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Arbejdsmarkedsudvalget vil arbejde for en sammenhængende, effektiv og meningsfuld beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i den enkelte borger og virksomhed.
Ansvaret for beskæftigelsesindsatsen går på tværs af sektorer og politiske udvalg.
Derfor vil Arbejdsmarkedsudvalget have fokus på at nedbryde siloer og samarbejde tværfagligt. Det kan eksempelvis ske gennem formandsmøder med de
øvrige politiske udvalg om konkrete emner og tiltag.

Fokusområder

Udvalget ønsker, at beskæftigelsesindsatsen varetages med fokus på effektivitet
og digitalisering ud fra et ønske om optimal anvendelse af ressourcerne.
Arbejdsmarkedsudvalget har tre særlige fokusområder:
1. Et stærkt samarbejde med virksomhederne
Vejle Kommune skal være kendt for at have et stærkt og velfungerende samarbejde med virksomhederne – både inden for og uden for kommunegrænsen.
Virksomhederne skal kende os, og vi skal kende dem, så vi er på forkant med at
imødekomme deres behov. Samtidig skal vi i stigende grad opfordre til og anerkende, at virksomhederne udviser et socialt ansvar.
2. Flere unge skal have en uddannelse
I Vejle skal flere unge have en uddannelse. Uddannelse er for langt de fleste vejen
til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi vil satse på at motivere de unge ved
at møde dem, hvor de er, og ved at markedsføre uddannelserne. I den forbindelse
skal der være særlig fokus på at guide de unge ind på de uddannelser, hvor der
er mangel på arbejdskraft. Samtidig vil vi arbejde for at udvikle nye metoder til at
mindske frafaldet fra uddannelserne.
3. Langtidsledighed skal bekæmpes
I Vejle vil vi samarbejde for at bekæmpe langtidsledigheden. Sammen med virksomhederne og A-kasserne vil vi arbejde på at løfte de langtidsledige. Indsatsen
skal ske tidligt, så personer i risiko for langtidsledighed kommer hurtigt tilbage i
job.
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Arbejdsmarkedsudvalget vil have fokus på mere og bedre samarbejde med flere
virksomheder på begge sider af kommunegrænsen. Virksomhederne skal opleve
en effektiv og sammenhængende service fra kommunens side, og fokus på én
indgang og én fast virksomhedskonsulent skal videreføres. Nye samarbejdsformer skal udvikles, herunder øget brug af digitale løsninger. Virksomhedernes tilfredshed med den service, som kommunen leverer, skal måles, og resultaterne
medvirke til at fokusere indsatsen.
Det opsøgende arbejde over for virksomhederne skal øges for at synliggøre
Jobcentrets services. Der skal i særlig grad være et opsøgende arbejde over for
de bygherrer, som leder de kommende større infrastrukturprojekter, så vi sikrer,
at ledige i Vejle får del i de jobs, der vil opstå i den forbindelse.
Arbejdsmarkedsudvalget vil fremme kommunens deltagelse i netværk, hvor vi
kan være i dialog med virksomheder og arbejdsmarkedets parter i øvrigt, og benytte os af den viden, som aktørerne kan bidrage med. Netværksaktiviteter kan
være med til at skabe jobs, idet arbejdsgiveres og arbejdstageres behov bliver
afstemt.
Arbejdsmarkedsudvalget vil desuden i stigende grad opfordre endnu flere virksomhederne til at udvise socialt ansvar, og anerkende dem for det. Virksomheder,
som udviser et socialt ansvar, skal profileres markant og anerkendes for deres
indsats.
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Arbejdsmarkedsudvalget vil arbejde for, at flere unge i Vejle får en uddannelse. De unge skal motiveres, rådgives og klargøres til at gå i gang med
en uddannelse og træffe det rette valg.
For at nå de unge uden uddannelse, skal de unge mødes i det miljø, hvor
de færdes, de skal have en intensiv indsats med mange samtaler, og de
digitale muligheder skal overvejes i den forbindelse.
Uddannelserne skal markedsføres aktivt, og særligt skal der være fokus
på at fremhæve uddannelser rettet mod de større brancher og mod de
brancher, hvor der er mangel på arbejdskraft. Unge faglærte skal desuden
have mulighed for efteruddannelse, som er målrettet de brancher, hvor
der er mangel på arbejdskraft.
Arbejdsmarkedsudvalget vil desuden arbejde for at fastholde flere unge
på uddannelserne. Study Support Center og mentorordningerne er vigtige indsatser i den forbindelse, og skal videreudvikles. Samtidig skal nye
metoder udvikles til at mindske frafald fra uddannelserne.
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Arbejdsmarkedsudvalget vil styrke samarbejdet på tværs af kommunen
og samarbejdet med virksomheder og A-kasserne for at bekæmpe langtidsledigheden.
Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes ved for eksempel at etablere netværk med virksomheder, udøve en offensiv virksomhedsservice
og tilbyde fleksible rekrutteringsformer inden for brancher med mangel
på arbejdskraft.
Der skal ske en tidlig forebyggende indsats, hvor ledige i risiko for langtidsledighed får en aktiv rådgivning, virksomhedsrettede tiltag eller opkvalificering på et tidligt tidspunkt.
Arbejdsmarkedsudvalget vil arbejde for en mere individuel indsats for
langtidsledige, som går på tværs af udvalg og forvaltninger. En del af de
langtidsledige vil blive tildelt et ressourceforløb, som netop er en tværfaglig indsats. Udvalget vil derfor have særlig fokus på, at rammerne for og
indholdet i ressourceforløb udvikles, så forløbene bliver et godt værktøj til
at løfte de mest udsatte ledige.

