Beskæftigelsesplan
2022

Den fælles fortælling

At være en del af et arbejdsfællesskab, at bidrage
til samfundet, at tjene til dagen og vejen er for de
fleste afgørende for at leve et godt og meningsfuldt
liv. Derfor arbejder Jobcentret og Ungdomscentret
for at få flere i job eller uddannelse og for at skabe
et arbejdsmarked, hvor der er muligheder for alle.

Det er det, vi står på, når vi tror på, at borgeren selv
har styrken til at tage et skridt fremad, og det, der
er holdepunktet, når vi guider den enkelte borger
videre mod job og uddannelse. Uanset om behovet
blot er råd til jobsøgning, eller om der er behov for
en længerevarende indsats.

Det er ambitiøst, og vi ved, at vi kun kommer tættere
på målet, hvis vi hver dag gør os umage med at
skabe et tæt samarbejde med borgere, de lokale
virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det er i
det gode samarbejde, at vi kan guide borgere og
virksomheder til nye kontakter, nye netværk og nye
muligheder.

Det er ligeledes med afsæt i kendskab, viden og
faglighed, at vi sammen med en virksomhed finder
løsninger på udfordringer med rekruttering og
sygefravær, eller når vi skal inspirere en virksomhed
til at opstarte en ny praktik eller et nyt småjob.
Samarbejde, viden og dygtige medarbejdere er
derfor opskriften, når vi skal finde det rigtige match
mellem virksomheder og ledige borgere – også for
de borgere, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Det gør vi ved at møde den enkelte borger og den
enkelte virksomhed med åbenhed, nysgerrighed og
respekt, men også med forventninger. I vores øjne er
tillid og kendskab til hinanden samt et fælles ansvar
for indsatsen afgørende for et godt samarbejde.
Og så vægter vi viden og høj faglighed hos
vores medarbejdere. Når vi har samtaler med en
borger, i kontakten med virksomheder og når vi
igangsætter en indsats, er det baseret på viden om
det, der virker og på den viden, vi har om det lokale
arbejdsmarked.
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Det er sådan, vi får flere med.
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01
Forord

Horsens Kommunes Beskæftigelsesplan sætter rammerne for
beskæftigelsesindsatsen for Jobcentret og Ungdomscentret i 2022.
Beskæftigelsesplanen udmønter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets
mål for beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune, og er resultatet af
Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets arbejdsgrundlag, Byrådets
beskæftigelsespolitiske og økonomiske prioriteringer samt de gældende
ministermål.
Beskæftigelsesplanen 2022 er godkendt af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Horsens Kommunes Byråd.

At være en del af et arbejds
fællesskab, at bidrage til sam
fundet, at tjene til dagen og vejen
er for de fleste afgørende for at
leve et godt og meningsfuldt liv.
Derfor arbejder Jobcentret og
Ungdomscentret for at få flere i job
eller uddannelse og for at skabe
et arbejdsmarked, hvor der er
muligheder for alle.
Uddrag fra Jobcentrets og Ungdomscentrets
”Den fælles fortælling”
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Arbejdsmarkedet
i Horsens Kommune
Arbejdsmarkedet i Horsens Kommune har slået en
kolbøtte under coronapandemien, som ikke tidligere
er set. Nedlukninger og ændrede forbrugsmønstre
har udfordret virksomheder på omstillingsevne og
tilpasningsevne.
Arbejdsmarkedet i 2022 er nu landet på benene
igen og flere brancher oplever igen stor mangel på
kvalificeret arbejdskraft. Beskæftigelsen har aldrig
været højere i Horsens Kommune. Det er positivt,
men udfordrer også virksomhederne i deres rekruttering – en forudsætning for en fortsat positiv udvikling. Særligt er der mangel på arbejdskraft inden for
bygge- og anlægsbranchen, transportsektoren og
hotel- og restaurationsbranchen, men også de fag,
som skal sikre vores kernevelfærd mangler arbejdskraft. Særligt inden for ældre- og plejesektoren.

Det er en kerneopgave for Jobcenter Horsens,
Ungdomscentret og Jobtaskforcen at understøtte
virksomhederne i at få kvalificeret arbejdskraft.
Blandt virksomhederne i Horsens Kommune synes
interessen for social ansvarlighed kun at vokse.
Jobcenter Horsens, Ungdomscentret og Jobtaskforcen vil sammen med virksomhederne i Horsens
arbejde for at få alle med ind i det foranderlige
arbejdsmarked.
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Udviklingen i målgrupperne

Horsens Kommune har færre forsikrede ledige og
borgere på kontanthjælp i forhold til landstallet.
Disse målgrupper har det seneste år også haft
et større fald i antallet af ledige borgere end på
landsplan. I gruppen af forsikrede ledige er der dog
to del-målgrupper, som Jobcenter Horsens vil have
særlig fokus på: De forsikrede langtidsledige og de
udenlandske forsikrede ledige.

Der er flere borgere, som modtager sygedagpenge i
Horsens sammenlignet med landstallet. Ligesom på
landsplan er udviklingen i målgruppen stigende.
Jobcenter Horsens, Ungdomscenteret og Jobtask
forcen vil derfor yde en særlig indsats for de langtidsledige og udenlandske forsikrede ledige, de
unge samt borgere, som modtager sygedagpenge.

Antallet af unge på uddannelseshjælp er en udfordring i Horsens Kommune. Horsens Kommune ligger
over landstallet, men har dog det seneste år oplevet
et fald i målgruppen. Dette fald er dog er mindre
end faldet i landstallet.

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

Målgruppe

Antal

Over/under
landstallet

Udvikling seneste år (pct.)
Horsens

Hele landet

Jul ’21

Jul ’21

1.176

-179

-31,9%

-25,9%

Kontanthjælp, samlet

700

-195

-27,9%

-16,6 %

Uddannelseshjælp

626

152

-7,9%

-16,2%

Revalidering og forrevalidering

32

0

6,7%

-24,7%

166

11

-16,2%

-22,5%

Ressourceforløb

351

7

6,4%

-1,4%

Sygedagpenge

1.704

256

33,8%

38,9%

Jobafklaringsforløb

208

15

-47,7%

-31,1%

Ledighedsydelse

394

149

-14,2%

-21,9%

5.357

216

-13,6%

-11,2%

Fleksjob

2.080

709

13,6%

6,3%

Førtidspension

4.453

333

9,7%

7,6%

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

11.818

1.258

-1,8%

-2,9%

Forsikrede ledige (A-dagpenge)

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

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

Jul 2020- jul 2021

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

7

04
Rammerne for
beskæftigelsesindsatsen
Coronapandemien og de følgende nedlukninger af samfundet har haft betydning for
udviklingen på arbejdsmarkedet og på beskæftigelsesindsatsen. Ledigheden steg under
nedlukningerne i 2020 og 2021, men faldt igen
med genåbningen. De negative effekter af
nedlukningerne har ikke været så langvarige
som frygtet, og mange målgrupper har klaret
sig bedre end forventet. I de kommende år vil
beskæftigelsesindsatsen fastholde den kurs,
der har styret området godt gennem krisen, og
samtidig have et særligt fokus på de målgrupper, der har været hårdt ramt af pandemien –
de unge, de sygemeldte og de langtidsledige.
Der er fire hjørnesten for beskæftigelsesplanen
2022.
Den første hjørnesten er udviklingen i målgrupperne, som modtager offentlig forsørgelse i
Horsens Kommune samt udviklingen i arbejdsmarkedet, herunder virksomhedernes stigende
rekrutteringsbehov.
Den anden hjørnesten er Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets og Byrådets budgetaftaler. I budgetaftalen for 2020 blev der fastsat
et mål om at spare 6,25 millioner kroner på
forsørgelsesudgifterne om året frem mod
2023. Dette mål er siden videreført, således
også i budgetaftalen for 2022.
Den tredje hjørnesten er de økonomiske konsekvenser af regeringens aftale om ret til tidlig
pension. I de kommende år forventes den at
lægge yderligere pres på finansieringen af
beskæftigelsesindsatsen. I forligsteksten skal
retten til tidlig pension bl.a. finansieres med
1,1 mia. kr., der skal findes via ændringer i den
kommunale beskæftigelsesindsats. Første
delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen dækker den besparelse, som skal
realiseres i 2022.
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Aftalen sigter efter en besparelse på 344 mio. kr. på landsplan,
hvilket svarer til en reduktion i budgettet på 5,46 mio. kr. i
Horsens Kommune. Heraf skal 5,14 mio. kr. findes i besparelser
på aktiveringsindsatsen for unge, mens 0,32 mio. kr. skal findes
ved besparelse i forbindelse med digitalisering af samtaler.
Og endeligt er den fjerde hjørnesten ministermålene. Beskæftigelsesministeren har videreført målene fra 2021 med den
begrundelse at skabe kontinuitet i beskæftigelsesindsatsen i
uforudsigelige tider med henvisning til covid-19.

Ministermål 2022
1.

2.
3.
4.
5.

Virksomheder skal sikres den nødvendige
og kvalificerede arbejdskraft - styrket
virksomhedssamarbejde
Flere ledige skal opkvalificeres
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være
selvforsørgende
Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
Alle ledige skal have en værdig

Budgetaftale 2022
Budgetaftale 2022 viderefører mål fra 2020 og 2021, og
således som mål, at udviklingen i alle målgrupper i den
kommunale beskæftigelsesindsats skal ligge på niveau
med eller være bedre end udviklingen på landsplan i
2023. Det samme skal udgifterne til beskæftigelsesindsatsen, og der skal realiseres en besparelse på forsørgelsesudgifterne på 6,25 mio. kr. årligt frem mod 2023.
Disse målsætninger skal opnås samtidig med, at
Horsens Kommune er i vækst. Det betyder mange tilflyttere til kommunen, hvoraf nogle vil være på offentlig
forsørgelse.
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Styring og opfølgning
på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune er
kendetegnet ved en systematisk opfølgning på de
mål, der sættes for beskæftigelsesindsatsen i den
styringskæde, som starter med lovgivningen på
regeringsplan og slutter ved den beskæftigelses
indsats, som borgeren modtager.

Derfor gennemfører Jobcenter Horsens og Ungdomscenteret ikke alene målopfølgning gennem
tal, men også gennem tæt opfølgning og super
vision fra ledere på medarbejderniveau og gennem
brugerundersøgelser på borgerniveau.

Vi gør det, der virker
Formålet med den systematiske målopfølgning er
både at sikre at lovgivning opfyldes, og at borgerne
får den kvalitet og værdighed i sagsbehandlingen,
som borgerne skal have for at finde job eller uddannelse.
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Indsatsområder og ministermål

Beskæftigelsesplan 2022 har følgende
indsatsområder og ministermål:
Fem indsatsområder:
1. Unge
2. Sygemeldte
3. Forsikrede udenlandske ledige og forsikrede
langtidsledige
4. Kvalificeret arbejdskraft
5. Større socialt ansvar
De fire første indsatsområder afspejler lokale
udfordringer, mens det femte indsatsområde er et
område, hvor Horsens Kommune ønsker at gøre en
ekstra indsats.

Ministermål
Beskæftigelsesministeren ønsker at bevare fokus og
kontinuitet i beskæftigelsesindsatsen efter coronapandemien og viderefører derfor de fem ministermål fra 2021 til 2022.
Ministermålene for 2022 er:
1. Virksomheder skal sikres den nødvendige
og kvalificerede arbejdskraft - styrket
virksomhedssamarbejde
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal
være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap i beskæftigelse
5. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
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Indsatsområde
De Unge

Horsens Kommune har flere ledige unge på
uddannelseshjælp end på landsplan. Det er en
udfordring, som Horsens Kommune har arbejdet
intensivt med over de seneste år. Blandt andet
med Byrådets beslutning i 2019 om at etablere et
Ungdomscenter.
Arbejdet med at udvikle Ungdomscentret er nu
gået ind i en ny fase, hvor der arbejdes intensivt
dels med at tilpasse indsatserne til den unges
behov, dels med at styrke tværfagligheden i
indsatsen. Nøgleordene er: én indgang, at organisationen tilpasses den unge, tværfaglighed og
netværk. Derfor arbejder rådgivere og vejledere
med den tilgang, at de professionelle omkring
den unge faciliterer den unges vej til uddannelse
eller job. Men opgaven er ikke løst – i 2022 vil der
fortsat være en udfordring med flere unge ledige
i Horsens Kommune end på landsplan.
Samtidig har nedlukningen under corona-pandemien ramt mange unge hårdt. Mange har mistet
tilknytningen til uddannelsessystemet, men også
de unges sociale netværk er blevet indskrænket.
De unge, som har betalt en høj social pris under
nedlukningerne, skal have en ekstra håndsrækning for at komme tilbage på sporet.
Indsatserne på ungeområdet, afhænger af aftalen om ’Ret til tidlig pension’ og de økonomiske
besparelser på ungeområdet som følge heraf.
Horsens Kommune vil derfor have de unge ledige
som et særligt fokusområde i 2022.

12

Vi vil:
1.

Udvikle organisationen Ungdomscentret,
hvor den unge gennem én indgang opnår
overskuelighed og ejerskab i eget forløb og
faciliteres i sin vej mod job og uddannelse.

2.

Tilpasse organisationen og indsatser
således, at den unge kan få et individuelt
tilrettelagt forløb. Eksempelvis ved at sammensætte et individuelt forløb af moduler,
som udvikler og understøtter den unges
netværk og den unge på vejen til uddannelse
eller job.

3.

Videreudvikle rådgiverrollen således, at der
er tid til den tætte relation, men også en øget
tværfaglighed, så den unge ikke oplever at
skulle sendes rundt i systemet.

4.

Arbejde med at alle unge udvikler livs
duelighed og mestring af eget liv. Blandt
andet ved at arbejde med at styrke den unge
i at tage ejerskab i eget forløb og styrke den
unges evne til at danne stærke netværk, så
ledes den unge kan stå på egne ben – på sigt
uden det ’kommunale netværk’.

5.

Sætte fokus på betydningen af job som
trædesten til uddannelse, eksempelvis ved
at vække den unges interesse for et fag
gennem en praktik eller et småjob. Derfor skal
Jobcentrets virksomhedsservice integreres i
flere af Ungdomscentrets tilbud.

6.

Arbejde for stærke netværk omkring den
unge, fordi vi ved, at netværk, hvor virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner, har
forpligtet sig på at hjælpe den unge, har stor
betydning for, at den unge træffer rigtige valg
mod job eller uddannelse.

Vi vil:

Indsatsområde
Sygemeldte
I Horsens Kommune er de sygemeldte borgere i
gennemsnit sygemeldt i en længere periode end
på landsplan. Det er en udfordring, som kræver et
styrket fokus.

1.

Sikre, at det er samme beskæftigelsesrådgiver som varetager sagsbehandlingen fra
start til slut og eventuelt videre i et jobafklaringsforløb. Formålet er at sikre, at hverken
borgeren, virksomheden eller Jobcentret
mister momentum i forbindelse med et råd
giverskifte.

2.

Styrke den tætte og hyppige opfølgning
med den sygemeldte borger.

3.

Have et tæt samarbejde og god dialog med
virksomheder, både i relation til forebyggelse
af sygefravær og fastholdelse af den syg
meldte borger.

4.

Sikre sammenhæng og retning i borgernes
forløb ved at igangsætte parallelle indsatser,
og dermed undgå et unødigt tidsspilde, som
kan opstå, når indsatser løber i forlængelse
af hinanden. Samtidig vil Jobcentret styrke
det interne samarbejde om de sygemeldte
borgere.

5.

Styrke borgernes arbejde med det gode CV.
Blandt andet gennem dialog med borgeren
om at omsætte borgerens faglige og personlige kompetencer til muligheder på arbejdsmarkedet.

6.

Arbejde med at styrke og synliggøre
jobcentrets tilbud om målrettet at forebygge
sygemeldinger, eksempelvis den åbne telefonrådgivning til offentlige og private arbejds
pladser, samt at deltage i tværkommunale
projekter målrettet at nedbringe sygefravær.

En længerevarende sygemelding kan både have
store sociale og økonomiske konsekvenser for
den enkelte borger, for arbejdspladsen, for kolleger og for samfundet.
Horsens Kommune vil derfor have de sygemeldte
som et særligt fokusområde i 2022.
Jobcenter Horsens har i 2021 lavet en reorganisering af indsatsen. Potentialet i denne reorganisering skal udfoldes i 2022. Nøgleordene er færre
rådgiverskift og mere specialisering inden for
offentlige og private arbejdsgivere. Samtidig vil
Jobcentret øge fokus på forebyggelse af sygemeldinger og sikre, at borgeren fastholder sin
tilknytning til arbejdsmarkedet.
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Indsatsområde
Forsikrede udenlandske ledige
og forsikrede langtidsledige

Horsens Kommune har fortsat færre forsikrede
ledige sammenlignet med landsgennemsnittet.
Inden for målgruppen er der dog udfordringer i
to delmålgrupper: forsikrede langtidsledige og
forsikrede udenlandske ledige.

Vi vil:
1.

Arbejde målrettet på at forebygge ledighed
blandt VIA-studerende. Det kan blandt andet ske ved at motivere til sprogundervisning.
Indsatsen fordrer et samarbejde med VIA og
Business Horsens.

2.

Gennemføre jobrettet vejlednings- og
opkvalificeringsindsats for ledige internationale dimittender fra VIA. Her er behov for en
tidlig indsats, blandt andet i form af indsatser
som ”VIA - Vejen til job”.

3.

Afholde informationsmøder og temamøder,
som henvender sig til engelsksprogede
VIA-dimittender med fokus på aktuelle
jobmuligheder, arbejdsmarkedskultur og
jobsøgning. Der vil blive gjort brug af differentieret undervisning for at understøtte individuelle behov.

4.

Intensivere kontaktforløbet og den virksomhedsrettede indsats for udenlandske
forsikrede ledige, heriblandt ufaglærte og
ledige med en erhvervsuddannelse fra hjemlandet.

5.

Gennemføre en særlig indsats for langtids
ledige og ledige med risiko for langtids
ledighed, hvilket blandt andet kan ske i
samarbejde med anden aktør, som er
specialiseret på området.

Andelen af udenlandske forsikrede ledige ligger
fortsat højt i Horsens Kommune sammenlignet
med landsplan.
Antallet af forsikrede langtidsledige i Horsens
Kommune er næsten fordoblet fra 2020 til 2021.
Denne stigning er sandsynligvis en følgevirkning af coronapandemien, som har skabt svære
vilkår for udvalgte faggrupper. Samtidig har
Covid-19-lovgivning medført, at borgernes forbrug af dagpengeretten har været suspenderet
i perioder, hvilket har medført mulighed for længere dagpengeforløb. Forsikrede langtidsledige
og potentielle langtidsledige er en sammensat
gruppe, der blandt andet består af ledige, som
har gennemført en kort uddannelse, heriblandt
udenlandske forsikrede ledige.
Jobcenter Horsens har derfor en særlig opgave i at hjælpe både udenlandske ledige, langtidsledige og potentielle langtidsledige med at
få fodfæste på arbejdsmarkedet via job eller
uddannelse.
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Indsatsområde
Kvalificeret arbejdskraft

Mangel på kvalificeret arbejdskraft står stadig højt
på dagsordenen – både på landsplan og lokalt i
Horsens Kommune.

Vi vil:
1.

I Horsens Kommune er manglen på kvalificeret
arbejdskraft især en udfordring for virksomheder
inden for industrien, bygge- og anlægsbranchen,
lagerområdet, rengøringsområdet og inden for
social- og sundhedsområdet. I kølvandet på
coronapandemien melder hotel- og restaurationsbranchen også om mangel på arbejdskraft.
Jobcenter Horsens har en opgave i dels at afhjælpe virksomhederne med manglen på kvalificeret
arbejdskraft, dels fokusere på at få alle med. Et tæt
samarbejde med virksomheder, tværkommunalt
samarbejde og opkvalificering er alle eksempler på,
hvordan Jobcenter Horsens vil imødekomme udfordringen og samtidig nå missionen om et arbejdsmarked for alle.
Horsens Alliancen og Jobtaskforcen er begge vig
tige samarbejdspartnere i opgaveløsningen.

Styrke det tværkommunale samarbejde
gennem:
•	Rekruttering på tværs af kommune
grænser.

	•	Styrket koordinering af efter- og videreuddannelsesområdet. Det kan ske via
tværkommunalt samarbejde om fælles
opkvalificering; samarbejde med VEUkonsulenter, og øge anvendelsen af regionale uddannelsesmidler.
•	Fortsætte med at deltage i det tætte
netværkssamarbejde med andre jobcentre, a-kasser og øvrige netværk omkring
rekruttering og målrettet opkvalificering på
akademikerområdet.
2.

Indsamle og videreformidle viden om
arbejdsmarkedet i Horsens Kommune, så
virksomheder, medarbejdere og borgere har
aktuel viden om arbejdsmarkedet og jobmuligheder. Jobbarometret er her et vigtigt
redskab.

3.

Inspirere virksomheder til at arbejde med
CSR for på den måde at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne og få alle med.

4.

Styrke samarbejdet med virksomheder
i geografiske klynger for at understøtte
geografiske netværk mellem virksomheder i
kommunen.

5.

Styrket samarbejde med uddannelses
institutioner.
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Indsatsområde
Større socialt ansvar

I budgetaftale 2022 er forligspartierne enige om, at
Horsens Kommune som arbejdsplads skal videreføre
ambitionen om at arbejde målrettet for at skabe
flere småjob og fleksjob og samtidig inspirere flere
virksomheder til at gøre det samme.
Jobcenter Horsens og Ungdomscenteret har sammen med Jobtaskforcen en særlig rolle i forhold til
at få denne ambition ført ud i livet. Det er til gavn
for både borgere på kanten af arbejdsmarkedet
og for virksomheder som både søger arbejdskraft
og som ønsker at tage et socialt ansvar – det kan
nemlig sagtens gå hånd i hånd. Gennem formidling
af viden om muligheder, inspiration og afmontering
af fordomme om begrænsninger i ordningerne, er
der et stort potentiale for mange nye fleksjob og
småjob.
Horsens Alliancen og Jobtaskforcen har begge en
afgørende rolle i opgaveløsningen.

1.

Videreudvikle virksomhedssamarbejdet,
så vi og virksomheder i fællesskab løfter det
sociale ansvar om at få borgere på kanten af
arbejdsmarkedet i job.

2.

Understøtte idéudvikling og initiativer i
samarbejde med Jobtaskforcen.

3.

Fortsætte implementering af udviklings
tiltag i driftsafdelinger i Jobcentret og
Ungdomscentret.

4.

Fortsat formidle viden, erfaringer og
inspiration om, hvordan virksomheder tager
et socialt ansvar.

5.

Inspirere virksomheder og direktørområder
i Horsens Kommune til at ansætte ledige i
fleksjob og småjob.

Horsens Alliancen

Jobtaskforcen

Horsens Alliancen er et samarbejdsforum i
Horsens Kommune med repræsentanter fra
erhvervslivet, faglige organisationer, videns- og
uddannelsesinstitutioner og kommunen.

Jobtaskforcen er et underforum til Horsens
Alliancen og er et samarbejde imellem en
række lokale erhvervsledere, Horsens Kommune,
uddannelsesinstitutioner og udvalgte organisationer. Målet er at inspirere virksomheder til at
tage et socialt ansvar og udvikle nye metoder til
at få flere ind på arbejdsmarkedet.

Alliancen arbejder for at forbedre erhvervslivets
vækst- og udviklingsmuligheder, løfte
uddannelsesniveauet i Horsens Kommune og
sikre, at flere kommer i selvforsørgelse.
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Vi vil:

Horsens Alliancen og Jobtaskforcen arbejder for
at udbrede kendskabet til socialt ansvar blandt
lokale virksomheder. Virksomheder i Horsens
Kommune kan hvert år ansøge om CSR-people
mærket, som er en anerkendelse af virksom
heder, som løfter et socialt ansvar.

Ministermål

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede
arbejdskraft - styrket virksomhedssamarbejde
Ministermålet vedrørende at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft understøtter det behov for kvalificeret arbejdskraft, som
virksomheder i Horsens kommune netop oplever i
stigende grad.
Jobcenter Horsens og Ungdomscentret fastholder samtidig fokus på det gode virksomhedssamarbejde, fordi samarbejdet med
virksomheder har en afgørende betydning for
ambitionen om at få alle med.
Et centralt element i virksomhedssamarbejdet
handler i høj grad om at motivere virksomheder
til at understøtte og tage et medansvar for et
arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Horsens
Kommunes ”Strategi for det virksomhedsop
søgende arbejde” sætter netop kursen for arbejdet med et styrket virksomhedssamarbejde.

Vi vil:
•
•

•

•

•

•

Samarbejde med virksomheder om
rekruttering og opkvalificering.
Udbrede kendskabet blandt virksomheder
for mulighederne for at opnå nødvendig og
kvalificeret arbejdskraft gennem virksomhedspraktik eller ansættelser i løntilskud.
Udbrede og videreudvikle ”360˚ eftersyn”,
som handler om koordinerede virksomhedsbesøg mellem Jobcenter Horsens, uddannelsesinstitutioner, Business Horsens, Erhverv
Hedensted og LO HorsensHedensted for at
sætte fokus på virksomheders servicebehov.
Indgå fleksible samarbejdsaftaler med
virksomheder, hvor vi blandt andet tilbyder
key account-løsning til virksomheder, der
udviser social ansvarlighed.
Foretage virksomhedsundersøgelser for
at få indsigt i virksomhedernes oplevelser
af samarbejdet med os, og hvordan vi kan
videreudvikle det stærke virksomheds
samarbejde.
Styrke de geografiske klyngenetværk for at
styrke samarbejdet med og mellem virksomheder.
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Flere ledige skal opkvalificeres

Arbejdsmarkedet er i konstant udvikling. Corona
pandemien og de ændrede forbrugsmønstre
har medført, at nogle brancher har oplevet store
opsving, mens andre har oplevet nedgang.
Resultatet er mangel på arbejdskraft i nogle
brancher, samtidig med flere ledige i andre
brancher. I arbejdet med at sikre kvalificeret
arbejdskraft til et arbejdsmarked i bevægelse, er
opkvalificering et vigtigt greb for at flytte ledige til
brancher med mangel på arbejdskraft.

Vi vil:
•

•

•

•

18

Styrket fokus på efter- og videre
uddannelse. Dette fokus understøttes af
Budgetaftalen for 2022-25 , hvor forligspartierne er enige om at ansætte en ud
dannelsesambassadør, der kan oparbejde
viden og formidle viden om de muligheder,
der er for efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Fastholde overvågningen af effekterne af
opkvalificering så det sikres, at der opkvalificeres inden for områder, hvor der er gode
jobmuligheder.
Styrke fokus på både voksenlærlinge
ordningen og ordningen med uddannelsesløft og dermed understøtte indsatsen med at
få faglært arbejdskraft inden for fagområder
med mangel på faglært arbejdskraft.
Udbrede kendskabet til bredden af
opkvalificeringstilbud, både internt blandt
kommunens medarbejdere og blandt de
ledige. Blandt andet skal et uddannelses
team på tværs af Jobcentrets afdelinger
styrke vidensniveauet blandt medarbejdere
og ledige og dermed øge anvendelsen af
opkvalificeringsredskaber.

Flere flygtninge og familiesammenførte
skal være selvforsørgende
Flere flygtninge og familiesammenførte skal
være selvforsørgende. Det er et ministermål, som
beskæftigelsesministeren ønsker at føre videre
som mål for beskæftigelsesindsatsen for 2022
med den begrundelse, at coronakrisen risikerer at
skubbe de svageste målgrupper ud af arbejdsmarkedet. I Horsens Kommune har vi brug for arbejdskraft og flygtninge og familiesammenførte
kan bidrage til at løse problemerne med mangel
på kvalificeret arbejdskraft. Derfor vil vi arbejde
for, at flere flygtninge og familiesammenførte
bliver selvforsørgende.

Vi vil
•

•
•

•

•

Igangsætte virksomhedspraktikker og
småjobs inden for brancher med mangel
på arbejdskraft.
Understøtte flere ansættelser med
løntilskud.
Tilbyde erhvervsrettet danskuddannelse
til borgere i målgruppen, som har ret til
danskuddannelse.
Arbejde videre i den fremskudte
beskæftigelsesindsats i Sønderbro og
Sundparken.
Anvende sanktioner i situationer, hvor det
er relevant.
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Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Jobcenter Horsens og Ungdomscenteret ønsker
at gøre en ekstra indsats for at understøtte
ministermålet om, at flere personer med handicap skal i job.

Vi vil:
•

Jobcenter Horsens og Ungdomscentret intensiverer derfor indsatsen for, at borgere med handicap og funktionsnedsættelse kommer i arbejde
eller fastholdes i arbejde.
Indsatsen vil udover beskæftigelsesplanen også
ske gennem kommunens Handicappolitik og
Forebyggelsesstrategi i tæt samarbejde med
relevante enheder i Velfærd og Sundhed.

•

•

•
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Sikre, at alle beskæftigelsesrådgivere i
Jobcentret altid har ajourført viden om de
handicapkompenserende ordninger, således at borgere med funktionsnedsættelser
får kvalificeret information og rådgivning om
ordningerne til brug i jobsøgningen, hvis
deres handicap er en barriere for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Sikre, at relevante beskæftigelsesrådgivere
i Jobcenter Horsens er undervist i og
behersker brugen af screeningsværktøj
til at identificere borgere med funktions
nedsættelser.
Tilbyde jobsøgende, der har funktions
nedsættelse som barriere for fodfæste på
arbejdsmarkedet, en individuel og målrettet
indsats for at komme i arbejde.
Have fokus på udadgående formidlings
aktiviteter for at udbrede kendskabet til de
handicapkompenserende ordninger hos
borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, handicaporganisationer, A-kasser/
fagforbund og andre relevante samarbejds
partnere på handicapområdet.

Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling

Jobcenter Horsens og Ungdomscentret har en
ambition om, at alle borgere bliver mødt af en
værdig sagsbehandling. Værdighed i sagsbehandlingen, som også er et ministermål for 2022,
er en integreret del af beskæftigelsesindsatsen i
Horsens Kommune. Indsatsen beror på at skabe
et sammenhængende og individuelt forløb for
den enkelte borger, hvor de også bliver mødt af
støtte og vejledning til mestring af eget liv.
Jobcentrets kvalitetsstandarder og fælles principper favner også tilgangen om en værdig
sagsbehandling.

Vi vil:
•

•

•

Gennemføre brugerundersøgelser for at få
indsigt i, om borgerne oplever at blive mødt
af en værdig sagsbehandling.
Følge udviklingen af supplerende data på
området, f.eks. i form af ankestatistik, klagesager og henvendelser fra borgerrådgiver.
Videreudvikle samtalefagligheden og
kvaliteten i samtaler med borgerne. Det vil
ske gennem intern revision, ligesom der vil
gøres brug af kollegial og ledelsesmæssig
sparring og feedback på samtaler.

21

07
Repatriering

Repatriering skal forstås som en frivillig tilbage
venden til hjemland eller et tidligere opholdsland.
Formålet med repatrieringsindsatsen er derfor
at give herboende udlændinge og danske stats
borgere med dobbelt statsborgerskab det bedst
mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt
træffe en beslutning om at vende tilbage til et
hjemland eller tidligere opholdsland.
I Horsens Kommune modtager flygtninge og
familiesammenførte, som har haft opholdstilladelse
i Danmark i op til 5 år, en systematisk og målrettet
vejledning om repatriering ved hver jobsamtale. For
øvrige borgere i målgruppen sker vejledningen om
repatrieringen som minimum hvert andet år.
Endeligt har alle borgere mulighed for at henvende
sig til Åben Rådgivning om repatriering en gang om
ugen på Jobcentret. Herudover omfatter repatrieringsindsatsen også formidling af relevant informationsmateriale til borgere, som Jobcentret og
Ungdomscentret ikke har kontakt til.
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08

Måloversigt
Opfølgning på beskæftigelsesplanens indsatsområder og ministermål

Økonomiske mål

Nationale tilsynsmål

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