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Tværkommunale samarbejder på beskæft igelsesområdet til kommunalbestyrelsens
drøftelse og godkendelse
Baggrund
Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontaktrådene
fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker
ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde
på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.
./.

En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og
Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg
fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (vedlagt).
KKR Hovedstaden godkendte på seneste møde oplægget og anbefalede, at
politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. KKR Hovedstaden besluttede
endvidere, at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.
Indstilling
Det indstilles, at kommunalbestyrelsen:
• drøfter og godkender de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder og melder tilbage til KKR sekretariatet på
hgb@kl.dk herom senest den 22. juni 2015.
• årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på,
at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for
samarbejdet i hele regionen.
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KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet
den 23. februar 2015. Embedsmandsudvalget nedsatte på den baggrund en
arbejdsgruppe med deltagelse af jobcenterchefer for syv kommuner i regionen. Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra
jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår
mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i
hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de
overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske
pejlemærker:
• Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
• Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
• Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
• Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
• Understøtte en effektiv indsats, der virker
• Sikre samarbejde på tværs af kommuner.
De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden. På flere områder er der behov at
tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.
Med reformen forudsættes et tættere samarbejde ml. kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig
til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:
• Virksomhedsrettede indsatser
• Borgerrettede indsatser
• Opkvalificering af medarbejdere
• Dokumentation af effekt af indsats.
Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats
på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne
for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert
område er anbefalingerne delt op mellem ”skal” og ”kan” forstået på den
måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.
Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinations2

gruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.
Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:
• Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal
være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016.
• Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.
• Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af
eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have
et 2-årigt sigte.
Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse
I bilaget er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også
angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives
nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.
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