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En ny analyse viser, at virksomhederne i Ringsted Kommune er åbne for at
ansætte borgere med forskellige funktionsnedsættelser.
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Det Lokale Beskæftigelsesråd og Ringsted Kommune har netop fået
gennemført en analyse af, hvordan lokale virksomheder forholder sig til at
ansætte medarbejdere med forskellige funktionsnedsættelser.
Analysen viser, at mere end hver tredje virksomhed i Ringsted har mindst
én person med funktionsnedsættelse ansat, samt at der er stor åbenhed
overfor dette blandt virksomhederne. Enkelte virksomheder har også
erfaring med ansættelse af personer med sværere funktionsnedsættelser.
Analysen peger dog på et behov for mere information om mulighederne for
støtte til denne type ansættelser blandt virksomhederne. 40 pct. af de
adspurgte virksomheder ønsker at blive kontaktet af jobcentret med dette
formål.
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Grundlag for mere målrettet indsats
Analysens indsigt, vil kommunen ifølge formand for Social- og
arbejdsmarkedsudvalget, Britta Nilsen, bruge til at gennemføre en endnu
mere målrettet og effektiv indsats over de borgere, som har brug for et job,
hvor der bliver taget hensyn til forskellige skånebehov.
”Virksomhedernes åbenhed kan vi blandt andet bruge til at forbedre
jobmulighederne for unge med en psykisk funktionsnedsættelse. Vi har
haft et stigende antal psykiske sårbare unge i ungeenheden de seneste år,
og det er vigtigt at vide, at der er interesse blandt virksomhederne for de
støttemuligheder, vi har på beskæftigelsesområdet, siger Britta Nielsen og
fortsætter:
”Arbejdsmarkedscentret vil nu gå i gang med at opsøge de virksomheder,
der har ønsket at blive kontaktet, og vi håber, at det resulterer i mange
gode jobåbninger til de borgere, der står og mangler et job, der kan tage
højde for netop deres skånebehov.”
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Stort behov for skånejobs
Analysen viser desuden, at godt 800 borgere, der er tilknyttet
Arbejdsmarkedscentret har en form for funktionsnedsættelse, som gør, at
de har behov for et fleksjob eller et job, der på anden måde tilgodeser et
skånebehov. De fleste af de borgere, der er over 30 år, har lettere fysiske
funktionsnedsættelser som f.eks. astma, allergi, diabetes, lettere gigt eller
KOL, mens lettere psykiske funktionsnedsættelser, som f.eks. angst,
lettere depression eller lettere OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), er
mest udbredt blandt de unge under 30 år.
Personer med lettere funktionsnedsættelser kan typisk varetage et job med
få eller ingen hjælpemidler eller støtte, mens personer med sværere
funktionsnedsættelser som f.eks. svær gigt, sklerose,
bevægelseshandicap, blindhed, døvhed, hjerneskade og lignende, ofte vil
have behov for flere former for hjælpemidler og støtte til at varetage
eventuelle jobfunktioner. Der er ca. 15 pct. af borgerne i undersøgelsen,
der har sådanne sværere funktionsnedsættelser eller kombinationer af
flere funktionsnedsættelser.
Fakta om analysen
Formålet med analysen er at få kendskab til virksomhedernes
rummelighed ift. at ansætte personer med funktionsnedsættelser og
samtidig gennemføre en kortlægning af de borgere i
Arbejdsmarkedscentret, der har en eller flere funktionsnedsættelser.
Analysen er gennemført fra september til november 2014 på baggrund af
statistiske data, gennemgang af samtlige sager for unge under 30 år samt
en stikprøvegennemgang af Ca. 420 sager for personer over 30 år inden
for områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering,
ledighedsydelse eller ressourceydelse.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Specialkonsulent i Arbejdsmarkedscentret Birgitte Skovmand Nielsen, tlf.:
57 62 64 02
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