Flere ledige skal i gang med egen virksomhed
Af Peter Nyegaard Jensen
Medlem af Venstres Byrådsgruppe og i bl.a. Arbejdsmarkedsudvalget.
Helle Thorning‐Schmidt (S) påstod i sin nytårstale, at vi er ved et opsving i dansk økonomi. Fantastisk, hvis hun
kan se noget i krystalkuglen, som vi andre ikke helt har fået øje på endnu.
Personligt forholder jeg mig blot til, at vi i den sidste byrådsperiode har tabt 3.500 jobs i Silkeborg Kommune og
nu skal kæmpe benhårdt og nytænke for at genskabe arbejdspladser.
Som nyvalgt konstaterer jeg efter det første møde i Arbejdsmarkedsudvalget, at samtlige forsøg på at få ledige i
arbejde tager udgangspunkt i den helt traditionelle tilgang med arbejdsgiver og arbejdstager.
Det private erhvervsliv kæmper for at skabe vækst, men selvom vi i et nyt Venstreledet Byråd er fokuserede på
at hjælpe, så er der grænser for hvor mange ledige de eksisterende virksomheder vil kunne absorbere.
De eksisterende arbejdsgivere kan ikke alene skabe de jobs vi mangler – jobs må også skabes ved at flere ledige
springer ud som selvstændige iværksættere.
Som Kommune bør vi kunne tilskynde de ledige, der har interesse, baggrund og potentiale til at skabe deres
eget job som selvstændig iværksætter.
Opgaverne for Jobcenter og A‐kasser er i høj grad styret af lovgivningen.
Iflg. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring §57 Stk. 4. kan udbetaling af dagpenge kun finde sted,
hvis den ledige er tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret og i §62 stilles der yderligere krav om at ledige
bl.a. :





kan og vil overtage arbejde med dags varsel,
kan og vil deltage i samtaler og aktiviteter i arbejdsløshedskassen,
kan og vil deltage i kontaktforløb, herunder i samtaler i jobcenteret og hos en anden aktør, og i
aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og
giver jobcenteret de oplysninger, som er nødvendige for, at medlemmet kan henvises til arbejde og
gives tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Vi skal undersøge nærmere, i hvilken udstrækning loven giver mulighed for, at vi i Silkeborg Kommune tillader
og ansporer til, at ”arbejdssøgende” i højere grad kan fokuserer på at skabe deres egne jobs som selvstændig,
om de lovmæssige krav om samtaler i Jobcenter og hos andre aktører kunne være iværksætter‐relevant o.s.v.
Lad os udfordre de nuværende systemer, for at gøre en aktiv forskel for jobskabelse i Silkeborg Kommune.

