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Politik for Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern kommune
Indledning
Ringkøbing- Skjern Kommunes vision
Naturens rige er udtryk for at byrådet
gennem naturen vil sikre borgerne det
gode liv og at skabe vækst i kommunen.
Visionen konkretiseres gennem
planstrategien, de overordnede politikker
og øvrige politikker. Herved sikres, at der
er en rød tråd fra den overordnede vision
til kommunens konkrete aktiviteter i
forhold til og sammen med borgere,
virksomheder og foreninger m.m.
Planstrategien uddyber og konkretiserer
den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for
det gode liv og Udviklings- og
vækstpolitikken tager udgangspunkt i
visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.

Beskæftigelsespolitikken er et vigtigt politikområde, som har stor betydning for både borgere og
virksomheder. Beskæftigelsespolitikken tager udgangspunkt i Byrådets vision ”Naturens Rige” som er
følgende: Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv
og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på
tværs.
Beskæftigelsespolitikken tager desuden udgangspunkt i de overordnede politikker, det vil sige vækstog udviklingspolitikken samt politikken for det gode liv.
Fælles mission for Beskæftigelse
Vores mission er, at bidrage til et sammenhængende arbejdsmarked. Vi skal motivere borgerne og
lette deres vej til selvforsørgelse.
Vi skal have et tæt samarbejde med virksomhederne og sørge for, at de får kvalificeret arbejdskraft.
Vi møder borgeren anerkendende og fokuserer på borgerens ressourcer. Vi giver borgeren ansvar.
Sammen udarbejder vi en målrettet plan, som hjælper borgeren ud af offentlig forsørgelse.

Målepunkt:
• Færre på offentlig forsørgelse
• Færre langtidsledige

Målepunkt:
Synliggøre hvilke omkringliggende ressourcer som inddrages

Målepunkter:
- Flere unge skal have en uddannelse
- Færre på offentlig forsørgelse

Målepunkter:
- Flere borgere i virksomhedsrettet aktivering
- Færre langtidsledige
- Redegørelse for aktiveringsindsatsen

Målepunkter:
- Flere unge i uddannelse
- Flere ufaglærte ledige kommer i gang med en ordinær uddannelse
- Øget brug af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Målepunkter:
- Flere unge i uddannelse
- Flere ufaglærte ledige kommer i gang med en ordinær uddannelse
- Øget samarbejdsgrad med virksomhederne
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