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FORORD
Vordingborg Kommune arbejder for, at flest mulige kommer i arbejde eller i
uddannelse. Vi har en særlig udfordring, da mange unge i vores kommune ikke
gennemfører en uddannelse eller står uden job. Vi har derfor prioriteret at
starte en ny afdeling, som kun fokuserer på de unge. Her vil de unge få én
ungeguide og én plan. Sådan vil vi bakke op om vores unge og tilbyde dem en
nærværende og effektiv indsats. Det er vores mål, at Vordingborg skal være
Danmarks bedste håndværkerkommune, og derfor har vi særligt fokus på at
styrke tilgangen til de erhvervsrettede uddannelser og tiltrække flere
erhvervsuddannelser til kommunen.
Der er færre på offentlig forsørgelse end nogensinde målt i Vordingborg
Kommune. Samtidig er der brug for alle hænder. Vi vil i de kommende år have
særlig opmærksomhed mod at få de langvarigt forsørgede i arbejde igen
gennem flere forskellige tiltag. Regeringen kom med et udspil i september
2018 om at få flere mennesker med handicap i job. Den mulighed vil vi gribe
aktivt.
Virksomhedernes lyst til at samarbejde med kommunen er krumtappen i at få
borgerne ud i arbejde. Derfor vil vi i den kommende år være ekstra fokuserede
på at udforske nye måder at udvikle samarbejdet på, så virksomhederne kan
få den arbejdskraft de har brug for, samtidig med at vi hjælper borgerne
tilbage på arbejdsmarkedet.
Vi er til for borgerne. Og jeres mening betyder meget for os. Vi begyndte vores
valgperiode med at lytte til jer – og det vil vi fortsætte med gennem hele
perioden.

Anders J. Andersen
Formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

3

De unge skal i uddannelse og job
Mange unge kommer ud på arbejdsmarkedet uden en
erhvervskompetencegivende uddannelse. Derfor sætter vi særligt
fokus på, at flere unge skal have en uddannelse.

Udvalget for Arbejdsmarked og
Uddannelse vil i 2019-2021
have fokus på:

I foråret 2019 etableres en ny enhed i Vordingborg Kommune, som
har unge mellem 15-25 år som målgruppe. Her vil den unge få en
ungeguide og én plan. Indsatsen skal sikre, at den unge lettere kan
finde den mest realistiske vej til at påbegynde og gennemføre en
uddannelse eller opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

At flere unge skal i uddannelse
og job gennem en mere effektiv
ungeindsats.

Vi skal styrke den erhvervsrettede uddannelsesvejledning af unge
med særlig fokus på håndværksmæssige erhvervsuddannelser og
iværksættere.

At flere unge får øje på de
håndværksmæssige
erhvervsuddannelser.
At tiltrække flere uddannelser
og særligt erhvervsuddannelser.

Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) kan sikre
individuelle forløb for de unge, som har brug for en vej tilbage til
uddannelsessystemet.
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Vi vil udvikle samarbejdet med virksomhederne
Erfaringer og analyser viser, at det er via en stærk og målrettet
virksomhedsindsats, at ledige har den største mulighed for at komme
i job.

Udvalget for Arbejdsmarked og
Uddannelse vil i 2019-2021 have
fokus på:

Jobcentret er helt igennem afhængig af, at arbejdsgivere vil ansætte
de ledige, der er i kommunen – også dem, der har problemer ud over
ledighed med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

At styrke dialogen og
samarbejdet med virksomheder
for at bringe ledige tættere på
arbejdsmarkedet.

Jobcentret har et rigtig godt samarbejde med de lokale virksomheder,
både private og offentlige. De lokale virksomheder ligger også meget
højt i graden af social ansvarlighed. Hvis der fortsat skal ske et fald i
andelen af borgere på offentlig forsørgelse, vil det dog være
nødvendigt, at der etableres et endnu bedre samarbejde med de
lokale virksomheder. Og samtidig sikre at virksomhederne får de
ekstra hænder, de har brug for.

At intensivere samarbejdet med
virksomheder og udvikle nye
samarbejdsformer til støtte for
virksomhedernes rekruttering.
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Vi vil fokusere på de langvarigt forsørgede
Der er færre på offentlig forsørgelse i Vordingborg Kommune end
nogensinde. Det glæder vi os over. Samtidig er der mere brug for
alle hænder end nogensinde i vores område.

Udvalget for Arbejdsmarked og
Uddannelse vil i 2019-2021
have fokus på:

Indsatsen for gruppen af borgere med langvarig forsørgelse skal
sikre, at gruppen i størst muligt omfang øger deres tilknytning til
arbejdsmarkedet, så de blive helt eller delvis selvforsørgende.

At fortsætte projekt ”Ansvar for
eget liv” som bygger på
tilgangen Empowerment.

Vi har igangsat et større projekt ”Ansvar for eget liv”, hvor
borgeren selv tager ansvar for såvel problem som løsning indenfor
det mulige. Det giver rigtig gode resultater. Derfor fortsætter vi
med at implementere denne måde at samarbejde med borgeren
på.

At intensivere indsatsen for
borgere på ledighedsydelse og
mikrofleksjob.
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Vi vil have flere mennesker med handicap i job
Regeringen kom i september 2018 med udspillet ”Flere mennesker
med handicap skal i job”, hvor der lægges op til, at der afsættes
120 millioner kroner i en særlig pulje. Vi er i Vordingborg
Kommune særligt opmærksomme på at målrette indsatsen for at
få flere mennesker med handicap i job og vil derfor følge arbejdet
nøje.
Viden om, hvad mennesker med handicap kan bidrage med og få
støtte til på arbejdsmarkedet, kan fjerne fordomme i forhold til,
hvad de kan og ikke kan. Derfor vil vi iværksætte en kampagne, der
oplyser virksomheder om, hvad der er af muligheder for at
kompensere for et menneske med handicap eller støtte den
enkelte på arbejdspladsen.

Udvalget for Arbejdsmarked og
Uddannelse vil i 2019-2021
have fokus på:
At arbejde på at skaffe
puljemidler i forbindelse med
det handicappolitiske udspil.
At skabe flere job til mennesker
med handicap gennem lokale
partnerskaber.
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Vi vil sætte borgeren i centrum
Vi lægger vægt på åbenhed og at lytte til borgerne. Vi ønsker et
jobcenter, hvor ligeværdig dialog og samarbejde med borgeren er i
højsædet. Derfor har udvalget i foråret 2018 blandt andet afholdt
dialogmøder med borgere, læst ankesager, observeret
borgersamtaler og besøgt jobcenterets aktivitetssteder. Vi har også
gennemført en brugerundersøgelse blandt borgerne, som har haft
sin gang i Jobcenteret. Der var en overvældende stor tilfredshed
med kontakten med Jobcenteret. Samtidig kommer borgerne
hurtigt ud i arbejde.

Udvalget for Arbejdsmarked og
Uddannelse vil i 2019-2021
have fokus på:
At gennemføre
brugerundersøgelser for
jobcenteret.
At inddrage borgerne gennem
brugerrejser eller andre
dialogværktøjer.

Med det nye Job- og Borgerservice mødes borgeren i indbydende
og moderne rammer tæt på centrum, som sætter gode rammer for
dialog og samarbejde.
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Hvornår og hvordan vil vi realisere planen?
Konkrete handlinger

2018

2019

2020

2021

2022

De unge skal i uddannelse og job
Fastholdelse af unge i uddannelse
Etablering af ny ungeenhed
Etablering af FGU-institutionen
Mentale udfordringer i forhold til uddannelse og job
UU’s tidlige uddannelsesscreening
Forankring af frivillige mentorer
Tiltrække flere uddannelser

Vi vil udvikle samarbejdet med virksomhederne
Udvide samarbejdet med virksomhederne
Opsøgende virksomhedskampagne
Forsøg med nye samarbejdsformer
”Adoptér en ung”
Voksenuddannelse i samarbejde med virksomheder
Udsende nyhedsbreve til virksomheder

Vi vil fokusere på de langvarigt forsørgede
”Ansvar for eget liv”
”Helhedsorienteret familieindsats”
”Kulturstyrke”
”Arbejdskraft til Storstrømsbroen”
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Konkrete handlinger

2018

2019

2020

2021

2022

Vi vil have flere mennesker med handicap i job
Skaffe puljemidler i forbindelse med det
handicappolitiske udspil
Skabe flere jobs til mennesker med handicap
gennem lokale partnerskaber
Kompetenceudvikling af medarbejdere
Indenfor handicapområdet

Vi vil sætte borgeren i centrum
”Bedre borgerbreve”
Brugerundersøgelser blandt borgere og
virksomheder, brugerrejser eller lignende
”Digital aktindsigt”
Flytte til nye Job og Borgerservicecenter
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