Beskæftigelsespolitik
Rudersdal Kommunes beskæftigelsespolitik danner grundlag for beskæftigelsesindsatsen i
kommunen. Indsatsen har stor betydning for borgernes liv og livskvalitet – både fordi målet er
borgernes selvforsørgelse og fordi den enkeltes identitet i vid udstrækning er knyttet til aktiv deltagelse
på arbejdsmarkedet. Samtidig har indsatsen betydning for virksomhedernes muligheder for at
rekruttere kvalificeret arbejdskraft, herunder også for Rudersdal Kommune som arbejdsgiver.
Kommunen tilrettelægger derfor en indsats, der bidrager til, at alle kommunens borgere får mulighed
for at udnytte deres evner på arbejdsmarkedet.
Indsatsen tilrettelægges ud fra følgende målsætninger:
•

Ledige skal hurtigst muligt – dvs. den korteste vej – tilbage til varig beskæftigelse
De ledige vejledes om aktuelle jobmuligheder og støttes i jobsøgningen gennem en individuelt
tilrettelagt indsats. Den hurtigste vej kan gå via intensiv målrettet jobsøgning, men også gennem
langsigtet opkvalificering, afhængigt af borgerens vilkår og mulighederne på arbejdsmarkedet.
Aktivering af ledige skal være målrettet og meningsfuld, og virksomhedsrettet, hvor det er muligt.

•

Virksomhederne skal have den arbejdskraft de har brug for
Virksomhederne skal tilbydes bistand til at skaffe den arbejdskraft, de har brug for. Det sker dels
gennem vejledning og aktivering af de ledige mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder,
og dels gennem afstemning af virksomhedernes forventninger til de ledige og støtte til at udnytte
den ledige arbejdskraft.

•

De svageste ledige skal støttes, så de undgår marginalisering
I indsatsen er der fokus på, at de svageste grupper på arbejdsmarkedet ikke marginaliseres. Det
kan være langtidssygemeldte, der skal have en særlig indsats, for løbende at bevare kontakten
til en arbejdsgiver. Det kan være ledige med andre problemer end ledighed, hvor målet er hel
eller delvis beskæftigelse – eventuelt på særlige vilkår. Også unge uden uddannelse kan få
svært ved at at opretholde en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og her støtter indsatsen op om,
at alle unge uden en kompetencegivende uddannelse, tager en uddannelse.

