
Uddannelse
- den klogeste vej til et godt job

Arbejdsmarkeds- og 
Uddannelsesudvalgets værdigrundlag



Arbejdsmarkeds- og Uddannelsespolitikken tager afsæt i 
nedenstående arbejdsmarkedspolitiske værdier:

DE ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE VÆRDIER

MISSION 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets mission er at sikre 
virksomhederne den fornødne arbejdskraft og modvirke 
langtidsledighed.

VISION 
Alle borgere skal have mulighed for at uddanne sig, udvikle sig og
udfylde sit potentiale på arbejdsmarkedet - uanset køn og baggrund.

Arbejdsmarkedspolitikken i Hjørring Kommune skal kendetegnes ved
- rette indsats til rette borger til rette tid
- et bredt, konstruktivt og tillidsskabende samarbejde med
   arbejdsmarkedets parter, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
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DE ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE VÆRDIER

Arbejdsmarkedspolitikken skal understøtte inklusion af 
borgere med nedsat funktionsevne ved udviklingen af det 
rummelige arbejdsmarked.

Indsatser og forløb på arbejdsmarkedsområdet skal tage 
udgangspunkt i det enkelte individs ressourcer og behov, og 
inddrage den fornødne tværfaglighed på tværs af sektorerne 
for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Jobcentrets virksomhedsservice skal være 
virksomhedernes primære samarbejdspartner i forhold til 
jobformidling/rekruttering, fastholdelse og kompetence-
udvikling og skal sikre enkle og driftssikre samarbejds-
relationer med virksomhederne.

Borgere skal vejledes individuelt om kompetenceudvikling 
og uddannelse, der giver de bedste forudsætninger for varig 
tilknytning til arbejdsmarkedet.  Vejledningen sker i tæt 
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og 
arbejdsgiverne.

Borgerne skal mødes med respekt, diskretion og tillid, og 
inddrages tidligt og aktivt med henblik på at fastholde 
medansvar for eget forløb.

Den beskæftigelsesrettede indsats skal give mening for den 
enkelte borger, for arbejdspladsen og for samfundet.

De konkrete arbejdsmarkedspolitiske indsatser skal 
understøtte vækst og jobskabelse  - i et lokalt, regionalt og 
internationalt perspektiv.

MENINGSGIVENDE 
INDSATS

Den enkelte unge skal tilbydes den rette vejledning på det 
rette tidspunkt, med henblik på at træ� e det rette valg af 
uddannelse og erhvervsfokus.



Værdigrundlaget 
for Arbejdsmarkedspolitikken
Udarbejdet af Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i foråret 2018.

Foråret 2018
Colourbox

Hjørring Kommune
Arbejdsmarkedsforvaltningen
Sct. Knuds Park 6
9800 Hjørring
72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk

Udvalget i arbejde - i rækkefølge fra venstre er det:  
Udvalgsnæstformand Per Hyldig, (O), per.hyldig@hjoerring.dk

Udvalgsmedlem Claus Mørkbak Højrup, (V), claus.moerkbak.hoejrup@hjoerring.dk

Udvalgsmedlem Helmuth Zickert, (A), helmuth.zickert@hjoerring.dk

Udvalgsmedlem Mogens Bjerre, (A), mogens.bjerre@hjoerring.dk

Udvalgsmedlem Mette Jensen, (C), mette.jensen@hjoerring.dk

Udvalgsmedlem Carsten Andersen, (A), carsten.andersen@hjoerring.dk

Udvalgsformand Thomas Klimek, (A), thomas.klimek@hjoerring.dk


