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Program

• Udvalget for skoler og børn
• Udvalget for teknik & miljø
• Økonomiudvalget

Pause
• Udvalget for social og ældre
• Udvalget for sundhed, kultur og fritid
• Udvalget for arbejdsmarked og integration
• Tid til dialog
• Farvel og tak



Udvalget for skoler og børn



0-18 års området  - Udvalget for skoler og børn

22 børnehaver 15 skoler og børnecentre



0-18 års området - Udvalget for skoler og børn 

• Dagplejere
• Vuggestuer
• Børnehaver
• Børnecentre
• Folkeskoler
• Ungdomsskole
• Specialinstitution



Dagtilbud – Børn & Familie - Udvalget for skoler og børn 

168 dagplejere

3 områder
• Område 1: 3 integrerede institutioner og 2 børnehaver
• Område 2: 4 integrerede institutioner og 2 børnehaver
• Område 3: 2 integrerede institutioner og 2 børnehaver

En integreret institution er et dagtilbud med vuggestue og børnehave.

1 Specialinstitution ”Sløjfen” (§32 institution)

En §32 institution er et dagtilbud til børn, der har behov for særlig
støtte grundet nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.



Børnecentre – Skoler, Kultur &Fritid - Udvalget for skoler og ørn 

7 børnecentre

Heraf 2 filialbørnecentre (Holmeå børnecenter og Lintrup 
Børnecenter).

Et børnecenter er en samlet juridisk enhed, hvor børnehave, 
skole og SFO har en fælles ledelse og bestyrelse.

Et filialbørnecenter er et børnecenter, der juridisk og 
ledelsesmæssigt er placeret under en overbygningsskole.



Folkeskoler - Skoler, Kultur &Fritid - Udvalget for skoler og børn 

1 skole med 0.-6. klasse (Askov-Malt skole)

7 skoler med 0.-9 kl.

Heraf 2 skoler med specialcentre (Højmarkskolen og 
Østerbyskolen)



Sundhedsplejen & Børnefysioterapi - Børn & Familie 
- Udvalget for skoler og børn 

Småbørns- og skolesundhedsplejerske samt børnefysioterapeuter

Sundhedsfremme og forebyggelse
• Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og 

småbørnsforældre (fx via besøg)
• Funktionsundersøgelser og samtaler med børn og unge i den 

undervisningspligtige alder
• Undervisning i sundhedsrelevante emner
• Konsulentfunktion i dagtilbud og skoler



Understøttelse, PPR-funktioner og udviklingsteam dagtilbud
- Børn & Familie - Udvalget for skoler og børn 

8 Ressourcepædagoger
6 Tale/høre-konsulenter
1 To-sprogskonsulent
3 Pædagogisk psykologisk konsulent
13 Psykologer
1 pædagogisk konsulent



Børn- & Ungeenheden - Børn & Familie - Udvalget for skoler og børn 

Socialrådgivere, børn- & ungekonsulenter samt 
familieplejekonsulenter.

Støtte til børn og unge med særlige behov
• Forebyggende indsatser
• Rådgivning og vejledning til børn, unge og deres 

familier/netværk
• Sagsbehandling og opfølgning på underretninger
• Børnefaglige undersøgelser
• Finder fysisk placering ved beslutning om anbringelse
• Supervision af plejefamilier
• Konsultativ funktion i dagtilbud og skoler



Udvalget for 
skole og børn

Ung Vejen

Sundhedspleje & 
Børnefysioterapi

Udviklingsteam 
skoler og læring

Børn- og 
Ungeenheden

Understøttelse og 
PPR-funktioner

Udvalget for skoler og børn 



Politiske fokuspunkter – Udvalget for skoler og børn 

På kort sigt
• Øge trivslen i forhold til foregående år
• Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år
• Mere varierede og motiverende læringsmiljøer

På mellemlang sigt
• Øge trivslen i forhold til foregående år
• Flere uddannelsesparate i forhold til foregående år
• Mere varierede og motiverende læringsmiljøer
• Øge børn og unges motivation, engagement og nysgerrighed



Politiske fokuspunkter - Udvalget for skoler og børn 

På lang sigt
• Øge trivslen (top 10)
• Flere uddannelsesparate (top 10)
• Læringsmiljøer, der understøtter top 10 i de 21. årh. 

kompetencer
• Øge børn og unges motivation, engagement og nysgerrighed i 

forhold til foregående år
• Øge arbejdet med børn og unges kreativitet, innovation, 

kritisk tænkning & problemløsning og kollaboration (de 21. 
årh. kompetencer)



Læringsmiljø – 0-18 års området – Udvalget for skoler og børn 

Mission for læringsmiljø

Vi har høje forventninger til alle. Vi vil have alle med. Det skal 
give mening at gå i skole. Alle børn og unge skal være 
uddannelsesparate efter endt skolegang i Vejen Kommune. Vi vil 
et læringsmiljø, hvor alle elever, forældre og fagfolk spiller 
hinanden gode og hvor anerkendelse, motivation og engagement 
understøtter nysgerrighed, trivsel og læring.



Video om læringsmiljøer - Udvalget for skoler og børn 

https://youtu.be/8plUuvtN3e8



Styrelsesvedtægten – Udvalget for skoler og børn 

Folkeskoler
Specialundervisning

Sprogstimulering af tosprogede

Tale/høre-undervisning

Ungdomsskole

Børnehaver

Dagpleje

UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdomsklubber

SFO

SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi)

Visitation

Tilsyn

Familierådgivning

Familiepleje og anbringelser

Forebyggende foranstaltninger

Specialtilbud
Vuggestuer

Drift af bygninger

Døgninstitutioner

Fri og efterskoler



Spørgsmål –Udvalget for skoler og børn



Udvalget for teknik og miljø



Udvalget for teknik og miljø

7 medlemmer

• Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på områderne:
 Teknik
 Miljø
 Arealanvendelse

Herunder:
Administration af miljølov
 Vandløb
 Grønne områder
Bygge- og landzonesager
Byggemodning
BBR registrering
Vandforsyning (& tilsyn)
Spildevand
Renovation

Genbrug
Trafik, incl. kollektiv trafik
Fysisk planlægning
Skadedyrsbekæmpelse
Det åbne land /naturforvaltning
Miljøgodkendelser – VVM
Vand
Veje



Udvalget for teknik og miljø

Indeværende periode (nedslag):

• Kommuneplan

• Klimastrategi

• Vandhandleplan

• Tillæg til vandforsyningsplan

• Spildevandsplan

• Miljøgodkendelser af husdyrbrug, offentliggørelse af tilsynsplan

• Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald 

• Natura 2000-planer



Udvalget for teknik og miljø

Indeværende periode - fortsat:

• Trafiksikkerhedsplan

• Cykleruteplan

• Materielgård og genbrugsplads – nybyggeri i Vejen

• Udskiftning af gadelys til LED

• Af - og tilkørselsramper E20

• Implementering af Enhedsdrift og helhedsdrift

• Udbud af driftsopgaver, økonomisk udgør den udliciterede del ca. 55 % 
af driftsbudgettet



Udvalget for teknik og miljø

Indeværende periode - fortsat:

• Kollektiv trafik – fleksibel kørsel

• Fastlæggelse af servicemål, sagsbehandlingstider

• Adgang med Modulvogntog (Erhvervsområde Vejen Øst, Vest og Brørup)

• BR18 – nyt bygningsreglement



Udvalget for teknik og miljø

Emner til den kommende byrådsperiode:

• Klimastrategi: forebyggelse (reduktion af klimagasser) og tilpasning

• Infrastruktur

• Trafiksikkerhed

• Affaldsplanlægning

• Kollektiv/offentlig trafik



Kort - Udvalget for teknik og miljø

…………



Økonomi - Udvalget for teknik og miljø

Det tekniske område:
• Det skattefinansierede område

 Veje, grønne områder, kollektiv trafik mv.
• Det brugerfinansierede område

 Genbrugsområder - takstfinansiering



Spørgsmål – Udvalget for teknik og miljø



Økonomiudvalget



Økonomiudvalget

• 7 medlemmer
• Borgmesteren er formand 
• Vælges ved selvstændigt forholdstalsvalg 
• Opgaver fastsat ved lov samt andre opgaver



Økonomiudvalgets opgaver

• Økonomiske og administrative forhold
• Løn og personaleforhold 
• Overordnet planlægning
• Køb og salg af fast ejendom
• Beredskab
• Borgerservice
• Forslag til budgettet 



Plan og strategier  - Økonomiudvalget

• Planstrategi
• Kommuneplan
• Lokalplaner
• Landdistriktsudvikling - § 17,4 udvalg
• Landsbyanalyser
• Landdistriktspolitik – møder med lokalråd
• Bosætning – byudvikling – landsbyfornyelse
• Udbud af grunde til boliger – projekter til almene boliger – køb og salg af 

jord



Plan og strategier, fortsat  - Økonomiudvalget

• Detailhandelsstrategi
• Fælleskommunale samarbejder – Trekantområdet Danmark
• Dialog med almene boligforeninger
• Boligpolitik
• Styringskoncept og politikområder
• Erhverv – se næste 



Vækst og erhverv  - Økonomiudvalget

• Vækststrategi 
- Udarbejdet sammen med virksomheder og UdviklingVejen

• Top 10
• Indsatsområder:

 Flere borgere
 Erhvervsservice i særklasse
 Styrket uddannelsesmiljø
 Styrket konkurrenceevne
 Bæredygtighed med fokus på bundlinje
 Mere entreprenørskab og flere iværksætter



Penge  - Økonomiudvalget

• Økonomisk politik
• Råderumsstrategi
• Budgetstrategi
• Budgetforslag
• Optagelse af lån
• Regnskab
• Revisionsberetninger
• Kommunegarantier



Bygninger  - Økonomiudvalget

• Central bygningsvedligeholdelse og ekstraordinær 
bygningsvedligeholdelse af de kommunale bygninger/institutioner

• Energiprojekt - energistyring i kommunens bygninger/institutioner
• Salg af bygninger – indhentning af salgsvurderinger og oplæg til politisk 

beslutning
• Forsikringsadministration og skadeshåndtering
• Risikostyring / forebyggelse af skader i forhold til aktiver og 

arbejdsskader
• Beredskab (brand og redning) – overdraget til TrekantBrand



Borgerservice- Økonomiudvalget

Henvendelser:
• Henvendelser i 2020: 12.586 personlige, heraf 7.471 vedr. pas og kørekort
• Henvendelser i 2019: 28.181 personlige, heraf 12.685 vedr. pas og kørekort
• Bibliotekerne: 127 henvendelser i alt i 2020

• Selvbetjeningsløsninger
• Nye IT-systemer
• 131 borgerlige vielser i 2020 fordelt på 35 lokationer



Personale  - Økonomiudvalget

• Ledelsesgrundlag (Link: https://vejen.dk/job-i-vejen-kommune/job/ledelsesgrundlag/)

• Personalepolitikker (Link: https://vejen.dk/job-i-vejen-kommune/job/personalepolitik-for-medarbejdere-og-
ledere-i-vejen-kommune/)

• Gennemgang af administrationsområdet
• Direktionskommissorium
• Direktøransættelser
• Kommunikation, information, dialog



Administrative enheder - Økonomiudvalget



Økonomi

Kilde: Økonomi- og 
Indenrigsministeriets 
Benchmarkingenhed, juni 2021 
”Benchmarking af kommunernes 
udgifter til administration og 
ledelse i 2020”



Fremtiden

• Økonomi – balance og prioritering
• Arbejdspladser og borgere
• Fælleskommunale løsninger
• Ledelse og personaleforhold - rekruttering
• Digitalisering og borgerservice
• Og alt det andet……………….



Spørgsmål - Økonomiudvalget



Pause



Udvalget for social og ældre



Udvalget for social og ældre

7 medlemmer   

Udvalget træffer afgørelser i sager der er henlagt til udvalget ifølge lov samt 
drift og udvikling i relation til sociale opgaver på følgende områder:

 Pleje, praktiske opgaver og rehabilitering i 
eget hjem og på plejecentre

 Hjemmesygepleje og akutsygepleje
 Madproduktion og udbringning
 Aktivitetscentre – dagtilbud – herunder 

demensdaghjem
 Visitation og tilsyn
 Hjælpemidler/boligændringer (herunder 

motorkøretøjer)
 Velfærdsteknologi
 Ledsagerordning
 Frivilligt socialt arbejde
 Handicappede – koordination
 Støtte og rådgivning - § 85
 Socialpsykiatri - senhjerneskadede, sent 

udviklede

 Førtidspension (sammen med Jobcenter)
 Enkeltydelser (Kap. 10 og 10a i lov om aktiv 

socialpolitik)
 Tilskud til familier
 Opgaver vedrørende kommunens sociale 

institutioner og private og selvejende 
institutioner, som byrådet har indgået 
overenskomst med for at opfylde kommunens 
forpligtelser efter social- og 
sundhedslovgivningen 

 Drift af bygninger under udvalgets område
 Den Sociale Rammeaftale



Udvalget for social og ældre

Varetages via to områder/afdelinger:

• Handicap & Psykiatri

• Ældre & Rehabilitering



Handicap & Psykiatri  - Udvalget for social og ældre

Handicap og Psykiatriafdelingen består af:

En myndighedsafdeling

5 institutionsområder:
o 3 institutionsområder til borgere med fysiske og  psykiske handicaps i 

hhv. Brørup, Holsted, Vejen, Rødding og Skodborg. 
• Borgerne kan få både botilbud og beskæftigelses- og 

aktivitetstilbud
o 2 institutionsområder til borgere med psykiatriske diagnoser  i hhv. 

Brørup, Vejen, Holsted og Rødding.
• Borgerne kan få både botilbud og beskæftigelses- og 

aktivitetstilbud 



Handicap & Psykiatri  - Udvalget for social og ældre

…………



Handicap & Psykiatri  - Udvalget for social og ældre

Myndighedsafdelingen visiterer til:
• Voksen-socialområdet med følgende §§: 82, 85, 99, 103, 104, 105/85, 

107 og 108,§ 96 (BPA-ordning)samt § 100 merudgifter til voksne

• Børnehandicap-området med: § 41 merudgifter til børn, § 42 tabt 
arbejdsfortjeneste, §§ 45/97 ledsagerordning til børn og voksne, § 84 
aflastning



Handicap & Psykiatri  - Udvalget for social og ældre

Til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, er der følgende 
tilbud i Vejen Kommune:

• Lille Veum, hvor der bor 16 borgere i Brørup; Veum Bo (§ 105/85), 9 
borgere i Gesten; Veum Bøg (§ 105/85), og tilbyder beskæftigelse til 43 
borgere i Brørup (§ 103)

• Bo- og Beskæftigelsescenter Vejen, hvor der bor 24 borgere på 
Nørregadehus 73 og 75 (§ 105/85), og der er 30 borgere i beskæftigelse 
på Elmegade (§ 103) og 29 borgere i aktivitets- og samværstilbud på 
Kærhøj (§ 104)

• Bakkegårdsparken i Rødding, hvor der bor 8 borgere (§ 105/85)
• Nørrevang i Skodborg, hvor der pt. bor 23 borgere (§ 105/85), og hvor 

der tilbydes aktivitets- og samværstilbud (§ 104)



Handicap & Psykiatri  - Udvalget for social og ældre

Til borgere med psykiatriske udfordringer er der følgende tilbud i Vejen 
Kommune:

• Holtegården, hvor der bor 25 borgere; der er pt. en midlertidig 
godkendelse på fravigelse af pladsantal på 24

• SocialPædagogisk Center (tidligere Socialpsykiatrien), hvor der er 
følgende tilbud:
 STRAKS-teamet, der varetager §§ 82 a, b og c samt § 99
 Afdeling Afklaring og Støtte, der varetager §§ 82 a, b og  85-støtten til 

borgere med såvel handicaps som psykiatriske lidelser; ca. 300 borgere
 Platform; der varetager den beskyttede beskæftigelse (§ 103) til 65 

borgere; herunder også borgere fra jobcenteretBostøtten (§ 107), der er et 
døgntilbud til 9 borgere + et ”hotel”værelse til forebyggelse af 
indlæggelser til borgere kendt i Socialpsykiatrien

 Søndergade; botilbud til 3 borgere (§ 105/85)



Handicap & Psykiatri  - Udvalget for social og ældre

• Derudover er der de eksterne borgere, hvor Vejen Kommune køber 
tilbud til borgere med handicaps eller psykiatriske problemstillinger 
indenfor følgende §§-områder: 103, 104, 105/85, 107, 108, 110.  

• Handicap og Psykiatri har et samlet budget på 215 millioner kroner til 
dækning af ovennævnte tilbud og indsatser til borgergruppen.

 Budgettet fordeler sig med 100 millioner kroner til interne indsatser 
og 115 millioner kroner til eksterne indsatser; indsatser købt af andre 
leverandører end Vejen Kommune. 

 Helhedsplanen har fokus på at skabe sammenhængende og lokalt 
forankrede tilbud og indsatser til borgerne med henblik på at 
understøtte borgernes udvikling af mestring i eget liv og forebygge 
det stigende udgiftspres på  det specialiserede socialområde. 



Handicap & Psykiatri  - Udvalget for social og ældre

Lidt af hvert fra sidste periode
Magtanvendelse Kvalitetsstandarder. Straks Team Anmeldte og uanmeldte socialtilsyn

Projekt for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på Botilbud Sammen om Psykiatri 

Puljemidler fra Sundhedsstyrelsen Rygestop for borgere med en psykisk lidelse

Udviklingsprojekt i socialpsykiatrien Reorganiseringen af den Socialpædagogiske Støtte
Justering af organisationen – HAPS VIVE-rapport om akutområdet 

Bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug Region Syddanmarks Akutplan

Rammeaftale - det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Realisering af udgiftsreduktion 

Handlingsplan for det specialiserede socialområde Revision af Vejen Kommunes Handicappolitik 2020 
Socialstyrelsens Task Force-rapport på voksenhandicapområdet
Hjælperordninger efter serviceloven §§ 95-96 - Reduktion af arbejdsgiverhonorar 

socialpædagogisk støtte og midlertidige og længerevarende botilbud, personlige hjælpemidler, for tabt arbejdsfortjeneste og 
merudgifter,  beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, ledsagerordning, kørsel til vaccination mod Covid-19 og 
socialtandpleje og meget mere



Handicap & Psykiatri  - Udvalget for social og ældre

I denne kommende valgperiode, vil der blandt andet være fokus på 
følgende på de to fagområder:

 Udarbejdelse af strategier for Handicap og Psykiatri

 Udvikling af Helhedsplanen; herunder akutpladser i Socialpsykiatrien



Ældre & Rehabilitering - Udvalget for social og ældre

…………



Ældre & Rehabilitering - Udvalget for social og ældre

…………



Ældre & Rehabilitering - Udvalget for social og ældre

…………



Ældre & Rehabilitering - Udvalget for social og ældre

Indeværende periode (nedslag):
• Værdighedspolitik
• Kvalitetsstandarder
• Plejebolighandlingsplan
• Etablering af Holsted Aktivitetshus
• Bekæmpelse af ensomhed
• Strategi for rekruttering og fastholdelse
• Demensklub-tilbud
• Brandsikkerhed – plejeboliger og ældreboliger
• Nyt Plejecenter Lundtoft
• Corona
• Renovering af Plejecenter Enghaven – på vej



Ældre & Rehabilitering - Udvalget for social og ældre

Kommende emner:
• Plejecenter Enghaven i Rødding – renovering og udbygning
• Stillingtagen til muligt friplejehjem i Vejen
• Strategi for kvalitet i hjemmeplejen
• Udviklingen af det nære sundhedsvæsen 



Økonomi - Udvalget for social og ældre

…………



Spørgsmål – Udvalget for social og ældre



Udvalget for sundhed, kultur og fritid



Udvalgets sundhedspolitiske opgave er at fremme udviklingen af et borgernært og 
sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde med Region Syddanmark

Sundhedsaftalen 2019-2023
• Rammen og forpligtigelsen i  sundhedssamarbejdet er en 4 

årige sundhedsaftale

• Fastsætter de politiske visioner, mål og virkemidler mellem 
sygehuse i Region Syddanmark, kommuner og praktiserende 
læger

Ny politisk vision 
Vi skaber sammenhængende forløb tæt på borgeren

• Vi rækker ud over matrikelgrænser 
• Vi er udviklingsparate og fremmer nye organisations- og 

samarbejdsformer til gavn for borgerne
• Vi skaber rammerne for fleksible løsninger i 

det nære sundhedsvæsen

Sundhedsområdet - Udvalget for sundhed, kultur og fritid



Brørup Sundhedscenter – funktioner og aktører

Kommunale Regionale Almen praksis Private

Akutsygeplejen
Sygeplejeklinik
Livsstil
Træning
Sundhedsplejen
Forløbskoordinatorer

Center for Misbrug
(Esbjerg Kommune)

Lokalpsykiatrien
Veneklinik
Røntgen
Jordemoder
Vagtlæge
Høreklinik

Brørup Lægehus

Tæt samarbejde med 
alle praktiserende 
læger og 
speciallæger

Privat praktiserende 
psykolog

Fodterapeut

Frivillige

Kræftens 
Bekæmpelse

Sundhedsområdet - Udvalget for sundhed, kultur og fritid



Den politiske opgave er at sætte retningen for 
tandsundheden i Vejen Kommune

Indviet i 2011

9.379 patienter tilknyttet Tandplejen 

• Tandpleje til børn og unge samt tandregulering 
• Omsorgstandpleje - forebyggende og 

behandlende tandpleje til personer, der på 
grund af nedsat førlighed eller vidtgående 
fysisk eller psykisk handicap. 

• Specialtandpleje - specialiseret tandplejetilbud 
til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede 
Opgaven varetages af regionen.

• NYT Socialtandpleje - vederlagsfri akut 
smertelindrende og funktions-
opbyggende tandpleje til særligt 
udsatte borgere. 

Sundhedsområdet - Udvalget for sundhed, kultur og fritid



Kulturområdet - Udvalget sundhed, kultur og fritid

Institutioner:
• Vejen Musikskole
• Vejen Kunstmuseum
• Museet Sønderskov (selvejende med kommunalt 

driftstilskud)
• Biblioteker i Vejen, Brørup, Holsted og Brørup
• Mindre kulturelle aktører med tilskud: Wellings 

Landsbymuseum, Hygum Hjemstavnsgård, la Cour  
Museet, Brørup Bio og Rødding Bio

Igangværende byggeprojekter:
• Udbygning af Vejen Kunstmuseum



Kulturområdet - Udvalget sundhed, kultur og fritid

Arbejdsopgaver politisk/administrativt:
• Tværkommunale kultursamarbejder som Trekantområdets Festuge, 

kulturaftale, store markeringer som Genforeningen
• Understøttelse af kulturelle institutioners og foreningers samarbejder, 

for eksempel Børnekultur på Tværs
• Understøttelse af samspil mellem kulturområdet og skoler, for eksempel 

Dannelsestornyster
• Kommunikation om kulturområdet på web og Facebook
• Deltagelse i projekter, for eksempel formidling af Skibelund Krat
• Større anlægs- og renoveringsopgaver på kulturområdet



Fritidsområdet - Udvalget sundhed, kultur og fritid

• Haller og aktivitetscentre
• Folkeoplysningsområdet – knap  190

godkendte folkeoplysende foreninger 
og 13 aftenskoler

• Samarbejde med sundhed for eksempel
Bevægelse er Vejen, Gang i Livet

• Velfærdsalliancen: Pigeindsatsen, 
Fodbold for Hjertet, Fodbold for Fremtiden

Igangværende projekter:
• Ombygning af Rødding Centret



Fritidsområdet - Udvalget sundhed, kultur og fritid

Arbejdsopgaver i administrationen – politisk interesse:
• Regnskaber fra foreninger, aftenskoler
• Udbetaling af støtte
• Udvikling af aktiviteter i hallerne
• Hædring af Idrætsfolk
• Drift og opstart af udendørs fritidsfaciliteter som Jels Søbad, 

mountainbikespor i Hundsbæk Plantage
• Sekretariat for Folkeoplysningsudvalget
• Drift af www.FritidsVejen.dk inklusiv bookning af lokaler



Spørgsmål –Udvalget for sundhed, kultur og fritid



Udvalget for arbejdsmarked og integration



Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget består af 7 medlemmer 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af en række opgaver 
vedrørende arbejdsmarked og integration via

• Integrations- og udviklingscenter Vejen (varetager alle opgaver i 
forbindelse med boligplacering, modtagelse og pædagogisk støtte til 
flygtninge i Vejen Kommune) 

• Beskæftigelses- og udviklingscenter Vejen (tilbud til borgere på offentlig 
forsørgelse med det formål at hjælpe flest mulige ind/tilbage på 
arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende) 

• Jobcenter Vejen (varetager beskæftigelsesindsatsen overfor alle ledige og 
sygemeldte, servicerer virksomhederne i Vejen Kommune samt 
udbetaler ydelser og refusion til arbejdsgivere)



Jobcentret - Udvalget for arbejdsmarked og integration

Nogle af Jobcenterets opgaver: 
• Formidle ordinære og støttede job
• Understøtte virksomheders rekruttering af arbejdskraft samt 

opkvalificering af medarbejdere
• Rådgive virksomheder om det rummelige arbejdsmarked
• Danskuddannelse for udlændinge 
• Indsatsen for sygedagpengemodtagere 
• Indsatsen for ledige på a-dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse
• Indsatsen for unge på uddannelseshjælp samt fastholdelse af unge i 

uddannelse 
• Etablering af arbejdsmarkedsrettede tilbud 
• Understøtte både ledige og virksomheder om opkvalificering 
• Råd og vejledning om muligheder for revalidering, fleks- og 

skånejob samt førtidspension/seniorpension



Udvalget for arbejdsmarked og integration

Vægt på samarbejde med virksomhederne: 
• Rekruttering og formidling
• Opkvalificering 
• Refusion af sygedagpenge, løntilskud mv. 
• Voksenlærlinge
• Jobrotation 
• Virksomhedspraktikker og løntilskud
• Fastholdelse af medarbejdere 
• Uddannelse af virksomhedsmentorer 
• Fleksjob 
• IGU (Integrationsgrunduddannelsen)



Udvalget for arbejdsmarked og integration

Hvad har fyldt i indeværende periode:
• Strategi for samarbejdet med virksomhederne, Strategi for en aktiv 

indsats, strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse  
• Samarbejdet med virksomhederne 
• Samarbejde med arbejdsmarkedets parter (Vejen Jobsigte)
• Styring af og faglighed i beskæftigelsesindsatsen 
• Borgerinddragelse 
• Opkvalificering 
• Særligt fokus på unge – etablering af indsatser 
• Tværgående samarbejde – Virksomhedsvendt Udrykningsteam – God 

Start på Voksenlivet m.fl., Rekruttering til SOSU  



Udvalget for arbejdsmarked og integration

Hvad har fyldt i indeværende periode - fortsat:
• Virksomhedsbesøg og virksomhedspanel 
• Beskæftigelsesplaner
• Opkvalificering af medarbejdere – jobrettede samtaler og borgerinddragelse 
• Småjob – ordinære job på få timer 
• Arbejdet med KUI – den koordinerede ungeindsats i Vejen Kommune 
• Arbejdet med Vækststrategi 2020-2025
• Job7.dk  - rekruttering og opkvalificering 
• Samarbejdet med a-kasserne i det lokale a-kasseudvalg 
• Udvidelse af jobbanker – fødevarebank, transport og bygge og anlæg 
• Indførelse af seniorpension
• Forenkling og nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 



Udvalget for arbejdsmarked og integration

Hvad kommer til at fylde i næste periode?
• Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 
• Digitale løsninger  
• Finansiering af Arne-pensionen - første delaftale om unge og digitale samtaler 

træder i kraft 1. januar
• Ny lovgivning på baggrund af ydelseskommission? 
• Unge – styrket indsats for fastholdelse i uddannelse samt arbejde som vejen til 

uddannelse 
• Opkvalificering 
• Inklusion af borgere med handicap og andre borgere på kanten af arbejdsmarkedet 
• Fastholdelse og indsatsen for sygemeldte  
• Mangel på arbejdskraft – samarbejde om rekruttering – øgning af arbejdsudbud 
• Borgerinddragelse 
• Ny hovedlov – helhedsindsats for borgere med komplekse problemer   



Udvalget for arbejdsmarked og integration

Hvorfor?

Mennesker – vækst – kommunens økonomi



Statistik - Udvalget for arbejdsmarked og integration

………… Antal fuldtidspersoner

2017 2018 2019 2020

A-dagpenge 419 401 380 547

Kontanthjælp 448 421 406 376

Uddannelseshjælp 317 321 295 287

Revalidering 10 8 8 5

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. 223 172 131 122

Sygedagpenge 491 514 527 670

Jobafklaringsforløb 169 173 178 156

Ressourceforløb 143 159 157 159

Ledighedsydelse 120 83 75 88

Fleksjob 631 696 740 778

Førtidspension 1.543 1.503 1.519 1.587

Efterløn 532 433 396 416

Ydelsesgrupper i alt 5.045 4.884 4.813 5.189

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år

2017 2018 2019 2020

24,3 23,2 22,8 24,6



Statistik - Udvalget for arbejdsmarked og integration

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

20
17

M
01

20
17

M
02

20
17

M
03

20
17

M
04

20
17

M
05

20
17

M
06

20
17

M
07

20
17

M
08

20
17

M
09

20
17

M
10

20
17

M
11

20
17

M
12

20
18

M
01

20
18

M
02

20
18

M
03

20
18

M
04

20
18

M
05

20
18

M
06

20
18

M
07

20
18

M
08

20
18

M
09

20
18

M
10

20
18

M
11

20
18

M
12

20
19

M
01

20
19

M
02

20
19

M
03

20
19

M
04

20
19

M
05

20
19

M
06

20
19

M
07

20
19

M
08

20
19

M
09

20
19

M
10

20
19

M
11

20
19

M
12

20
20

M
01

20
20

M
02

20
20

M
03

20
20

M
04

20
20

M
05

20
20

M
06

20
20

M
07

20
20

M
08

20
20

M
09

20
20

M
10

20
20

M
11

20
20

M
12

20
21

M
01

20
21

M
02

20
21

M
03

20
21

M
04

20
21

M
05

20
21

M
06

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) i pct. af arbejdsstyrken.
Hele landet Vejen Kommune



Økonomi - Udvalget for arbejdsmarked og integration



Spørgsmål – Udvalget for arbejdsmarked og integration



Spørgsmål? – Ordet er frit



Hjemmeside med information til kandidater

På Vejen Kommunes hjemmeside om valg er oprettet en side med nyttig 
information til kandidater: 
https://valgogafstemninger.inst.vejen.dk/kommunalvalg/kandidater/nyttig-
information-til-kandidater-der-opstiller-til-kommunalvalg/

På denne side vil også blive offentliggjort svar på og selve spørgsmålene 
fremsendt fra kandidater. (Spørgsmål fremsendes på mail til 
VALG@vejen.dk) 

Efterhånden som vi får opdaterede oplysninger, vil de fremgå her på siden.

Nederst på siden kan du tilmelde dig nyhedsbrev fra denne side, som 
udsendes, når der er sket opdateringer.



Farvel & tak

OBS for kandidater:
 Oplysninger om kandidater på hjemmesiden:  Der bliver mulighed for at 

læse om kandidaterne på 
https://valgogafstemninger.inst.vejen.dk/kommunalvalg/kandidater 
Det vil ske med link til eksterne hjemmesider, og det er frivilligt at deltage.

OBS for nyvalgte byrådsmedlemmer:
 Der vil efter valget blive lavet et internt introduktionsforløb. Oplysninger 

herom vil blive givet direkte til de nyvalgte byrådsmedlemmer.
 Efter valget vil nyvalgte kandidater få mulighed for at deltage i et tre-dags 

introduktionskursus ”Kattegat 2022”, der er et introforløb for nyvalgte 
kommunalbestyrelsesmedlemmer udbudt af Komponent. 
Vi har reserveret pladser i Kolding den 20. - 22. januar 2022.


