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Langtidsledigheden falder mest i Ringsted
Kommune
Ringsted Kommune har i perioden 1. juni 2014 til 1. juni 2015 haft
landets største fald i langtidsledigheden for ledige medlemmer af en
a-kasse. Det viser nye tal fra de Regionale Arbejdsmarkedsråd.
De Regionale Arbejdsmarkedsråd har netop udarbejdet nye analyser af
resultaterne af de reformer, der er gennemført i landets jobcentre. Tallene
viser, at Ringsted Kommune med et fald på 49,6 pct. har haft landets
største fald i langtidsledigheden blandt ledige, som er medlem af en akasse, i perioden 1. juni 2014 til 1. juni 2015. På andenpladsen kommer
Gribskov Kommune med et fald på 47,1 pct. Langtidsledigheden blandt akasse-medlemmer er i samme periode faldet med 15,9 pct. på landsplan.
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Hurtig samtale med jobcentret
Baggrunden for de flotte tal i Ringsted Kommune er blandt andet, at
Ringsted Kommune i flere år har haft et stærkt fokus på den såkaldte
tidlige, hyppige indsats, hvor der afholdes samtaler med ledige hurtigst
muligt, efter de har meldt sig ledige. I Ringsted får 69,4 pct. af de ledige
den første samtale i jobcentret inden for den første måned, mens
gennemsnittet på landsplan og i Region Sjælland ligger på henholdsvis
31,9 pct. og 32 pct. Og det er en af forklaringerne på successen i
Ringsted.
”Vi gør konkret det, at de ledige indkaldes til en samtale snarest muligt,
efter de har tilmeldt sig jobcentret. Her taler vi om mulighederne for at
komme tilbage i job med udgangspunkt i den enkelte persons baggrund.
Hvis den ledige har en kortvarig uddannelse, kan der gives tilbud om
opkvalificering, og hvis der er behov for det, giver vi supplerende tilbud om
undervisning i dansk, matematik eller ordblindeundervisning, så den ledige
kan få et godt grundlag for at gennemføre et uddannelsesforløb. Desuden
afholder vi igen månedlige samtaler fra 16 måneders ledighed, og det har
været årsagen til det helt store fald i ledigheden”, fortæller
arbejdsmarkedschef, Susanne Frydenlund.
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Færre ledige unge og færre på offentlig forsørgelse
Også på ungeområdet har Ringsted - med et fald på 8,5 pct. – haft det
største fald ledigheden i Region Sjælland. Det gennemsnitlige fald i
ungeledigheden er på landsplan og i Region Sjælland på hhv. 2 pct. og 6
pct.
Ringsted klarer sig ligeledes godt på en række andre områder. Hvor
Ringsted Kommune tidligere har haft en høj andel af borgere i offentlig
forsørgelse, har man det seneste år haft et større fald end gennemsnittet,
så Ringsted nu ligger på niveau med hele landet og lidt bedre end
gennemsnittet i Region Sjælland.
Britta Nielsen, der er formand for Ringsted Kommunes Social- og
arbejdsmarkedsudvalg, er glad for indsatsen i Arbejdsmarkedscentret,
som har ført til de gode resultater:
”Ringsted kommer gang på gang rigtig fint ud i de regionale og
landsdækkende undersøgelser af jobcentrenes indsats. Det er jeg rigtig
glad for, især på borgernes vegne, men også på kommunens, fordi det er
med til at forbedre den kommunale økonomi, når borgerne kommer i job
eller uddannelse”, siger Britta Nielsen.
Link til analyserne:
http://rar-bm.dk/da/Sjaelland/Om%20Raadet/Noegletal.aspx
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget, Britta Nielsen tlf. 26 34 65
13
Centerchef i Arbejdsmarkedscentret, Susanne Frydenlund, tlf. 57 62 64 01
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