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Forligstekst 
 

 

at midlerne særligt anvendes til at sikre fast faguddannet personale og færre vikarer omkring 
beboerne, med fokus på kontinuitet og nedbringelse af behov for magtanvendelser, samt fast-
holdelse af den positive udvikling i sygefravær blandt de ansatte.  
 
Hjemliggørelse af fællesarealer 
Kobbelgården er et hjem for 51 beboere. Forligspartierne er enige om, at livet på Kobbelgården 
skal leves i rammer, der afspejler hjemlighed, nærvær og tryghed. Der er gennem det sidste år 
investeret i bedre fysiske rammer på Kobbelgården. Der er etableret køkken, så der i dag dufter 
af frisklavet mad, ligesom en aktivitetsmedarbejder sørger for at inddrage beboerne og deres 
familier i aktiviteter og gode oplevelser.  
 
Der afsættes i budgettet midler til, at næste skridt kan tages, så særligt fællesområderne også 
hjemliggøres. De store åbne rum skal gentænkes, så lyd, lys og stemning tilpasses beboernes 
behov og ønsker. Det skal være tiltag, der nedbringer støj, og hvor indretningen understøtter 
fornemmelsen af hjemlighed, nærvær og tryghed. Til dette afsættes i budgettet 0,5 mio. kr. 
 
Ferie og gode oplevelser i hverdagen  
Forligspartierne er enige om at sætte fokus på beboernes mulighed for at komme på ferie og få 
gode oplevelser. Der skal være muligheder for at tilpasse dagligdagsaktiviteter og skabe gode 
oplevelser med udgangspunkt i borgernes behov. Forligspartierne ønsker, at der arbejdes for at 
skabe øgede muligheder for ferie for beboerne, herunder at muligheden for ferie med pædago-
gisk ledsagelse, anvendes fleksibelt og i tæt dialog med borger og familie. 
 

ARBEJDSMARKED 

En styrket arbejdsmarkedsindsats med fokus på job og det gode liv 
Fredericia oplever en høj vækst i disse år. Det er afgørende, at væksten udnyttes til at få så 
mange fredericianere i job eller uddannelse som overhovedet muligt. Det er til gavn for den 
enkelte, virksomhederne og kommunen. Det er også afgørende, at der er perspektiv og værdige 
tilbud til de borgere, som på grund af sygdom og handicap er meget langt fra arbejdsmarkedet.  
 
Der investeres 5 mio. kr. i nedenstående indsatser samtidig med, at der tilføres 3 mio. kr. fra 
satspuljemidlerne. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget udmønter de 8 mio. kr. LO, Busi-
ness Fredericia, Beskæftigelsesforum og borgervejlederne tages med på råd i forhold til dette. 
 
Bedre service og godt et arbejdsmiljø 
Borgernes oplevelse af samarbejdet med Jobcenteret er afgørende for et godt forløb, og det 
kræver også, at medarbejderne sikres et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår. Forligsparti-
erne ønsker klare servicemål for kvittering på henvendelser til Jobcenteret. Eksempelvis skal 
standardbreve forbedres, der skal kvitteres samme dag for henvendelser og ønskes personlig 
kontakt, skal der svares inden to dage. Der skal afsættes resurser til uddannelse med fokus på 
den gode borgerdialog og konfliktløsning. Efter hver personlig samtale på Jobcenteret tilbydes 
ledige og virksomheder at svare på spørgsmål om oplevet tilfredshed, og en mulighed for at 
blive kontaktet. Udvalget følger løbende op på overholdelsen af servicemålene. Udarbejdelsen 
af den endelige servicepakke sker i samarbejde med medarbejderne og borgervejlederne og 
godkendes i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.  
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Hurtigere afklaring til indsats og ydelse 
Det er afgørende, at ventetiderne for borgere med langvarig ledighed og sygdom reduceres, så 
der hurtigst muligt kan igangsættes individuelt tilpassede initiativer, og borgerens fremtidige 
forsørgelsesgrundlag afklares.  
 
Ventetid og uklarhed er i sig selv skadelig. De positive erfaringer fra Din Indgang skal i fokus, 
så borgeren bliver mødt med en anerkendende og rehabiliterende tilgang og tværgående ind-
satser.  
Det tilsigtes, at borgeren møder den samme sagsbehandler i forløbet, og at eksempelvis PSTD-
ramte og andre med sammensatte problemstillinger får tilbudt en koordinerende sagsbehandler. 
Der foretages en særskilt vurdering på organiseringen i det rehabiliterende team, og den nuvæ-
rende ventetid reduceres ved at øge kapaciteten til at forberede sager til det rehabiliterende 
team, samt afholde ekstra møder i teamet. Der sættes også resurser af til at optimere det tvær-
gående samarbejde i organisationen, så der sker en hurtigere afklaring af fysiske og psykiske 
lidelser og udarbejdelse af funktionsbeskrivelser. 
 
Nye socialøkonomiske aktiviteter 
I de senere år har der været et stærk fokus på at udvikle samarbejdet med virksomhederne – 
også om de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Nogle borgere har imidlertid brug 
for en alternativ træningsbane eller, at afklaringen af deres situation sker i helt rolige og trygge 
miljøer. Forligspartierne ønsker at facilitere og udvikle socialøkonomiske aktiviteter. Udover træ-
ning og afklaring, er målet at skabe en meningsfuld hverdag for nogle af de mest udsatte ledige, 
der skal opleve, at deres indsats og bidrag har betydning og værdsættes. Udover ledige borgere 
i resurseforløb og på kontanthjælp ansættes fleksjobbere i faste stillinger, eller som et skridt på 
vejen mod andre jobs. 
 
Ved etablering af Fredericia Sundhedshus samles en lang række sundhedsaktører under samme 
tag. Fredericia Sundhedshus bliver en af kommunens store arbejdspladser. Huset giver en unik 
mulighed for at skabe øget integration mellem mennesker længst væk fra arbejdsmarkedet og 
de sociale indsatser, som støtter mennesker i at komme sig efter sygdom, livskriser mv. Profilen 
for Fredericia Sundhedshus er, at huset er for alle, hvor mennesker længst væk fra arbejdsmar-
kedet kan blive en del af en rummelig arbejdsplads. Husets drift vil betyde jobs inden for grønne 
områder, service, reception, cafe og borger-til-borgerrådgivning, hvor det at have erfaringer 
med sygdom kan bruges til at hjælpe andre videre i liv, uddannelse og job. Virksomhedskon-
struktionen etableres i tæt samarbejde mellem arbejdsmarkedsområdet og voksenservice.  
 
Ligeledes ønsker byrådet at kigge på muligheden for at etablere værkstedsfaciliteter. Formålet 
er at skabe tilbud, vilkår og mulighed for borgere med nedsat arbejdsevne. I et sådant fællesskab 
skal borgeren støttes i et tæt samarbejde med andre borgere, en værkstedsansvarlig samt job-
konsulenten. Således skabes der rum til, at borgeren kan opnå selvværd og kompetencer til at 
blive klar til uddannelse eller mere ordinært arbejde.  
 
Kommunen fortsætter dialogen med flere fonde, der investerer i socialøkonomi, og det forventes 
at bringe investeringer til nye projekter i Fredericia med sig. Forligspartierne er enige om, at de 
socialøkonomiske aktiviteter ikke må være konkurrenceforvridende.  
 
Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne 
Virksomhederne ansætter mange nye medarbejdere, og efterspørgslen er på nogle områder 
større end udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Vi skal investere i, at de jobklare ledige i Fre-
dericia så vidt muligt står forrest i køen til de mange jobs. Det kræver efteruddannelse og op-
kvalificering. Det er vigtigt, at den nuværende indsats og samarbejde mellem LO og Business 
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Fredericia omkring rekrutteringsbehov og kompetenceudvikling fastholdes og udvikles. Kommu-
nens langtidsledige skal screenes og gives en realkompetencevurdering og et match til konkrete 
job, efteruddannelse eller opkvalificering. Det er vigtigt at synliggøre de mange jobåbninger, der 
skabes med samarbejdsaftalen med LO, Business Fredericia og Fredericia Kommune og i de 
mange virksomhedshenvendelser, der kommer til jobcenteret. For de, der efter endt sygdom 
eller langvarig kontanthjælp skal ud på arbejdsmarkedet, benyttes også revalidering som et 
redskab enten i form af praktik eller en kortere uddannelse/kursusforløb.  
 
I samarbejde med Fredericia Beskæftigelsesforum evalueres og forbedres Fredericia Kommunes 
virksomhedsservice. I dette indgår en vurdering af samtlige lediges kvalifikationer og faglige 
baggrund i forhold til efterspørgslen i erhvervslivet, så der kan igangsættes en matchende op-
kvalificerings- og efteruddannelsesindsats. De meget gode erfaringer fra projektet Klar til Job i 
Transport og Logistik udvides til industri og produktionsområdet. 
 
Veterankoordinator 
Flere udsendte får psykiske problemer og traumer som følge af oplevelser, de har haft under 
udsendelsen. Forligskredsen foreslår, at der udpeges en veterankoordinator med udgangspunkt 
i jobcenteret. Denne skal give veteraner og deres pårørende én indgang til kommunen. Vete-
rankoordinatoren skal skabe kontakt til de rette personer, og have et overblik over relevante 
tilbud. Veterankoordinatoren vejleder og koordinerer, men sagsbehandler ikke. Derudover kan 
pårørende, interne og eksterne fagpersoner, arbejdspladsen m.fl. få hjælp og støtte hos vete-
rankoordinatoren. Det er vigtigt, at veteraner og deres pårørende inddrages i udvælgelsen af 
den nye veterankoordinator. 

ÆLDRE

En godt og trygt ældreliv  
Vi skal tilbyde de bedste rammer til vores ældre medborgere – fysisk så vel som socialt. Livet 
skal leves – og være værd at leve. Fredericia Kommune er foregangskommune, når det gælder 
rehabilitering, og vi har en høj kvalitet i hjemmeplejen og på vores plejecentre.  
 
I årene fremover vil vi som samfund opleve, at andelen af ældre medborgere vil stige. Forligs-
partierne er enige om, at vi fortsat skal udvikle Fredericia Kommunes ældrepleje og investere i 
løsninger, der gør vores tilbud langtidsholdbare. Vi skal holde fast i de gode indsatser og iværk-
sætte nye tiltag, som skal medvirke til, at endnu flere oplever et godt og trygt ældreliv. 
 
Flere plejeboliger  
I sidste års budget besluttede byrådet at iværksætte et analysearbejde af det fremtidige behov 
for plejeboliger. Analyserne viser, at der på kort sigt (2018 – 2021) er behov for etablering af 
10 ekstra plejeboliger i kommunen. På længere sigt (2022 – 2025) vil antallet af ældre jf. kom-
munens demografimodeller stige yderligere. Samtidig forventes det, at en stor del af kommu-
nens ældre borgere forbliver selvhjulpne, og at der efterspørges løsninger til fleksibel og indivi-
duel pleje, praktisk hjælp og nye boformer. Forligspartierne er enige om, at der i 2018 etableres 
10 nye plejeboliger i tilknytning til et af kommunens eksisterende plejecentre. Der afsættes 4,8 
mio. kr. til finansiering af byggeriet af de 10 nye plejeboliger, samt 4,5 mio. kr. årligt til nye 
medarbejdere. 
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