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Vi har i RAR Fyn på mødet den 28. januar 2020 behandlet de indsendte
kommunalt godkendte beskæftigelsesplaner for 2020.
Rådet vil gerne kvittere for en fokuseret beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i to overordnede strategier:
• En strategi for den borgerrettede indsats.
• En strategi for den virksomhedsrettede indsats.
Vi anerkender, at Nyborg Kommune i strategien for den borgerrettede indsats har fokus på en tidlig og jobrettet indsats, der modsvarer arbejdsmarkedets behov.
Ligeledes har vi bemærket, at der i strategien for den virksomhedsrettede
indsats er særligt fokus på de brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft,
så opkvalificeringsforløb kan målrettes virksomhedernes efterspørgsel,
f.eks. inden for transportbranchen, byggebranchen og social- og sundhedssektoren. Rådet har især bemærket, at der i beskæftigelsesplanen omtales
et brancherettet forløb på social- og sundhedsområdet, hvor der er fokus
på at få flere integrationsborgere til at tage social- og sundhedsuddannelsen.
Helt generelt kan Rådet ikke nok understrege betydningen af, at arbejdsstyrken efter- og videreuddannes til at møde arbejdsmarkedets behov.
Nyborg Kommune har samlet set færre borgere på offentlig forsørgelse end
forventet ud fra rammevilkårene. Forskellen mellem den forventede og den
faktiske ledighed er samtidig den højeste i landet. Den samlede mindre ledighed skyldes især gode resultater for borgere på kontanthjælp, i ressourceforløb, unge på uddannelsesydelse m.m. Disse resultater vil RAR Fyn
gerne kvittere for.
Det skal dog bemærkes, at andelen af borgere med en ledighed på mere
end 12 måneder, der har haft mindre end 4 samtaler inden for de seneste
12 måneder, er stigende. Også andelen af borgere med en ledighed på
mere end 12 måneder, der ikke har haft et aktivt tilbud inden for de seneste
12 måneder, er steget. RAR Fyn vil derfor gerne opfordre Nyborg Kommune til at have fokus på indsatsen, så de gode resultater kan bibeholdes.
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Rådet finder det glædeligt, at Nyborg Kommune som et af de primære mål
for beskæftigelsesindsatsen vil give alle borgere, der har en arbejdsevne,
mulighed for at komme i beskæftigelse. Og at dette mål bl.a. udmøntes i
handicapindsatsen og et ønske om at understøtte det gode match mellem
borger og virksomhed f.eks. ved brug af handicapkompenserende tiltag ved
såvel rekruttering som fastholdelse af en medarbejder med handicap.
Endelig vil vi gerne kvittere for, at I har formuleret konkrete målepunkter for
beskæftigelsesindsatsen.
RAR Fyn anser det som sin fornemste opgave at understøtte forebyggelse
af mangel på arbejdskraft. I 2020 har Rådet prioriteret 3 temaer som de vigtigste for at få et velfungerende arbejdsmarked:
• Udfordringer og nye retninger i beskæftigelsespolitikken.
• Opkvalificering af både ledige og beskæftigede.
• Borgere på kanten af arbejdsmarkedet – den skjulte ressource.
Det ses, at Rådet blandt sine prioriterede indsatsområder for 2020 har et
tema om opkvalificering af både ledige og beskæftigede. Vi vil derfor gerne
opfordre til, at jobcentrene i deres kontakt med virksomhederne tilskynder
virksomhederne til at være opmærksomme på evt. opkvalificeringsbehov
hos deres medarbejdere, herunder bl.a. et behov for at styrke basale færdigheder.
I den vedlagte folder ”Strategi- og handleplan 2020” er der redegjort nærmere for RAR Fyns fokuspunkter. Rådet har desuden suppleret Strategi- og
handleplanen med en særskilt VEU-delstrategi, der ligeledes vedlægges.
Med ønsket om et fortsat godt samarbejde.
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