Venstre glæder sig over LEAN i Jobcentret og nye jobinitiativer.
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LEAN er en forretningsfilosofi, der oprindeligt blev udviklet som ”TPS” (Toyota Produktions System), på Toyota‐
fabrikkerne i 1960'erne. Efter i mange år at have været til stor gavn i industrien, tages LEAN nu i stigende grad
også i anvendelse i offentlige institutioner.
En analyse i Silkeborgs Job‐ og Borgerserviceafdelingen har synliggjort udviklingen i ressourceforbruget –
herunder hvordan medarbejderressourcerne allokeres i takt med, at opgavesammensætningen ændres.
På baggrund af analysen igangsættes nu et såkaldt LEAN‐projekt, der har til formål at forenkle og effektivisere
processerne. Det bliver rigtigt spændende at følge Job‐ og Borgerserviceafdelingens succes med projektet.
Blandt Venstres mærkesager ved kommunalvalget var, at yde en endnu bedre service til borgerne og skabe en
endnu mere effektiv administration – i Venstre gav vi udtryk for, at kommunen skal ”køre længere på literen”
og LEAN er et middel til at nå det mål.
Et andet mål var, at skabe flere arbejdspladser og få flere ledige i arbejde.
Inden for arbejdsmarkedsudvalget ansvarsområde er de helt overordnede mål ‐ eller KPI´ere om man vil:
1. At gøre flere ledige glade med et job
2. At reducere kommunens samlede omkostninger til overførselsindkomst
Tidligere kunne man læse, at det nye arbejdsmarkedsudvalg støtter op om min vision om, at få flere ledige i
gang med egen virksomhed.
Helt i tråd hermed har Erhvervs Silkeborg fået et nyt tilbud på hylderne: Ledige med en drøm om en fremtid
som selvstændig kan komme med på et helt nyt forløb, der gør dem bedre rustet til et liv som iværksættere.
Under mødet i arbejdsmarkedsudvalget den 5. maj gjorde vi status på iværksætterprojektet og kommunen
sætter nu ”turbo” på, for snart at præsentere de første glade ledige i egne virksomheder.
Allerede få måneder efter kommunalvalget kan vi nu altså glæde os over de første tydelige tegn på forandring.

