
Beretning Beskæftigelsesfaggruppen GF den 17. maj 2021 

 

Bestyrelsen: 

Består af: Rikke, Christine, Hanne (næstformand), Susanne, Michael (kasserer), Edda og Mette (formand). 

Der har været et bestyrelsesmedlem som er trådt ud af bestyrelsen i perioden.  

 

 

Vi har afholdt 5 møder siden sidste GF – de fleste via Zoom 

24. august 2020 GF 

2. nov 2020 bestyrelsesmøde 

20. jan 2021 bestyrelsesmøde 

10. marts 2021 bestyrelsesmøde 

12. april 2021 bestyrelsesmøde  

 

 

Afholdte temadage: 

Værdig sagsbehandling d. 30.11.20 – virtuelt. Der blev også lavet en samlet opsamling med nogle 

anbefalinger som efterfølgende blev sendt ud til alle.  

 

 

 

COVID-19: 

Året har igen været præget af corona.  

Der har igen været fokus på genåbning af beskæftigelsesindsatsen, at der er kommet mange flere ledige, og 

at det efterlader et stort arbejdspres.   

 

 

Hvad er vores fokus? 

Stadig; En ny fortælling – at vores område ikke skal have dårlig omtale og tales ned, styrke vores 

omdømme. 

Forenkling af LAB – erfaringer og vi følger op på hvordan den implementeres ude i kommunerne. 

Herudover har vi et fokus på om der reelt set er tale om forenkling, og hvordan styring og en stram 

lovgivning styrer vores arbejde.   

 

Vi følger generelt de politiske udviklinger, nye love, reformer osv. Og bliver inddraget i høringer.  

Vi har et par bestyrelsesmedlemmer som sidder med i en arbejdsgruppe i DS som hedder ”Mere menneske 

mindre system”.   

Herudover deltog nogle fra bestyrelsen i et møde sammen med nogle fra faggruppen integration sammen 

med Matias Tesfaye omkring repatriering. Vi fik også en invitation til at deltage på et møde med Rådet for 

socialt udsatte.  

Jeg synes vi som faggruppe og bestyrelse bliver inddraget i flere og flere ting, og vi prioriterer også i 

bestyrelsen at deltage i disse ting, så vi kan få indflydelse.  

 

 

Vi ændrede vores FB side til en gruppe, og pt. Har vi 701 medlemmer i gruppen.  

Vi har lavet en pjece som er blevet trykt – sendes ud til alle TR på området samt regionerne så de kan dele 

den ud.  

 

 

 

 

Tak for samarbejdet og indsatsen til bestyrelsen 


