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Horsens-firmaet Elite Miljø har i løbet af 10 måneder fastansat 
syv langtidsledige borgere fra Ikast-Brande Kommune - et nyt 
kommunalt og privat samarbejde er gået over al forventning, og 
man forventer langt flere i de kommende år.

Borgere støvsuger sig ud af 
ledigheden 

Birgit Andersen fra Ikast var en af de første, der kom i ordinært arbejde hos Elite Miljø efter hun 

havde været i et forløb i træningscentret. Foto: Privat 
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Ikast-Brande:  Ikast-Brande 

Kommune har gjort det lettere 

for de langtidsledige i 

kommunen at få et fast arbejde. 

Kommunen har indgået et 

samarbejde med Elite Miljø A/S 

og Ramsdal Gruppen A/S, og det 

hele starter på Elite Miljøs 

træningscenter i Ikast. Her får en 

gruppe langtidsledige borgere 

redskaber til at kunne begå sig 

på en arbejdsplads og bliver 

trænet i, hvordan man gør rent på professionel basis.  

10 måneder er gået siden samarbejdet for alvor gik i gang, og 

resultatet skaber begejstring i Ikast-Brande Kommune:

Artiklen fortsætter efter annoncen
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Velkommen til Casas 
"casa": 75 abonnenter 
blev inviteret indenfor 

09:20 6000 vindmølle-ansatte får 

fyresedlen 

09:17 Næsten fordoblet: Lokale gazeller 

med fire års fremgang 

08:20 Containerfragt sikrer smalt 

transportoverskud hos Mærsk 

08:07 A.P. Møller - Mærsk giver helt slip 

på Netto og Bilka 

07:50 Orkaner og valutakurs udfordrer 

Pandora i USA 

- Vi er meget, meget tilfredse med resultaterne. Det er gået bedre, end 

vi havde forventet, siger Henning Hansen, kommunaldirektør i Ikast-

Brande Kommune.

Lagt sig i selenLagt sig i selenLagt sig i selenLagt sig i selen
På 10 måneder har syv langtidsledige, med samarbejdet med Elite 

Miljø, vinket farvel til ledigheden og den offentlige forsørgelse og i 

stedet sagt goddag til selvforsørgelse. Inden januar 2018 vil yderligere 

tre have fået en fast kontrakt. Ifølge kommunaldirektøren er de 

langtidsledige borgere en gruppe, som har været ledige i fem til 10 år, 

og som har haft svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det 

var ved denne udfordring, tanken om en alternativ rute til 

arbejdsmarkedet med anlagt.

- Mange borgere er på offentlig forsørgelse og meget langt fra 

arbejdsmarkedet. Vi spurgte os selv, "hvad kan vi gøre". Vi var nødt til 

at finde andre løsningsmodeller, og det var her, tanken om et 

træningscenter opstod, fortæller Henning Hansen.

I træningscenteret er der plads til 15 ledige af gangen, og et forløb - 

som belønnes med et fast arbejde hos Elite Miljø, hvis det 

gennemføres, kan vare op til 18 måneder. Indtil videre peger alt dog 

på, at de langtidsledige langt hurtigere gennemfører forløbet. Succesen 

vil kommunaldirektøren dog ikke tage al æren for.

- Det er et partnerskab, og det er kun lykkedes, fordi vi har gjort det 

sammen. Vi i Ikast-Brande Kommune har forsøgt at lægge os i selen for 

at gøre noget, som vi ikke plejer. Det har også for os været et 

eksperiment, forklarer kommunaldirektøren.

Indsats giver poteIndsats giver poteIndsats giver poteIndsats giver pote
Samarbejdet på tværs af den offentlige og private sektor er et 

banebrydende et af slagsen, da det er første gang, en kommune har 

kombineret behovet for at få løst kommunale rengøringsopgaver med 

indsatsen for at få borgere i arbejde. Noget, der har kunne lade sig 

gøre, fordi Ikast-Brande Kommune har brugt en bestemmelse i 

udbudsloven, der gør det muligt at gå i dialog med en leverandør forud 

for et udbud.  

- Vi er fuldstændig begejstret for samarbejdet, og jeg ville ønske, at 

flere kommuner i det jyske turde tænke som Ikast-Brande Kommune. 

Med den her indsats får vi dygtige og uddannede medarbejdere ud på 

den anden side, siger Annette Vindstrup Jensen, regionsdirektør i Elite 

Miljø A/S. 

For Elite Miljø er der tale om en stor investering, men det er, ifølge 

regionsdirektøren, prisen og indsatsen værd, når man får medarbejdere, 

der sprudler af arbejdsglæde. 

Det horsensianske rengøringsfirma er med i opløbet om CSR People 

Prize 2017 - en pris som går til virksomheder, der løfter et særligt 

socialt ansvar - og i dette tilfælde er det blandt andet for det 

nyskabende samarbejdet med Ikast-Brande Kommune.
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Dagens E-Avis 

Søndergade 47 - 8700 Horsens - Tlf: 76272000 - email: redaktionen@hsfo.dk
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