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E r hv e r v - redigeret af Lillian Krøyer Wind

»Vi har ikke haft mulighed for at indkalde til møder  
- simpelthen fordi vi ikke kunne se, hvem der skulle indkaldes«

Bent Larsen, afsn itsLeder hos joBc enter h ern i ng

Ledige og ansatte på 
Jobcenter Herning har 
i flere uger oplevet 
ustabile systemer og 
lange køer 

Af Tania Fogh Sørensen
tan@herningfolkeblad.dk

Hver syvende dag skal ledige logge 
sig ind på hjemmesiden jobnet.dk for 
at bekræfte sig som aktivt jobsøgende. 
Fra første færd er det også her, at man 
som ny i systemet melder sig ledig og 
efterfølgende indberetter sygdom og 
ferie. 

Da hjemmesiden i slutningen af  april 
og cirka tre uger frem brød sammen, 
var det svært for de ledige at opfylde 
deres pligter, hvilket skabte store pro-
blemer både for dem og de ansatte på 
landets jobcentre. Ingen undtagelse 
hos det lokale Jobcenter Herning.
- Vores medarbejdere har haft enormt 
travlt, og de synes selvfølgelig, at det 
er rigtig irriterende, at opgaverne ikke 
bare kører, som de skal, fortæller Bent 
Larsen, som er afsnitsleder hos det lo-
kale jobcenter.

Indkørsel	gik	galt
Lange køer ved skrankerne i Jobcen-
tret og på telefonerne har skabt pro-
blemer for borgerne og de ansatte. 
Årsagen til sammenbruddet skyldes, 
at landets jobcentre på samme tid 

skulle have ændret deres it-systemer 
for at kunne kategorisere de ledige 
borgere på en ny måde. Ændringen 
i systemerne skete 26. april, og inden 
da var der naturligvis lavet en plan for 
overgangen. 
- Det var planlagt at lukke systemet 
ned i en lille uges tid op til 26. april og 
i den periode føre alle registreringer 
ved håndkraft for efterfølgende at føre 
dem ind i det nye system, når det kom 
op at køre. Desværre gik indkørslen 
af  det nye system langsommere end 
forventet, og dermed kunne hverken 
borgere eller de ansatte arbejde opti-
malt, forklarer Bent Larsen.

Store konsekvenser
En sådan fejl kan have store konse-
kvenser for de ledige, som er afhæn-

gige af  at kunne benytte hjemmesiden 
jobnet.dk.
- Når systemerne er ustabile, bliver 
det vanskeligt for de ledige at opfylde 
deres pligter i forhold til at indberette 
blandt andet aktiv jobsøgning, ferie og 
sygdom. Og hvis de ikke kan give os 
det rette signal, kan det føre til misfor-
ståelser fra vores side, som igen kan 
føre til sanktioner. Og der må simpelt-
hen ikke indløses sanktioner, som er 
uberettigede, fastslår Bent Larsen.
Udover konsekvenserne for de ledige, 
har sagen også haft betydning for de 
ansatte på Jobcentret.
- Vi har ikke haft mulighed for at ind-
kalde til møder - simpelthen fordi vi 
ikke kunne se, hvem der skulle indkal-
des. Dermed sidder de ansatte nu med 
en stor arbejdspukkel, som vi forsøger 

at få væk nu, hvor it-systemet virker 
igen, siger afsnitslederen.
Han fortæller, at der bliver brugt 
ekstra mandetimer, og at enkelte ar-
bejdsopgaver står over, indtil puklen 
er væk.
- I sådan en situation gælder det om at 
prioritere, siger Bent Larsen.

På rette spor
Til stor glæde for de ansatte er der nu 
kommet orden i it-systemerne, og bor-
gerne kan igen bruge jobnet.dk uden 
problemer.
- De ledige kan ikke mærke noget mere, 
men de ansatte har nogle hængeparti-
er, som skal lukkes. Jeg vil skyde på, at 
vi har fået bugt med arbejdspuklen om 
en måneds tid, siger afsnitslederen.

It-problemer på jobcentret

KRaK I sidste uge omtalte vi i avisen, at de to midtjyske 
erhvervsfolk Steen Hove og Ulrik Hofmann Larsen er blevet 
optaget i Kraks Blå Bog. Det er korrekt, men til gengæld er 
det forkert, at Ulrik Hofmann Larsen står nævnt som admi-
nistrerende direktør hos Svend Mortensen A/S. Her er han 
ikke ansat længere, da Svend Mortensen A/S har opsagt 
Ulrik Hofmann Larsen, som stoppede 1. maj i år.

Rettelse

Optimisme Omkring 100 lokale erhvervsledere, politi-
kere og eksperter samles tirsdag 1. juni til DI Midt Vests 
Erhvervstræf  2010, som holdes hos KK-Electronic i Ikast 
med Dansk Industri som arrangør.
Forud for mødet har DI offentliggjort resultatet af  en ny 
undersøgelse, som viser fornyet optimisme i erhvervslivet. 
Der er nu flere midtvestjyske virksomheder, som har po-
sitive end negative forventninger til fremtiden. 59 procent 
forventer, at indtjeningen i 2. kvartal 2010 vil være højere 
end samme kvartal sidste år, mens kun 28 procent tror, 
den blive lavere. 
Det viser en rundspørge blandt virksomhederne i Region 
Midtjylland i DI’s Virksomhedspanel. Her fremgår det des-
uden, at virksomhederne først og fremmest vil indgå i nye 
samarbejder, gå ind på nye markeder og introducere nye 
produkter for at få gang i væksten igen. 
Hos DI lægger man derfor op til offensiv nytænkning til 
det kommende Erhvervstræf. De midtvestjyske vækstmu-
ligheder sættes under lup i paneldebat mellem borgmester 
Niels Viggo Lynghøj (S), Struer Kommune, borgmester 
Iver Enevoldsen (V), Ringkøbing-Skjern Kommune, folke-
tingsmedlem og gruppeformand Kristian Jensen (V), adm. 
direktør Tommy Gundelund Jespersen, KK-electronic A/S, 
og cheføkonom Klaus Rasmussen, DI. 

Dansk Industri samles  
til Erhvervstræf i Ikast

FORbRug Danskerne har fået pengepungen op af  lommen, 
og er begyndt at bruge penge igen. Og det luner dansk 
økonomi. Samtidig er danske virksomheder begyndt at 
sælge flere varer til udlandet. De to ting er tilsammen en 
vigtig vækstmotor for dansk økonomi, der i årets tre første 
måneder fik en pæn fremgang på 0,6 procent.
Cheføkonom i Sydbank, Jacob Graven, siger, at det er re-
kordagtig fremgang i danskernes pengepung, der driver 
privatforbruget frem.
- En rekordkraftig stigning i de disponible indkomster som 
følge af  skattelettelser og rentefald har igen givet dan-
skerne mod på at bruge penge i stedet for at spare op som 
vi gjorde i 2009, siger Jacob Graven. /ritzau/ 

Danskerne er begyndt  
at bruge penge igen

De to metalvare-
virksomheder har 
startet et fælles 
salgsselskab og går 
efter større ordrer

Af Jørn Roed
jro@herningfolkeblad.dk

Meteor Herning A/S og Herning 
Værktøjs- og Metalvarefabrik 
A/S (HVM) har gennem læn-
gere tid haft et produktionsar-
bejde. Da der ingen kunde- eller 
produktionsmæssige overlap er 
imellem de to metalvarevirk-
somheder, har de set det som 
naturligt at tage samarbejdet et 
skridt videre. 
Derfor er de gået sammen om at 
stifte et fælles salgsselskab.
- Vi vil ikke bare sidde og vente 
på, at krisen går over. Der skal 
gøres noget, siger Carsten Chri-
stensen, som er direktør i Steel-
house A/S, som det nye selskab 
hedder.

Komplekse opgaver
Han er desuden medejer sam-
men med Ole Povlsen, direktør 
for Meteor Herning, og Jesper 
Juul Sørensen, direktør for 
HVM, og det bliver Carsten 
Christensens opgave at skaffe 
ordre til Meteor og HVM. 

Steelhouse blev oprettet i star-
ten af  april, men de to første 
måneder er gået med at få alle 
de praktiske ting på plads. Nu 
er det efterhånden kun hjemme-
siden, der mangler at komme 
op at stå.
Samarbejdet betyder ikke, at de 
to virksomheder er fusionerer, 
men blot at de to produktions-
virksomheder fremover tager 
opgaver ind, som de kan ar-
bejde sammen om, hvor de tid-
ligere har henvist til hinanden.

- Det betyder, at vi kan henven-
de os til større kunder og tage 
mere komplekse opgaver ind. 
Nu kigger vi på, hvad vi kan 
løfte sammen, siger Carsten 
Christensen.

Vækst lig arbejde
Steelhouse vil i første omgang 
fokusere på brancher indenfor 
den alternative energisektoren, 
blandt andet vind-, solenergi.
- Vi henvender os ikke til de 
virksomheder, der er på vej til 

Kina. Der, hvor der er vækst, 
er der arbejde. Alternativ 
energi fylder ikke bare meget 
i Folketinget, det fylder også i 
folks bevidsthed, siger Carsten 
Christensen.
Steelhouse vil også tilbyde sine 
kompetencer til innovations-
virksomheder, der for eksempel 
har brug for at få fremstillet en 
prototype eller har brug for pro-
jektledelse på konsulentbasis.
- Det kan også være til ny- eller 
videreudvikling af  produkter. 

Det har vi stor erfaring med, 
siger Carsten Christensen.

Ordrer tager tid
Indtil videre har fokus været 
på at få Steelhouse op at stå, 
og derfor er der i starten ble-
vet til ordre på samme niveau, 
som Meteor og HVM tidligere 
har haft. Jorden er dog blevet 
gødet for større aftaler.
- De ordrer, der viser vores be-
rettigelse, er ikke i hus endnu, 
men det er vi i gang med. De 

større ordrer tager tid, og vi er i 
dialog med flere virksomheder, 
siger Carsten Christensen.
I dag er der 45 ansatte i de tre 
selskaber tilsammen, men det 
regner direktøren med stiger i 
takt med, at ordrene begynder 
at komme ind.
- Vi håber, at det giver nogle 
flere arbejdspladser i området. 
Målet er, at vi skal vækste, siger 
Carsten Christensen.

Meteor og HVM udvider samarbejdet

Herning Værktøjs- og Metalvarefabrik, som billedet her er fra, har sammen med Meteor Herning oprettet salgsselskabet Steelhouse A/S. Foto: Nils Lund

Finansnyt
- i samarbejde med Handelsbanken

Morgenmelding

Redaktionen afsluttet i dag kl. 7.47.

Dagens fokus
Dagen i dag bliver nok en relativ stille dag i en ellers begivenhedsrig uge, idet finansmarkederne har lukket 
i både Storbritannien og USA. Ikke desto mindre modtager vi lidt interessant info for euroområdet, hvorfra 
der kommer konjunkturbarometeret Economic confidence samt forbrugerprisinflation for maj. Barometeret 
ventes at stige en smule, men det tillægges sjældent lige så stor betydning som PMI-indeksene, som vi 
allerede har modtaget for maj. Ikke desto mindre kan det være interessant at se i hvilken udstrækning 
underbarometeret for forbrugertilliden har taget den seneste gældsuro til indtægt. Derudover ventes for-
brugerprisinflationen ventes at tage retning efter Tyskland opad i maj, og dermed nå nyt højeste niveau 
siden krisen på ventede 1,6%. Det skyldes i høj grad basiseffekten fra sidste års fald, og underliggende ses 
inflationspresset fortsat nedadgående, hvilket bør blive understreget af  fortsat negativ kredit- og penge-
mængdevækst i april. Ydermere kan der blive levnet en smule opmærksomhed på danske væksttal for 1. 
kvartal, hvor privatforbruget at ses at bidrage relativt pænt, trukket af  en massiv slutspurt i slutningen 
af  kvartalet. Samlet ventes den positive vækst fortsat ind i det nye år, om end vi dog fortsat forventer 
en fortsat ret så afdæmpet økonomisk fremgang i omegnen af  0,25% k/k, som i vid udstrækning kan 
tilskrives en fortsat positiv lagerdynamik. Ellers vil ugens økonomiske fokus antageligt især være på USA 
hvorfra vi modtager ISM- og arbejdsmarkedsrapporterne. Især arbejdsmarkedsrapporten fredag vil der 
blive holdt øje med, idet vi venter en svimlende høj fremgang på over 700.000 personer, og det kan meget 
vel blive rekord med undtagelse af  en enkelt observation i 1983. Størstedelen af  fremgangen (omkring 
4-500.000) ses at skyldes et kæmpe boom offentlige ansættelser i forbindelse med folketællingen – især 
efter disse skuffede en smule i april. Disse ventes dog at falde ud igen henover sommeren, men ser man på 
den private beskæftigelse er der sandsynligvis også tale om en mere robust stigning i beskæftigelsen. Det 
indikerer at arbejdsmarkedet grund-læggende er ved at komme på benene om end det ser ud til at ske i et 
langsomt tempo hvis man betragter de seneste opgørelser over nye ledige på overførselsindkomster. ISM’s 
aktivitetsindeks for industrien har overrasket ved at fortsætte med nye stigninger, der senest har bragt 
indekset op i det højeste niveau siden 2004. Der ventes et lille fald i maj, men indekset kan efterhånden 
falde meget tilbage uden at det bør give anledning til større frygt for at vækstbidraget fra denne kant vil 
falde bort og udfordrer opsvingets holdbarhed. Euroområdet vil nok igen blive sat under lup med hensyn 
til de seneste budgetudspil. En del af  de finansielle markeders fokus vil således være hensat til sidst på 
ugen, hvor der ligeledes afholdes G20-møde mellem finansministrene i medlemslandene.

Valuta
KR kurs Kurs +/-

USD 604,11 - 0,00%
JPY 6,6037  -0,41%
GBP 874,39  -0,43%
NOK 93,38  0,06%
SEK 77,24  0,84%
PLN 181,98  -0,44%

Regionale aktier
Kursen i dag kl. 7.21

Selskab Kurs  +/- Valuta

Bang & Olufsen B 56 - 0,0% DKK
Egetæpper B 922  8,5% DKK
Vestas Wind 290,8  0,6% DKK
BoConcept 186,5  4,8% DKK
Sv. Handelsbanken B 190,9  -0,7% DKK

Tæppeproducenten 
har landet en 
stor ordre med 
hotelkæde, som er i 
27 forskellige lande

Herning-virksomheden Ege-
tæpper oplever god medvind 
i salg til hotelbranchen. I en 
pressemeddelelse oplyser tæp-
peproducenten om et voksende 
leverandørkontrakter mellem 
Egetæpper og store hotelkæ-
der.
Egetæpper har for nyligt ind-
gået en verdensomspændende 
leverandørkontrakt med Mö-

venpick Hotels & Resorts - en 
hotelvirksomhed med 90 hotel-
ler fordelt på 27 lande i Europa, 
Afrika, Mellemøsten og Asien. 
Mövenpick har med hoteltyper-
ne business- og konferenceho-
teller såvel som ferie ressorter 
positioneret sig i den øverste 
ende af  segmentet. 

Vigtigt område
Hos Egetæpper glæder eksport-
chef  Morten Skibsted sig over 
aftalen. 
- Hoteller har ofte brug for spe-
ciallavede løsninger, der styrker 
hotellets identitet og får det til 
at skille sig ud fra mængden. 
De ønsker at sende et klart bud-
skab med interiøret - og det er 
netop en af  vores kernekompe-
tencer, fortæller Morten Skib-

sted, der oplyser, at Egetæpper 
tidligere har samarbejdet med 
Mövenpick på andre projekter.
Egetæpper oplyser, at der også 
er aftaler med en række andre 

større hotelkæder, og forret-
ningsområdet vil naturligt 
blive højt prioriteret.
- Der er ingen tvivl om, at store 
hotelkæder er attraktive forret-

ningspartnere, fortæller Mor-
ten Skibsted og uddyber: 
- Ikke alene på grund af  volu-
men, men i lige så høj grad på 
grund af  det betydningsfulde 
i at blive anerkendt som påli-
delig og kvalificeret leverandør 
til vigtige brands. Derfor er vi 
meget stolte af  sådan nogle le-
verandøraftaler.

En aftale med hotelkæden  
Mövenpick betyder levering  
til hoteller i hele verden  
for Egetæpper.   
PR-foto

Egetæpper har succes hos hoteller


