Samarbejdsaftale
mellem
Jobcenter Varde
og
ProVarde

Samarbejdsaftale mellem Jobcenter Varde og ProVarde

Aftalens parter
Aftalen er indgået mellem Jobcenter Varde og ProVarde.
Aftaleperiode
Aftalen gælder for perioden 1. februar 2016 – 31. december 2016 og genforhandles
efterfølgende hvert år.
Aftalen kan af begge parter opsiges med én måneds skriftlig varsel.
Baggrund
ProVarde (PV)
PV er en selvejende institution med hjemsted i Varde Kommune.
Institutionens formål er at fremme udviklingen af Varde Kommune som en attraktiv
erhvervs-, turist- og bosætningskommune ved, at






Virke til fremme af erhvervslivet i Varde Kommune under hensyntagen til såvel
bestående virksomheder som oprettelse af nye virksomheder
Fremme turismen i Varde Kommune
Virke til fremme af samarbejdet mellem forskellige erhverv, offentlige
myndigheder og uddannelsesinstitutioner med specielt henblik på udviklingen af
erhvervslivet og beskæftigelsen i kommunen
Virke som katalysator og igangsætter for erhvervs- og turistmæssige ideer og
initiativer i kommunen under hensyn til skiftende konjunkturer
Tage initiativer, rådgive og koordinere inden for erhvervs- og
turismeområderne, herunder at etablere kurser, foredrag mv. til udvikling og
inspiration for kommunens erhvervsliv.

Jobcenter Varde (JCV)
JCV er en institution under Social, Sundhed og Beskæftigelse i Varde Kommune.
JCV har tilrettelagt den virksomhedsvendte indsats ud fra en strategi med følgende to
formål:
1. Understøtte virksomhedernes rekruttering af arbejdskraft
2. Styrke mulighederne for udplacering af ledige og sygemeldte i ansættelser på
særlige vilkår.
De to formål skal i forening øge forståelsen af sammenhængen mellem servicering af
virksomhederne og indhentning af viden om udviklingen på arbejdsmarkedet og på den
anden side mulighederne for at fastholde og skabe tilknytning til arbejdsmarkedet for
ledige og sygemeldte.
JCV vil prioritere opkvalificering af arbejdskraft til virksomhedernes behov samt
understøtte mulighederne for match af virksomhedernes behov for ordinær arbejdskraft.
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JCV vil medvirke til at øge den geografiske mobilitet på arbejdsmarkedet, da såvel
rekrutteringsgrundlaget for virksomhederne som lediges og sygemeldtes
beskæftigelsesmuligheder ikke må begrænses af kommunegrænser.
Overvågning af det lokale arbejdsmarked skal bidrage til JCV’s viden om udviklingen på
det lokale arbejdsmarked til gavn for både serviceringen af virksomhederne og
mulighederne på det støttede arbejdsmarked. For at styrke JCV’s viden om udviklingen
på arbejdsmarkedet vil JCV deltage i virksomhedsnetværk og lade overvågningen indgå
i tilrettelæggelsen af virksomhedsbesøg.
Varde Kommunes erhvervsstrategi ligger til grund for denne samarbejdsaftale.
Uddrag af Varde Kommunes Erhvervsstrategi 2011 – 2022
ProVarde og Jobcenter Varde vil samarbejde med arbejdsmarkedets parter om
udarbejdelse af efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud, der er attraktive for
virksomhederne.
Varde Kommune arbejder for, at arbejdsstyrken har optimale muligheder for
opkvalificering, efteruddannelse og omskoling.
Etablering af netværk mellem offentlige og private virksomheder med henblik på at
skabe gennemsigtighed i forhold til jobmuligheder.
Jobcentret vil i samarbejde med ProVarde arbejde med at synliggøre områdets
jobmuligheder og opkvalificere arbejdsstyrken.
Varde Kommune vil over for de små og mellemstore virksomheder synliggøre
mulighederne i forhold til at ansætte kreative medarbejdere.
Formål med aftalen
JCV og PV vil skabe gennemsigtighed, vækst og vidensudveksling på højt niveau.
Parterne vil konkret have fokus på følgende indsatsområder:




Styrke samarbejdet mellem JCV, PV og virksomhederne i Varde Kommune.
Styrke samarbejdet omkring uddannelsesindsatsen
Styrke samarbejdet omkring behovsafklaring for at sikre et lokalt arbejdsmarked i
vækst, herunder tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling.
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Bidrag
JCV og PV stiller begge aktiviteter/information til rådighed samt tilstrækkelige ressource
til den nødvendige løbende kontakt.

Organisering
Der er nedsat en styregruppe for samarbejdet med repræsentanter fra JCV og PV.
Denne bærer det overordnede ansvar for realiseringen af aftalen.
Styregruppen mødes 3-4 gange årligt for at vurdere fremgang og tidsplan for aftalen
samt idegenerering og nytænkning for samarbejdet.
Styregruppen beslutter handlingsplaner for de aktiviteter, der ønskes gennemført samt
opfølgning heraf. Der udpeges en ansvarlig for de enkelte handlingsplaner.
Der udpeges en medarbejder fra hver partner som ansvarlig for det daglige samarbejde
og udførelse af handleplanen.
Synliggørelse af samarbejdet
Begge parter forpligter sig til at holde høj synlighed om samarbejdet.

Varde, den 1. februar 2016

For Jobcenter Varde

For ProVarde

Erik Schultz
Arbejdsmarkedschef

Finn Erik Kristiansen
Direktør
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