
Ændringsforslag 

 

ADM-S-05 – Investering i fornyet samarbejde med virksom-
hederne om bæredygtig jobskabelse 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Administrationspolitik 

Vedtaget: .......................  Arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2021, sag nr. 2 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Rune Wenzel Helms 

Tlf. nr.: .......................... 79792200 

E-mail: ........................... ruhne@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 1.000 1.000 0 0 

I alt kassefinansieret 1.000 1.000 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

Beskrivelse: 

Arbejdsmarkedsudvalget pålagde på udvalgsmøde d. 10. juni 2021 forvaltningen at udarbejde 

forslag til konkrete handlinger på fire tiltag om facilitering af bæredygtig jobskabelse (playma-

ker), uddannelse, netværk og kommunikation for at fremme skabelsen af et bæredygtigt ar-

bejdsliv.  

 

Kort fortalt lægger forslaget op til, at virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejds-

kraft og efter hjælp til at skabe rummelige arbejdspladser, gribes og mødes i en fælles alliance 

om et bæredygtigt arbejdsliv på tværs af virksomhederne og deres organisationer, fagbevæ-

gelsen, uddannelsesinstitutionerne og Kolding Kommune. En alliance, der arbejder sammen 

om at skabe de bedste forudsætninger for vækst og bæredygtig jobskabelse via en opgavetil-

rettelæggelse, der frigør tid og udvikler og skaber trivsel hos eksisterende medarbejdere, og 

som også skaber plads til, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste.  

 

Konkret vil samarbejdet omhandle: 

 Facilitering af bæredygtig jobskabelse, så opgaveløsningen er både effektiv, attraktiv og 

rummelig  

 Ny uddannelse til mellemledere i private og offentlige virksomheder om bæredygtig job-

skabelse, udviklet i et samarbejde mellem lokale uddannelsesinstitutioner og Jens 

Romundstad 

 Netværks- og vidensarrangementer mellem virksomhederne og mellem virksomhederne 

og alliancens forskellige aktører 

 Kommunikationsaktiviteter, der synliggør de gode historier 

 

For at styrke jobcentrets kapacitet til at facilitere den konkrete udvikling af tiltagene om et 

bæredygtigt arbejdsliv og kickstarte en omstilling i jobcentrets samarbejde om bæredygtig 

jobskabelse med virksomhederne foreslås det, at der i budget 2022 prioriteres midler hertil. 

Konkret foreslås en investering i to konsulentstillinger, der forankres i Jobcenter Kolding. 
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De to konsulentstillinger skal facilitere en omstilling i jobcentrets samarbejde med virksomhe-

derne, og være tovholdere på tiltagenes udmøntning og samspillet med alliancens aktører om-

kring f.eks. uddannelse, videndeling og netværk. 

 

Investeringen hænger sammen med og skal ses som led i arbejdet med at udmønte såvel Poli-

tik og Handleplan for Det Rummelige Arbejdsmarked og Erhvervs- og vækstpolitikkens mål-

sætninger om flere socialt ansvarlige virksomheder, samt udvalgets overordnede politiske am-

bition om at skabe et arbejdsliv til alle.  

 

Investeringen foreslås med afsæt i en forventning om en fremtidig gevinst på sparret offentlig 

forsørgelse, fordi investeringen understøtter, at virksomhederne ansætter flere og andre profi-

ler gennem bæredygtig jobskabelse.  

 

Efter 2 år skal finansiering til en fortsættelse findes inden for arbejdsmarkedsområdets egen 

ramme. 

 

Såfremt finansiering ikke findes via budgetforhandlingerne, vil det fortsat være jobcentrets 

målsætning at foretage omstillingen. Udviklingen og omstillingen vil i givet fald komme til at 

tage længere tid, og der vil ikke være de samme ressourcer til at indgå i, gribe og dele den læ-

ring, der sker som følge af tiltagene og alliance om et bæredygtigt arbejdsliv. 

 

 


