
  Mentor Udgifter (mio. kr.) 0,0 0,0 
  Flaskehalsproblemer 
    Udgifter (mio. kr.) 0,7 0,6 
  Forsørgelse af aktiverede 

  Aktiveringsydelse i alt Antal 
helårspersoner 

30,0 28,0 

  

  - heraf vejledning 
og opkvalificering 
helårspersoner 

25,0 25,5 

  

  - heraf 
virksomhedspraktik 
helårspersoner 

5,0 2,5 

  

Ikke-forsørgede i 
vejledning og 
opkvalificering samt 
virksomhedspraktik 

Antal 
helårspersoner 

2,0 1,5 

  
Løntilskudsstillinger 
hos offentlige 
arbejdsgivere 

Antal 
helårspersoner 

16,0 17,0 

  
Løntilskudsstillinger 
hos private 
arbejdsgivere 

Antal 
helårspersoner 

9,0 7,0 

  Løntilskud til de over 
55 årige 

Antal 
helårspersoner 

0,0 2,0 

  Løntilskud for ledige 
(voksenlærlinge) 

Antal 
helårspersoner 

14,0 20,0 

  Samlet sum aktivering 
af ledige 

Antal 
helårspersoner 

71,0 75,5 
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5.2 Budget for den kommunale del af jobcenteret 
 
  Regnskab 2007 

pr 26.6.2008 i  
2007 priser 

Opr. vedt. 
Budget 2008 i 
2009 priser 

Budgetforslag 
2009 

Forskel 

 102 Arbejdsmarkedsudvalg 185.074.385 191.074.374 199.948.955 8.874.581 
Ungeindsats 258.598 1.428.480 1.500.656 72.176 
Ungeindsats (520. 108) 0 0 0 0 
Torvegadekollegiet samt Støtte iht. SL§85 
bevilget af ungegruppen 

258.598 1.428.480 1.500.656 72.176 

46 Tilbud til udlændinge - 1.092.525 2.406.752 2.134.199 - 272.553 
60 Introduktionsprogram m.v. - 1.539.569 623.208 462.850 - 160.358 
61 Introduktionsydelse 447.044 1.729.017 1.616.822 - 112.195 
65 Repatriering  54.527 54.527 0 
48 Førtidspensioner og personlige tillæg 40.229.789 48.112.650 54.448.300 6.335.650 
70 Førtidspension med 35 pct. refusion -  
tilkendt efter regler gældende fra 1/1 2003 

40.229.789 48.112.650 54.448.300 6.335.650 

57 Kontante ydelser 90.116.410 76.735.676 76.208.633 - 527.043 
71 Sygedagpenge 71.378.251 61.518.700 60.763.333 - 755.367 

73 Kontanthjælp 13.344.055 9.993.193 9.902.200 - 90.993 
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 5.394.103 5.223.783 5.543.100 319.317 
58 Revalidering 54.988.329 61.801.422 63.225.290 1.423.868 
80 Revalidering 18.499.579 24.050.161 22.141.590 - 1.908.571 

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob  og 
personer i 

36.488.750 37.751.261 41.083.700 3.332.439 

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 903.219 557.297 2.431.877 1.874.580 
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 486.288 949.727 792.300 - 157.427 
96 Servicejob - 831.611 - 749.021 - 721.700 27.321 
97 Seniorjob til personer over 55 år  199.620 203.800 4.180 
98 Beskæftigelsesordninger 1.248.542 156.971 2.157.477 2.000.506 

06 Fællesudgifter og administration m.v - 329.435 32.097 0 - 32.097 
51 Sekretariat og forvaltninger - 329.435 32.097 0 - 32.097 
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6.0 Tillæg 
 
6.1 Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplan 2009 
 
Jobcentrets mål i forhold til ministermålene: 
 

• Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende 
ledighed (arbejdskraftreserven) bliver nedbragt med 35 % 

 
• Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger nedbringes med 48 % til 

98 forløb i december 2009 
• Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes med 24 % til 

294 forløb i december 2009 
 

• Der arbejdes på at undgå en stigning i antallet af unge 
kontanthjælps-, starthjælps- og introduktionsydelsesmodtagere. Det 
nuværende niveau er 136 personer (fuldtidspersoner i ledighed og 
aktivering). 

• Antallet af unge dagpengemodtagere under 30 år nedbringes med 42 
% til  20 personer (fuldtidspersoner i  ledighed og aktivering) i 
december 2009. 

 
 
Jobcentrets øvrige mål: 
 

• Jobbarometer: 700 personer vender tilbage til  arbejdsmarkedet eller 
påbegynder uddannelse. 

 
• Bringe antallet af ledige, der sygemeldes, ned på 72 personer i 2009. 

 
• Alle Jobcentrets medarbejdere læser en pixi-udgave af 

Beskæftigelsesplan 2009. 
 

• I løbet af 2009 vil Jobcenteret have 400 virksomhedsbesøg, hvor der 
informeres om  Jobnet. 

 
• Afholde en årlig Jobmesse 
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