
Høringsvar med administrationens kommentarer 

Social- og Sundhedsudvalget:

Høringssvar:
Social- og Sundhedsudvalget hilser beskæftigelsesstrategien velkommen og giver følgende høringssvar:
Generelle bemærkninger: 
·Social- og Sundhedsudvalget hilser beskæftigelsesstrategien velkommen og tilslutter sig visionen om 
hurtig vej til selvforsørgelse til flest mulige borgere. Særligt er udvalget optaget af, at visionen også 
indeholder fokus på støttet beskæftigelse.
·Særligt finder udvalget, at strategien sætter en tydelig politisk retning og er balanceret i fht nogle af de 
målgrupper, som samtidig er brugere på udvalgets område. 
·Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig den virksomhedsrettede indsats, som udvalget finder vigtig, da 
beskæftigelse har en gavnlig effekt på livskvalitet, sundhed og trivsel.
·Særligt bemærker udvalget, at strategien nævner behovet for et mere rummeligt arbejdsmarked - udvalget 
ønsker at støtte op om etablering af social økonomisk virksomhed, som kan være vejen frem for nogle af de
svageste grupper, og som et langt mere inkluderende og meningsfuldt alternativt til eks. beskyttet 
beskæftigelse. 
·Social- og Sundhedsudvalget har et særligt fokus på, hvordan der skabes jobåbninger for borgere med 
handicap. Udvalget ønsker at bidrage til at nedbringe barrierer for borgere med handicap ved at stille viden 
til rådighed for virksomhederne. 
Specifikke bemærkninger: 
Det er særlig vigtigt, at der anvendes virksomhedspraktikker med udsigt til, at praktik fører til job i 
virksomheden.I fht målgruppen "unge ikke forsikrede ledige", der er aktivitetsparate, ønsker udvalget fokus 
på tidlig og tværfaglig indsats og støtte. Hvad angår sygedagpenge støtter Social- og Sundhedsudvalget 
den tværfaglige og rehabiliterende tilgang, som fremgår af strategien. Udvalget er særligt optaget af, at 
ventetider på behandling ikke medvirker til at give forlængelse af sygedagpengeforløb og forværring af 
borgerens tilstand. Udvalget opfordrer til, at der skabes et fokus på at hjælpe borgeren mod hurtigste 
behandlingstilbud. Social- og Sundhedsudvalget opfordrer til, at Beskæftigelsesstrategien kommunikeres 
bredt - også uden for beskæftigelsesområders kerneområde. 
Administrationens kommentarer:
Social – og Sundhedsudvalget tager generelt positivt imod Beskæftigelsesstrategien. Hovedparten af  
udvalgets bemærkninger og intentioner er indarbejdet i Beskæftigelsesstrategien, herunder sikring af, at der
er fokus på effektive og kortest mulige forløb for borgerne, eks. i forbindelse med rehabiliteringsforløb. 
Administrationen bemærker, at udvalget peger på etableringen af socialøkonomiske virksomheder som en 
mulighed for at bidrage til det rummelige arbejdsmarked. Endvidere bemærker administrationen sig 
udvalgets særlige fokus på vigtigheden af nedbringe barrierer for de handicappede på arbejdsmarkedet – et
forhold som også Handicaprådet fremhæver.
Forslag til justeringer på baggrund af høringssvar 
Etablering af socialøkonomisk virksomhed, som muligt redskab i beskæftigelsesindsatsen fremhæves i 
strategien.
Fokus på at nedbringe barriererne på arbejdsmarkedet for de handicappede fremhæves i 
Beskæftigelsesstrategien, herunder at stille kommunens viden til rådighed for virksomhederne i forbindelse 
med fastholdelse af medarbejdere på den enkelte arbejdsplads

Børneudvalget:

Høringssvar:
Hjælp til selvhjælp - forudsætter, at borgeren har potentiale.
BØR skal arbejde med de muligheder, der er for, at sikre at unge er uddannelsesparate , når de forlader 
Folkeskolen.Der skal være tydelige og kendte programmer og værktøjer, som skolerne kan og skal 
anvende. Samt tidlig opsporing af læse-, regne- og skriveproblematikker og de rette tilbud.
Forebygge langtidsledighed ved at styrke virksomhedspraktikkerne. Ved bl.a.,at unge kan fastholdes en 
velfungerende virksomhedspraktik, således at de ikke skal flyttes.
Jobcentret skal arbejde meget stringent med at være tæt opfølgende i forhold til de unge, der er ud i 
praktikker eller uddannelsesforløb. Jobcentret  skal stå parat, når de første tegn på vanskeligheder opstår, 
således at problemerne fanges i starten. Det skal ikke være arbejdsgivernes problem.
Administrationens kommentarer:
Administrationen bemærker, at en række af de forhold Børneudvalget peger på i sit høringssvar er 
indsatser som ligger i Børneudvalgets regi. Disse indsatser understøtter beskæftigelsesindsatsen for de 



unge, der er på vej ind på arbejdsmarkedet og understøtter samtidig  Beskæftigelsesstrategiens fokus på 
sammenhæng i indsatsen. Særlig fokus på, at sikre de unge uddannelse og beskæftigelse indgår i 
Beskæftigelsesstrategiens handlingsanvisninger.
Forslag til justeringer på baggrund af høringssvar 
Administrationen vurderer, at udvalgets bemærkninger bliver tilgodeset i strategien  

Erhvervs- og Turismeudvalget:

Høringssvar:
Udvalget tiltræder udkast til beskæftigelsesstrategi, idet udvalget lægger vægt på en helhedsorienteret 
sagsbehandling i dialogen med virksomheder, opkvalificering af medarbejdere til nye opgaver prioriteres, 
og at der lægges vægt på at arbejde for at fremme lærerpladser i samarbejde med erhvervscenteret.
Administrationens kommentarer:
Netop et udvidet samarbejde mellem Jobcenter og virksomheder på flere parametre er et meget centralt 
element i Beskæftigelsesstrategien. Her peges på behov for en god ”virksomhedsservice” både i relation til 
at sikre en kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og i forhold til bringe jobsøgende tættere på 
arbejdsmarkedet. Administrationen bemærker, at udvalget peger på et styrket samarbejde med 
erhvervscentret og behovet for at sikre tilstrækkeligt med lærepladser. 
Forslag til justeringer på baggrund af høringssvar 
I Beskæftigelsesstrategien fremhæves, at der i samarbejde med virksomhederne skal være fokus på at 
sikre, at efterspørgslen efter lærepladser kan imødekommes.

Lokaludvalg for Center for Borgerservice og Beskæftigelse: (LU)

Høringssvar:
"Det foreslås, at man i strategien laver målgrupper på ressourceforløb/jobafklaringsforløb og integration - så
disse fremgår tydeligere i strategien. I forhold til "samtaledelen"er det vigtigt, at være opmærksom på 
eventuelt sagspres, således det er muligt at arbejde med den enkelte borger med fx. empowerment etc. 
Endvidere opmærksomhed på at flere ressourcer i virksomhedskonsulentteamet kalder på en 
opmærksomhed på om sagsbehandlere kan / har ressourcer til at handle på de sager, der kommer retur fra
virksomhedskonsulentteamet".
Administrationens kommentarer:
Adminstratioen er blevet opmærksom på at ressourceforløb ikke er fremhævet som en prioriteret indsats.
Administrationen er opmærksom på, at lokaludvalget peger på, at der skal være fokus på at sikre, at der er 
tilstrækkelige ressourcer til løsning af de indsatsområder, der peges på i Beskæftigelsesstrategien. 
Endvidere peger udvalget på, at der skal være en sammenhæng mellem en øget indsats på et område og 
det videre forløb for borgeren. Administrationen vurderer, at Beskæftigelsesstrategien netop lægger vægt 
på sammenhæng mellem de forskellige indsatsområder. 
Forslag til justeringer på baggrund af høringssvar 
Det fremhæves i Beskæftigelsesstrategien at ressourceforløb også er en prioriteret indsats.

Fællesudvalg for Sundhed og Beskæftigelse: (FU)

Høringssvar:
FU er positiv over for strategien og oplever, at den giver et godt overordnet syn på hvad 
arbejdsmarkedsområdet arbejder med i dagligdagen samt områdets prioriteringer. Strategien virker som 
retningsgiver for den måde GK arbejder på. FU henleder opmærksomheden på, at der bør tænkes i 
revalidering og ressourceforløb som instrument for at undgå for mange på førtidspension.
FU understreger vigtigheden af, at have et synligt fællesmål med i borgerens forløb, såfremt borgeren har 
kontakt til flere centre. Dette særligt set i forhold til forskellige bevillinger og visiteringer. FU lægger derfor 
op, til at der tænkes mere helhedsorienteret.
FU har særligt fokus på, at det sikres om virksomhederne er rustet til at håndtere de borgere, de skal 
arbejde med. Såfremt virksomhederne ikke er rustet til dette, bør der sættes ind på dette område.
Administrationens kommentarer:
FU vurderer generelt Beskæftigelsesstrategien positivt. De peger på vigtigheden af, at der tænkes 
helhedsorienteret. I beskæftigelsesstrategien er beskrevet hvorledes, at arbejdet med sikre et tværgående 
perspektiv på den enkeltes udfordringerer  er tænkt ind med baggrund i erfaringerne fra "Fælles borger 
projektet". FU peger også på behovet for at virksomhederne er rustet til at tage imod de borgere, der 
modtages i samarbejde med Jobcentret. Beskæftigelsesstrategien beskriver kravene til Jobcentrets indsats 
for at kunne udgøre en professionel partner for erhvervslivet. Som påpeget er det imidlertid også vigtigt, at 
virksomhederne føler sig rustet til at modtage de henviste borgere. Dette kan med fordel skrives frem i 



Beskæftigelsesstrategien. 
Forslag til justeringer på baggrund af høringssvar 
Det understreges i Beskæftigelsesstrategien, at det er vigtigt at være i løbende dialog med virksomhederne,
for at sikre at de er rustet til at løse de udfordringer, der kan være i forbindelse med beskæftigelsesforløb, 
som er etableret i samarbejde med Jobcentret.

Handicaprådet:

Høringssvar:
Handicaprådet bakker op om strategiens fokus på "den største effekt for den enkelte ledige" og håber, at 
formuleringen også dækker over fokus på den største effekt for den enkelte ledige borger med handicap. 
Rådet bakker op om, at udgangspunktet skal være i borgerens ressourcer frem for i barrierer. 
Handicaprådet bemærker, at strategien gør kommunens forventninger til borgere tydelige, og derfor kan 
være et redskab til forventningsafstemning mellem borgere og kommunen. Rådet bemærker også, at de 
forventninger, som strategien giver udtryk for, har betydning for flere fagområder i kommunen, som for 
eksempel børne- og ungeområdet eller sundhedsområdet.
Handicaprådet gør opmærksom på, at virksomhedsrettet aktivering kræver, at virksomheder er eller bliver 
parate til at deltage i aktiveringen. Virksomheder kan som udgangspunkt mangle viden og kompetencer til 
at indgår i samarbejdet om aktivering. Handicaprådet foreslår, at strategien sætter ud over at sætte fokus 
på et "rummeligt" arbejdsmarked også sætter fokus på et "tilgængeligt" arbejdsmarked. En 
funktionsnedsættelse bliver først til handicap, når en borger med funktionsnedsættelsen møder barrierer i 
omgivelser.
Handicaprådet påpeger behov for en redaktionel korrekturlæsning af strategiteksten bl.a. i forhold til 
organisatoriske betegnelser.
Administrationens kommentarer:
Handicaprådet fremhæver flere elementer i Beskæftigelsesstrategien som positive. På linie med Fælles- 
udvalget påpeger de også behovet for at virksomhederne er rustet til eks. at indgå i et samarbejde omkring 
aktivering af borgere. Samtidig påpeger Handicaprådet også behovet for at arbejde for at fremme et 
rummeligt arbejdsmarked - således at barriererne for personer med handicap nedbrydes på 
arbejdsmarkedet. 
Forslag til justeringer på baggrund af høringssvar 
Det understreges i Beskæftigelsesstrategien, at det er vigtigt at være i løbende dialog med virksomhederne,
for at sikre at de rustet til at løse de udfordringer, der kan være i forbindelse med beskæftigelsesforløb, som
er etableret i samarbejde med Jobcentret.
Fokus på et "  tilgængeligt arbejdsmarked",  der også kan rumme borgere med handicap vil blive 
fremhævet i Beskæftigelsesstrategien.

LO Hovedstaden:

Høringssvar:
LO Hovedstaden kvitterer for modtagelsen af Gribskov Kommunes Beskæftigelsesstrategi 2015-2016. 
Generelt indeholder strategien flere bekymrende elementer blandt andet nedprioriteringen af 
opkvalificerende initiativer, øget virksomhedsaktivering og nyttejobs for dagpengemodtagere. 
LO Hovedstaden støtter op omkring brugen af jobrotation og voksenlærlingeordningen. Også det 
tværfaglige samarbejde i kommunen i regi af Fælles Borger bør give en helhedsorienteret tilgang til 
sagsbehandlingen. 
LO Hovedstaden læser med stor bekymring, at vejlednings- og opkvalificeringskurser kun vil blive tilbudt i et
begrænset omfang. LO Hovedstaden anbefaler, at jobcenteret har et særskilt fokus på målrettet 
opkvalificering af ledige indenfor områder, hvor jobcenteret har kendskab til, at der er gode 
beskæftigelsesmuligheder, og hvor virksomhederne mangler arbejdskraft. Jobcenteret bør ligeledes 
udarbejde en plan for, hvorledes ledige kan tilbydes en realkompetencevurdering med henblik på at styrke 
grundlaget for en målrettet jobsøgning og valget af konkrete opkvalificeringstilbud. 
Revalidering bør også være en del af tilbudsviften for de forsikrede ledige. 
LO Hovedstaden ser med stor skepsis på jobcenterets brug af nyttejobs og virksomhedsvendt aktivering 
uden at indsatserne kobles med opkvalificering. 
Ledige, der befinder sig i slutningen af deres dagpengeperiode bør i matches intensivt med jobåbninger i 
tæt samarbejde med a-kasser og faglige organisationer. 
LO Hovedstaden støtter op omkring initiativet med, at ufaglærte skal testes for deres læse-, stave og 
regnefærdigheder. Denne screening bør ligeledes være gældende for relevante forsikrede ledige. 
Den virksomhedsrettede aktivering har en høj prioritering i Gribskov Kommunes Beskæftigelsesstrategi 
2015-2018. LO Hovedstaden anbefaler, at virksomhedsvendt aktivering altid kombineres med 
opkvalificeringsaktiviteter for at opnår det bedste resultater. 



I forhold til arbejdet med rekruttering bør jobcenteret have et tæt samarbejde med faglige organisationer og 
a-kasser så ingen virksomheder så vidt muligt oplever at rekruttere forgæves.  
Administrationens kommentarer:
LO fremhæver en række positive elementer i strategien, men er samtidig bekymret over en række 
elementer i Beskæftigelsesstrategien særligt i tilknytning til strategiens oplæg til et ændret fokus i 
aktiveringsindsatsen i retning af virksomhedsrettet aktivering og mindre anvendelse af vejledning og 
opkvalificeringstiltag. Det er administrationens vurdering, at Beskæftigelsesstrategien lægger op til en en 
ændring i indsatsen som beskrevet. Dette betyder imidlertid ikke at opkvalificerende tiltag i bred forstand 
udelukkes som redskab for sikring af borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. I beskæftigelsesreformen  
gives eksempelvis nye muligheder for uddannelsesløft for ufaglærte forsikrede ledige - denne indsats er 
indarbejdet Beskæftigelsesstrategien. Som det fremhæves i strategien, vil fortsat være fokus på borgernes 
indviduelle udfordringer i forhold til beskæftigelse herunder at der iværksættes en indsats, som matcher 
dette. Administrationen bemærker sig, LO´s ønske om et have fokus på realkompetencevurdering samt et 
tæt samarbejde mellem Jobcenter, faglige organisationer og a-kasser så ingen virksomheder så vidt muligt 
oplever at rekruttere forgæves.
Forslag til justeringer på baggrund af høringssvar 
Administrationen vurderer ikke, at LO´s kommentarer giver anledning til justering af teksten i 
Beskæftigelsesstrategien.


