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Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Svendborg Kommune 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråds kvittering for Beskæftigelsesplan 
2020  
 
Vi har i RAR Fyn på mødet den 28. januar 2020 behandlet de indsendte 
kommunalt godkendte beskæftigelsesplaner for 2020. 
 
Rådet vil gerne kvittere for, at Svendborg Kommune i sin beskæftigelses-
plan bygger på både de tre beskæftigelsespolitiske ministermål for 2020 og 
fire lokale beskæftigelsespolitiske fokuspunkter: unge, integration, sygefra-
vær og samarbejde på tværs af kommune, virksomheder, a-kasser, uddan-
nelsesinstitutioner mv.   
 
Vi har bl.a. bemærket, at I arbejder med en differentieret indsats for bor-
gerne, og at den virksomhedsrettede indsats er prioriteret. Rådet anerken-
der, at implementering af virksomhedsstrategi indgår som et af beskæftigel-
sesplanens initiativer.  
 
Ligeledes har vi noteret, at der er planlagt særlige opkvalificeringstiltag mål-
rettet brancher med behov for arbejdskraft. Rådet har desuden bemærket, 
at der i beskæftigelsesplanen omtales et projekt for integrationsborgere in-
den for social- og sundhedsområdet. Vi kan ikke nok understrege betydnin-
gen af, at arbejdsstyrken efter- og videreuddannes til at møde arbejdsmar-
kedets behov. 
 
Svendborg Kommune har samlet set færre borgere på offentlig forsørgelse 
end forventet ud fra rammevilkårene. Den samlede mindre ledighed skyl-
des især gode resultater for borgere på kontanthjælp, i ressourceforløb, 
unge på uddannelsesydelse m.m. Disse resultater vil RAR Fyn gerne kvit-
tere for. 
 
Samtidig bemærker RAR Fyn, at Svendborg Kommune har øget det tætte 
kontaktforløb til alle ydelsesgrupper. Svendborg kan dog med fordel øge fo-
kus på den virksomhedsrettede indsats svarende til beskæftigelsesplanens 
ambitioner. For de fleste ydelsesgrupper ligger andelen i virksomhedsrettet 
indsats under landsgennemsnittet.  
 
Rådet vil også gerne opfordre til høj bevidsthed om betydningen af, at den 
virksomhedsvendte indsats, herunder løntilskud og virksomhedspraktik, 
også målrettes områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 
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Rådet finder det glædeligt, at Svendborg Kommune ønsker at styrke arbej
det for, at personer med handicap får tilknytning til arbejdsmarkedet, og at I
bla. prioriterer brug af handicapkompenserende ordninger mhp. at under
støtte en god opstart eller at fastholde en person med handicap på en ar
bejdsplads.

RAR Fyn anser det som sin fornemste opgave at understøtte forebyggelse
af mangel på arbejdskraft. I 2020 har Rådet prioriteret 3 temaer som de vig
tigste for at få et velfungerende arbejdsmarked:

• Udfordringer og nye retninger i beskæftigelsespolitikken.
• Opkvalificering af både ledige og beskæftigede.
• Borgere på kanten af arbejdsmarkedet — den skjulte ressource.

Det ses, at Rådet blandt sine prioriterede indsatsområder for 2020 har et
tema om opkvalificering af både ledige og beskæftigede. Vi vil derfor gerne
opfordre til, at jobcentrene i deres kontakt med virksomhederne tilskynder
virksomhederne til at være opmærksomme på evt. opkvalificeringsbehov
hos deres medarbejdere, herunder bla. et behov for at styrke basale fær
digheder.

I den vedlagte folder “Strategi- og handleplan 2020” er der redegjort nær
mere for RAR Fyns fokuspunkter. Rådet har desuden suppleret Strategi- og
handleplanen med en særskilt VEU-delstrategi, der ligeledes vedlægges.

Med ønsket om et fortsat godt samarbejde.
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