Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Torsdag den 23. August 2018.

Drøftelse med Landboorganisationerne
Sagsnummer: 09/3866
Init: irni
Åben sag

Sagsfremstilling:
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har ønsket en dialog med repræsentanter fra
landboforeningerne om fremtiden og samarbejdet mellem landbruget og Jobcenter Varde.
Landbrug er det største enkelterhverv i Varde Kommune.
Forvaltningen har inviteret følgende to foreninger til mødet:
Vestjysk Landboforening
Vestjysk Landboforening er en erhvervspolitisk forening for landbrug og følgeerhverv med
tilhørende rådgivningsvirksomhed.
Vestjysk Landboforening tilbyder rådgivning på alle områder inden for kvæg, natur og miljø,
mink, økologi og økonomi til landbrug og alle andre virksomheder.
Det politiske arbejde foregår i bestyrelsen lokalt med repræsentation i det regionale og
nationale politiske arbejde i Landbrug & Fødevarer. Derudover er arbejdet i bestyrelsen støttet
af et rådgivningsforum.
Landboforeningen har 600 medlemmer, men betjener ca. 2.000 kunder.
Vestjysk Landboforening vil være repræsenteret af: Chefrådgiver Søren Behrmann.
SAGRO
SAGRO giver rådgivning om vækst i landbruget.
SAGRO er landets største rådgivningsselskab med ca. 475 medarbejdere, der servicerer
kunder i landbruget og det øvrige erhvervsliv. Virksomheden har rådgivningshuse i Holstebro,
Herning, Billund og Esbjerg, og har rådgivere inden for alle landbrugsmæssige og
erhvervsmæssige forhold.
SAGROs formål er, at tilbyde service og rådgivning inden for alle relevante
rådgivningsområder, hvoraf hovedområderne er planteavl, regnskab og driftsøkonomi,
kvægbrugsrådgivning, svineproduktions-rådgivning, miljørådgivning, ejendomsoverdragelse og
juridisk rådgivning.
SAGRO er repræsenteret af: Formand Niels Laursen.
Program for drøftelsen:
Forvaltningen har bedt foreningerne forberede sig på følgende emner:
 En kort beskrivelse af beskæftigelsessituationen i landbruget her og nu? (rekruttering,
udenlandsk arbejdskraft versus dansk – kompetencekrav – krav til antal
lærlinge/elever, småjobs etc.)
 Hvorledes er udsigterne i fremtiden? (indførelse af ny teknologi, fremtidens landbrug
økologi etc.)
 Hvorledes kan vi udvikle samarbejdet mellem landbrug og kommune fremover?
(primært i forhold til beskæftigelsessituationen, dvs. rekruttering, fastholdelse og
kompetenceudvikling)

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Efterfulgt af dialog med udvalget.

Torsdag den 23. August 2018.

Forvaltningens vurdering:
Der er et godt samarbejde mellem jobcentret og landbrugserhvervet. Samarbejdet har været
stigende og er blevet yderligere forstærket ved en øget udfordring med rekruttering af
arbejdskraft.
Konsekvens i forhold til visionen:
Ingen
Retsgrundlag:
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Økonomi:
Ingen
Høring:
Ingen
Anbefaling:
Forvaltningen anbefaler,
at dialogmødet drøftes.
Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 23-08-2018:
På baggrund af drøftelserne bad udvalget om, at der udarbejdes et oplæg til videre drøftelse i
samarbejdet med erhvervet vedr.:
- Uddannelsesområdet
- Rekruttering
- Rehabilitering
- Netværk
- Myndighed

Bilagsliste

