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Beskæftigelse. Jobcenterchefen svarer
Peter Olsen, jobcenterchef, Jobcenter Gribskov
GRIBSKOV: Kære Timm Nielsen, tak for dit indlæg i ugeposten uge 41/2011.
Beskæftigelsesindsatsens
formål er at understøtte et
fleksibelt arbejdsmarked, hvor
virksomhederne får stillet den
arbejdskraft til rådighed der
er behov for. Et af grundelementerne i indsatsen er de beskæftigelsesfremmende tiltag
og den lediges pligt til, men også ret til, at modtage beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.
Danmark er i øjeblikket i
en økonomisk krise, men indenfor en overskuelig fremtid
kommer virksomhederne til at
mangle arbejdskraft. Vi har en
forpligtigelse til, at understøtte
dette behov både lokalt og på

landsplan. Således vi er med til
at sikre, at den størst mulige
arbejdskraft står til rådighed
for landets virksomheder, når
økonomien igen udvikler sig i
den rigtige retning.
VI ER ET LILLE land, med
mange borgere på offentlige
forsørgelsesydelser som f.eks.
førtidspension. Det kan der
være mange gode grunde til,
men det ændrer ikke ved, at
det giver os en stor og vigtig
udfordring i forhold til at sikre
den nødvendige arbejdskraft.
Dette gøres naturligvis via de
borgere der har fuld arbejdsevne, men også borgere med
en nedsat arbejdsevne har en
vigtig funktion på fremtidens
arbejdsmarked.
For den enkelte borger er
det erfaringen, at man som
udgangspunkt har bedst af,

at være i gang. Det at gå derhjemme er sjældent en positiv
ting, selv om der naturligvis er
også kan findes eksempler på
det modsatte.
Undersøgelser viser klart,
at det er vigtigt, at være i
gang. Allerede ved tre måneders ledighed forværres
muligheden for at komme
i arbejde markant. Dermed
øges risikoen også for, at den
enkelte ender i en situation,
hvor man skal forsørges permanent af det offentlige. Formålet med ret og pligt reglerne og de beskæftigelsesfremmende tilbud er bl.a. at
undgå langtidsledighed og
støtte op omkring de borgere der har et særligt behov.
Dette kan f.eks. være virksomhedspraktikker, kursusforløb, mentorordninger og
lignende tiltag.

GRIBSKOV KOMMUNE har i juni 2011 vedtaget en ny aktiveringsstrategi. En virksomhedsvendt strategi, der har fokus
på beskæftigelsesfremmende
tiltag i virksomhederne, men
også med mulighed for at støtte
op omkring den enkelte borger.
På den baggrund er Jobcenteret netop nu i gang med at se
på vores tilbudsvifte af både
interne og eksterne tilbud - således de kommer den enkelte
borger til gavn.
Der er også gode beretninger. Jobcenteret begyndte i
juni 2011 et samarbejde med
en ny aktør på området. Efter
ca. 4 måneders virke er mere
end 50% af de borgere der har
været hos aktøren blevet raskmeldt. Beskæftigelsesregionen
har netop offentliggjort effekttal fra de forskellige Jobcentre. Disse tal viser, at Jobcenter

Gribskov i relation til kurser
formår at få flere i arbejde end
gennemsnittet i Østdanmark,
det viser endvidere også, at
Jobcenter Gribskovs resultater på løntilskudsordninger
er væsentligt bedre end Østdanmark.
VI KAN ALTID blive bedre og i
Jobcenteret ønsker vi, at være
i en konstant udviklende proces, så de resultater og ydelser
vi leverer bliver mere og mere optimeret. Det er bl.a. derfor, at vi p.t. er ved at kigge på
vores interne og eksterne tilbud, samtidig har der sommeren over været stort fokus på
uddannelse af medarbejdere. I
skrivende stund ser vi meget
på styringen af Jobcenteret,
således vi anvender vores ressourcer mest fornuftigt.
I denne proces lytter vi na-

turligvis både til erhvervslivet, de ledige borgere og andre
med gode input og oplevelser
af varierende karakter. Det er
en lang proces efter Jobcenteret igen er blevet kommunalt.
Jeg er glad for og stolt over,
at se hvordan medarbejderne
knokler hver dag for, at nå målene og ikke mindst arbejde i
retning af, at Jobcenter Gribskov skal markere sig positivt,
ikke bare lokalt, men også på
landsplan.
Sygemeldte og ledige borgeres beretning om deres oplevelser bliver taget seriøst, men
Jobcenteret skal følge retningslinjerne udstukket af lovgiver.
Kritikken omkring lovgivningen og de administrative krav
(som vi alle gerne vil mindske)
skal ikke rettes mod Jobcenteret og dets medarbejdere, men
mod lovgiver.
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