
Høring af Budget 2019 i det Samarbejdende Råd september 2018

LO`s  medlemmer af det Samarbejdende Råd har følgende kommentarer til det forelagte budget.

Som en indledning til vores høring vil vi i LO takke for det frugtbare samarbejde i Det Samvirkende 
Råd og med Jobcenter Haderslev som sådan. 
Vi har den meget klare holdning, at jo bedre parterne på arbejdsmarkedet er inddraget og 
involveret i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen, jo større er chancen for succes ude på 
virksomhederne – offentlige som private. 
I forhold til det fremsendte budgetmateriale skal vi bemærke, at vi i vores behandling har valgt 
udelukkende at fokusere på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. Vi forholder os 
således ikke til de mere overordnede kommunale driftspolitiske debatter bag det forelagte 
budget.
Som vi har forstået inddrages vi og det Samarbejdende Råd i en efterfølgende proces og dialog om 
udfærdigelse af Beskæftigelsesplanen for de kommende år, en beslutning vi kun kan bifalde!

I en tid, hvor vi med stor sikkerhed kan sige, at arbejdsmarkedet i stigende grad kommer til at 
mangle kvalifikationer – forstået som kvalificeret og uddannet arbejdskraft – vil vi kvittere for den 
umiddelbare prioritering af beskæftigelsesområdet. 
Vi er ganske enkelt nødt til at ”få alle med”.

Vi noterer endvidere, at man på det beskæftigelsespolitiske område ønsker at etablere et såkaldt 
”Investeringsprojekt” i perioden 2019 til 2021. 

 Målet er at reducere antallet af modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp med 81 
personer hvert år.

 Midlet er meget tæt og ”håndholdt” kontakt. 
 OG Redskabet er tilførsel af 13 årsværk i projektperioden.

Vi mener generelt, at indsatsen på det arbejdsmarkedspolitiske område i langt højere grad bør 
tilrettelægges ud fra en investeringstankegang, end det hidtil har været praksis. 
Dette selvfølgelig under forudsætning af, at man forud for sin investering gør sig klart, hvilket 
afkast, man rent faktisk forventer, og på forhånd opstiller sine mål.
Metoden er efterhånden meget velprøvet og resultaterne taler deres helt eget sprog. 
Vi kan således kun bifalde den foreslåede ”satsning”.



I LO Haderslev ser vi således frem til at deltage i processen med at omsætte det lagte budget til en 
god og visionær treårig beskæftigelsesplan, hvor vi med årlige evalueringer og mindre justeringer 
kan få en mere langsigtet planlægning af indsatsen.

På vegne af
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