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Forord

Udvalget for Beskæftigelses- og Integration i 
Haderslev Kommune vedtog torsdag den 13. 
december 2018 en beskæftigelsesplan for Haderslev 
Kommune gældende for perioden 2019 – 2021.

I 2019 er der kommet yderligere krav til 
beskæftigelsesplanen gældende for 2020, og 
der blev udarbejdet et tillæg til den gældende 
beskæftigelsesplan.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år 
beskæftigelsespolitiske mål for det kommende år. Der 
er fem ministermål for 2021. Ministermålene for 2021 er:    
• Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
• Flere ledige skal opkvalificeres.
• Flere flygtninge og familiesammenførte skal være
• selvforsørgende.
• Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
• Virksomhederne skal sikres den nødvendige og 

kvalificerede arbejdskraft.

I forhold til målene for 2021 er der kommet to nye til.
Dette betyder, at det er nødvendigt med et tillæg til
den eksisterende beskæftigelsesplan. De to nye mål er: 
• Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
• Flere ledige skal opkvalificeres.

Beskæftigelsesministeren udtaler følgende om 
de nye mål: 
”Det nye mål om værdig sagsbehandling har en 
anden karakter end tidligere mål, men ikke desto 
mindre mener jeg, at det er særdeles vigtigt, at man i 
kommunalbestyrelserne tager stilling til netop det. Det 
er min ambition, at både de mennesker, der rammes af 
krisen og borgere, som har svært ved at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet, oplever at få modtagelse og indsats i 
jobcentrene, som er meningsfuld og tilrettelagt efter de 
behov, den enkelte har.

Det andet mål er også nyt i forhold til 2020. Covid-19 
er gået hårdt ud over mange lønmodtagere, og den 
nedgangsperiode vi står i, bør bruges til at ruste de 
ledige til bedre tider efter krisen. Der bør derfor særligt 
investeres i opkvalificering af de ufaglærte ledige for 
at sikre, at der også er brug for dem på fremtidens 
arbejdsmarked”.

Rammerne for beskæftigelsesindsatsen udgøres af 
den gældende lovgivning, de fastlagte ministermål og 
de lokale prioriteringer.
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Alle ledige skal have
en værdig sagsbehandling

Haderslev Jobcenters service og sagsbehandling tager 
udgangspunkt i Haderslev Kommunes politik for god 
service i Haderslev Kommune: 
• Vi sikrer, at borgere aldrig henvender sig forgæves, 

når de møder Haderslev Kommune.
• Vi møder borgere hjælpsomt, imødekommende og 

løsningsorienteret.
• Vi udviser respekt for medborgerskabet og borger-

ens eget ansvar – derfor yder vi kompetent hjælp til 
selvhjælp.

I Haderslev Jobcenter er den grundlæggende kultur, at 
borgere mødes med åbenhed, tillid og dialog. 
Borgeren skal opleve, at Jobcentret er en ”medspiller”. 

Forløb hos Jobcentret skal have udgangspunkt i den 
enkelte borgers ønsker og muligheder samt den 
aktuelle situation på det lokale arbejdsmarked. 

Borgere, der er i kontakt med Haderslev Jobcenter, skal 
opleve en service og sagsbehandling, der bygger på 

udpræget respekt, høflighed og hjælpsomhed. De skal 
opleve, at deres henvendelse bliver fulgt til dørs.

Ansatte i Haderslev Jobcenter har en tilgang, der tager 
afsæt i professionelle kompetencer, et menneskesyn, 
der bygger på tillid og ligeværdighed, og hvor enhver 
dialog er løsningsorienteret.

Jobcentret vil kendetegnes ved: 
• Vi behandler borgeren, som en ligeværdig partner og 

inddrager mest muligt.
• Vi tager udgangspunkt i borgerens behov.
• Vi servicerer borgeren ud fra et helhedssyn.
• Vi tager ansvar for koordination i komplekse sager.
• Vi giver velargumenterede, korrekte afgørelser i 

forståeligt sprog.
• Vi giver vejledning om mulige alternativer, hvis vi 

giver afslag.
• Vi informerer og kommunikerer professionelt og 

åbent.
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Flere ledige
skal opkvalificeres

Haderslev Jobcenter er bevidst om, at uddannelse 
og opkvalificering er vejen til en stabil tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  

Der er fokus på at oplyse, vejlede og rådgive ledige 
borgere om mulighederne for uddannelse og 
opkvalificering. I sagsbehandlingen vil der være fokus 
på realkompetencevurdering i forhold til opkvalificering 
og jobskifte/brancheskift.

Haderslev Jobcenter har særligt fokus på målrettet 
opkvalificering til brancher, hvor der er mangel på 

arbejdskraft, og/eller umiddelbart er forventninger 
om en positiv udvikling. Dette vil ske gennem særligt 
planlagte og tilpassede uddannelsesforløb. 

Desuden vil der også være en opmærksomhed 
omkring opkvalificeringsmulighederne i de nationale 
tiltag, der er affødt af Covid 19 situationen – herunder 
udvidelser af ordningen “uddannelsesløft”. 

Haderslev Jobcenter vil have et tæt samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne i området med henblik på 
at fastholde borgerne i uddannelse. 
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