100 dage med SF i spidsen for beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget

Kære SFere
Her cirka 100 dage efter at vi har fået formandsposten for kommunens beskæftigelses- og
arbejdsmarkedsudvalget, er det på sin plads med en kort status.
Vi står i spidsen, for et kompleks område med en stor del lovgivning, som fylder en stor del af kommunens
budget. Et område som indeholder muligheder, men også borgere med frustrationer jf.
landsplanslovgivning.
Efter 3 udvalgsmøder er der dog allerede sket en hel del.
-

Der er åbnet for borgerinddragelse på kommunens beskæftigelsesplan for 2019 – det politiske
dokument for jobcenterets indsatser. Således bliver borgere, virksomheder og frivillige som er
tilknyttet jobcenteret, en del af næste års udarbejdelse og udvikling af indsatserne. Det er første
gang i Middelfart kommunes historie.

-

På praktikplads og voksenlærlingeområdet bliver der igangsat kampagner for at finde flere pladser
og virksomhedskonsulenterne får som opgave, at opsøge mere med udgangspunkt i at skaffe flere
pladser, som giver uddannelsespraktikpladser til vores unge under uddannelse samt flere
voksenlærlingepladser til et stigende antal voksenlærlinge.

-

På kontanthjælpsområdet vil kommunen gøre en ekstra indsats for at skaffe småjobs med 6-18
timers varighed, som kan frigøre faglært arbejdskraft til opgaverne, og forhåbentlig sikre at flere
kontanthjælpsmodtagere ender med at falde for 225 timers reglerne.

-

På integrationsområdet er der opnået 60 % i uddannelse eller ordinær beskæftigelse, blandt
nyankomne de seneste 3 år. En opfølgning på indvandrer-kvinder skal også sikre mere ligestilling og
mere lige muligheder for beskæftigelse.

-

På ressourceforløb, førtidspension og fleksjob, håber udvalget og Middelfart kommune på flere
lovændringer, som giver hurtigere/lettere adgang til en pension, hvis borgeren åbenlyst ikke kan
varetage arbejde eller ikke har mulighed for at udvikle arbejdsevnen.

-

Medarbejdere i jobcenteret har været på kompetenceforløb i kommunikation, for at sikre en endnu
bedre dialog med borgeren og kommunikationen forsøges at gøres mere individuelt og
nærværende.

Vi kan være stolte af en meget lav arbejdsløshed på cirka 3 % og mange virksomheder som vil det sociale
ansvar.
Vi kan være sikre på, at der fortsat er mere arbejde, for at borgerne ser jobcentre som en medspiller. Mere

arbejde for endnu mere socialt ansvarlighed og fortsat mere for samarbejdet på tværs om borgerne,
jobskabelse og indsatserne.
På vores møde d. 21. april på Middelfart rådhus, vil vi gerne drøfte med jer medlemmer, hvordan vi kan
gøre tingene endnu bedre og hvilke ting som fungerer rigtig godt på nuværende tidspunkt.

