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Til Social og Sundhedsudvalget fra medarbejderne i S-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Medarbejderrepræsentanterne i S-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse har følgende 
kommentarer til finansieringskataloget til budget 2019.

Vi er klar over, at kommunen som helhed står overfor en stor økonomisk udfordring, og det 
dermed er en politisk tvungen opgave at finde besparelser. Der er fra direktionen fremlagt et 
finansieringskatalog, som indeholder forslag der i den grad har direkte betydning for 
kernevelfærden og for muligheden for at løse kerneopgaven ved borgeren forsvarligt. Mange af 
disse konsekvenser er beskrevet udførligt i kataloget.

Vi har valgt som S-MED ikke at gå ind i de specifikke forslag, men vil bede jer forholde jer til 
høringssvar fra de berørte arbejdspladser og afdelinger. Vi ønsker, I har fokus på at finde 
besparelser, som kan sikre et fortsat sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, 
således at vi fortsat har mulighed for at yde kvalitet i opgaveløsningen.

Ved siden af det varslede sparekrav er der yderligere kravet om effektiviseringer på 0,35 procent 
årligt på hver enkelt arbejdsplads. Det påvirker vedvarende den daglige drift og medarbejdernes 
mulighed for faglig kvalitet i opgaveløsningen og bør medtages som betragtning. 

Der er ikke lavet business cases på investeringer i fx indsatser eller uddannelse frem for 
besparelser. Langt de fleste forslag lyder derfor på at lukke tilbud eller skære i serviceniveau. Vi vil 
gerne opfordre til, at der i kommende budgetprocedurer afsættes tid til grundige analyser. Af 
budgetmaterialet fremgår det, at der endnu ikke er taget stilling til demografiudfordringerne i 
overslagsårene, men når vi ved, at de kommer, burde vi allerede starte nu med at analysere og 
lave business cases. 

Vi har en undring i forhold til budgetmaterialets afsnit ”sammenfatning af finansieringskataloget”, 
hvor det fremgår, at direktionen har ændret på Økonomiudvalgets oprindelige beslutning om 
størrelsen på måltallet på de enkelte området. Beslutningen betyder, at der i alle overslagsår er en 
markant forskel på indfrielse af måltal for kommunens økonomisk og borgermæssige største 
områder - Social-og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Vi vil ikke forholde os til, om 
det er en rigtig eller forkert beslutning, der er truffet ift. indfrielserne. Vi ønsker blot at gøre 
opmærksom på to forhold. Det ene er, at der er risiko for, at der bliver valgt relativt flere 
besparelser på Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet. Altså at besparelserne kan ramme 
medarbejdere og borgere på vores område hårdere end der oprindeligt var lagt op til. Det vil 
naturligvis altid være en politisk prioritering, men ændringen er vigtigt at holde sig for øje i 
forhandlingerne. Det andet er, at en sådan beslutning er med til at skabe utryghed og 
ugennemsigtighed i en proces, som i forvejen er kompliceret. Budgetmaterialet er kompliceret 
stof for de fleste medarbejdere, og vi ønsker en proces og et materiale, der er så letforståeligt som 
muligt.
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Høringssvar fra LO Sydfyn 

 
 
Bemærkninger til Reduktionsforslag Budget 2019: Beskæftigelse og integration. 
1: Reduktion af overførselsudgifter til niveauet for region Syddanmark: 
 
LO Sydfyn vil som udgangspunkt godt rose Svendborg Kommune for et gennemarbejdet og 
underbyggende materialer med flere gode initiativer, der bla. bygger på forventninger og 
sammenligninger med hvad andre kommuner foretager sig ift. overførselsudgifter. LO Sydfyn er 
specielt tilfreds med, en skærpelse af mulighed for løntilskud/praktik, hvis der ikke garanteres 
ansættelse og at man vil inddrage andre steder end CETS. Der er ros for inddragelse af faglige 
organisationer. Men LO Sydfyn fastholder, at alle nye oplæg til nyttejobopgaver skal afstemmes 
med arbejdsmarkedets parter (faglige organisationer) inden disse opgaver etableres. Så er LO 
Sydfyn godt tilfreds med en mere målrettet indsats for sygemeldte, så man faktisk ”gør noget” og 
ikke bare jagter den sygemeldte. 
 
LO Sydfyn finder det vigtigt, at Svendborgs politik og økonomi hænger sammen. Det er vigtigt med 
en målrettet og forstærket indsats overfor borgere som er tæt på arbejdsmarkedet, og hvor der ikke 
er udsigt til, at de kan finde beskæftigelse på eget vilkår og at der føres en socialpolitik der kommer 
de svageste borgere til gavn. 
Men det må ikke være et mål i sig selv, at reducere overførselsudgifterne for at få kommunens 
budget og økonomi til at hænge sammen.  Det må ikke være en spareøvelse, men formålet, at 
hjælpe/flytte den enkelte borger til en bedre tilværelse. 
 
LO Sydfyn går ud fra, at det servicesyn Kommunen ligger bla. på fleksjob, sygedagpenge, 
ressourceforløbsydelse, indsats på integrationsområdet er med til at kunne understøtte og gavne 
borgerens muligheder for en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling. At det vil betyde, at flere 
får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet eller får uddannelse. Vi kan have den bekymring, at færre 
midler betyder dårligere sagsbehandling og beskæftigelsesindsats, men har også øje for, at 
Svendborg Kommune peger på bedre kontaktforløb, prioritering af den virksomhedsrettede indsats 
og opkvalificering af ledige til de områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. 
 
LO Sydfyn synes at det er godt med indsats, hvor borgeren er aktivt med, der reducerer antal 
møder, virksomhedspraktikker og jobafklaring. Lang sagsbehandlingstid kan virke stressende på 
borgeren og især hvis de tiltag der igangsættes, ikke har et udviklingsperspektiv for borgeren.  
LO Sydfyn finder det godt hvis en mere målrettet indsats kan føre til job, uddannelse, fleksjob eller 
førtidspension.  
 
LO Sydfyn bakker også op om en målrettet indsats på at skabe beskæftigelse og uddannelse til 
personer på integrationsområdet. På IGU-området skal man være bevidst om, at aflønning er meget 
lav og måske kan der indgås aftaler om, at lønnen stiger i samme takt med stigning i kompetencer. 
Svendborg kommune skal kendes på, hvordan vi behandler de svageste - hvordan vi behandler 
vores medmennesker. LO Sydfyn kan derfor kun bakke redaktionsforslaget op hvis det tilgodeser 
syge, ledige, folk på overførselsindkomst og det gavner integrationen.  
  
Sydfyn, den 26. april 2018 
 
Med venlig hilsen 
LO Sydfyn 
 
 
 
Susan Bøg Nielsen, formand  
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Høringssvar vedr. Reduktionsforslag Budget 2019 

April 2018 

Høringssvar fra a-kasseudvalget på Sydfyn (LAU Sydfyn) angående forslag om budgetreduktion i 2019 på 

beskæftigelsesområdet i Svendborg Kommune. 

LAU Sydfyn er et samarbejde mellem de lokale a-kasser på Sydfyn med repræsentanter fra jobcentre i 

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner.  

LAU Sydfyn er positiv over for, at Svendborg Kommune ønsker at intensivere indsatsen for at få 

dagpengemodtagere i ordinær beskæftigelse. Det giver god mening at målrette og intensivere 

beskæftigelsesindsatsen.  

LAU Sydfyn anbefaler i den forbindelse, at kommunen i initiativ-kataloget i endnu højere grad sigter efter at 

styrke jobformidlingen over for dagpengemodtagerne. I den aktuelle højkonjunktur er der et forbedret 

grundlag og et styrket potentiale for at tilbyde konkrete job og opkvalificering til de jobsøgende.   

Bemærkninger til de 8 initiativer målrettet jobparate ledige: 

1. Der etableres ikke praktik eller løntilskud for jobparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpenge 

modtagere, medmindre det sker i forbindelse med ordinær ansættelse. Det gælder såvel offentlige 

som private virksomheder.  

LAU Sydfyn gør opmærksom på, at en dagpengemodtager har ret til selvfunden virksomhedspraktik og 

løntilskud, jf. §42a og §52a i LAB-loven, hvis ellers de lovmæssige betingelser for tilskud er opfyldt. Med andre 

kan man ved selvfunden praktik/løntilskudsansættelse ikke afvise at etablere tilbuddet med henvisning til, 

at det skal ske ifm. ordinær ansættelse.  

Både virksomhedspraktik og løntilskud kan være en effektiv vej til beskæftigelse, især når 

dagpengemodtageren har svært ved at få foden inden for på konkrete arbejdspladser. Desuden kan det være 

gode værktøjer til at afklare/understøtte brancheskift mv. Af denne grund opfordres Svendborg Kommune 

LAU Sydfyn 
Fællessekretariatet, LO på Fyn 
Peter Lykkegaard 
Arbejdsmarkedskonsulent 
peter@lofyn.dk  
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til at anvende virksomhedspraktik/løntilskudsansættelse, når dette understøtter dagpengemodtageren i at 

få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i at være fagligt mobil.    

2. Der indgås forpligtende samarbejdsaftaler med de private virksomheder med dette sigte.  

LAU Sydfyn finder det relevant, at der under en højkonjunktur er skærpede krav til anvendelsen af 

virksomhedspraktik og løntilskudsansættelser. I den forbindelse vil det være et relevant skridt at aftale med 

virksomhederne, at virksomhedspraktik/løntilskudsansættelse som udgangspunkt er et kort, afklarende 

forløb forud for ordinær beskæftigelse. Netop i en højkonjunktur kan det være rimeligt at have fokus på, at 

varigheden af virksomhedspraktik/løntilskudsansættelse er kort og gensidigt introducerende for kandidaten 

og virksomheden.    

3. Intensivering af samtaler med jobparate borgere og tilknytning af personlig jobformidler til alle 

jobparate tidligt i ledighedsperioden. Dette initiativ vil forudsætte, at der ansættes 2-3 ekstra 

medarbejdere 

LAU Sydfyn anbefaler, at der gennemføres jobrettede samtaler, som har fokus på at formidle konkrete job til 

dagpengemodtagerne. Intensive jobsamtaler og personlige jobformidlere kan være effektive skridt til at 

reducere ledigheden, hvis de ekstra ressourcer anvendes til at styrke jobformidlingen over for 

dagpengemodtagerne. Det er vigtigt, at samtalerne er vejledende og motiverende for den ledige - hvis det 

opleves som kontrol, så har det den modsatte effekt. Det samme gælder punkt 4 om telefonisk kontakt.  

4. Telefonisk kontakt til alle ny tilmeldte a-dagpengemodtagere i 1. ledighedsuge, med henblik på at 

kunne målrettet beskæftigelsesindsatsen inden første samtale afholdes. 

En tidlig kontakt kan forbedre jobcenterets overblik over de jobsøgende og dermed styrke grundlaget for 

målrettet jobformidling. LAU Sydfyn anbefaler, at der ifm. en tidligere kontakt til de nyledige sker en øget 

anvendelse af jobformidling, hvor de ledige bringes i spil til konkrete jobåbninger. 

LAU Sydfyn er dog usikker på, hvad Jobcenter Svendborg ønsker at få ud af den telefoniske kontakt med den 

ledige i den første uge, når det først er i løbet af de første 14 dage, at a-kasserne holder CV-samtaler. Men 

måske vil man kun tage kontakt til de ledige, der har oprettet Jobnet-CV? 

5. Der etableres ikke løntilskud i offentlige virksomheder.  

LAU Sydfyn gør opmærksom på, at en dagpengemodtager har ret til selvfunden løntilskudsansættelse, jf. 

§42a og §52a i LAB-loven, hvis ellers de lovmæssige betingelser for tilskud er opfyldt.  
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Betyder punkt 5, at der heller ikke kan etableres løntilskud under forudsætning af ordinær ansættelse, som 

under punkt 1? 

6. Øget brug af rådighedsafprøvende tilbud/nytteaktivering. Det skal ske i et tæt samspil med a-

kasserne, der skal samarbejde omkring sanktionering af forsikrede ledige. Den ekstra kapacitet skal 

etableres som pladser i kommunale afdelinger. Nytteindsats er samfundsnyttige opgaver, der ellers 

ikke ville være udført, som kommunen ikke har budget til og som ikke er konkurrenceforvridende. I 

dag er der etableret tilbud under CETS, hvor der udføres praktiske opgaver, der er aftalt med 

arbejdsmarkedets parter. Denne ordning skal udbredes til andre områder i kommunen, så der 

etableres tilbud indenfor flere fagområder. Det vil kræve, at flere kommunale arbejdspladser kan 

pege på samfundsnyttige opgaver, der ellers ikke ville være udført. Opgaverne bør afstemmes med 

de faglige organisationer på områderne. 

LAU Sydfyn henstiller til, at rådighedsafprøvende tilbud kun anvendes over for dagpengemodtagere, når der 

er en konkret og begrundet anledning til det, og når der er udsigt til en effekt af tilbuddet.  

LAU Sydfyn er kritiske overfor brugen af nytteindsats og mener, at jobcenterets aktive tilbud bør sigte på en 

målrettet opkvalificering i retning af dagpengemodtagerens jobmål. Men hvis det bliver benyttet alligevel, så 

skal det ikke begrænse dagpengemodtagernes tid til at søge job. Samt er det vigtig at kigge bredt angående 

oprettelse af nyttejobs, så man ikke kun rammer enkelte brancher/områder. 

7. Jobcentret får fortrinsret til at formidle på alle vikarjob i kommunen inden stillingerne opslås eksternt. 

I dag har FOA Sydfyn et godt samarbejde om anvisning af forsikrede ledige til disse vikarjobs. LAU Sydfyn er 

bange for, at det vil være en uhensigtsmæssig forsinkelse for besættelse af vikarjobs, hvis jobcenteret skal 

ind i den proces.  

8. Opkvalificering sker som i dag, alene indenfor områder med gode beskæftigelsesområder, men 

derudover kan der sættes særlige tiltag i gang på udvalgte grupper af dagpengemodtagere f.eks. 

bygningsarbejdere, der trods fremgang i byggeriet ikke er i beskæftigelse. 

LAU Sydfyn bakker op om målrettet opkvalificering, der understøtter de ledige i at komme i arbejde. Særligt 

i de tilfælde, hvor der er behov for faglig mobilitet for at øge jobchancerne. 



From:                                 Per Schorling
Sent:                                  2 May 2018 09:53:05 +0200
To:                                      Lene Mortensen
Cc:                                      Helge Padegaard;Claus Aabo ( AABO );Morten Nielsen
Subject:                             VS: Høringssvar
Attachments:                   CaseNo17-27136__83539-18_v1_Høring LO&DA.PDF, Høringsbrev Virksomheder.docx

Kære Lene,
 
Vi har læst case og høringsbrevet igennem, og har vurderet de 5 fundne punkter, som vil berøre vores medlemmer jfr. 
nedenfor. Såfremt der er spørgsmål hertil, er du velkommen til at skrive/ringe. 
 
1. Budgetforliget for 2018 ligger op til en forstærket indsats for målgruppen, hvorfor der er behov for politisk 
opbakning til en række nye, overordnede principper for samarbejdet med virksomhederne om jobparate borgere, 
hvis der skal opnås større besparelser:

 Der etableres ikke praktik eller løntilskud for jobparate kontanthjælpsmodtagere og a-dagpenge modtagere, 
medmindre det sker i forbindelse med ordinær ansættelse. Det gælder såvel offentlige som private virksomheder.

 Der indgås forpligtende samarbejdsaftaler med de private virksomheder med dette sigte.
 Intensivering af samtaler med jobparate borgere og tilknytning af personlig jobformidler til alle jobparate tidligt i 

ledighedsperioden. Dette initiativ vil forudsætte, at der ansættes 2-3 ekstra medarbejdere
 Telefonisk kontakt til alle ny tilmeldte a-dagpengemodtagere i 1. ledighedsuge, med henblik på at kunne 

målrettetbeskæftigelsesindsatsen inden første samtale afholdes.
 
Svar fra Industrien Sydfyn

 Er det ikke muligt at etablere praktik med mindre der kan stilles et fast job i udsigt, så vil der være risiko for at der i 
mindre grad etableres praktikforløb. Da praktikforløb ofte er en ubesværet vej ind i virksomhederne, hvor den 
arbejdsløse får mulighed for at vise sit værd, vil det have en negativ effekt på beskæftigelsen. For unge arbejdsløse 
er praktikforløb ofte en mulighed for at vise med et stykke case-arbejde, at de er kvalificerede til at indgå i en 
virksomhed. Et praktikforløb giver dem mulighed for at få konkret løste opgaver på CV’et, som de kan bruge til at 
søge arbejde, også selvom det ikke er i praktikvirksomheden. Der vil for denne målgruppe være en negativ effekt i 
at fjerne muligheden for relativt uforpligtende praktik. 

 Medlemmerne i Industrien Sydfyn er generelt meget åbne overfor et samarbejde med Jobcentret, hvilket også giver 
effekt i gode resultater i DI analysen. De må derfor også forventes at være positive overfor et tættere og mere 
forpligtende samarbejde, særligt da en del af medlemmerne står overfor en risiko for ikke at kunne rekruttere de 
rette medarbejdere, grundet højkonjunktur. 

 Såfremt der ansættes flere medarbejdere i jobcentret, bør der kunne eftervises en effekt af deres indsats. 
 
2. Særlige kampagnerettede aktiviteter:

 Opkvalificering sker som i dag, alene indenfor områder med gode beskæftigelsesområder, men derudover kan der 
sættes særlige tiltag i gang på udvalgte grupper af dagpengemodtagere f.eks. bygningsarbejdere, der trods 
fremgang i byggeriet ikke er i beskæftigelse.

 
Svar fra Industrien Sydfyn

 Vi støtter op om dette forslag. Der bør være et job i den anden ende af en opkvalificering, og vi har flere gange 
blandt Industrien Sydfyns medlemmer brugt denne mulighed, og det har flere gange ført til fast ansættelse. Også af 
langtidsarbejdsløse. 

 
3. Aktivitetsparate borgere
For den gruppe af borgere, der ikke er jobparate, men har behov for enten af få etableret en tilknytning til arbejdsmarkedet 
eller at få afklaret deres arbejdsevne nævnes i budgetforliget, at der skal være et andet fokus. For at opnå dette, er der også 
på dette område behov for politisk opbakning til en række principper:

 Der etableres ikke praktikker i private virksomheder med mindre der samtidig indgås en aftale om et antal ordinære 
løntimer (småjobs). Dette sikres gennem forpligtende samarbejdsaftaler med virksomhederne.



 Der etableres i begrænset omfang afklaring i private virksomheder – udgangspunktet skal være, at al afklaring sker 
via særlige tilbud eller praktikker på kommunale arbejdspladser

 For at øge mulighederne for aktivitetsparate borgere vil kommunen søge at fremme oprettelse af socioøkonomiske 
virksomheder.

 
Svar fra Industrien Sydfyn

 Vi støtter op om dette forslag.
 
4. Særlige kampagnerettede aktiviteter målrettet virksomhederne i Svendborg:

 Øget fokus på mulighederne for ansættelser i småjobs. Virksomheder og borgeres kendskab til mulighederne for 
etablering af småjob kan med fordel øges. Hvis f.eks. 60 personer på kontanthjælp fik lønnede timer svarende til 6 
timer om ugen i et år, ville det svare til en mindreudgift på forsørgelsesområdet på netto 1,5-2 mio. kr.

 
Svar fra Industrien Sydfyn

 Vi støtter op om dette forslag, og tror dette kunne være et godt aktiv. Der bør dog være en klar pulje at rekruttere 
fra, således at man kan søge specifikt efter arbejdsløse som har interesse i dette, hvorved unødig kontakt til ikke-
interesserede arbejdsløse kan begrænses. 
 

5. Særlige kampagnerettede aktiviteter
 Øget fokus på mulighederne for fleksjobsansættelse i få timer for at nedbringe ledigheden, men samtidig med fokus 

på, at målet er at øge timetallet.
 
Svar fra Industrien Sydfyn

 Vi støtter op om dette forslag, men også her skal der være en klar interessetilkendegivelse fra den arbejdsløse om 
hvilket omfang der ønskes, og det skal være let at søge blandt potentielle fleksjobbere, af hensyn til at begrænse 
unødigt tidsforbrug i virksomhederne. 

 
Med venlig hilsen
 
Industrien Sydfyn
Per Schorling
Sekretær
Mobil +45 2332 5825  | Skype: per.schorling
E-mail ps@processupport.dk  |  www.industrien-sydfyn.dk 
 
Fra: Helge Padegaard <helge.padegaard@svendborg.dk> 
Sendt: 16. april 2018 10:56
Til: Per Schorling <ps@processupport.dk>; abp@da.dk; Bo Hansen <bo.hansen@svendborg.dk>; Claus Aabo 
Andersen <claus.aabo@aabo.dk>; Flemming Madsen <flemming.madsen@svendborg.dk>; Freddy Knecht 
<0509FKN@danskmetal.dk>; Hans Ove Jelle <jelle@jellebo.dk>; Jesper Bernhardt <jeb@simac.dk>; Lars Erik 
Hornemann <larserik.hornemann@svendborg.dk>; Martin Larsen <martin@radiodiablo.dk>; Morten Raft 
<mr@fynskefarver.dk>; Per Nykjaer <pnj@eumt.eu>; Tom Pelle Jensen <Tom-Pelle@hotel-svendborg.dk>; 
Torben Præstegaard Jørgensen <torben.jorgensen@svendborg.dk>
Cc: Pia Dam <pia.dam@svendborg.dk>; John Jensen <john.jensen@svendborg.dk>; Lene Mortensen 
<lene.mortensen@svendborg.dk>
Emne: Høringssvar 

 
Til:
Svendborg Erhvervsråd
Industrien Sydfyn
DA 
 
Kære alle 

mailto:ps@processupport.dk
http://www.industrien-sydfyn.dk/


 
På vege af Pia Dam, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, sendes hermed oplæg til høring. 
Se vedhæftede. 
 
Baggrunden er, at Svendborg Kommune står overfor en række økonomiske udfordring i de kommende år og 
har brug for erhvervslivets deltagelse til at løse opgaven. 
På flere områder, er det allerede lykkedes at nedbringe udgifterne til passiv forsørgelse, men hvis der skal 
opnås yderligere besparelser på beskæftigelsesområdet, er der behov for, at vi arbejder endnu tættere 
sammen.
 
Høringssvar kan indsendes på mail til lene.mortensen@svendborg.dk og bliver forelagt Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget på møde den 14. maj, hvorefter det samlede materiale oversendes til 
Økonomiudvalgets møde d. 22. maj 2018.
 
På forhånd tak for hjælpen.
 
 
Venlig hilsen

Helge Padegaard
Erhvervskontakt

Svendborg Kommune 
Ramsherred 5, 1. sal
5700 Svendborg

Tlf: +4562233739
Email: helge.padegaard@svendborg.dk
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