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Indbydelse til politisk partnerskab om beskæftigelse
I kølvandet på den seneste tids debat om jobcentrenes indsats har beskæftigelsesministeren nedsat et ekspertudvalg til at udrede den aktive beskæftigelsesindsats. KL vil lægge stor vægt på, at udvalgets arbejde fører til et opgør med den overstyring, der kendetegner beskæftigelsesområdet.
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Samtidig med at KL arbejder på at sikre bedre rammer for kommunernes
indsats, må vi arbejde på at udvikle beskæftigelsesindsatsen inden for de
nuværende rammer. Kun på den måde kan kommunerne være troværdige
og levere en effektiv beskæftigelsesindsats, som gør en forskel for borgere
og virksomheder i Danmark.
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Det indebærer bl.a., at vi gør op med forestillingen om, at beskæftigelsesområdet ikke er styrbart, og at der ikke er rum til lokalpolitiske prioriteri nger. For der er et lokalt råderum – på trods af konjunkturerne på arbejdsmarkedet og stram statslig styring.
KL fik for nylig udarbejdet en undersøgelse om, hvad der kendetegner indsatsen i kommuner med rigtig gode resultater på beskæftigelsesområdet.
Undersøgelsen dokumenterer, at den enkelte kommunes indsats gør en forskel og peger bl.a. på det politiske ejerskab, som en af de afgørende forudsætninger.
Derfor inviterer KL til et politisk partnerskab om styring af beskæftigelsesindsatsen mellem ca. 10 kommuner og KL. Ambitionen er, at kommunerne
og KL i fællesskab – og med inspiration fra udvalgte eksperter – kan udvikle den politiske styring og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats i de deltagende kommuner.
Partnerskabet består både af et netværkssamarbejde mellem kommunerne
og aktiviteter i den enkelte kommune. Partnerskabets resultater bliver formidlet videre til alle kommuner.
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Partnerskabet er nærmere beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse, der også
indeholder oplysninger om pris for deltagelse, tilmelding og kontaktpersoner.
Tilmeldingsfristen er den 19. april.
Med venlig hilsen

Erik Nielsen
Kristian Wendelboe
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