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Flere i job med projekt Grøn Omstilling 

Hedensted Kommune deltager i ambitiøst beskæftigelsesprojekt, der kom-

binerer kommunens og virksomhedernes grønne omstilling og sociale an-

svar 

Med en ledighed på blot 1,6 pct. har Hedensted Kommune fortsat den laveste 

ledighed i Østjylland. Det fremgår af den seneste opgørelse fra RAR Østjyl-

land, der viser, at ledigheden i kommunen har været uændret i perioden au-

gust-november 2022. I samme periode har ledigheden i Østjylland generelt 

været svagt stigende og lå derfor i november på 2,5 pct. 

Nu skal projektet ”Grøn omstilling – en nøglebrik til social bæredygtighed” 

medvirke til yderligere at nedbringe ledigheden i kommunen. Hedensted er en 

af tre kommuner, der i samarbejde med erhvervsskoler og CABI* af Erhvervs-

fremmestyrelsen har fået bevilget godt 17,5 mio. kroner til beskæftigelses-

projektet, der løber over de næste to et halvt år. Heraf er de knap 1,4 mio. 

kroner øremærket til projektet i Hedensted Kommune. 

Projektet henvender sig til en bred målgruppe af ledige borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet, der ud over ledighed kan have psykiske eller fysiske udfor-

dringer. 

Projektet skal til en start understøtte kommunen og kommunens virksomhe-

der i at afdække arbejdsopgaver hos virksomhederne, der kan bidrage til den 

grønne omstilling. Dernæst bliver opgaven at matche ledige, som kan med-

virke til at løse f.eks. affaldshåndtering, energioptimering og genanvendelse 

af materialer hos virksomhederne. Opkvalificeringen af de ledige til den 

grønne omstilling, varetages af Herningsholm Erhvervsskole og Learnmark 

Horsens, der er partnere i projektet. 

I Hedensted Kommune forventes det, at cirka 100 ledige vil gennemføre ind-

slusningsforløbet, og at cirka 15 af disse efterfølgende vil opnå fuld- eller del-

tids-beskæftigelse. Yderligere cirka 60 forventes at komme i småjob, fleksjob 

eller job med løntilskud og cirka syv i uddannelse. 

”Med projektet tilbyder vi virksomhederne en sammenhængende indsats, der i 

udstrakt grad kombinerer grøn omstilling og socialt ansvar. På den måde for-

venter vi at kunne klæde virksomhederne på til at rekruttere ledige borgere 

på kanten af arbejdsmarkedet. Og samtidig spiller projektet rigtig godt sam-

men med både kommunens klimastrategi og vores bestræbelse på at skabe 

partnerskaber med virksomhederne med fokus på opkvalificering, uddannelse 

og småjobs som vejen til selvforsørgelse,” siger Lars Jensen, form. Udvalg for 

Beskæftigelse. 

 

*CABI er et Aarhus-baseret landsdækkende non-profit videnshus, hvis mis-

sion er at fremme et arbejdsmarked med plads til flere. 
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