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EN INDSATS FOR 

borgere og virksomheder

Der er to overordnede mål med beskæftigel-
sesindsatsen i Jobcenter Hedensted i 2009:

”Indsatsen skal støtte Hedensteds borgere i at 
få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet

Indsatsen skal sikre, at virksomhederne i og 
udenfor Hedensted Kommune kan få den øn-
skede arbejdskraft”.

Citat -Susanne Jordt - formand for Arbejdsmarkedsudvalget

Forudsætningerne for at beskæftigelsesindsatsen lykkes er mange  Den vig-
tigste forudsætning er dog et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde med 
andre centrale aktører på det lokale og regionale arbejdsmarked 

I forhold til borgerne skal fokus være på job og selvforsørgelse  Redska-
berne vil være målrettet jobformidling, et tæt kontaktforløb samt en tidlig 
og målrettet aktivering 

I forhold til virksomhederne er det vigtigt, at jobcentret er synligt og opsø-
gende  Jobcentret vil tilbyde virksomhederne en hyppig kontakt, fleksible 
løsninger og en præcis forventningsafstemning 
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FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 
i Hedensted
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UDFORDRINGER i 2009

Jobcenter Hedensteds største beskæftigelsespolitiske udfordringer er 

•	 Udbredt mangel på arbejdskraft (flaskehalsbekæmpelse)
•	 Stigende antal arbejdspladser
•	 Arbejdsstyrkens størrelse og erhvervsfrekvens 
•	 færre i arbejdskraftreserven – efterspørgslen på arbejdskraft kan ikke 

efterkommes
•	 Overledighed blandt kvinder
•	 Stigning i antallet af sygedagpengemodtagere
•	 Lavet uddannelsesniveau – mange kortuddannede og faglærte i 

arbejdsstyrken
•	 Lev ledighed kræver tæt samarbejde med a-kasserne
•	 Udnyttelse af styrkepositioner – rekruttering af arbejdskraft udefra
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MÅL i 2009

Beskæftigelsesministerens mål for 2009

•	 Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den 
arbejdskraft, de har behov for.

 – Jobcenter Hedensted har som mål at arbejdskraftreserven fra 
2007 til 2009 reduceres med 35 %  

•	 Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet.
 – Jobcenter Hedensted har som mål, at antallet af sygedagpenge-

forløb over 52 uger nedbringes med 48 % til 98 forløb i decem-
ber 2009, samt at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger 
nedbringes med 24 % til 294 forløb i december 2009 

•	 Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, start-
hjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde 
eller i uddannelse.

 – Jobcenter Hedensted har som mål, at 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), samt at

 – antallet af unge dagpengemodtagere under 30 år nedbringes 
med 42 % til 20 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktive-
ring) i december 2009 

Det fremgår af Resultatrevisionen 2007 samt de seneste resultater, at 
jobcenteret har taget et stort skridt i retning af opfyldelse af ministerens mål  

Det er vigtigt at den gode udvikling fastholdes og det bliver udfordringen for  
Jobcenter Hedensted i 2009 
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MÅL i 2009

Lokale mål for 2009

Jobcenter Hedensted har, udover ministerens mål, en række lokale mål, der 
alle skal medvirke til at synliggøre, hvor vigtigt det er at få ledige og syge-
meldte hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet 

•	 Sygemeldte ledige – antal forsikrede ledige, der sygemeldes skal 
ved udgangen af 2009 være bragt ned på 72 personer  I 2007 var 
tallet i gennemsnit på 95 personer

•	 Implementering af beskæftigelsesplanen – udarbejdelse af pixi-
udgave af planen, som alle medarbejdere skal læse

•	 Virksomhedskontakt – 400 virksomhedsbesøg i løbet af 2009, hvor 
der bl a  informeres om jobnet

•	 Jobmesse – årlig afholdelse 
af jobmesse 
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INDSATS og STRATEGIER 

for borgerne

Strategier for den borgerrettede indsats fordeler sig på nedenstående over-
ordnede områder:

•	 En fokuseret og tidlig forebyggende indsats på sygedagpengeområ-
det – i det omfang det overhovedet er muligt gøres denne indsats 
også virksomhedsrettet

•	 Aktiveringsprincipper byggende på ”Hurtigst muligt (tilbage) i ordi-
nært arbejde” – tilbud gives i private virksomheder i det omfang, det 
er muligt, dernæst i offentlige institutioner

•	 Ungeindsats – jobcentret har oprettet en Ungegruppe, som bl a  
arbejder med afklaring og opkvalificering af udsatte unge mellem 15 
og 25 år

•	 Integrationsindsats – tager udgangspunkt i matchkategoriseringen og 
følger de tilbud/tiltag, som gælder for disse målgrupper 
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INDSATS OG STRATEGIER 

for at tilgodese virksomhedernes behov

Faktablade - hvor virksomhederne nemt og overskueligt får viden om de 
mange forskellige tilbud jobcentret har målrettet til virksomhederne  

Udenlandsk arbejdskraft – jobcentret vejleder jævnligt om rekruttering af 
arbejdskraft, bl a  ved fyraftensarrangementer og velkomstpjecer på polsk, 
tysk og engelsk

Jobnet – benyttes som redskab til at skabe gennemsigtighed på jobmarke-
det  Der er erhvervet en stor markedsandel af de annoncerede job 

Virksomhedsnetværk – er oprettet for at øge rummeligheden på det lo-
kale arbejdsmarked  Netværket består af 32 virksomheder, både offentlige 
og private 

Mentorkurser – tilbydes de af virksomhedernes medarbejdere, der vil fun-
gere som mentorer for kollegaer, som har brug for en særlig introduktion 
på arbejdspladsen 

Netværkslokomotivet – projekt for voksne danskere, der har problemer 
med at læse, skrive og regne 

Jobmesser – afholdes som en service både for ledige og for virksomheder 
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DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 

i 2009

Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder inden for de overordnede rammer 
i beskæftigelsesplanen en strategi for, hvilke initiativer der skal gennemføres 
i det kommende år for at styrke den beskæftigelsesmæssige indsats 

I 2009 består det Lokale Beskæftigelsesråd i Hedensted Kommune af

•	 Else Madsen, formand, Dan-hill-plast A/S, repræsentant for Dansk 
Arbejdsgiverforening - DA 

•	 Kirsten Jensen, næstformand, FOA, repræsentant for Landsorganisa-
tionen i Danmark - LO 

•	 Benny Leth Jørgensen, Spastikerforeningen, repræsentant for De 
Samvirkende Invalideorganisationer - DSI 

•	 Flemming Laursen, repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening - 
DA 

•	 Holger Storgaard, praktiserende læge, repræsentant for Praktiserende 
lægers organisation - PLO 

•	 Lene Schrøder, 3F Horsens & omegen, repræsentant for LO 
•	 Lars Berg, ISS, repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening - DA 
•	 Liselotte Ravnsborg, Dansk Blindesamfund, repræsentant for De 

Samvirkende Invalideorganisationer - DSI 
•	 Rene Mønster, NNF Horsens, repræsenstant for LO 
•	 Solveig Dein Kjeldgaard, DBOI, repræsentant for Funktionærenes og 

Tjenestemændenes Forbund - FTF 
•	 Susanne Jordt, Byrådet, repræsentant for Arbejdsmarkedssudvalget 
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DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD 
har to overordnede opgaver:

•	 At rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret 

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

Etableringen af det lokale beskæftigelsesråd følger den danske tradition for 
at inddrage arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsesindsatsen  
Rådet har en væsentlig opgave i at rådgive om en strategi for den lokale 
beskæftigelsesindsats båret af arbejdsmarkedspolitisk fornuft 

I det lokale beskæftigelsesråd samles repræsentanter fra lønmodtagere, 
arbejdsgivere, praktiserende læger, invalideorganisationer og kommunen  
Rådets sammensætning betyder, at rådet til sammen har en bred og dyb 
viden om arbejdsmarkedet, de ledige borgere og systemerne 

På jobcentrets hjemmeside: www hedensted dk/jobcenter kan du down-
loade beskæftigelsesplanen i fuld version, samt tidligere beskæftigelsespla-
ner og resultatrevisioner 
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