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CASE 9: 
POLITISK SAMARBEJDE 
PÅ TVÆRS AF KOMMUNER 
De fynske kommuner udgør i dag ét sammenhængende arbejds-
marked og bosætningsområde, med korte afstande og stor sam-
menhængskraft. Fyn står med en udbygget uddannelsessektor, 
én fælles infrastruktur og knap 500.000 borgere, der lever, arbej-
der og uddanner sig på- og udenfor Fyn. Tilsammen udgør det 
ét fælles vækstgrundlag og et solidt udgangspunkt for at forløse 
potentialer og møde udfordringer i fællesskab.

Det Fælles Fynske Beskæftigelsesforum har etableret et tæt sam-
arbejde om de udfordringer, kommunerne deler. Det fælles fynske 
tillæg til beskæftigelsesplan adresserer derfor fælles fynske beskæf-
tigelsesudfordringer, som kommunerne ønsker at løse i fællesskab. 
Indsatsområderne varierer fra år til år. Tillæg til beskæftigelsesplan 
er et årligt tillæg til de kommunale beskæftigelsesplaner. Det Fælles 
Fynske Beskæftigelsesforum bestående af formændene i de fynske 
udvalg for beskæftigelsesindsatsen har etableret et tæt samarbejde 
om de udfordringer, kommunerne deler. I praksis gennemføres de 
konkrete projekter i et samarbejde mellem kommunerne, mens 
projektledelsen som regel vil være forankret i én af kommunerne. 

De fynske byrådspolitikere tager ejerskab for de fælles fynske hand-
linger og mål og bidrager til, at Fyn taler med fælles stemme. På Fyn 
og i Danmark. Kommunerne tager ansvar for at sætte lokale kom-
petencer i spil, så fælles fynske handlinger både skaber lokal og re-
gional værdi. Stærke partnerskaber på tværs af private og offentlige 
organisationer skal desuden sikre, at de rette synergier opstår. 

I Byregion Fyn er det centralt, at projekterne baseres på kommuner-
nes egen drivkraft. Derfor vil projektledelsen af de enkelte projekter 
altid ligge i én af kommunerne eller i Byregion Fyn Sekretariatet. På 
denne måde sikres det, at det strategiske samarbejde forankres helt 
ude i kommunerne, at kommunerne i fællesskab tager ansvar for 
den fynske udvikling og ikke mindst, at projekterne har relevans for 
den enkelte kommune. Administrativt ejerskab skal desuden sikre, 
at fælles fynske handlinger bæres igennem, og at tydelige arbejds-
delinger og aftaler om medarbejderressourcer sikrer gode projekter 
og resultater. Efter vedtagelse skal strategiens forslag til nye hand-
linger prioriteres og videreudvikles, og de rette kommunale projekt-
ledere, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere findes.

Samarbejdet indebærer desuden en årlig jobmesse i Odense, som 
kommunerne på skift har værtsrollen for, og som er et tilløbsstykke 
for uddannelsesinstitutioner, virksomheder, unge og ledige.

En fælles rekrutteringsservice: Rekrutteringsservice Fyn, som sik-
rer, at jobcentrene går på jagt efter ledige medarbejdere i andre 
jobcentre, når de ikke selv kan opfylde lokale virksomheders behov. 
Rekrutteringsservicen spiller for eksempel en central rolle, når der 
skal ansættes medarbejdere til det kommende storbyggeri, OUH, 
Odense Universitetshospital. Og ikke mindst samarbejdet Byg til 
Vækst, der er en netværksforening bestående af arbejdstagerne og 
arbejdsgiverne inden for bygge-/anlægsbranchen på Fyn – samt 
af de fynske jobcentre og uddannelsessteder. Formålet er at sikre 
arbejdskraft til de mange fynske byggeprojekter. I 2018 har 184 
virksomhedspraktikker under Byg til Vækst ført til 76 ordinære ar-
bejdspladser og 20 lærlingeforløb. Til glæde for de tidligere ledige 
og til glæde for virksomhederne, der har manglet den kvalificerede 
arbejdskraft.

KONTAKTPERSON 

Jobcenter Odense
Koncernchef Gorm Hjelm Andersen
E-mail: gha@odense.dk


	Punkt 8 - Bilag 1 - kompetente-samspil-om-kvalificeret-arbejdskraft

