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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 1,7 pct. (april 2007), 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 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, intensivere indsatsen for det stigende antal borgere på 
sygedagpenge, have fokus på de mange ledige kvinder, der ikke har fået andel i opsvinget, og 
samtidig søge at fastholde seniorerne længere på arbejdsmarkedet. Derudover skal Jobcenter 
Hedensted søge at sikre, at flere unge får en ordinær uddannelse for at kunne matche det 
fremtidige arbejdsmarkeds krav og behov. 

 
I Jobcenter Hedensted sikres fokus på beskæftigelse ved at yde en differentieret indsats over 
for borgere og virksomheder: Differentieret således, at indsatsen målrettes virksomhedernes 
konstaterede behov, og ud fra en individuel vurdering sikrer borgeren den korteste vej til job. 
 
Vision for Jobcenter Hedensted: 
Ø  I samarbejde med den enkelte sikre korteste vej til job 
Ø  I samarbejde med de lokale virksomheder, søge at sikre, at den efterspurgte     
   arbejdskraft er tilstede på kort og langt sigt 
Ø  Medvirke til at skabe rummelighed på det lokale arbejdsmarked. 
 
Strategiske mål for Jobcenter Hedensted: 
Ø  Ved, i tæt dialog med virksomhederne, medvirke til at sikre balance, og afhjælpe       
   flaskehalse 
Ø  Sikre borgeren en tidlig fleksibel indsats rettet mod aktuelle og fremtidige           
    beskæftigelsesmuligheder 
Ø  Visitation af alle jobcentrets jobsøgende borgere udfra fælles vurderingskriterier, som sætter 
fokus på den enkeltes beskæftigelsessituation, og den indsats som skal iværksættes 
Ø  Helhedsorienteret indsats for alle matchkategorier med fokus på korteste vej til job 
Ø  Høj grad af samarbejde med alle aktører på hele arbejdsmarkedet 
Ø  Nærhedsprincippet bevares. 

 
Der følges op på både den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats i jobcentret via 
resultatrevision én gang årligt. I resultatrevisionen vil der blive foretaget målinger inden for 8 
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hovedområder, for at skabe overblik over den samlede indsats i jobcentret. Resultatrevisionen 
skal indgå som grundlag for udarbejdelsen af det kommende års beskæftigelsesplan. Da der 
først skal udarbejdes resultatrevision i henhold til lovgivningen fra og med 2008, danner denne 
ikke grundlag for nærværende beskæftigelsesplan.  
 
Beskæftigelsesplanen er disponeret således, at kapitel 2 beskriver mål og indsatsområder – såvel 
de af ministeren udmeldte mål, som de resultatmål Jobcenter Hedensted har opstillet i forhold til 
indsatsen. I kapitel 3 beskrives de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer som Jobcenter 
Hedensted står overfor i 2008. Kapitel 4 og 5 beskriver, med afsæt i de opstillende mål og de 
lokale udfordringer - de strategier som er valgt for henholdsvis den borgerrettede og den 
virksomhedsvendte indsats i jobcentret. Kapitel 5 beskriver tillige hvilken indsats jobcentret 
benytter ved flaskehalsproblematikken. Som det fremgår af beskrivelserne er der en tæt 
sammenhæng mellem disse tre indsatsområder. Kapitel 6 viser, hvorledes Jobcenter Hedensted 
har valgt at inddrage andre aktører i indsatsen og håndtering af leverandørstyringen i øvrigt. 
Afslutningsvis vil budgettet for såvel den statslige, som den kommunale del af jobcentret 
fremgå af kapitel 7. 
 
 

2.0 Mål og indsatsområder 
 
 
2.1 De beskæftigelsespolitiske udmeldte mål 
 
Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre mål for beskæftigelsesindsatsen i 2008. Det fremgår 
af de seneste resultater, at jobcentret i 2007 har taget et stort skridt i den rigtige retning for 
opfyldelse af disse mål. Udfordringen for 2008 er primært at fastholde udviklingen og med 
tidlig indsats sikre, at tilgangen af borgere, som når mere end tre måneders ledighed, minimeres. 
Ligeledes intensiveres virksomhedsmålrettet aktivering af borgere med længere ledighed (mål 
1). I forhold til ”ny chance målene” (mål 2) er udfordringen at højne aktiveringsgraden for  
kontanthjælpsmodtagerne. Sidst, men ikke mindst, er ungegruppen et væsentligt indsatsområde 
for jobcentret (mål 3). Der skal skabes en fornuftig balance mellem vende-i–døren-strategien og 
det at sikre, at de unge går i gang med – og gennemfører - en ordinær uddannelse. 
 

 
2.2 Ministermål 1 
 

Jobcentret skal også i 2008 sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders 
sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven), bliver nedbragt. 

 
Ultimo marts 2007 udgør arbejdskraftreserven i Hedensted 235 personer. Heraf modtager 199 
dagpenge og 36 kontanthjælp.  

 
I løbet af perioden marts 2006 til marts 2007 er arbejdskraftreserven i Hedensted 
halveret. Reduktionen skal ses i sammenhæng med dette store ledighedsfald i perioden. 
Reduktionen i arbejdskraftreserven er således udtryk for en positiv udvikling på 
arbejdsmarkedet i Hedensted-området. Men betyder samtidig, at der nu er færre ledige, som 



 

Beskæftigelsesplan 2008   

 

 Side 5 af 19
 

umiddelbart er klar til at indgå i de jobåbninger, der opstår på arbejdsmarkedet i og omkring 
Hedensted Kommune.  

 
Antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven er i perioden marts 2006 
til marts 2007 faldet med ca. 61 personer, dvs. et fald på 63 pct.. Faldet har været særlig 
markant i løbet af 2. halvår 2006. Den positive udvikling er fortsat de første tre måneder af 2007 
– om end med et lidt lavere fald. Kontanthjælpsgruppen udgør dermed 36 personer i marts 2007. 
 
Antallet af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er i perioden 1. kvartal 2006 til 1. 
kvartal 2007 faldet med ca. 174 personer, dvs. et fald på 47 pct.. 
I 2. og 3. kvartal 2006 er det et meget markant fald, mens der i 4. kvartal 2006 er sket en 
opbremsning i faldet. I løbet af 1. kvartal 2007 er der sket en mindre stigning i antallet af  
dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven udgør for denne gruppe 26 pct. 
af de ledighedsberørte i Hedensted, uge 11, 2007, mens gruppen i regionen udgør 38 pct.1. 

 
 

2.3 Ministermål 2 
 
Mål for ”Ny chance til alle”: 

• flere skal i job og ordinær uddannelse: 25 pct. af målgruppen skal være i job eller 
ordinær uddannelse inden 1. juli 2008 

• flere skal kunne forsørge sig selv: Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig 
selv i mindst 15 pct. af den 2-årige periode (juli 2006 - juli 2008) 

• flere skal være i gang: Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af den tid, 
hvor de modtager kontant- eller starthjælp. 

 
Den seneste status fra 2. halvår 2006 (opgjort uge 9, 2007) viser, at Jobcenter Hedensteds 
resultater på ”Ny chance til alle”- målene er bedre end gennemsnittet for regionen og landet, jf. 
nedenstående tabel2. 
 

Mål Hedensted Regionen Landet 
25 pct. af målgruppen skal være i job eller ordinær 
uddannelse inden 1. juli 2008 

 
18,18 pct. 

 
13,7 pct. 

 
11,7 pct. 

 Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i 
mindst 15 pct. af den 2-årige periode (juli 2006 - juli 2008) 

 
11,50 pct. 

 
8,6 pct. 

 
7,6 pct. 

Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40 pct. af den 
tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp 

 
17,37 pct. 

 
15,1 pct. 

 
9,8 pct. 

 
 
 
 
 

                                                 
1  Kilde: Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM – ministerens mål 1, tabel 3 (www.ams.dk) 
2  Kilde: www.nychanche.dk 
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2.4 Ministermål 3 
 
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 dagpenge eller kontanthjælp 
m.v., er faldet med 38 pct. i løbet af det seneste år. Til sammenligning er faldet i regionen på 19 
pct. og på landsplan 17 pct.. 

 
I marts 2006 modtog 354 unge under 30 år i Hedensted Kommune kontanthjælp, starthjælp, 
introduktionsydelse eller dagpenge. I marts 2007 var antallet 218 unge. Gruppen af ledige unge i 
Hedensted Kommune er således nedbragt med 136 personer på et år.  

 
Der er særligt sket et fald blandt unge dagpengemodtagere (54 pct.), mens antallet af unge i 
kontanthjælpssystemet er faldet mindre (29 pct.). 

 
Antallet af unge dagpengemodtagere er reduceret gennem hele perioden (på nær 3. kvartal 
2006), mens der er sket en opbremsning i faldet af unge modtagere af kontanthjælp, starthjælp 
og introduktionsydelse i 4. kvartal 2006 og 1. kvartal 2007. 
 
 
2.5 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 eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  
Målet for de første 100 dage var 100 borgere i job. Resultatet blev 150 borgere i job! 
På opfordring fra medarbejderne i jobcentret er målet for såvel 2007, som 2008, at Jobcenter 
Hedensted skal medvirke til, at 500 personer vender tilbage til arbejdsmarkedet. Status for 
målopfyldelsen pr. 28. juni 2007 viser, at 306 borgere er vendt tilbage til arbejdsmarkedet. 
 
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. 
 
 
2.6  Fokus på rettidighed 
 
Jobcentret vil fortsat holde fokus på rettidighed – målet er stadig at sikre over 90 pct. rettidighed 
på såvel kontaktforløb, førstegangsaktivering som gentagende aktivering i forhold til de statslige 
målgrupper. Rettidighedsprocenterne udgjorde ved udgangen af april (jf. AMS opgørelse) 93 
pct. på kontaktforløbet, 100 pct. for 1. gangaktivering og 97 pct. for genaktiveringen. 
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For de kommunale målgrupper skal rettighedsprocenten ligge tættest muligt på 100. Herudover 
er følgende resultatmål opstillet for de kommunale målgrupper og den virksomhedsvendte 
indsats: 
 
 
2.7  Resultatmål 
 
For de kommunale målgrupper  

• Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere skal ligge på 50 pct. 
• Højst 15 pct. af alle sygemeldinger over 4 uger må have en varighed over 52 uger 
• Der skal ansættes yderligere 30 personer i kommunale fleksjob i 2008 
• Færre på ledighedsydelse end i 2007 (gennemsnitlig højst 60 borgere), og ingen må 

modtage ydelsen mere end 18 måneder. 

 

Den virksomhedsvendte indsats 

• Der skal ved udgangen af 2008 være indgået mindst 30 partnerskabsaftaler med 
virksomheder, der har stor jobomsætning 

• Effekten af besøgsindsatsen for 2008 skal måles ved en samarbejdsgrad på mindst 
75 pct.. 

 
 

2.8 Rådighed 
 
Ved hvert møde mellem jobcentrets medarbejdere og ikke-forsikrede ledige, der er omfattet af 
rådighedsforpligtigelserne, er rådighed og rådighedsafprøvning i fokus. Dette indebærer, at der i 
det individuelle kontaktforløb følges op på den lediges jobsøgning og rådighed, og at der i 
kontakt- og jobsamtaler, altid pålægges den ledige at søge job. Rådighedsforpligtigelserne for 
forsikrede ledige varetages af A-kasserne. Det er således A-kasserne, der følger op på den 
forsikrede lediges jobsøgning og vurderer, hvorvidt den ledige reelt står til rådighed for 
arbejdsmarkedet.   
 

 

3.0 Udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i 
Jobcenter Hedensted 
 
 
3.1 De lokale udfordringer  
 
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 
2007. Væksten i befolkningen har særligt fundet sted blandt personer i den erhvervsaktive alder 
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(16-66 år). Arbejdsstyrken i Hedensted er derfor vokset med 1.165 personer de seneste 10 år, 
svarende til 5,3 pct.. 

 
Den positive vækst i befolkningen i Hedensted forventes at fortsætte i de kommende år, men til 
forskel fra de foregående år, forventes der fremover at blive markant færre i den erhvervsaktive 
alder, samt flere ældre. Den lave vækst i antallet af personer i den erhvervsaktive alder betyder, 
at arbejdsstyrken i Hedensted må forventes at vokse minimalt med 1,1 pct. 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 0,6 pct.. 

 
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 1,7 pct. (april 
2007), 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 mangel på arbejdskraft inden for hver 5. 
stillingsbetegnelse på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, og særlig markant inden for 
byggefagene, jern- og metal samt transport og salg. 

 
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.  

 
Det er vigtigt, at væksten i de private virksomheder i Hedensted og omegn ikke bremses af 
mangel på arbejdskraft. Tilsvarende er det vigtigt, at der er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft 
til løsning af offentlige service- og omsorgsopgaver.  

 
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 2008 indrettes til at håndtere 
ovenstående udfordringer – både de kortsigtede og de langsigtede. 
 

Overordnet skal beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hedensted sikre, at: 
 

• Virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for ved effektiv formidling og udnyttelse 
af den eksisterende arbejdskraftreserve i kommunen, og ved at bistå virksomhederne med 
rekruttering af arbejdskraft fra både ind - og udland 
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• Arbejdsstyrken udvides ved, at flere af de personer, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, 
bringes tættere på arbejdsmarkedet og ind i arbejdsstyrken. Dette gælder personer, der længe 
har modtaget kontanthjælp og sygedagpenge. Derudover ved en større erhvervsdeltagelse 
for etniske minoriteter og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet 

 
• De unge kommer i uddannelse eller job, og dermed opkvalificeres til fremtidens krav og 

behov på arbejdsmarkedet. 
 
 

3.2 Fakta om Hedensted: 
 
 Hedensted Regionen Hele landet 
Befolkning 
Befolkning pr. 1. januar 2007 44.892 1.227.428  
Hedensteds befolkning i forhold til regionen: 3,6 pct.. I forhold til hele landet: 0,8 pct. 
Befolkningsandel med dansk oprindelse 96,7 pct. 93,3 pct. 91,5 pct. 
Befolkningsandel mænd 50,5 pct. 49,8 pct. 49,5 pct. 
 
Arbejdsstyrke 
Arbejdsstyrken i 2006 23.073 
Arbejdsstyrkeandel af Hedensteds befolkning: 52,2 pct.. I regionen: 51,7 pct.. I hele landet: 51,1 
pct. 
 
Arbejdskraftreserve 
Arbejdskraftreserve ultimo marts 2007: 235. Heraf modtager 199 dagpenge, og 36 kontanthjælp 
 
Uddannelsesniveau 
Andel af arbejdsstyrken med 
erhvervskompetencegivende uddannelse  

 
61,6 pct. 

 
63,1 pct. 

 
63,4 pct. 

 
Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser 
Mænds arbejdsstyrkeandel i erhvervsaktiv alder 85,9 pct. 81,1 pct. 79,6 pct. 
Kvinders arbejdsstyrkeandel i erhvervsaktiv alder 77,2 pct. 73,8 pct. 73,4 pct. 
Mænd i erhvervsaktiv alder i beskæftigelse 84,6 pct. 78,7 pct. 76,9 pct. 
Kvinder i erhvervsaktiv alder i beskæftigelse 74,8 pct. 70,8 pct. 70,2 pct. 
 
Erhvervsstruktur 
Arbejdspladser pr. 1. januar 2006 19.310 
Dette svarer til 3,1 pct. af alle arbejdspladser i regionen, og 0,7 pct. af alle arbejdsplader i landet 
Arbejdspladserne er hovedsageligt indenfor industri, offentlige og personlige tjenester samt 
handel, hotel og restauration. 
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3.3 Analyse af de beskæftigelsesmæssige udfordringer  
  

• 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 
 
• Stigende antal arbejdspladser 
Antallet af arbejdspladser forventes at stige i de kommende år. Stigningen forudses at være 
størst inden for forretningsservice, bygge og anlæg, transport og dele af industrien. 
Hedensted kommune oplever stor efterspørgsel på erhvervsgrunde fra virksomheder, som 
ønsker at etablere sig i kommunen 
 
• Den demografiske udvikling 
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. Den positive vækst i befolkningen i Hedensted forventes at 
fortsætte i de kommende år, men da der forudses markant færre i den erhvervsdygtige alder 
og flere ældre, skal jobcentret i den virksomhedsvendte indsats sætte fokus på fastholdelse 
af seniorerne 
 
• Faldende arbejdsstyrke 
Indtil 2017 forventes arbejdsstyrken at stige med 1,1 pct. i Hedensted (5010 personer), mens 
den falder med 0,6 pct. 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 
 
• Færre i arbejdskraftreserven 
I løbet af 2006 er arbejdskraftreserven i Hedensted reduceret med 245 personer. 
Reduktionen er et udtryk for en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Hedensted. I uge 11 
2007 indgik 157 personer på dagpenge og 20 på kontant- og starthjælp i 
arbejdskraftreserven i Hedensted. Arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere udgør 
således 26 pct. af de ledighedsberørte, og for personer på kontant- og starthjælp 59 pct.. 
Disse procentsatser er udtryk for, at efterspørgslen på arbejdskraft fra virksomhederne i 
Hedensted næppe kan efterkommes med den nuværende arbejdskraftreserve 
 

• Opkvalificering af ledige 
Mange ledige dagpengemodtagere i Hedensted er matchkategoriseret i gruppe 2 og 3. 
Matchkategoriseringen af dagpengemodtagere adskiller sig væsentligt fra 
matchkategoriseringen i hele regionen, og betinger en individuel, tidlig og intensiv 
beskæftigelsesindsats 
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• Overledighed blandt kvinder 
I Hedensted udgør kvinderne 70 pct. af alle ledige. Overledigheden blandt kvinderne er 
størst for aldersgruppen 25 til 39. Ledigheden for kvinderne tilsammen er 2,8 pct., og 
dermed markant højere end for mændene med 1,1 pct.. Derudover er ledigheden faldet 
iøjefaldende mere for mændene det seneste år: mens der er blevet 33,5 pct. færre ledige 
kvinder, er antallet af ledige mænd stort set halveret siden marts 2006 
 
• Stigning i antallet af sygedagpengemodtagere  
En konsekvens af den stigende beskæftigelse er, at der har været et øget pres på 
sygedagpengeområdet. Ifølge egne opgørelser steg antallet af fuldtidspersoner, der modtog 
sygedagpenge, fra 588 til 688 personer i perioden marts 2006 til marts 2007.  En stigning på 
17 pct. 

 
• Lavt uddannelsesniveau – mange kortudannede og faglærte i arbejdsstyrken 
Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i Hedensted er samlet set lavere, end i regionen som 
helhed. I 2006 var 38,4 pct. af arbejdsstyrken i Hedensted kortuddannede, mens 19,3 pct. 
havde en kort eller videregående uddannelse. Til sammenligning havde regionen under et 
36,9 pct. med en kort uddannelse, og 25,9 pct. med en videregående uddannede. Specielt 
blandt helt unge er der behov for et særligt fokus på uddannelse – såvel blandt ledige, som 
blandt beskæftigede 
 
• 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 Selvstændige (DANA) og El-
faget er ledigheden 0 pct., og inden for Danske Sundhedsorganisationer (sygeplejersker mv.) 
er kun 0,4 pct. af arbejdsstyrken ledige. Ledigheden er også under 1 pct. for Metalarbejdere, 
Ledere, Lærere  (DLF-A), Funktionærer og Servicefag. 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 indsatsen skal lykkes 
 
• Krav om geografisk mobilitet 
Over halvdelen af de beskæftigede i Hedensted pendler til arbejdspladser udenfor 
kommunen. Dette stiller høje krav til den geografiske mobilitet – også blandt de ledige 
 

• 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 Århusområdet er potentiel 
leverandør af den højtuddannet arbejdskraft. Allerede nu ses en stor efterspørgsel på 
højtuddannede (f.eks. ingeniører). Hovedparten af de højtuddannede, som i dag er 
beskæftiget i Hedensted, er indpendlere 

 

• Indsatser på tværs af forskellige politikområder 
Det vil fremover blive af afgørende betydning, at den beskæftigelsesmæssige indsats i 
Hedensted ses i et større perspektiv, således at flere politikområder inddrages i indsatsen. 
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4.0 Den borgerrettede indsats  
 
 
Det overordnede mål for den borgerrettede indsats i Jobcenter Hedensted i 2008 er at sikre, at 
flest muligt af de ledige kommer i ordinært arbejde, eller uddannelse, samt at arbejdskraft-
reserven nedbringes. 
 
Jobcenter Hedensted er den fælles indgang for alle ledige i kommunen, uanset deres 
forsørgelsesgrundlag. Den borgerrettede indsats har, for alle arbejdsmarkedsparate (match 1,2 
og 3), fokus på en hurtig tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked, eller en ordinær 
uddannelse. For at sikre denne hurtige tilbagevenden er der sat fokus på effektiv jobformidling 
og aktiv jobsøgning fra første kontakt med jobcentret – ligesom der i enhver kontakt 
efterfølgende er fokus på formidling, pålagt jobsøgning og understøttende 
jobsøgningsaktiviteter. Herved sikres en sammenhæng mellem den borgerrettede og den 
virksomhedsvendte indsats.  
I matchgruppe 4 og 5 ligger også potentiel arbejdskraft, og dermed muligheder for udvidelse af 
arbejdsstyrken. Jobcenter Hedensted har således en aktiveringsenhed, Aktivcentret, hvor de, som 
ikke er umiddelbart parate til jobformidling, kan tages hånd om. 
 
 
4.1  Jobsøgning i fokus  
 
Uanset forsørgelsesgrundlag vil der for alle ledighedstilmeldte i Jobcenter Hedensted 
umiddelbart efter tilmeldingen (for kontanthjælpsmodtagere samme dag – og for 
dagpengemodtagere efter 2 ugers tilmelding) blive afholdt en individuel jobsamtale med henblik 
på at iværksætte konkret jobsøgning. Alle pålægges således at søge mindst 2-4 job og/eller 
formidles til ledige job. Undtaget herfra er personer, som efter den første visitation vurderes at 
være ikke-arbejdsmarkedsparate – mere herom i afsnit 4.4. 
Der sker opfølgning på denne første samtale med henblik på at iværksætte understøttende 
aktivering, i fald der ikke er udsigt til job/start på ordinær uddannelse inden for de kommende 
uger. For kontanthjælpsmodtagerne vil dette sige straksaktivering på et kommunalt projekt, og 
for dagpengemodtagerne en henvisning til et intensivt jobsøgningsforløb af to ugers varighed.  

 
 

4.2  Tidlig målrettet indsats mod flaskehalsområder 
 
Den tidlige kontakt til alle nytilmeldte, og gentilmeldte ledige, sikrer, at Jobcenter Hedensted på 
et tidligt tidspunkt kan identificere de ledige, som måtte være i risikogruppen for at nå 13 ugers 
sammenhængende ledighed. Jobcentret definerer således den tidlige indsats i forhold til 
ministermål 1, nedbringelse af arbejdskraftreserven. Indsatsen overfor de ledige retter sig, i det 
omfang det er relevant og realistisk i forhold til den lediges forudsætninger, mod 
beskæftigelsesområder med mange jobåbninger. I denne sammenhæng inddrages 
”Arbejdsmarkedsbalancen” som vidensgrundlag, for at sikre en hurtig tilbagevenden. 
Strategien er (i de situationer, hvor der er konstateret en barriere for hurtig tilbagevenden til det 
ordinære arbejdsmarked) at tilbyde kortvarende opkvalificering, primært med 
virksomhedsvendte redskaber. Den tidlige indsats vil tage sit afsæt i de aktiviteter, som kan 
tilbydes via den flaskehalsforbyggende indsats, hvortil jobcentret er tildelt midler. 
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Flaskehalslisten, som udarbejdes af Det Regionale Beskæftigelsesråd, anvendes som 
vidensgrundlag for målretning af indsatsen. 
 
 
4.3  Minimumsretten 
 
Rettidigheden skal overordnet fastholdes på det nuværende niveau – over 90 pct.. For at 
nedbringe arbejdskraftreserven er det vigtigt at, jobcentret i aktiveringsstrategien for personer 
med længere ledighed, tager afsæt i de virksomhedsvendte redskaber i kombination med de 
aktiviteter som fremgår af  ”flaskehalslisten”. Strategien er, at alle aktiveringsforløb skal 
kvalificeres ved at jobsøgning altid inddrages. Således også i anvendelsen af offentlige 
løntilskudspladser – hvor den ledige forud for tiltrædelsen gennemgår et indledende 
jobsøgningsforløb, for derved at sikre, at der sker aktiv jobsøgning under den tidsbegrænsede 
ansættelse. Jobsøgningen følges løbende op med en dag pr. måned. Intentionen er tillige at sikre 
målretning på opkvalificering til de job, som borgeren sideløbende søger. 
 
Det er derudover væsentligt for jobcentret at signalere, at aktivering ikke nødvendigvis kun 
finder sted i henhold til minimumsretten – men tager afsæt i den enkeltes behov. Der er indgået 
samarbejde med a-kasserne om fokus på behov for opkvalificering i alle kontakter. 

 
 
4.4 En ny chance til alle   
 
Indsatsen for at skaffe den tilstrækkelige arbejdskraft til virksomhederne vil være den centrale 
udfordring for Jobcenter Hedensted i 2008. I bestræbelserne på dette er det væsentligt at sikre, 
at de svage ledighedsgrupper (match 4 og 5) får gavn af den positive beskæftigelsesudvikling. 
Indsatsen for denne gruppe af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige kan samtidig løse noget af 
behovet for mere arbejdskraft. Den valgte strategi for Jobcenter Hedensted er at anvende 
aktiveringsmulighederne i Aktivcentret. Her kan kontanthjælpsmodtagerne afprøve og 
kompetenceudvikle deres arbejdskraft, ligesom den daglige rytme i Aktivcentret giver borgeren 
en tilvænning til, eller indblik i, hvordan hverdagen på en arbejdsplads fungerer. 
 
 
4.5 Sygedagpengeindsatsen 
 
Antallet af sygedagpengemodtagere i Hedensted er stigende og udgør en væsentlig kilde til 
behovet for udvidelse af arbejdsstyrken. Strategien er generelt at mindske tilgangen til – og 
varigheden af  – sygedagpengeperioden ved et tæt samarbejde med virksomheder og a-kasser. 
Med midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har jobcentret gennemført en analyse af 
området. Analysen har bidraget til at få skabt klarhed over, hvorfra de sygemeldte kommer, og 
hvad årsagerne til sygemeldingerne er. Analysens konklusioner giver et godt afsæt for at 
inddrage de virksomheder, som er leverandører til disse sygemeldinger. Affødt heraf 
iværksættes et konkret LBR-finansieret projekt, hvor der vil blive sat fokus på, hvilke indsatser 
de private såvel som de offentlige virksomheder med fordel kan implementere, for at mindske 
sygefravær (FOA-projektet). Sygedagpengeanalysen viser tillige, at ca. 18 pct. af de nuværende 
sygedagpengemodtagere før sygemelding kom fra dagpenge. Dette betinger et intensiveret 
samarbejde i jobcentret: 
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Strategien er at samle alle kræfter i jobcentret – og i samarbejde med a-kasserne, forsøge at 
mindske antallet af sygemeldinger blandt de forsikrede ledige. Intentionen er at sætte fokus på 
problemstillingen, og om muligt tidligt at spotte et evt. behov for et særligt individuelt 
aktiveringsforløb for fastholdelsen på arbejdsmarkedet. Endvidere skal  det altid vurderes om de 
kompenserende ordninger med hjælpemidler/personlig assistance, med fordel kan bringes i 
anvendelse. Derudover skal der i jobcentret, umiddelbart efter raskmelding tilbage til 
dagpengesystemet, indkaldes til jobsamtale for at modvirke yderligere ledighed. 
 
Jobcentrets målsætning for området er generelt at forkorte perioden på sygedagpenge. I de 
situationer, hvor det er muligt at iværksætte virksomhedsvendte aktiviteter for personer, som 
ikke kan vende tilbage til tidligere job, finder der et tæt samarbejde sted mellem 
sygedagpengeafdelingen og virksomhedskonsulenterne i jobcentret. Projekt Trianglen anvendes 
her for afklaring af de sygemeldte. Trianglen er et kommunalt projekt, hvor der i tæt samarbejde 
med psykologer, kostvejledere, fysioterapeuter m.fl. iværksættes et helhedsorienteret individuelt 
tilrettelagt forløb, som understøttes af udslusningsaktiviteter i samarbejde med jobcentrets 
virksomhedskonsulenter. 

 
 

4.6 Indsatsen for handicappede 
 
Målgruppen for denne indsats er kontanthjælpsmodtagere samt beskæftigede og forsikrede 
ledige. Målet er, at alle skal have tilbud, der optimerer muligheden for at fastholde eller opnå 
beskæftigelse. Strategien er, i et tæt samarbejde mellem stat og kommune i jobcentret, at 
understøtte personer med handicap, som kan arbejde. Indsatsen skal synliggøres ved, at den 
virksomhedsvendte indsats inddrager de muligheder, som lovgivningen på området tilskriver. 
På nuværende tidspunkt samarbejdes der i jobcentret mellem stat og kommune omkring 
personer, der er visiteret til fleksjob. Her afklares det, om de i stedet kan afhjælpes via 
kompenserende ordninger, som hjælpemidler, eller via personlig assistance. 
 
 
4.7 Særligt fokus på unge 
 
Jobcenter Hedensted ser det som en særlig udfordring, at den tidlige indsats, i forhold til 
ministermål 3, tager specielt hånd om unge, således at tilbagevenden til arbejdsmarkedet også 
muliggør, at vejen kan gå via en ordinær uddannelse, og f.eks. via voksenlærlingekontrakter.  
Den borgerrettede og virksomhedsvendte indsats sammentænkes så der specielt tages hånd om 
unge under 30 år uden uddannelse.  
Strategien er en hurtig tilbagevenden til job, hvor uddannelse tænkes med. En push-pull- 

strategi, hvor jobcentret vil forsøge at skubbe de ledige mod de jobåbninger, hvor virksomhed 
og jobcentret har indgået samarbejde om løbende at tilskynde –  og trække den ledige til at 
indgå i egentlige elev-/lærlingekontrakter med virksomheden. Et tæt samarbejde med 
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) understøtter denne strategi.  
Strategien omhandler et kompetenceløft til alle unge, således også unge i ufaglært 
beskæftigelse. For denne gruppe indgås en uddannelsesaftale mellem den unge, virksomheden 
og UU-vejlederen (Projekt: Job med uddannelsesperspektiv) 
Der er fortsat en stor andel unge, som ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse, fordi 
de falder fra i uddannelsessystemet. Ved at gøre en indsats for at mindske frafaldet blandt unge, 
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vil udbudet af kvalificeret arbejdskraft stige fremover, og risikoen for mangel på arbejdskraft 
blive mindre. 
 
Jobcentret Hedensted har valgt at gå et skridt videre, og således organisere en tidlig indsats for 
udsatte unge, med afsæt i jobcentret. Den særlige ungeindsats omfatter udsatte unge fra det 
fyldte 15. år. Intentionen med denne organisering er, at en helhedsorienteret indsats for 
målgruppen skal have et jobperspektiv som omdrejningspunkt. 
 
 
4.8 Indsatsen for kvinder 
 
Jobcenter Hedensted vil holde særligt fokus på ledige kvinder, da disse udgør  
hele 70 pct. af alle ledige. Ledigheden for kvinderne tilsammen er 2, 8 pct. og dermed markant 
højere end for mændene med kun 1,1 pct.. Kvinderne har ikke, i samme omfang som mændene, 
fået andel i opsvinget. Ledigheden er kun faldet med en 1/3 for kvinderne, mens mændenes 
ledighed er halveret det seneste år. 
 
Et delmål her er at få skabt klarhed over barriererne for en hurtig tilbagevenden til 
beskæftigelse. En af strategierne er at centrere indsatsen over for de mange kvinder, der 
modtager supplerende dagpenge (pt. 76 personer), og ved hyppige kontakter med tilbud om 
konkrete fuldtidsjob og pålagt jobsøgning/indkaldelse til jobmesser mm., at sikre kvinderne en 
tættere (fuldtids)tilknytning til arbejdsmarkedet. Alternativt at udvikle fleksible 
aktiveringstilbud, som kan supplere deltidsarbejde for gruppen.  
En anden strategien er at udvikle særlig tilrettelagte afklaringsforløb for tidligt i 
ledighedsforløbet at synliggøre eventuelle barrierer mellem arbejdsliv og familieliv. Behovet 
synes oplagt, da den overvejende del af kvinderne er i aldersgruppen 25-39 år. 
 
 
4.9 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 etableres tæt kontakt til sprogcentrene, for at kombinere eventuelle behov for 
sprogundervisning med erhvervelse af egentlige erhvervskompetencer i de afgivne tilbud. 

 
 

5.0 Den virksomhedsvendte indsats og 
flaskehalsindsatsen 

 
De beskæftigelsespolitiske udfordringer for den virksomhedsvendte indsats i jobcenteret i 2008 
bliver at sikre, at de lokale virksomheder – på kort og langt sigt – får den arbejdskraft, de har 
brug for. Som omtalt under den borgerrettede indsats, er den effektive jobformidling og 
understøttende jobsøgningsindsats meget central, allerede ved første henvendelse i jobcentret. 
Målet med at ”vende borgeren i døren”, er at sikre et hurtigt match mellem de lediges 
kvalifikationer og virksomhedernes aktuelle efterspørgsel. 
Et opmærksomhedsområde er de mange stillingsbetegnelser med paradoksproblemer. 
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5.1 Fokus på formidling og gennemsigtighed som modvægt til flaskehalse 
 

Den virksomhedsvendte strategi for Jobcenter Hedensted har til formål at skabe et professionelt 
og synligt jobcenter. Strategien tager afsæt i, at jobcentret er nyetableret, og med en synlig og 
aktiv formidlingsstrategi skal medvirke til at trække kvalificeret arbejdskraft til et 
erhvervsområde i hastig udvikling, og med tiltagende flaskehalse. 
I 2008 vil der fortsat være fokus på en profilering af jobcentret. I 2. halvår 2007 iværksættes en 
virksomhedskampagne med det formål at præsentere jobcentret, som en professionel 
sparringspartner for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 
 
Særligt vil Jobnet blive markedsført som et redskab. Målet er at erhverve en stor markedsandel 
af de annoncerede job, og dermed skabe optimal gennemsigtighed på jobmarkedet i 
Hedensted. En gennemsigtighed, som er væsentlig for at kunne tiltrække arbejdskraft fra andre 
kommuner, regioner og lande. På områder med rekrutteringsproblemer vil jobcenteret gøre en 
ekstra indsats for at skaffe virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for, bl.a. ved ordinær 
formidling, jobmesser og ved i enhver kontakt med de ledige, at pålægge konkret jobsøgning.  
Rekrutterings- og virksomhedsservice vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med 
virksomhedernes ønsker og behov.  
 
For at imødegå paradoksproblemer, er det jobcentrets strategi systematisk at indkalde alle til 
jobsamtale efter 2 ugers ledighed. Herved kan det synliggøres, hvem der har kompetencer inden 
for flaskehalsområderne. Særligt vil fokus blive rettet mod de mange ledige med angivelse af 
beskæftigelsesmål som pædagogmedhjælper, fabriksarbejder, lagerarbejder, kontorassistenter 
og træindustriarbejder, da virksomhederne oplever rekrutteringsvanskeligheder inden for samme 
stillingsbetegnelser. 
 
 
5.2 Partnerskabsaftaler 
 
Jobcenter Hedensted har valgt at invitere virksomhederne til indgåelse af partnerskabsaftaler. 
Målet er, at jobcentret ved udgangen af 2008 har indgået 30 partnerskabsaftaler. 
Udgangspunktet vil være en ”noget-for-noget”-aftale, hvor jobcenteret tilbyder 
virksomhederne en service, der ligger ud over de lovbestemte mindstekrav, til gengæld for, at 
virksomhederne påtager sig et socialt ansvar, for at hjælpe med at få borgere, som har behov 
for om- og opkvalificering, sluset tilbage/ind på arbejdsmarkedet.  
Målgruppen er virksomheder med en stor jobomsætning. Den tætte dialog vil samtidig betyde, 
at jobcenteret får viden om virksomhedernes behov for arbejdskraft aktuelt og i fremtiden. 
Aftalen vil indeholde et samarbejde omkring uddannelse af virksomhedens unge ufaglærte 
medarbejdere. Målet er, at disse ledes ind i voksenlærlingeforløb. 
Aftalen vil derudover indeholde et samarbejde omkring fastholdelse af seniorerne samt et 
projekt vedrørende fastholdelse af medarbejdere, som i en periode modtager sygedagpenge. 
For medarbejdere med fysiske eller psykiske handicaps vil de kompenserende ordninger blive 
præsenteret med henblik på fastholdelse. 
 
Jobcentret ønsker at blive målt på effekten af besøgsindsatsen. Resultatmålet for 
besøgsindsatsen er, at samarbejdsgraden er mindst 75 pct.. Dette betyder, at der senest tre 
måneder efter et besøg eller en telefonisk kontakt med virksomheden, etableres en egentlig 
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relation mellem jobcenter og virksomhed i form af enten: Job på jobnet, ordinær formidling, 
etablering af virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse, fleksjob, revalideringsforløb mm. 
 
 
5.3 Arbejdskraftens fri bevægelighed – en tiltrækningsstrategi 
 
Indpendlingen af arbejdskraft til Hedensted er betydelig, og vil være en væsentlig kilde til 
imødegåelse af flaskehalse. Det indgår således i formidlingsstrategien, at rekrutteringen finder 
sted i hele arbejdskraftoplandet. Det er i denne sammenhæng vigtigt med et tæt samarbejde med 
nabojobcentrene for etablering af jobmesser og andre tiltag. 
Jobcentrene samarbejder om større uddannelses- og rekrutteringsprojekter, jobmesser og 
rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Jobcentrene i Horsens og Hedensted har sammen med 
Horsens Erhvervsråd, DI og HTS igangsat et projekt, som skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft 
til kommunerne. 

      
 

5.4 Samarbejde med nabojobcentrene om et varslingsberedskab 
 
Jobcenter Hedensted samarbejder med nabojobcentrene om opbyggelse af et 
varslingsberedskab, så der kan ageres med meget kort varsel, når en virksomhed indskrænker 
eller lukker. Det betyder, at kvalificeret arbejdskraft fra virksomhederne hurtigt kan bringes i 
spil overfor efterspørgslen. 
 
 

5.5 Andre 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. 
 
Der samarbejdes med vikarbureauerne for at synliggøre de jobåbninger, som findes her. 
 
 
5.6 Fastholdelse af styrkepositioner – inddragelse af andre politikområder 
 
Den styrkeposition som Hedensted og omegn oplever i form af flere arbejdspladser, høj 
erhvervsfrekvens, lav ledighed og en positiv befolkningsudvikling, skal understøttes af 
beskæftigelses- og erhvervspolitikken.  
Erhvervsstrukturen i Hedensted adskiller sig tydeligt fra erhvervsstrukturen i hele den midtjyske 
region. I Hedensted er der relativt flere arbejdspladser inden for industri samt bygge- og 
anlægsbranchen, end i den øvrige del af regionen. I det kommende år forventes både antallet af 
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arbejdspladser og beskæftigelsen at stige, mest inden for forretningsservice, bygge og anlæg, 
transport, møbelindustri samt jern og metal-området. 
For at bevare disse styrkepositioner vil det vil fremover blive af afgørende betydning, at den 
beskæftigelsesmæssige indsats i Hedensted ses i et større perspektiv, således at flere 
politikområder inddrages i bestræbelserne. Boligpolitik, børne- og ungeområdet, 
sundhedspolitikken samt udbygning af infrastrukturen er alle elementer, som i væsentlig grad 
skal fastholde de mange borgere der bor i kommunen, men pendler til job udenfor kommunen. 
Det er derudover afgørende at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Hedensted.  

 
 

6.0 Andre aktører 
 

 
Andre aktører3 inddrages i jobcentrets beskæftigelsesindsats i det omfang dette 
understøtter de af ministeren tre udmeldte mål, samt jobcentres borgerrettede strategi og 
prioriteringer. 

 
Jobcentret henviser arbejdsmarkedsparate ledighedsberørte i følgende målgrupper af 
dagpengemodtagere til andre aktører: 

 
Serviceudbuddet: 

• Ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder ledige med en 
mellemlang videregående uddannelse (MVU) 

• Ledige ledere, der er fyldt 55 år, og andre ledige, der er fyldt 55 år. 

LVU-udbuddet : 

• Personer med en lang videregående uddannelse (LVU’ere) i en udsat 
arbejdsmarkedssituation, der har behov for en særlig og tidlig indsats  

• Øvrige LVU'ere 
 
LVU-udbuddet er obligatorisk for både kommunale og statslige målgrupper.  

 
Jobcentret henviser ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere til andre aktører, bortset 
fra eventuelle med længerevarende uddannelse, som dermed er omfattet af de statslige 
rammeaftaler på LVU-udbuddet.  

 

                                                 
3 Andre aktører er her defineret som aktører, der varetager egentlige driftsopgaver for jobcentret – dvs. at 
uddannelsesudbydere, hvor jobcenteret alene køber vejledning, uddannelse eller anden form for aktivering er 
leverandører – ikke andre aktører. 
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Jobcentret varetager således indsatsen for alle nyledige, kortuddannede ledige under 55 år, 
deltidsbeskæftigede og arbejdsmarkedsparate samt ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere. 

 
Jobcentret har indgået to delaftaler på serviceudbuddet og en delaftale på LVU-området (kan 
trække på alternativ anden aktør ved nabojobcentrene, hvis behovet opstår på LVU-området).  
Der er etableret et tæt samarbejde med andre aktører for at sikre en tæt opfølgning og løbende 
dialog, således at jobcentrets prioritering også omfatter ”udliciterede arbejdsmarkedsparate 
ledige”. Der udarbejdes ved udgangen af året en opfølgningsrapport med resultaterne af 
indsatsen placeret hos andre aktører. 

 
Andre leverandører – i form af udbydere af enkeltpladser på jobsøgning, uddannelse, 
vejledning og anden aktivering, anvendes til både kommunale og statslige målgrupper. Der er 
etableret kontaktperson, og dermed tæt opfølgning på effekter, på de leverandører, hvor 
jobcentret foretager væsentlige enkeltpladskøb. 
 
For personer på ledighedsydelse med ret til ”frit uddannelsesvalg” er der indgået aftaler med fire 
udbydere om køb af enkeltpladser. Tilsvarende aftaler er indgået for sygedagpengemodtagere. 
 

 

7.0 Budget 
 
 
Budget for beskæftigelsesindsatsen opdelt på en kommunal og en statslig del. 
Budgettet skal afspejle den lokale beskæftigelsesplan og prioriteringen af de enkelte redskaber. 
(De viste skabeloner skal anvendes). 
 
 

8.0 Bilag  
 
 

 
 

 
 


