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1. Forslag fra V om frit leverandørvalg i forhold til genoptræning
Sagstype: Åben
Type:
Byrådet
Sagsnr.: 09/3694

Sagsfremstilling
Venstre foreslår at der tilbydes borgerne frit leverandørvalg i tilknytning til tilbuddet om genoptræning:
For at sikre den bedst mulige og mest effektive genoptræning foreslås, at der indgås aftaler
med ergo- og fysioterapeuter om udførelse af genoptræning, således at den enkelte, der er
visiteret til træning frit kan vælge mellem udbyderne i lokalområdet og dermed ikke er tvunget
til at vælge et kommunalt tilbud.
Det er Venstres tanke, at der udarbejdes kvalitetsstandarder for den enkelte ydelse, således at
man med sin genoptræningsplan i hånden frit kan vælge mellem private og kommunale leverandører og samtidig være sikker på, at kvaliteten er i orden.
Udover det frie valg, er det vigtigt for Venstre, at sikre tilstrækkelig kapacitet i forbindelse med
genoptræning, samt at den i videst mulig omfang kan leveres mest muligt lokalt.

Beslutning i Byrådet den 22-10-2013
Oversendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Ældreudvalget, idet der ikke hermed er taget stilling til sagens substans.
For stemte: A, B, C, O og V (19)
Imod stemte: F (2)
Dermed godkendt.
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2. Forslag fra B om forpligtende aftaler med ungdomsuddannelsesinstitutioner
Sagstype: Åben
Type:
Byrådet
Sagsnr.: 09/3694

Sagsfremstilling
Radikale Venstre ønsker, at administrationen afsøger mulighederne for at indgå forpligtende
aftaler med forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner om et samarbejde omkring kommunens udskolingselever i primært 9. og 10. klasserne.
Formålet er, at eleverne i de ældste klasser, klædes bedre på dels til at være forberedt på kravene efter folkeskolen og dels til at kunne vælge den rigtige ungdomsuddannelse.
Lignende aftaler eksisterer allerede i flere andre kommuner, bl.a. i Rødovre og Gladsaxe, hvor
f.eks. gymnasielærere underviser 9. kl. elever i folkeskolen, og hvor der bliver oprettet erhvervsrettede hold for 10. kl. elever, som langsomt bliver sluset ind på erhvervsskolen.
Det er afgørende for Radikale, at flere unge mennesker finder den rette ungdomsuddannelse i
første forsøg og er bedre forberedt på de krav, de kommer til at møde både fagligt, socialt og
menneskeligt.
Dette forslag ser vi i Radikale som et vigtigt skridt på vejen.

Beslutning i Byrådet den 22-10-2013
C stillede ændringsforslag om, at forslaget indgår i det videre arbejde med handleplanen for
uddannelse til alle.
For stemte: A, C, F, O og V (20)
Undlod: B (1)
Dermed er ændringsforslaget godkendt.
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3. Forslag fra B om etablering af et kompetencekatalog i jobcentret
Sagstype: Åben
Type:
Byrådet
Sagsnr.: 09/3694

Sagsfremstilling
Radikale Venstre foreslår, at Høje-Taastrup kommunes jobcenter tager initiativ til at oprette et
kompetencekatalog over kompetencer hos kommunens jobsøgende.
Tanken er, at kompetencekataloget ikke skal fokusere på mangler (f.eks. danskkundskaber,
dansk uddannelse etc.), men skal være en liste over anderledes, unikke eller fremmedartede
kompetencer hos jobsøgende borgere. En liste som kan fungere som inspiration og hjælp for
kommunens virksomheder, når de har brug for nye medarbejdere.
Vi hører tit historier i medierne såvel som i mødet med kommunens borgere, hvor mennesker
med uddannelser eller omfattende erhvervserfaring fra andre lande oplever, at deres kompetencer er ubrugelige i det danske system. Mennesker med kompetencer inden for medicin eller
byggeteknik, som ender med at køre taxi eller gøre rent, fordi de falder igennem det bureaukratiske danske system.
De lovgivne rammer kan vi ikke ændre på i Byrådet, men vi kan forsøge at inspirere en mere
positiv oplevelse af jobcentret på trods af de rigide vilkår.
Formålet med et kompetencekatalog er primært at sende signaler til de forskellige parter omkring jobcentret. For det første sender det et signal til de jobsøgende om, at vi ønsker at se
dem som hele mennesker med brugbare kompetencer. For det andet sender det et signal til
virksomhederne om, at der er mulighed for at finde uventet værdifulde medarbejdere i samarbejdet med kommunens jobcenter. Og for det tredje sender det et signal til folketinget om, at
vi i kommunerne hellere vil fokusere tid, kræfter og økonomi på at hjælpe virksomheder og
jobsøgende med at finde hinanden end at være tvunget til at opretholde et kafkask kontrolregime.

Beslutning i Byrådet den 22-10-2013
Oversendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, idet der ikke hermed er taget stilling til
sagens substans.
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