
    

 

Det er aldrig sket før… 
at en kommune modtager en pris for at være innovativ på det beskæftigelses- og socialpolitiske 
område. Det er sket nu, hvor Hedensted kommune den 7. december fik overrakt Code of Care Prisen.  
Prisen gives for den måde man på Jobcentret skaber nye veje ind i virksomhederne for mennesker fra 
kanten af arbejdsmarkedet. De nye veje er udviklet i tæt samarbejde med virksomhederne i 
velfærdsalliancen Code of Care Task Force Hedensted. 

Fotograf: Jacob La Cour 
 
Det hele startede i 2015, hvor en række lokale virksomheder, Jobcenter Hedensted og Code of Care 
samledes for at tage en udfordring op. ”For mange kontanthjælpsmodtagere med langt til 
arbejdsmarkedet” Task Forcen igangsatte det fælles arbejde med at inspirere og engagere flere 
virksomheder i at tage et socialt ansvar og ansætte mennesker med udfordringer i livet. 
 
Fælles vision giver retning og handling 
Virksomhedslederne i Task Forcen udviklede visionen: ”At skabe enkle rammer for virksomhederne, så 
de med passion kan sikre plads til udsatte mennesker og derved give selvværd og velfærd”. Herefter 
blev der brainstormet på mulige actions, der kunne bidrage til succes med visionen. En plan blev 
udarbejdet og aktiviteter sat i gang. Dels udført af virksomhedslederne og dels af et sekretariat 
bestående af Jobcenter Hedensted og Code of Cares rådgivere.  
 
To veje at gå, for at sikre succes 
Aktiviteterne igangsat af Task Forcen, henvender sig dels til virksomhederne og dels til 
kontanthjælpsmodtagerne. Det betyder at Task Forcens medlemmer har erkendt at det er nødvendigt 
også at inspirere borgerne til at ville tage de etablerede småjobs, og derfor rettede en del af 



    

 

aktiviteterne sig mod denne målgruppe. Der blev afholdt peptalks for grupper af 
kontanthjælpsmodtagere, skabt rum for sparring af borgerne og inviteret på virksomhedsbesøg. 
 
På virksomhedssiden skaber Task Forcens medlemmer kontakt til andre virksomhedsledere. Her 
argumenteres direkte for, at der kan og skal spottes småjobs i de enkelte virksomheder.  
 
”Jeg oplever der er stor interesse for at bidrage til et meningsfyldt arbejdet med at skabe rum og plads 
når jeg taler i mit netværk”, udtaler Preben Kirkeby og argumenterer for Task Forcens arbejde: ”Vi har 
et samfund, som har brug for alle giver en hånd med, og vores virksomheder har brug for al den 
arbejdskraft, der er til rådighed. Jeg synes også, at de mennesker der banker på vores dør, skal have en 
chance og jeg oplever meget positive resultater når vi finder en vej. Jeg nyder også at være med i et 
virksomhedsforum, hvor vores aktiviteter har værdi langt ud over de omkostninger der måtte være 
tilknyttet. Desuden har vi det sjovt med hinanden og finder derfor på nye tiltag og løsninger” tilføjer 
Preben Kirkeby. 
 
Små og store tiltag 
De samtaler, som Task Forcen benytter for at bane vejen for kommunens jobkonsulenter ind til 
virksomhedslederne virker. ”Vi har haft stor glæde af Task Forcens arbejde. Resultaterne taler for sig 
selv” siger Anette Ølund, Jobcenter Hedensted. ”Sammen med Code of Care har vi gennemført de 
arrangementer, som Task Forcen har udviklet. Vi har bl.a. arrangeret Den omvendte Jobmesse. Her 
byggede borgerne boder og virksomhederne ”shoppede” medarbejdere. Vi har afholdt flere To Care or 
Not arrangementer, hvor blandt andet Professor Steen Hildebrandt og Steffen Brandt har inspireret 
virksomhedslederne. Sidst har vi haft Jason Watt og Cliffort Hein til at trække virksomhedslederne af 
huse”.  
Til disse arrangementer har kontanthjælpsmodtagerne være engageret til dels at bygge boderne op, 
tage imod virksomhedslederne og fremtrylle og servere treretters menuer. Alt sammen for at få 
borgere og virksomheder til at nærme sig hinanden. 
 
Resultaterne taler for sig selv 
De småjobs der etableres på virksomhederne kan være alt fra pakkeopgaver, pedelarbejde, tømning af 
containere til kantine og rengøringsarbejde over kontorarbejde med arkivering og mindre ITopgaver. 
Til dato har 92 borgere været tilknyttet projektet, hvor af 67 borgere stadig er i småjob. Ifølge tal fra 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Jobindsats.dk) har Jobcenter Hedensted på blot et år 
reduceret antal kontanthjælpsmodtager med 78 personer, svarende til  et fald på 21 procent. Der er 
således 78 færre personer på kontanthjælp i kommunen, sammenlignet med året før. Borgere på 
offentlig ydelse i alt er i Hedensted Kommune faldet med 8.9 procent, hvilket svarer til at der er 459 
færre fuldtidspersoner, som modtager en offentlig ydelse inden for samtlige ydelser.  
Og der arbejdes stadig på sagen. 
 
Fremtiden er lys - og rummelig 
Det store arbejde, som Code of Care Task Force Hedensted ligger for dagen fortsætter. Flere 
virksomhedsledere har meldt sig under fanen og vil være med i det givende og inspirerende arbejde.  
Den innovationsevne og fremdrift, som Jobcenter Hedensted bidrager med i Task Forcens arbejde mod 
at leve op til visionen, bliver nu belønnet med Code of Care Prisen 2016.  
”Vi er med i flere Task Forces og alle gør en kæmpe indsats” udtaler formand for Code of Care Lone 
Østergaard. ”Så når det bliver Hedensted kommune der får prisen i år, skyldes det, at hele kommunen 
bakker op – fra borgmester over erhvervsråd og virksomhedsledere, til den enkelte jobkonsulent. Vi 
oplever, at kommuner fra hele landet nu viser interesse for metoden og henvender sig for at benytte 



    

 

Code of Cares erfaringer med at engagere det lokale erhvervsliv i at tage et øget socialt ansvar” afslutter 
Lone Østergaard. 
 
Code of Care Prisen 2016 - prisoverrækkelsen 
Prisen blev uddelt ved et arrangement den 7. december hos virksomheden Kjærgaard A/S, hvor 100 
virksomhedsledere var inviterede. Til arrangementet sang og fortalte Mathilde Falch blandt andet om 
sin sejr over den spiseforstyrrelse, der tidligere har præget hendes liv. Derudover fortalte medlemmer 
af Task Forcen om det inspirerende arbejde, der udføres i samarbejde med det meget aktive jobcenter. 
 

 
Yderligere oplysninger om Code of Care Prisen og Code of Care Task Forcen Hedensted: 
Kontakt udviklingschef Tommy Wølk, Code of Care: mobil: 20865030, mail: tommy@codeofcare.dk  
Formand for Beskæftigelsesudvalget i Hedensted Henrik Alleslev. Mobil: 30383234, mail: henrik. 
alleslev@hedensted.dk, eller Beskæftigelseschef i Hedensted Kommune HC Knudsen: mobil: 24435916, 
mail: hans.knudsen@hedensted.dk  
 
Code of Care er en nonprofit organisation, som inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden 
for virksomhedernes sociale ansvar. Organisationen arbejder for at flere mennesker med psykiske, 
fysiske eller sociale udfordringer i livet inkluderes på de danske arbejdspladser. 
 
Et udvalg af aktiviteter i Code of Care Task Force Hedensted: 

- Sparring med jobcentret om de udfordringer virksomhederne møder ved ansættelse af 
kontanthjælpsmodtagerne i småjobs – og udvikling af løsninger på disse udfordringer. 

- Udarbejdelse af Piximanual til virksomhederne. ”Hvordan hyrer jeg en til at udføre de småjobs, som jeg 
kan spotte i min virksomhed”. 

- Introduktion af SpotEtJob- cirklen for, i samarbejde med medarbejderne, at få øje på de småjobs der er i 
enhver virksomhed. 

- Udvikling af Jobbasen, en hjemmeside hvor borgerne på eget CV fremhæver de kompetencer, der kan 
tilbydes virksomheden. Her er mindre fokus på udfordringer og skånebehov og mere på de positive 
egenskaber den enkelte besidder. 

- Gennemførelse af peptalks, virksomhedsbesøg og sparringsrunder med kontanthjælpsmodtagerne 
- Kaffemøder med virksomhedskolleger, hvor Task Force medlemmerne inviterer og fortæller om 

tankerne bag Task Forcens vision. 
- Foredrag i erhvervsnetværk om vigtigheden af at skabe og sikre rummelighed i virksomhederne. 
- Udvikling og facilitering af To Care or Not inspirationsarrangementer for virksomhederne i kommunen 

med det formål at udbred løsningsmodeller og øge det sociale ansvar. 
- Afholdelse af Den omvendte Jobmesse med kontanthjælpsmodtagerne og virksomhederne. 
- Udbredelse af det sociale ansvar gennem pressen og de sociale medier. 
- Produktion af præsentationsvideoer, hvor borgerne taler direkte til arbejdsgiverne. 
- Og en lang række andre tiltag, der stadig udvikles på. 

 
Medlemmer af Task Force Code of Care Hedensted: 
ExpoLoading                                                          Jesper Juel Jensen                       
Palsgaard                                                                Maiken Lorensen                        
Hedensted Centret                                               Peter Nielsen                               
Jual                                                                           Ib Floutrup                                 
Kjærgaard                                                               Jacob T. Weile                             
Arriva                                                                       Hans Jørn Lindgaard                   
Tørring Auto-Lager Aps                                       Søren Lundfold                            
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IC Electric                                                               Carsten Due                                 
KSM-Hema                                                             Birger Hansen                              
Stickers.dk                                                              Henrik Vind                                   
Tmcforce (JWL)                                                     Niels Kristian Lund                      
Bewi Flamingo                                                       Keld Madsen                                
BJ Computers                                                         Brian Johansen                            
Energiforbedring                                                   Stig Caspersen                            
MiraliX                                                                     Preben Kirkeby                             
TUC                                                                          Tommy Vandal                            
Juelsmindehalvøens almene Boligselskab        Henrik Alleslev                             
Spisegaarden                                                          Bo Bonde Wulff                            
Uldum Huse A/S                                                     Jeannette Jørgensen                  
SR-Pack                                                                   Martin Christensen                     
EC Sikring A/S                                                        Erik Steen                                     
Hedensted Erhverv                                                Anders K. Petersen                     

 


