RAR Vestjylland
Pressemeddelelse:
RAR Vestjylland vil understøtte et arbejdsmarked i balance
Der er brug for alle kræfter i Vestjylland for at sikre
virksomhederne tilstrækkelig arbejdskraft
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland (RAR) har som led i
strategiarbejdet haft en temadrøftelse med udgangspunkt i anbefalingerne fra Carsten
Koch 2.
‐ ”Med mange borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og en forventet stigning i
efterspørgslen efter arbejdskraft, står vi i Vestjylland over for en stor opgave,” siger
Rådsformand John Hermansen, og fortsætter: ”Carsten Koch 2 adresserer et vigtigt
beskæftigelsespolitisk spørgsmål: Hvordan får vi flere aktive på arbejdsmarkedet og i
uddannelsessystemet? ”. Med denne indgangsbøn har RAR Vestjylland drøftet, hvordan
man som Råd kan understøtte, at flere indgår i arbejdsstyrken til gavn for både den
enkelte, men i høj grad også for virksomhederne.
Anbefalinger til indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Ekspertgruppen med Carsten Koch i spidsen udkom i marts med deres anden rapport
med fokus på indsatsen for de godt 500.000 borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Ved
siden af rapporten har gruppen allerede tidligere afgivet anbefalinger til et bedre
integrationsprogram. Rapporten kommer efter flere reformer på beskæftigelsesområdet
de senere år. Der peges i rapporten på en virksomhedsrettet og tværfaglig indsats med
fokus på uddannelse og opkvalificering. ”Anbefalingerne i Carsten Koch 2 rapporten er
ikke til at tage fejl af. Der er behov for et tæt samarbejde systemerne imellem, hvis
borgere med problemer ud over ledighed skal ind eller tilbage på arbejdsmarkedet”,
siger John Hermansen.
RAR Vestjylland bringer temadrøftelserne ind i det strategiarbejde, der for alvor tages
hul på ved et 24 timers seminar i august. ‐ ”Vi har i RAR Vestjylland en opgave i at
understøtte samspillet mellem systemerne. For denne målgruppe er der ikke kun tale om
de tre områder RAR primært beskæftiger sig med – beskæftigelse, erhverv og
uddannelse -, men også social- og sundhedsområdet ”, siger John Hermansen og tilføjer:
”På den lange bane vinder både borgere, virksomheder og kommunerne, hvis borgerne
på kanten kan bringes tættere – og i bedste fald ind på - arbejdsmarkedet. Det handler
om at anskue opgaven fra nye vinkler som det er anvist i rapporten”. RAR Vestjylland
forventer især at kunne gøre en forskel som bindeled mellem de forskellige systemer.
Fakta om Carsten Koch 2
 Målgruppe for anbefalingerne er borgere på:
o Førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb, revalidering,
kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge.
 Overskrifter for anbefalingerne:
o Ny virksomhedsrettet indsats
o Styrket tværfaglig indsats
o Mere uddannelse og opkvalificering
o Understøttende initiativer
Læs mere om Carsten Koch 2 anbefalinger på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:
www.bm.dk
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