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Aarhus har succes med at skabe fleksjob

339 borgere i fleksjob og fire i ordinært job. Det er det foreløbige resultat af
Aarhus Kommunes investering i fire ekstra jobkonsulenter samt en pulje af
midlertidige fleksjob, skriver Jyllands-Posten.

De 343 borgere er kommet væk fra langvarig passiv forsørgelse og ind på
arbejdsmarkedet, og det vækker begejstring hos beskæftigelsesrådmand
Thomas Medom (SF).

"Først og fremmest fordi ordningen er en menneskelig succes, men også fordi
det giver økonomisk overskud. Udgiften til flere medarbejdere bliver hentet
ind i form af besparelser på diverse ydelser," siger Thomas Medom til

http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE9438546/aarhus-har-succes-med-jobindsats/


Jyllands-Posten. Han vil gerne investere endnu mere i indsatsen.

Cabi beskrev sidste år en række eksempler på, hvordan kommuner arbejder
med strategiske investeringer i beskæftigelsesindsatsen, og her er Aarhus
Kommunes investering på fleksjobområdet, men der er også andre
muligheder for at investere.

"Fælles for de eksempler, vi har beskrevet, er, at investeringerne har været
med til at få flere i job, og samtidig sparer kommunerne penge til offentlig
forsørgelse. Det, håber vi på, kan inspirere endnu flere kommuner til at
investere i beskæftigelsesindsatsen med det mål at få flere i job," siger
strategisk udviklingschef hos Cabi Peter Rosendal, Brunø Frederiksen, til
Jyllands-Posten.

Se Cabis tema om investeringsstrategi

Cabi er et nonprofit videnshus med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet. Vi
arbejder for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og
virksomheder lykkes. Det gør vi ved at stille brugbar viden og operationelle
værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme:

• Udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse.
• Udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.
• Trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.
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