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Beskæftigelsesplan 2018 er efter vedtagelse af kommunalbestyrelsen
sendt til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Sydjylland) til orientering.

www.rar-bm.dk

Dato: 22. februar 2018

RAR Sydjylland har på mødet den 6. februar 2018 behandlet de indsendte
kommunalt godkendte beskæftigelsesplaner for 2018.
Rådet vil gerne kvittere for Beskæftigelsesplanen og har især bemærket, at
Varde Kommune har målsætning om en tæt dialog og en høj samarbejdsgrad med de lokale virksomheder. Der er fokus på mangelområder og på at
understøtte kompetenceudvikling hos både ledige og beskæftigede. Rådet
anerkender, at Varde Kommune for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
har stærkt fokus på den helhedsorienterede indsats på tværs af sektorgrænser og organisering.
Rådet har også bemærket, at Varde Kommune satser på en tidlig fælles
indsats for børn og unge, hvor den helhedsorienterede tænkning er i centrum med hele familien som omdrejningspunkt.
RAR Sydjylland har fortsat forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst som højeste prioritet. Og Rådet har særlig opmærksomhed på, at ledige får en målrettet opkvalificering afstemt efter arbejdsmarkedets behov. Det gælder også for unge, der står for at skulle i gang
med en uddannelse, at det er vigtigt, at de vejledes i retning af uddannelser
med efterfølgende gode jobmuligheder.
Rådet har også som mål, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet inddrages i så stort omfang, som det overhovedet er muligt, fordi alle ressourcer tæller – men også fordi bevidstheden om at bidrage til samfundet styrker den enkelte og dennes familie. Rådet mener derfor, at det er meget vigtigt, at alle, der kan blive helt eller delvist selvforsørgende, får tilbudt den
helhedsorienterede og tværfaglige indsats, der skal til for at komme i job.
Blandt de fokuspunkter og handlinger, som RAR Sydjylland ser som helt
centrale i beskæftigelsesindsatsen, kan nævnes:
• En koordineret virksomheds- og formidlingsindsats samt et styrket
samarbejde med virksomhederne.
• Motivation til uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken målrettet
beskæftigelse.
• En tidlig, målrettet indsats til flygtninge/indvandrere med henblik på job
og uddannelse.
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•

Og en forebyggende, tværfaglig indsats for borgere på kanten af arbejdsmarkedet med vægt på virksomhedsrettede tilbud.

RAR Sydjylland drøfter i februar/marts Rådets Strategi- og handleplan for
2018 og vil i forlængelse heraf sende en folder til jer, hvor der redegøres
nærmere for RAR Sydjyllands fokuspunkter for 2018.
Med ønsket om et fortsat godt samarbejde.
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