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Samarbejdsaftale om uddannelse og flere arbejdspladser 
 

 

 Et velfungerende erhvervsliv og en kompetent medarbejderressource er hinandens 

gensidige forudsætninger. Derfor er et tæt samarbejde mellem faglige organisationer, 

uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kommune helt afgørende for at skabe mere 

vækst, beskæftigelse og uddannelse. Sammen vil vi investere i vores medarbejdere og 

borgere, og vi vil arbejde hårdt for at skabe endnu flere arbejdspladser i kommunen.  

 

 

 Parterne vil samarbejde om at hæve uddannelsesniveauet i Fredericia og dermed 

fremtidssikre medarbejdernes kompetencer og virksomhedernes adgang til velkvalificeret 

arbejdskraft. Det kræver en ambitiøs og systematisk efteruddannelsesindsats i 

virksomhederne, der skal motiveres til at tage ansvar for efteruddannelse af egne 

medarbejdere på alle niveauer. Parterne vil samarbejde om at indgå i en forpligtende 

dialog med virksomhederne om at skabe flere efteruddannelses- og 

kompetenceudviklingsforløb for deres medarbejdere. Business Fredericia indarbejder 

denne målsætning i deres handleplan.  

 

 

 Parterne vil arbejde for, at endnu flere unge sikres en praktikplads. Fredericia Kommune 

går foran og optager flere elever på en række områder.  

 

 

 Parterne er enige i, at I den nye kommuneaftale opnås en stor refusion fra staten ved en 

sænkelse af dækningsafgiften, der for Fredericias vedkommende er væsentlig højere end 

de kommuner, som vi konkurrerer med. Ved at sænke dækningsafgiften med 2 promille 

fra 8,7 til 6,7 kommer vi nærmere vores omkringliggende kommuner. Forudsætningen er, 

at afgiftsnedsættelsen er fuldt finansieret ved, at flere kommer i arbejde. Dermed 

forpligter parterne sig på, at der skabes arbejdspladser, som kan varetages af lokale 

borgere på offentlig forsørgelse, så ressourcerne frigøres til reduktion af 

dækningsafgiften. 

 

 

 Parterne er således enige om at forpligte hinanden på en målsætning om, at ledigheden 

skal falde mere i Fredericia end landsgennemsnittet. Der skal indgås konkrete aftaler 

mellem de lokale virksomheder og Fredericia Jobcenter om blandt andet rekruttering af 

nye medarbejdere, opkvalificering af ledige til job og optræningsmuligheder i 

virksomhederne. Denne målsætning skal ses i sammenhæng med Business Fredericias 

store indsats for at tiltrække nye virksomheder til Fredericia, og dette skal udvikles 
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gennem en fortsat fælles indsats. Fredericia Kommune forpligter sig til at styrke deres 

indsats for efteruddannelse og opkvalificering af deres ansatte og ledige borgere. 

 

 Parterne forpligter sig på, at der i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger findes 

finansiering til de konkrete initiativer og til arbejdet i det lokale beskæftigelsesforums. 

 

 Aftalen er to-årig, og der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra LO, Business 

Fredericia, Uddannelsesinstitutioner og Fredericia kommune. Denne gruppe følger op og 

evaluerer aftalen.   
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