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Forord
Beskæftigelsesplanen er Horsens Kommunes overordnede strategi for, hvordan de be
skæftigelsespolitiske udfordringer i 2020 og 2021 skal håndteres.
Beskæftigelsesplanen udmønter Beskæftigelses og Integrationsudvalgets mål for be
skæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune, og er resulatet af beskæftigelses og Inte
grationsudvalgets arbejdsgrundlag, Byrådets beskæftigelsespolitiske prioriteringer samt
de gældende ministermål.
Beskæftigelsesplanen er som noget nyt gældende for en 2årig periode. En beslutning
Beskæftigelses og Integrationsudvalget har truffet i erkendelse af, at det tager tid at
indfri ambitiøse mål. I samme ånd bygger beskæftigelsesplanen i vid udstrækning vide
re på indsatser, investeringer og erfaringer fra beskæftigelsesplan 2019.
Beskæftigelsesplanen introducerer også en række udviklingstiltag. Helt centralt står for
enklingsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2020. Forenklingsreformen stiller færre
proceskrav, og giver dermed kommunen mere frihed til at tilrettelægge beskæftigel
sesindsatsen. Det skaber mulighed for at arbejde målrettet med at optimere beskæfti
gelsesindsatsen, så de nye rammer skaber en høj effekt til gavn for borgerne i Horsens
Kommune.
For i Horsens fortjener alle et arbejde!

” At arbejde giver livskvalitet. Det giver følelsen af at bidrage, at være en
del af et fællesskab og at klare sig selv. Det har store konsekvenser for
den enkelte at stå uden for arbejdsmarkedet. Med beskæftigelsesplanen
i hånden vil vi kæmpe for at flere fastholdes i job og for at få de sidste
med. Vi vil stille skarpt på vores udfordringer og prioritere ressourcer
derhen, hvor der er brug for forandringer”.
Lisbeth Torfing,
formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
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Arbejdsmarkedet
i Horsens Kommune
Horsens Kommune har oplevet en positiv udvikling

Den stigende arbejdsstyrke skyldes både befolk-

på arbejdsmarkedet gennem en længere årrække.

ningstilvækst, tilbagetrækningsreformen og en

Den udvikling forventes at fortsætte de kommende

øget udenlandsk arbejdskraft.

år, om end med en mindre positiv udvikling end
tidligere. De samme udviklingstendenser ses på

Dette er positivt for virksomhedernes muligheder

landsplan.

for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, hvilket
fortsat er en udfordring inden for flere brancher.

Siden 2010 har beskæftigelsen i Horsens Kommune

Men matcher de ekstra hænder ikke de efterspurg-

været stigende. Det er dog forventningen, at Hor-

te kompetencer, kan det betyde flere borgere på

sens Kommune vil opleve en mindre stigning frem

offentlig forsørgelse de kommende år.

mod 2021 end i årene frem til 2019.
Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i HorUdviklingen i antallet af arbejdspladser i Horsens

sens Kommune har i 2019 været svagt stigende.

Kommune har de seneste år været positiv. I 2019 er

Med en mindre positiv udvikling i beskæftigelsen,

arbejdspladsudviklingen i Horsens Kommune imid-

stagnation i arbejdspladsudviklingen og den vok-

lertid stagneret. Sammenholdt med, at arbejdsstyr-

sende arbejdsstyrke, ser denne udvikling ud til at

ken i Horsens Kommune fortsat er stigende, kan det

fortsætte i de kommende år.

blive en udfordring for beskæftigelsesindsatsen i
Horsens Kommune de kommende år.
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Udviklingen i målgrupperne

I langt de fleste målgrupper har Horsens Kommu-

bærende redskab for at få flere udsatte ledige i job.

ne færre borgere på offentlig forsørgelse end på

For alle andre målgrupper ligger Horsens Kommu-

landsplan.

ne på niveau med eller under landsgennemsnittet.

Som tabel 1 viser, har Horsens Kommune dog en

Antallet af forsikrede ledige er samlet set lavt i

udfordring med unge, der modtager uddannelses-

Horsens Kommune i forhold til landsgennemsnit-

hjælp og sygemeldte borgere. Sygemeldte omfat-

tet. Men Horsens Kommune har en udfordring med

ter borgere, der enten modtager sygedagpenge

udenlandske forsikrede ledige, som udgør en tred-

eller som er i et jobafklaringsforløb.

jedel af de forsikrede ledige i Horsens Kommune.

Inden for de to målgrupper har Horsens Kommune

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil på

flere borgere i målgruppen end på landsplan. Det

baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og

samme gælder fleksjobvisiterede, dvs. personer

udviklingen inden for målgrupperne sætte fokus på

på ledighedsydelse eller i fleksjob. Det skyldes i

udenlandske forsikrede ledige, sygemeldte og unge

høj grad, at kommunen prioriterer fleksjob som et

med henblik på at nå landsgennemsnittet.

Tabel 1. Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Horsens sammenlignet med hele landet
Målgruppe

Antal

Over/under
landstallet

Udvikling seneste år (pct.)
Horsens

Hele landet

Sep ’19

Sep ’19

Forsikrede ledige (a-dagpenge)

1.082

123

0,7%

1,8%

Kontanthjælp, samlet

1.015

-2

-8,1%

-8,0 %

Uddannelseshjælp

638

-140

-9,0%

-5,2%

41

20

-12,2%

-19,7%

196

-3

-19,0%

-23,4%

Ressourceforløb

301

53

26,5%

0,0%

Sygedagpenge

1.216

-257

11,9%

-0,7%

Jobafklaringsforløb

467

-158

-18,6%

-4,3%

Ledighedsydelse

373

-129

14,8%

5,9%

5.329

492

1,2%

3,4%

Fleksjob

1.794

-509

9,2%

9,8%

Førtidspension

3.646

-364

4,9%

3,0%

I alt på offentlig forsørgelse (inkl. FØP og fleksjob)

10.769

1.367

15,3%

16,1%

Revalidering og forrevalidering
Integrationsydelse (pr.1 jan. 2020 Selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse)

I alt på offentlig forsørgelse (excl. efterløn, førtidspen
sion, fleksjob)

Sep 2018 sep 2019

Note: I kolonnen ’Antal over/under landstallet’ angiver et negativt tal, at Horsens Kommune har flere borgere i mål
gruppen end på landsplan, mens et positivt tal angiver, at Horsens Kommune har færre borgere end på landsplan.
Kilde: Jobindsats.
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En fælles retning

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen
i Horsens Kommune er at nedbringe antallet af
borgere på offentlig forsørgelse, og at udviklingen
på beskæftigelsesområdet er bedre end landsgennemsnittet. Missionen er derfor:

”Alle fortjener et arbejde, derfor vil
vi et arbejdsmarked for alle”

10 Politiske målsætninger
1.

Flere skal i job eller uddannelse

2.

Alle skal med – også de udsatte ledige

3.

Beboerne i udfordrede boligområder skal
have en særlig indsats

4.

Gør det, der virker, og afprøv nyt

5.

Få en endnu bedre sammenhæng i
indsatsen

Missionen og de 10 politiske mål fastsætter den
grundlæggende strategiske retning for beskæftigelsesindsatsen. De første tre mål er orienteret

6.

Horsens Alliancen og Jobtaskforcen
7.

nedbringe antallet af offentligt forsørgede borgere

virksomheder
8.

i Horsens Kommune. Kendetegnende for virkemidlerne er overbevisningen om, at vi kun når i mål,
hvis vi løfter i flok.
Derfor er et tæt samarbejde med det omgivende

Opkvalificer og efteruddan med afsæt i
efterspørgslen

9.

Styrk fokus på sundhedsfremme og
forebyggelse i indsatsen

10. Forenkl og optimer arbejdsgange og
bekæmp socialt bedrageri

samfund og de lokale virksomheder gennem bl.a.
Horsens Alliancen og Jobtaskforcen (se s. 15) også

Få et udvidet virksomhedssamarbejde –
med særlig service for socialt ansvarlige

mod målgrupper. De øvrige er forskellige virkemidler til at nå det overordnede strategiske mål om at

Styrk det strategiske samarbejde i

højt prioriteret i beskæftigelsesindsatsen.

Fælles ressourcesyn

Troen på samarbejde og et fælles mindset er også

•

baggrunden for, at der på tværs af Børne- og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er udarbejdet et fælles ressourcesyn.
Det fælles ressourcesyn er et fundament for beskæftigelsesindsatsen og understøtter dermed
ambitionerne og den politiske prioritering på beskæftigelsesområdet.
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•

•
•

Klare politiske mål

Tæt opfølgning og mod til at
fastholde kursen

Sammenhæng i den enkeltes liv

Samarbejde på tværs, vidensbaserede
indsatser og mod til at investere

Udviklende fællesskaber
Ingen skal stå uden for

Respekt er at have forventninger
Dem, der kan selv, skal selv
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Styring og opfølgning
på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesplanen og indsatsen skal forbinde
mange niveauer og sikre sammenhæng fra de

Vi gør det der virker

I styringskædens tilbageløb gennemføres en sy-

beslutninger, der træffes på nationalt niveau, til de

stematisk opfølgning. Der følges op på alle mål og

beslutninger, der har indflydelse på den indsats

indsatser.

og de mål, der aftales sammen med den enkelte
borger.

På borgerniveau følges der op på de mål og aftaler, der er fastsat sammen med borgeren. På

Retningen for beskæftigelsesindsatsen og dermed

medarbejderniveau sker opfølgningen ved hjælp af

også beskæftigelsesplanen fastlægges i den sty-

løbende produktionsopfølgning og kvalitetssikring,

ringskæde, som beskæftigelsesområdet er under-

mens der på afdelingsniveau er en månedlig op-

lagt, og som er illustreret i figuren herunder.

følgning på resultatmål, driftsmål og effektmål.

Styring fra mange niveauer

Det politiske niveau orienteres via tilbagevendende

Styringskædens udgangspunkt er de rammer, der

afrapporteringer på budget, resultatmål, tværgå-

udstikkes på nationalt niveau i lovgivningen og de

ende driftsmål, månedlige resultatopfølgninger

vejledende ministermål, der udmeldes hvert år.

samt borger- og virksomhedsundersøgelser.

I styringskædens nedløb omsættes nationale mål
og lovgivning til lokalpolitiske mål og prioriteringer,

Den viden, der opsamles, er afgørende for, at

tværgående og afdelingsspecifikke driftsmål, mål

beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og Ung-

for den enkelte rådgiver og i sidste ende til mål og

domscentret kan gøre det, der virker, og at der

indsatser for borgere uden for arbejdsmarkedet.

investeres de rigtige steder.
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Rammen for beskæftigelses
indsatsen i 20202021
I 2020-2021 er der særligt tre faktorer, der påvirker
rammen for beskæftigelsesindsatsen: Ministermålene for 2020, implementeringen af den nye forenklingsreform samt den økonomiske ramme og
prioritering, der er fastlagt af Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget og i Byrådets budgetaftaler
for 2019 og 2020.

Ministermål 2020
1.

Virksomheder skal sikres den nødvendige
og kvalificerede arbejdskraft

2.

Flere flygtninge og familiesammenførte
skal være selvforsørgende

3.

Flere personer med handicap skal i
beskæftigelse

Ministermålene for 2020

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et
antal vejledende mål for kommunernes bskæftigelsesindsats for det kommende år. Beskæftigelsesministeren har for 2020 udpeget tre mål, der
fremgår af boksen til højre. Alle tre ministermål
understøttes af beskæftigelsesplan 2020-2021.

Implementering af Forenklingsreformen
Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet,
træder i kraft den 1. januar 2020. Den nye reform
indfører minimumsregler på tværs af målgrupper,
så indsatsen i højere grad kan tilrettelægges med
udgangspunkt i den enkelte borger. Reformen kan

Implementering af forenklings
reformen i Jobcenter Horsens
1.

2.

Fastlagte indsatsstrategier skal sikre,
at viden og erfaringer om den enkelte
målgruppe bruges systematisk.

Kvalitetsstandarder, der beskriver
forventningerne til indhold i

overordnet sammenfattes til fire centrale ændrin-

f.eks. samtaler, borgeres CV eller

ger af beskæftigelsesindsatsen:

virksomhedskontakt.

3.

Kvalitetssikring og læring, hvor den

•

Færre og mere enkle proceskrav

•

Ens regler på tværs af målgrupper

feedback på samtaler med borgere

•

Flere digitale løsninger

eller virksomheder. Målet er at styrke

•

Fokus på kommunernes resultater gennem

medarbejdernes samtalefaglighed.

benchmarking
Jobcenter Horsens har i 2019 arbejdet med at for-

4.

enkelte medarbejder får sparring/

Borger og virksomhedsundersøgel
ser, der undersøger, om borgerne og
virksomhederne oplever den kvalitet

berede implementeringen af den nye reform. Ud-

og det indhold, som er beskrevet i

over et kompetenceudviklingsforløb for at forbere-

kvalitetsstandarderne.

de ledere og medarbejdere til at kunne udnytte de
friere rammer, er der igangsat fire konkrete tiltag
jf. boksen til højre, der skal sikre fortsat høj kvalitet i
indsatsen samt styrke opfølgningen herpå.
8

Budgetaftalerne 2019 og 2020
Horsens Kommunes budgetaftaler for 2019 og 2020

Aftalen indeholder også forventninger til indsatsen

indeholder en række overordnede krav og forvent-

over for de unge samt fastholdelse af indsatsen i

ninger til økonomien, udviklingen og indsatsen på

de udsatte boligområder.

beskæftigelsesområdet.
Der er, som følge af de udmeldte besparelser,
Budgetaftale 2020 reducerer forsørgelsesbudget-

udarbejdet en plan, der indebærer en tilpasning i

tet på unge- og beskæftigelsesområdet med 25

Jobcentret. Tilpasningen integrerer myndighed og

mio. kr. over 4 år. I 2020 udmøntes også den del af

tilbud i højere grad samt fastsætter en række prio-

budgetaftalen fra 2019, som pålagde området en

riteringer og principper for den fremtidige beskæf-

besparelse på budgettet for aktiviteter på 21 mio.kr.

tigelsesindsats.

Budgetaftale 2020 fastsætter også en række mål

I boksen herunder ses de politisk vedtagne princip-

for beskæftigelsesindsatsen. Blandt andet skal

per fra tilpasningsplan 2019, som videreføres i 2020

udviklingen i målgrupperne falde til landsgennem-

sammen med tre nye principper, der er admini-

snittet frem mod 2023, og udgifterne til den samle-

strationens svar på de krav, der stilles til beskæfti-

de beskæftigelsesindsats skal ligge på niveau med

gelsesområdet i budgetaftale 2020.

landsgennemsnittet.

Principper for tilpasningsplan 2020
Videreført fra tilpasningsplan 2019
• Fleksjobs og småjobs skal være de bærende redskaber for at få flere udsatte ledige i job
• Vejlednings og opkvalificeringstilbud skal bruges markant mindre fremadrettet, herunder skal
ske en strømlining af sundhedsfremme indsatsen på beskæftigelsesområdet
• Målrettet uddannelse. Uddannelse, som er en del af vejledning og opkvalificering, bruges
målrettet i forhold til konkrete jobåbninger
• Mentorstøtte skal bruges mindre, og så vidt muligt gives parallelt med anden jobrettet indsats
• Én fast kontaktperson for ledige for udvalgte målgrupper (med flere roller og færre
støttefunktioner)
Nye principper i tilpasningsplan 2020
• Prioritering af målgrupper og tilbud, hvor der er størst effekt af indsatsen.
• Styrket digitalisering og automatisering jf. forenklingsreformen (selvbooking, Vitas) og i
administrationen (bogholderi, ydelsessystemer).
• Integration af støttefunktioner mv. (IT, reception, sekretariat mv.) – med henblik på at forberede
flytning til Chr. M. Østergaardsvej.
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Fokusområder og særlige
opmærksomhedspunkter
Med afsæt i arbejdsgrundlaget, udviklingstallene

Styrket virksomhedssamarbejde er et

for målgrupperne på beskæftigelsesområdet,

ministermål og samtidig er det højt prioriteret i

budgetaftalerne, arbejdsmarkedssituationen

beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune.

i Horsens i Kommune samt ministermålene,

I januar 2019 vedtog Beskæftigelses- og

har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Integrationsudvalget en strategi for det

udpeget fire fokusområder og fire særlige

virksomhedsopsøgende arbejde.

opmærksomhedspunkter i de kommende to år.
4 fokusområder

Repatrieringsindsatsen skal ifølge den nye
repatrieringslov beskrives i beskæftigelsesplanen

De største udfordringer på beskæftigelses-

og samtidig har Beskæftigelses- og Integrations-

området i Horsens Kommune kan aflæses i de fire

udvalget bevilget ekstra midler til indsatsen.

fokusområder:
De to sidste opmærksomhedspunkter er udvalgt
1.

Unge

2.

Sygemeldte

3.

Udenlandske forsikrede ledige

4.

Kvalificeret arbejdskraft

for at understøtte de udmeldte ministermål.
Indsatsen for de øvrige målgrupper

De beskrevne fokusområder og opmærksomhedspunkter udgør kun en mindre del af den samlede

De fire fokusområder er alle særlige lokale

beskæftigelsesindsats.

udfordringer, og i de målgrupper, som de tre første
fokusområder er rettet mod, har Horsens Kommune

Udviklingen for de øvrige målgrupper (se tabel 1)

flere borgere på forsørgelse end på landsplan.

har de seneste år været bedre eller på niveau med

4 særlige opmærksomhedspunkter

Udover fokusområder er der udvalgt fire særlige

udviklingen på landsplan. Indsatsen for de øvrige
målgrupper fortsætter derfor i samme spor i 20202021.

opmærksomhedspunkter på baggrund af både
nationale og lokale politiske prioriteringer, hvor der

Der vil være en tæt administrativ og politisk

er et ønske om at følge indsatsen tæt.

opfølgning på indsatserne for de øvrige
målgrupper jf. den tidligere beskrevne styrings-

1.

Styrket virksomhedssamarbejde

og opfølningsmodel. Målet er fortsat, at alle

2.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal

målgrupperne skal matche eller overgå udviklingen

være selvforsørgende

på landsplan.

3.

Repatriering

4.

Flere personer med handicap i job
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Fokusområde
De Unge

På trods af en positiv udvikling, har Horsens Kommune fortsat flere ledige unge på uddannelseshjælp end på landsplan. Det er derfor et område,
som Byrådet og Beskæftigelses- og Integrations-

Vi vil:
1.

Skabe en endnu tættere kontakt og
opfølgning med de unge. Det skal ske
ved at fastholde få sager pr. rådgiver
og styrke den unges tro på egne evner
gennem tydeligt nærvær og engagement.

2.

Udvide rådgiverrollen ved at integrere
myndighed og indsats. Rådgiver vil i
fremtiden varetage en bredere vifte af
opgaver for at styrke relationen til den
unge.

3.

Skabe en bedre sammenhæng og
fastholdelse af de unge. Det gælder
særligt i overgangene, hvor den unge
er sårbar. Det skal ske ved at samle alle
fagpersoner, der møder de unge, i et nyt
Ungdomscenter.

4.

Anvende job som vejen til uddannelse.
Der skal øget fokus på job og småjobs i
samtalerne, og der skal etableres et tæt
samarbejde med udvalgte virksomheder
bl.a. gennem projekt Nextwork.

udvalget har prioriteret midler til i de seneste år.
Prioriteringen fastholdes i 2020-2021, så den tilrettelagte indsats får den nødvendige tid til at skabe
den ønskede effekt.
Byrådet har med beslutningen om at etablere et
samlet ungdomscenter slået fast, at ungeindsatsen fortsat vil være højt prioriteret i Horsens Kommune. Ungdomscentret skal styrke det arbejde, der
allerede er i gang, ved at skabe en endnu bedre
sammenhæng i indsatsen på tværs af lovgivning
og fagområder, og sikre én indgang for de unge.

12

Vi vil:

Fokusområde

1.

Forebygge sygemeldinger ved at synliggøre
Jobcentrets forebyggende tilbud og udbrede viden om forebyggelse af sygemeldinger
blandt andet i samarbejde i Jobtaskforcen.

2.

Fastholde en tæt dialog og styrke samarbe
jdet med virksomheder bl.a. via en fast kontaktpersonordning i Jobcentret.

3.

Prioritere en individuel, intensiv og vedvaren
de kontakt med den sygemeldte. Det vil bl.a.
ske gennem øget fokus på samtalefrekvens og
timingen af indsatser.

4.

Fremme et bredere perspektiv på job
muligheder for at inspirere sygemeldte til at
se nye og flere jobmuligheder. Foruden vejledningsindsats vil vi også i øget grad anvende
virksomhedsrettede tilbud og opkvalificering.

5.

Prioritere det tværfaglige samarbejde i den
tidlige indsats. Tværfagligheden skal i højere
grad tænkes ind i screeningen og afklaringen
af den ny-sygemeldtes problematikker.

6.

Sikre færre sagsskift og styrke teamspecial
isering gennem en ny intern organisering af
indsatsen. Målet er øget sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger.

Sygemeldte

Sygefravær er både en omkostning for virksomhederne og for samfundet, og for den
enkelte borger kan det have store arbejdsmæssige og sociale konsekvenser.
Horsens Kommune har i en årrække haft en
større andel sygemeldte borgere end på
landsplan. En af udfordringerne er, at mange
af de sygemeldte borgere i Horsens Kommune i gennemsnit er sygemeldte i en længere
periode end på landsplan.
Horsens Kommune vil med en målrettet indsats for de sygemeldte arbejde for at skabe
en positiv udvikling.
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Fokusområde

Udenlandske forsikrede ledige
Horsens Kommune har færre forsikrede ledige end
landsgennemsnittet. I Horsens Kommune udgør
gruppen af forsikrede ledige med udenlandsk
baggrund en tredjedel af alle forsikrede ledige. På

Vi vil:
1.

landsplan udgør denne gruppe under en fjerdedel
af de forsikrede ledige.
Jobcenter Horsens har derfor en særlig opgave i at
hjælpe denne gruppe af ledige i job eller uddan-

dighed hos VIAstuderende bl.a. ved at
motivere til sprogundervisning. Indsatsen
sker i samarbejde med VIA og Business
Horsens.

2.

Gennemføre jobrettet vejlednings og
opkvalificeringsindsats for ledige internationale VIA dimittender.

3.

Udbyde temadage målrettet engelsk
sprogede VIA dimittender om aktuelle
jobmuligheder, arbejdsmarkedskultur og
jobsøgning i Danmark samt gruppeaktiviteter med fokus på virksomhedskontakt
og erfaringsudveksling.

4.

Gennemføre intensive kontaktforløb og
virksomhedsrettet indsats for forsikrede
ledige, som er ufaglærte eller har en
erhvervsuddannelse fra hjemlandet, og
ikke mestrer dansk eller engelsk.

5.

Gennemføre en særlig indsats for lang
tidsledige og potentielt langtidsledige
med udenlandsk baggrund.

nelse.
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Styrke fokus på forebyggelse af le

Fokusområde

Kvalificeret arbejdskraft

Vi vil:
1.

Virksomhederne i Horsens Kommune har over de
seneste år oplevet udfordringer med at rekruttere
kvalificeret arbejdskraft. Særligt har brancherne

Styrke det tværkommunale samarbejde
gennem:
•

Rekruttering på tværs af kommunegrænser.

•

Styrket koordinering af efter- og videreuddannelsesområdet bl.a. ved
tværkommunalt samarbejde om
fælles opkvalificering, styrket samarbejde med VEU-konsulenter i regi af
arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
samt øget brug af regionale uddannelsesmidler.

bygge og anlæg, sundhed og socialvæsen samt
industrien oplevet en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Jobcenter Horsens skal bistå og hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft og samtidig have
fokus på at få alle med. Et tæt samarbejde med
virksomhederne er også nøglen til at få de sidste

2.

Indsamle og udbrede viden om arbejds
markedet i Horsens, så virksomheder,
medarbejdere og borgere har viden til at
handle. Et vigtigt redskab heri er Jobbarometret.

3.

Inspirere virksomheder til at arbejde
med CSR for dermed at afhjælpe rekrutteringsudfordringer og for at få de sidste
med.

4.

Styrke samarbejdet med virksomheder
i geografiske klynger for at understøtte
opbygningen af geografiske netværk
mellem horsensianske virksomheder.

med og opnå missionen om et arbejdsmarked for
alle.
Arbejdet skal blandt andet løses i samarbejde med
Horsens Alliancen og Jobtaskforcen.
titutioner og fagforenings. infomøder for
virksomheder omkring muligheder for international
rekruttering)
• Fælles kampagner (f.eks.
voksenlærlingekampagner)v dvf

Horsens Alliancen

Jobtaskforcen

Horsens Alliancen er et samarbejdsforum i

Jobtaskforcen er et underforum til Horsens Al-

Horsens Kommune med repræsentanter fra

liancen og er et samarbejde imellem en ræk-

erhvervslivet, faglige organisationer, videns- og

ke lokale erhvervsledere, Horsens Kommune,

uddannelsesinstitutioner og kommunen.

uddannelsesinstitutioner og udvalgte organisationer.

Alliancen arbejder for at forbedre erhvervslivets
vækst- og udviklingsmuligheder, løfte

Målet er at inspirere virksomheder til at tage et

uddannelsesniveaet i Horsens Kommune og

socialt ansvar og udvikle nye metoder til at få

sikre, at flere kommer i selvforsørgelse.

flere ind på arbejdsmarkedet.
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Særlige opmærksomhedspunkter
Foruden de beskrevne fokusområder, vil Jobcentret og Ungdomscentret også have fokus på at bidrage til
ministermålene og andre national- og lokalpolitiske målsætninger. I Beskæftigelsesplanen er der derfor
udpeget fire særlige opmærksomhedspunkter.

Styrket virksomhedssamarbejde
Jobcenter Horsens og Ungdomscentret vil
fortsætte med at styrke og udvikle virksomhedssamarbejdet, hvilket også er et ministermål
for 2020. Et vigtigt element heri er at motivere
virksomheder til at bidrage til et arbejdsmarked

Vi vil:
•

heder og tilbyde key account til virksomheder,

for alle og tage medansvar for udviklingen.

•

Strategien ’Et stærkt samarbejde – mellem

•

Jobcenter Horsens, Ungdomscentret og virksomhederne i Horsens Kommune’ sætter retningen for de kommende års arbejde med at
styrke virksomhedssamarbejdet.

Lave fleksible samarbejdsaftaler med virksom
som tager socialt ansvar.

Udbrede og videreudvikle ´Virksomheden i
Centrum’.

Gennemføre virksomhedsundersøgelser til
videreudvikling af et stærkt virksomhedssam

•

arbejde.

Etablere viden og inspirationsnetværk mellem
lokale virksomheder i geografiske nærområder.

Flere flygtninge og familiesammenførte
skal være selvforsørgende
I forbindelse med finansloven for 2019 gennemførte regeringen en række målrettede
initiativer med det fokus, at flygtninges ophold

Vi vil
•

Arbejde med virksomhedspraktik eller job med

2020.

•

Igangsætte understøttende indsatser som fx

Ministermålet er også i tråd med Beskæftigel-

•

i Danmark er midlertidigt, og at de skal forsørge sig selv. Det er ligeledes et ministermål for

ses- og Integrationsudvalgets prioriteringer
samt byrådets budgetaftale 2020, der stiller
krav om at fortsætte den styrkede beskæftigelsesindsats i de udsatte boligområder.

•
•
•
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løntilskud som et hovedspor i indsatsen.
nytteindsats, jobformidling og småjobs.

Gennemføre afklarings og opkvalificeringsfor
løb, der skal gøre borgerne klar til hovedsporet.

Tilbyde erhvervsrettet danskuddannelse til de
borgere i målgruppen, der har ret til et tilbud.

Fremskudt beskæftigelsesindsats i Sønderbro
og Sundparken.

Anvende sanktioner

Repatriering
Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at
herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der
ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det

Vi vil
•

Gennemføre en generel vejledningsindsats, der
omfatter informationsmøder og informationsma

tidligere opholdsland, får den bedst mulige

teriale for at nå de borgere, som Jobcentret og

rådgivning til at kunne træffe beslutning om at

Ungdomscentret ikke har kontakt til.

vende tilbage.

•

•

Igangsætte en systematisk og målrettet vej
ledning til de grupper, man har erfaret, oftest
vender hjem.

Tilbyde individuel vejledning til de, der er i et in
tegrations/beskæftigelsesprogram i forbindelse
med samtalerne med borgerne.

Flere personer med handicap i job
Jobcenter Horsens og Ungdomscentret vil
arbejde for, at borgere med handicap får den
nødvendige rådgivning, hjælp og støtte, så

Vi vil
•

Have fokus på udadgående formidlingsakti
viteter for at udbrede kendskabet til de handicapkompenserende ordninger hos borgere,
virksomheder og A-kasser.

•

Gennemføre undervisning for relevante med
arbejdere med fokus på udbredelse af grundlæggende viden om handicapkompenserende
ordninger. Det skal sikre, at der er opmærksomhed på mulighederne for handicapkompenserende ordninger i Jobcentret og Ungdomscentrets indsats.

deres handicap ikke står i vejen for adgang til
arbejdsmarkedet. Indsatsen understøtter ministermålet om, at flere personer med handicap
skal i job.
Indsatsen vil udover beskæftigelsesplanen
også ske gennem kommunens Handicappoli
tik og Forebyggelsesstrategi i tæt samarbejde
med relevante enheder i Velfærd og Sundhed
samt Handicaprådet.
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Tillæg til Beskæftigelsesplan 202021
Midtvejsevaluering 2020

I forbindelse med Beskæftigelses- og Integra-

nye mål:
1.

handling

tionsudvalgets resultatopfølgning i september
2020 blev der lavet en midtvejsevaluering, hvor

Alle ledige skal have en værdig sagsbe-

2.

Flere ledige skal opkvalificeres

der både blev fulgt op på udviklingen på beskæftigelsesområdet og de overordnede mål i

De nye mål er medtaget i dette tillæg som nye

beskæftigelsesplanen.

opmærksomhedspunkter.

Midtvejsevalueringen viste, at der blandt andet

Budgetaftale 20212024

som følge af COVID-19 er behov for at tilføje

I Horsens Kommunes budgetaftale 2021-2024

forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere)

er forligspartierne enige om, at beskæftigel-

som et ekstra fokusområde til Beskæftigelses-

sesområdet skal fastholde arbejdet mod de

plan 2020-21. Fra august 2019 til august 2020

overordnede mål, der blev fastsat i budgetaf-

har der været en stigning i antallet af a-dag-

tale 2020. Budgetaftalen fastholder derfor også

pengemodtagere på knap 48% jf. tabellen på

prioriteringen af de sygemeldte og de unge.

s. 19.
Ministermål for 2021

Af nye tiltag peger budgetaftalen på, at der
skal tages et større socialt ansvar ved at etab-

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år

lere flere småjobs og fleksjob samt styrke efter

et antal mål for beskæftigelsesindsatsen i det

og videreuddannelse efter COVID-19. De to nye

kommende år. Beskæftigelsesminister Peter

tiltag indgår som nye opmærksomhedspunkter

Hummelgaard har besluttet at videreføre tre af

i tillægget til beskæftigelsesplan 2020-21.

målene fra 2020 jf. s. 8, og derudover tilføje to
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Udviklingen i målgrupperne
Horsens Kommune har i 2020 set en stigning

Tabel 1 viser også, at Horsens Kommune fortsat

i ledige og sygemeldte i beskæftigelsesind-

har en udfordring med de unge på uddannel-

satsen. Fra august 2019 til august 2020 har der

seshjælp samt sygemeldte borgere.

været en stigning på 8,2%. Udviklingen har dog
været bedre end på landsplan, hvor stigningen

I de øvrige målgrupper har Horsens Kommune

har været på 9,7% jf. tabel 1.

haft en bedre udvikling end landsgennemsnittet. Horsens Kommune har også færre borge-

Den primære årsag til stigningen er Covid-19,

re i disse målgrupper, bortset fra borgere på

der især har ført til en stigning i antallet af

ledighedsydelse.

a-dagpengemodtagere. Fra august 2019 til
august 2020 var der en stigning på 47,5% i

Beskæftigelsesplanens fokusområder fasthol-

a-dagpengemodtagere i Horsens kommune.

des derfor, og forsikrede ledige (a-dagpenge-

På landsplan var stigningen på 38,6% og der-

modtagere) tilføjes som et nyt fokusområde.

med noget lavere.

Tabel 1. Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Horsens sammenlignet med hele landet
Målgruppe

Antal

Over/under

Udvikling seneste år (pct)

landstallet

Horsens

Hele landet

Aug ’20

Aug ’20

Forsikrede ledige (a-dagpenge)

1.682

86

47,5%

38,6%

Kontanthjælp

940

93

-10,21%

-2,2 %

Uddannelseshjælp

652

-141

1,7%

-2,0%

31

16

-26,2%

-19,3%

189

0

-5,0%

-4,9%

Revalidering og forrevalidering
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse

Aug 2019 Aug 2020

Ressourceforløb

327

16

9,4%

-3,0%

Sygedagpenge

1.331

-264

10,6%

8,5%

Jobafklaringsforløb

375

-114

-29,9%

-22,8%

Ledighedsydelse

421

-136

7,4%

12,7%

5.948

444

8,2%

9,7%

Fleksjob

1.838

-562

5,8%

3,1%

Førtidspension og seniorpension

3.937

-479

9,0%

5,1%

I alt på offentlig forsørgelse (inkl. FØP og fleksjob)

11.723

1.485

8,1%

7,3%

I alt på offentlig forsørgelse (excl. efterløn, førtidspensi
on, fleksjob)

Note: I kolonnen ’Antal over/under landstallet’ angiver et negativt tal, at Horsens Kommune har flere borgere i målgrup
pen end på landsplan, mens et positivt tal angiver, at Horsens Kommune har færre borgere end på landsplan.
Kilde: Jobindsats.
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Nyt fokusområde 2021

Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere)
Horsens Kommune har oplevet en stor stigning
i antallet af ledige a-dagpengemodtagere i
2020.

Vi vil:
1.

Gennemføre intensive kontaktforløb og
en jobrettet indsats, der løbende justeres efter borgerens behov. I de første 6
måneder skal borger tilbydes 4 jobrettede samtaler ud over 2 fællessamtaler
med a-kassen. Det prioriteres, at kadencen på 4 samtaler opretholdes efter de
første 6 måneders ledighed.

2.

Fremrykke indsatsen for de nyledige.
Der prioriteres, at nyledige tilbydes en
tidlig indsats, så denne gennemføres
væsentlig tidligere end ”ret og pligt” til
tilbud ved 26 ugers ledighed.

3.

Målrette vejlednings og opkvalifi
ceringsindsatsen mod jobområder,
der efterspørger arbejdskraft. Opkvalificeringstilbud skal ske med skelen til
efterspørgslen på arbejdsmarkedet. I
vurderingen heraf indgår Jobcentrets
jobbarometer som et centralt værktøj.

4.

Forebygge langtidsledighed. De borgere, der er langtidsledige eller potentielt
langtidsledige tilbydes et intensivt jobfokus forløb på 13 uger. Ledige, der opnår
16 måneders ledighed tilbydes forstærket
jobformidlingsindsats.

Den primære årsag til stigningen er COVID-19,
men allerede i slutningen af 2019 oplevede
Horsens Kommune en større stigning end på
landsplan.
I 2021 er det derfor en topprioritet for Jobcentret at få denne gruppe af ledige i job eller i
gang med en uddannelse.
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Nye særlige opmærksomhedspunkter
Flere ledige skal opkvalificeres
Covid19 har betydet, at flere har mistet deres
arbejde. Derfor bliver det nu endnu vigtigere for
Jobcentret og Ungdomscentret, at der arbejdes
intensivt med at få alle med.
Det styrkede fokus på efter- og videreuddannelse skal ses i tæt sammenhæng med det arbejde, der er i gang i forhold til at sikre kvalificeret
arbejdskraft til virksomhederne. De ledige skal
have mulighed for at opkvalificere sig, men der
skal også være et job i den anden ende.

Vi vil:
•

•

•

•

Investere i en uddannelsesambassadør eller

tilsvarende for at skabe viden i organisationen
om de mange opkvalificeringsmuligheder.

Tilbyde flere kortvarige kurser fx truckcertifikat
og hygiejnekurser på områder, hvor der er beskæftigelsesmuligheder.

Øget brug af eksterne finansieringsmulighe

der. De nationale og regionale puljer til efter- og
videreuddannelse følges tæt.

Fokusere på voksenlærlingemuligheden i dialogen med borgerne og virksomhederne.

En værdig sagsbehandling
Beskæftigelsesministeren har formuleret et nyt
ministermål for 2021, der skal skabe fokus på at
borgerne får en værdig sagsbehandling.

Vi vil
•

Det er en grundlæggende intension, at
borgerne mødes med værdighed i Jobcentret
og Ungdomscentret. Det afspejler sig ved, at
beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt
i et fælles ressourcesyn. Et vigtigt fokus heri
er at skabe sammenhæng i den enkeltes liv
samt møde den enkelte borger med respekt

Undersøge om borgerne oplever en værdig

sagsbehandling i de borgerundersøgelser, der
gennemføres løbende som opfølgning på be-

•

•

skæftigelsesindsatsen.

Følge relevante kvantitative mål, herunder

ankestatistik, klagesager og tilbagemeldinger fra
kommunens borgerrådgiver.

Styrke og udvikle samtalefagligheden gennem
en styrket opfølgning på kvaliteten i samtaler

og tilpassede forventninger, så borgeren

med borgeren. Det vil bl.a. ske i den interne

motiveres og støttes til at kunne handle selv.

revision og gennem kollegial og ledelsesmæssig
feedback på samtaler.

Tilgangen er omsat til en række fælles
kvalitetsstandarder og fælles principper i
henholdsvis Jobcentret og Ungdomscentret.
21

Nye særlige opmærksomhedspunkter
Større socialt ansvar
Forligspartierne i budgetaftale 2021 er enige
om, at Horsens Kommune som arbejdsplads
skal tage et større socialt ansvar.

Vi vil
•

Aktivt oplyse om og tilbyde vejledning om

etablering af småjob og fleksjob til alle chef-

områder i Horsens Kommune. Det vil ske i tæt
Kommunen skal arbejde målrettet på at

samspil mellem Virksomhedsservice og Job

etablere flere fleksjob og småjob. Småjob kan

taskforcen.

f.eks. aflaste andre medarbejdere og bidrage
til at løse nogle af de mange opgaver, der er

•

Understøtte og udbrede CSRstrategien sam
men med Jobtaskforcen. Gennem et tæt

samarbejde med virksomheder og løbende

fulgt med COVID-19.

opmærksomhed i al virksomhedskontakt, vil beBeskæftigelsesområdet ønsker at tage med-

skæftigelsesområdet anspore flere virksomheder

ansvar for, at denne målsætning indfries. Det

til at tage et større socialt ansvar. Det er afgø-

vil ske i tæt samarbejde med Jobtaskforcen

rende for at ”få alle med”.

og Horsens Alliancen, der ud fra CSRstrategien arbejder for at få virksomheder til at tage
et socialt ansvar.

•

Undersøge mulighederne for småjob i forbin-

delse med etableringen af det nye bæredygtige
multihus ”Stablen”.
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Måloversigt
Hvad følges
der op på?

1.

Resultatmål

Beskæftigelses
planens fokusom
råder, særlige op
mærksomheds
punkter og mini
stermål.

Alle målgrup
perne herun
der fokusom
råder i Be
skæftigelses
planen

Integration
herunder re
patriering

Budgetaftaler og
beskæftigelses
plan

3. Nationale til
synsmål
Forenklingsrefor
mens krav til tid
lig indsats og ri
siko for skærpet
tilsyn
(tilsynsmålene
har været su
spenderet i 2020
pga. Covid 19)

Mål

Hvornår følges der op?

Antal borgere i mål
gruppen ift. landsgen
nemsnittet
Udviklingen i alle mål
grupper ift. landsgen
nemsnittet

Antal og udviklingen i alle mågrupper
skal overgå eller være på niveau med
landsgennemsnittet i 2023.

Forsørgelsesgrad
Beskæftigelsesgrad

Der er ikke fastsat konkrete mål, men
udviklingen følges tæt.

Halvårlig resultatopfølgning på
BIudvalgsmøde i marts og ok
tober.
Udover de halvårlige opfølgnin
ger, er der lavet et årshjul, så
BIudvalget får en mere detal
jeret status på resultater og
indsatsen for hver enkelt ho
vedydelse én gang årligt
Halvårlig resultatopfølgning på
BIudvalgsmøderne
marts og oktober
Hvert kvartal modtager BIud
valget et notat pr. mail, der
bl.a. følger op på antal repatri
erede samt modtagne flygt
ninge og familiesammenførte.

Antal repatrierede/ud
rejste

Borger med
handicap i be
skæftigelse.

Måling afventes på
jobindsats

Der er ikke fastsat et konkret mål, og der
afventes en fælles metode for målingen
på Jobindsats.

Opfølgningen er endnu ikke
igangsat.

Virksomheds
samarbejdet

Resultat fra virksom
hedsundersøgelse

Virksomhedernes høje tilfredshed med
samarbejdet skal fastholdes

BIudvalget får en årlig status
opfølgning på virksomheds
samarbejdet som en del af
årshjulet.

Værdig sags
behandling

Borgernes oplevelse
af kontakten med job
centret og Ungdoms
centret
Antal

Der er ikke fastsat et konkret mål, men
det er en målsætning, der følges op på
gennem brugerundersøgelser, ankesager
og klagesager
Begge mål er tværkommunale målsæt
ninger.

Opkvalificering

Efter og videreud
dannelsesaktiviteter
og effekt heraf

Der er ikke sat et konkret mål

BIudvalget orienteres når der
er gennemført en brugerunder
søgelse og når antallet af an
kesager opgøres i 3. kvartal.
Målsætningen om flere kom
munale småjobs behandles i
BIudvalget i august 2021.
BIudvalget får en orientering
i maj 2021

Udgifterne til
beskæftigel
sesindsatsen

Samlet udgift og ud
gifterne fordelt på
målgrupper.

Udgifterne til beskæftigelsesindsatsen i
Horsens skal være på niveau med lands
gennemsnittet

Besparelses
krav

Realisering af bespa
relseskrav

Årlig besparelse på forsørgelse på 6,25
mio.kr.

Nationalt re
sultatmål
(Ministerens
bench
markmodel)

Resultatmålet opgør
andelen på offentlig
forsørgelse i forhold til
den forventede andel
ud fra kommunens
rammevilkår
Ordinær beskæfti
gelse
Aktive tilbud de første
6 mdr.

At Horsens Kommune ikke har flere på
offentlig forsørgelse end forventet ud fra
rammevilkårene

Halvårlig opfølgning på ud
valgsmøderne i marts og okto
ber

Mindst 113 timers ordinær beskæftigelse
eller 1 aktivt tilbud de første 6 mdr. Den
gns. andel af personer med mindst 12
måneders anciennitet, der ikke har mod
taget ét aktivt tilbud eller minimum 6
ugers / 225 timers beskæftigelse de se
neste 12 måneder, skal være mindre end
20 %.
Mindst 4 samtaler de første 6 måneder.
Den gns. andel af personer med mindst
12 måneders anciennitet, som har mod
taget færre end fire samtaler de seneste
12 måneder, skal være mindre end 20
%.

Halvårlig opfølgning på ud
valgsmøderne i marts og okto
ber

Flere småjob
og fleksjob

2. Økonomiske
mål

Hvad måles der på?

Fokusmål 1:
Aktiv indsats

Fokusmål 2:
Samtaler.

Antal samtaler efter 6
mdr.
Gns. andel samtaler
for borgere med
mindst 12 måneders
anciennitet.

Årlig afrapportering på BIud
valgsmøde ifm. regnskabsaf
slutning

Halvårlig opfølgning på ud
valgsmøderne i marts og okto
ber

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk
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