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Høringssvar ang.  

Beskæftigelsesplan 2020  
for Svendborg Kommune 

November 2019 

Fælles høringssvar fra den lokale fagbevægelse i LO Sydfyn, det lokale a-kasseudvalg på Sydfyn (LAU Sydfyn) 

og LO’s Kommunalpolitisk Udvalg i Svendborg Kommune (KPU Svendborg) 

Først og fremmest synes vi generelt, at det er en ukonkret Beskæftigelsesplan for Svendborg Kommune. Vi 

så gerne, at man som kommune var mere målrettet og specifik i ens beskæftigelsesplan, da den sætter 

retningen for næste års arbejde inden for beskæftigelsesområdet i kommunen. 

Vi sætter stor pris på vores gode samarbejde og derfor vi gerne bidrage med nogle inputs til planen.  

Vi har følgende 6 kommentarer til Beskæftigelsesplan 2020 med 8 konkrete forslag til tilføjelse: 

Kommentar til ”3 grundsøjler” 
Vi er enige i, at en succesfuld indsats for ledige kræver at man tager udgangspunkt i deres forudsætninger og 

mål. Det er helt afgørende, at borgeren føler sig som medspiller, oplever mening med indsatser og at der er 

enighed om målet. Især hvis der er behov for geografisk og faglig mobilitet.  

Derfor er det vigtigt, at jobcenter arbejder målrettet med at klæde deres ansatte på, så sagsbehandlerne har 

en professionel tro på, at deres borgere kan flyttes fra ledighed til job. Nationalt projekt fra Væksthusets 

Forskningscenter viser desværre at kun halvdelen af sagsbehandlerne tror på, at deres borgere kan komme i 

job inden for 1 år. De borgere, der har en sagsbehandler, der generelt tror på borgernes jobchancer, har en 

forøget jobsandsynlighed på 32 % ift. de borgere, der har en sagsbehandler, der generelt ikke tror på, at 

borgerne kan komme i job1.  

Derfor har følgende forslag, som vi anbefaler tilføjes til beskæftigelsesplanen: 

1. Styrket samarbejde med a-kasserne 

Allerede i dag har a-kasser og jobcenter et godt samarbejde. Men vi tænker at det er vigtigt at styrke 

samarbejdet, så alle sagsbehandlerne i a-kasserne og hos jobcenteret har en fælles tro på, at vores 

ledige kan komme i job på baggrund af resultaterne fra Væksthusets Forskningscenter.  

 
1 http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2018/02/Projektbeskrivelse-Troen-p%C3%A5-
borgernes-jobchance.pdf 

http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2018/02/Projektbeskrivelse-Troen-p%C3%A5-borgernes-jobchance.pdf
http://vaeksthusets-forskningscenter.dk/wp-content/uploads/2018/02/Projektbeskrivelse-Troen-p%C3%A5-borgernes-jobchance.pdf
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Det er vigtigt, at både borger, a-kasse og jobcenter tror på, at borgeren kan komme i job og er enige 

om hvilken vej man skal gå. Derfor kunne man overveje at lave fælles møder for ansatte i jobcenter 

og a-kasser om den fælles tro på borgeren – og dette kunne også arrangeres i samarbejde med a-

kasseudvalget LAU Sydfyn, som dækker alle de sydfynske kommuner.  

Kommentar til ”Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse” 

Fagbevægelsen er optaget af, at vi hjælper flere borgere med handicap ind på arbejdsmarked. Der er generelt 

alt for mange borgere, der bliver udelukket fra arbejdsmarkedet pga. de ikke kan påtage sig et job på 

ordinære vilkår.  

Vi mener derfor, at Svendborg Kommune bør have fokus på borgerne, der bliver visiteret til at kunne tage et 

fleksjob, som er for dem med varig og væsentligt nedsat arbejdsevne, der ikke kan opnå eller fastholde 

beskæftigelse på normale vilkår. Der er i dag meget høj ledighed blandt fleksjobbere. Tal fra DA2 viser, at 

ledigheden i Svendborg Kommune er 22,7 %, mens den i nabokommunen Faaborg-Midtfyn Kommune kun er 

13,7 %.   

Derfor har vi følgende forslag, som vi anbefaler tilføjes til beskæftigelsesplanen: 

2. Oprettelse af Fleksjobpulje 

Der bør gøres en ekstra indsats for at sikre flere fleksjob i kommunen, både på private og offentlige 

arbejdspladser. F.eks. kan man kigge til Nyborg Kommune, hvor man ved årets budgetaftale har 

vedtaget oprettelse af en Fleksjobpulje til ansættelse af fleksjobbere indenfor kommunens 

ansættelsesområde. Det synes vi er en spændende model for at hjælpe flere fleksjobbere i arbejde. 

Kommentar til ”Unge” 

Vi er også optaget af, at vi hjælper vores unge i gang med uddannelse og job, så ingen tabes på gulvet. Men 

vi synes godt, at man kan være mere konkret i planen, så man sikre både at flere unge får en uddannelse, 

men også at flere unge vælger en faglært uddannelse, da vores erhvervsliv mangler faglært arbejdskraft i dag 

og i fremtiden.  

Derfor har vi følgende forslag, som vi anbefaler tilføjes til beskæftigelsesplanen: 

3. Indførsel af Praktikpladsgaranti 

Allerede i dag mangler vi faglært arbejdskraft på Fyn og samtidig er antallet af jobs til ufaglærte 

faldende. Derfor er det vigtigt, at flere unge får en faglært uddannelse og ikke forbliver ufaglærte. Vi 

 
2 https://www.da.dk/politik-og-analyser/beskaeftigelse/2018/skal-du-have-fleksjob-er-det-ikke-ligegyldigt-hvor-du-
bor/  

https://www.da.dk/politik-og-analyser/beskaeftigelse/2018/skal-du-have-fleksjob-er-det-ikke-ligegyldigt-hvor-du-bor/
https://www.da.dk/politik-og-analyser/beskaeftigelse/2018/skal-du-have-fleksjob-er-det-ikke-ligegyldigt-hvor-du-bor/
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ved, at nogle unge desværre fravælger drømmen om en faglært uddannelse pga. udfordringer med 

at finde en praktikplads. Nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der i august 2019 

var 795 uddannelsesaftaler i gang med elever med bopæl i Svendborg Kommune, mens der var 91 i 

skolepraktik – det er en positiv udvikling siden august 2018, hvor der kun var 702 uddannelsesaftaler 

i gang og hele 103 i skolepraktik.  

 

Det går den rigtige vej, men nu skal vi i mål og få de sidste i skolepraktik over i en rigtig virksomhed. 

Vi anbefaler derfor, at Svendborg Kommune indfører en praktikpladsgaranti i samarbejde med 

erhvervslivet. Man har allerede taget initiativ i Faaborg-Midtfyns Kommune, hvor det lokale 

Erhvervsråd har foreslået en garanti og hvor man har nedsat en kommunal arbejdsgruppe3.  

 

4. Erhvervspraktik i folkeskolen 

Folketinget har vedtaget en målsætning om at 30 % af en årgang skal vælge en faglært uddannelse 

efter grundskolen i 2025. I 2019 var den andel 17,3% i Svendborg Kommune, hvilket er den laveste 

andel på Fyn.  

Derfor foreslår vi, at man forsøger at øge andelen ved at øge brugen af erhvervspraktik i 8., 9. eller 

10. klasse. Vi synes det bør være obligatorisk at komme i erhvervspraktik i løbet af grundskolen for 

at få kendskab til arbejdsmarked og især de praktiske uddannelser. Men det er klart, at det kræver 

et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv om at sikre muligheden for alle elever.  

Kommentar om opkvalificering  

Vi savner, at beskæftigelsesplanen ikke omtaler opkvalificeringsindsatser. Det er nemlig vigtigt, at kommunen 

har fokus på at klæde arbejdsstyrken på til fremtiden. Danmarks Vækstråd vurdere, at vi kommer til at mangle 

hele 85.000 faglærte i 20254. Samtidig har vi oplevet, at trods det økonomiske opsving og øget beskæftigelse, 

så er antallet af ufaglærte i job faldet med knap 14.000 fuldtidsbeskæftigede5. Det er derfor det er vigtigt, at 

flere unge vælger en faglært uddannelse, men også at vi kigger på vores lokale arbejdsstyrke, så den tilpasses 

efter fremtidens behov. Altså at kommunen får færre ufaglærte og flere faglærte. I fagbevægelsen har vi 

igangsat en større kampagne for at skaffe 1.000 flere voksenlærlingeaftaler inden maj næste år6. 

Derfor har vi følgende forslag, som vi anbefaler tilføjes til beskæftigelsesplanen: 

 
3 https://fm-erhverv.dk/praktikpladsgaranti/  
4 http://danmarksvaekstraad.dk/file/634221/Rapport_om_kvalificeret_arbejdskraft.pdf  
5 https://www.ae.dk/analyser/opsving-i-danmark-men-ikke-for-de-ufaglaerte  
6 https://voksenlaerling.nu/  

https://fm-erhverv.dk/praktikpladsgaranti/
http://danmarksvaekstraad.dk/file/634221/Rapport_om_kvalificeret_arbejdskraft.pdf
https://www.ae.dk/analyser/opsving-i-danmark-men-ikke-for-de-ufaglaerte
https://voksenlaerling.nu/
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5. Sæt mål om færre ufaglærte i kommune 

Det bliver sværere for ufaglærte at blive på arbejdsmarkedet i fremtiden. Der stilles løbende højere 

krav til kompetencer og vi kan se at kun 50 % af de unge ufaglærte er i beskæftigelse i dag, mens dem 

med en erhvervsuddannelse er 80 % i job.7 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 19 % af arbejdsstyrken i Svendborg Kommune mellem 25-69 år 

har grundskolen som højeste uddannelse8. Af dem, der er på arbejdsmarked i enten i job, er ledig 

eller under uddannelse (som er 3.042 personer i 2018,) var 205 ledige, altså 7 %. Det er markant 

højere end den generelle ledighed i kommunen.  

 

Derfor anbefaler vi, at man sætter en målsætning om at få færre ufaglærte i kommune. Det har man 

gjort i Nordfyns Kommune, hvor man har sat en målsætning om, at andelen af 25-64 årige i 

kommunen med grundskolen som højest fuldførte uddannelse skal falde med ét procentpoint.  

   

6. Brug Uddannelsesløft og Pulje til mangelområder 

Vi mener, at det er vigtigt, at kommunen udnytter de statslige puljer til opkvalificering. Især Pulje til 

Uddannelsesløft, der kan bruges til uddannelsesløft af ledige dagpengemodtagere, der er over 30 år 

og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Seneste opgørelse fra 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser desværre at Svendborg Kommune kun har brugt 

37 % af sin del af puljen sidste år, 2018, altså kun 373.935, - kr. ud af mulige 1.024.000, - kr.9. Der er 

også en pulje, der hedder Pulje til opkvalificering inden for mangelområder, hvor man havde ubrugte 

midler på 80.000 kr. sidste år.  

 

Vi er glade for at man i Svendborg Kommune har ansat en uddannelsesambassadør og vi kæmper for 

at alle kommuner får det, da de løfter brugen af opkvalificering markant. Vi er også glade for at 

Svendborg Kommune bruger 100 % af sine midler i den Regionale uddannelsespulje. 

 

I en tid, hvor den kommunale økonomi er under pres, så er det meget vigtigt, at hver kommune 

udnytter alle de statslige midler man får tildelt i puljer, især Uddannelsesløft.  

 

 
7 https://www.ae.dk/analyser/uddannelse-loefter-beskaeftigelsen-for-ufaglaerte-unge-markant  
8 www.statbank.dk HFUDD10  
9 https://star.dk/viden-og-tal/noegletal-om-reformer-paa-beskaeftigelsesomraadet/noegletal-for-
beskaeftigelsesreformen/tal-om-den-regionale-uddannelsespulje-puljen-til-uddannelsesloeft-og-puljen-til-
opkvalificering-inden-for-mangelomraader/ 

https://www.ae.dk/analyser/uddannelse-loefter-beskaeftigelsen-for-ufaglaerte-unge-markant
http://www.statbank.dk/
https://star.dk/viden-og-tal/noegletal-om-reformer-paa-beskaeftigelsesomraadet/noegletal-for-beskaeftigelsesreformen/tal-om-den-regionale-uddannelsespulje-puljen-til-uddannelsesloeft-og-puljen-til-opkvalificering-inden-for-mangelomraader/
https://star.dk/viden-og-tal/noegletal-om-reformer-paa-beskaeftigelsesomraadet/noegletal-for-beskaeftigelsesreformen/tal-om-den-regionale-uddannelsespulje-puljen-til-uddannelsesloeft-og-puljen-til-opkvalificering-inden-for-mangelomraader/
https://star.dk/viden-og-tal/noegletal-om-reformer-paa-beskaeftigelsesomraadet/noegletal-for-beskaeftigelsesreformen/tal-om-den-regionale-uddannelsespulje-puljen-til-uddannelsesloeft-og-puljen-til-opkvalificering-inden-for-mangelomraader/
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Kommentar om investeringsstrategi 
Som sagt er vi meget optaget af, at vi får flyttet flere borgere fra ledighed til job. Det giver borgerne mere 

selvbestemmelse ved at de bliver selvforsøgende. Men det letter også presset på kommunekassen, så man 

har råd til bedre velfærd for udsatte, børn og ældre.  

Derfor mener vi, at flere kommuner skal lave investeringsstrategier på beskæftigelsesområdet. F.eks. har 

Nordfyns Kommune lige vedtaget, at man årligt vil investere ca. 6,7 mio. kr. til at skabe bedre resultater i 

jobindsatsen med det formål at øge arbejdsstyrken og reducere kommunens udgifter til offentlig forsørgelse. 

De ekstra ressourcer fordeles mellem flere medarbejdere i jobcentret, flere medarbejdere i andre enheder i 

kommunen og som køb af jobrettede ydelser hos eksterne leverandører. Specifikt for 2019 er målet med 

investeringen at øge arbejdsstyrken med ca. 66 helårspersoner og reducere udgifterne til offentlig 

forsørgelse med ca. 7,4 mio. kr. Det vil betyde at kommunen vil ”tjene” 700.000 kr., som de kan bruge på 

f.eks. bedre børnepasning.  

Derfor har vi følgende forslag, som vi anbefaler tilføjes til beskæftigelsesplanen: 

7. Indfør investeringsstrategi i Svendborg Kommune 

Svendborg Kommune skal arbejde for at få igangsat en proces, der ved næste budgetforhandling skal 

ende i en investeringsstrategi, hvor man investerer i at få færre borgere på offentlig forsørgelse. 

 

Kommentar til ”Fælles Fynsk Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019” 
Det fælles tillæg indgår ikke i høringen, men alligevel vil vi gerne nævne, at vi er glade for at 9 fynske 

kommuner er gået sammen om et Fælles Fynsk Beskæftigelsesforum, hvor man sætter en fælles retning for 

den fynske beskæftigelsespolitik med et ”Fælles Fynsk Tillæg til Beskæftigelsesplan”.  

Vi sætter også pris på det tværgående samarbejde med Rekrutteringsservice Fyn, hvor de fynske jobcentre 

samarbejder om rekrutteringsudfordringer.  

Arbejdsmarkedsparter på Fyn har også et tæt og godt samarbejde med de fynske kommuner i Erhvervshus 

Fyn, RAR Fyn, Byg til Vækst osv., samt at vi sætter pris på vores løbende drøftelser i LAU-samarbejdet (a-

kasse-udvalgene) og fællesmøder på tværs af de fynske kommuner, samt det gode samarbejde om Jobmesse 

Fyn.   

At Fyn er ét arbejdsmarked, der virker på tværs af kommunegrænser, er centralt for vores medlemmer. Vi 

har en fælles opgave om at sikre vækst og nye arbejdspladser på hele Fyn – og vi står med én fælles udfordring 

om at sikre at fynboernes kompetencer matcher fremtidens behov hos det lokale erhvervsliv.  
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Med a-karseforsøget får flere lokale a-kasser og fagforeninger også en større rolle i beskæftigelsespolitikken, 

hvor der især vil være fokus på en tidligere indsats allerede i opsigelsesperioden og løbende opkvalificering 

af ansatte, så færre bliver ramt af ledighed.  

Vi bakker op om ”Fælles Fynsk Tillæg til Beskæftigelsesplan 2019”, hvor man bl.a. vil styrke samarbejdet på 

tværs af Fyn via Rekrutteringsservice Fyn, så rekruttering og opkvalificering styrkes.  

Derfor har vi følgende forslag, som vi anbefaler tilføjes til beskæftigelsesplanen: 

8. Formaliseret samarbejde mellem a-kasser og Rekrutteringsservice Fyn 

Jobcenter og a-kasser har en fælles udfordring ved, at relativt få virksomheder kontakter dem ang. 

rekruttering og opkvalificering. Selvom jobcenter og a-kasser har mange forskellige tilbud at bidrage 

med; jobformidling, 6 ugers jobrettet uddannelse, kompetencefonde, samtale i opsigelsesperioden 

osv.  

 

Vi vil gerne bidrage til et tættere strategisk samarbejde via f.eks. Rekrutteringsservice Fyn, hvor 

jobcentre, fagforeninger og a-kasser kan samarbejde om fælles rekruttering og opkvalificering inden 

for områder med mangel på arbejdskraft. Vi har et fælles mål om at få ledige i job og vi har forskellige 

værktøjer og relationer at vi kan benytte os af.  

 

Tak for muligheden for at give vores bidrag til planen.  

Venlig hilsen 

LO Sydfyn LAU Sydfyn KPU Svendborg 

Susan Bøg Nielsen 

Formand 

sbni@foa.dk  

Mary-Ann Vandsted 

Formand 

mary-ann.vandsted@hk.dk  

Dorthe Jørgensen 

Formand 

dorj@foa.dk  
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