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Pressemeddelelse

Beskæftigelsesministeren fik drøftet beskæftigelsesreformen
med lokalpolitikere
Den 11. november var 79 deltagere fra kommuner, jobcentre, A-kasser og erhvervslivet samlet
med Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen i Ishøj for at finde ud af, hvordan de kan arbejde bedre sammen om at få flere i job. Konferencen var arrangeret af Omegnskommunernes
Samarbejde (OS).
Regeringens reform af beskæftigelsesindsatsen, der skal træde i kraft fra januar, lægger op til et
øget kommunalt samarbejde. Det var baggrunden for OS-konferencen ’Tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet’ på CPH WEST i Ishøj.
Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen sagde i sit indlæg:
”Jeg synes, at det samarbejde, som så mange kommuner lægger op til, er fuldstændigt afgørende, og det er det af to grunde. Dels sørger vi for, at de virksomheder, vi har, får den arbejdskraft,
de har brug for, for at fortsat at give vækst og dermed skabe flere arbejdspladser.
Dels, at hvis vi skal løst problemet med, at der er for mange, der ikke har arbejde. Det skal vi have løst blandt andet på tværs af kommunegrænserne. Derfor er det et flot initiativ, og det er
godt at have et samarbejde i hovedstadsregionen og jeg glæder mig over de mange lokalpolitikere der er dukket op i dag for at være med til at løfte denne opgave.”
Formand for OS borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj: ” Det er helt afgørende, at vi får skabt mere
tværkommunalt samarbejde således at vi som kommuner og vores jobcentre bliver endnu bedre
til at betjene erhvervslivet med henblik på at få folk i arbejde. Hele Storkøbenhavn er jo et stort
arbejdsmarked og den virkelighed skal vi forholde os til som kommuner”.
”Der er i omegnskommunerne bred opbakning til et tættere og mere smidigt samarbejde med
vores mange erhvervsvirksomheder. Virksomhederne har arbejdspladserne, og de er dermed
vigtige medspillere. Derfor skal vi i omegnskommunerne også gøre, hvad vi kan, for yde virksomhederne optimal erhvervsservice”, sagde borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen.
På konferencen blev der diskuteret i fem forskellige workshops, der handlede om samarbejdet
mellem kommunerne, virksomhederne, de nye regionale arbejdsmarkedsråd og A-kasserne. Der
blev blandt andet talt om løsninger i forhold til erhvervslivet, som spiller en afgørende rolle i de
alle 15 omegnskommuner. Mange konkrete løsninger blev drøftet blandt andet sammenlægning
af jobcentre eller mere samarbejde mellem de eksisterende jobcentre.

Medlemskommunerne i Omegnskommunernes Samarbejde er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommuner.
- Hver 10. dansker bor hos os

Fakta om OS
Omegnskommunernes Samarbejde består af 15 kommuner omkring København med tilsammen cirka 540.000 indbyggere.
Følgende kommuner er med i Omegnskommunernes Samarbejde: Albertslund, Glostrup,
Rødovre, Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk,
Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj.
Formand er borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj Kommune.
Læs mere om OS på omsam.dk
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