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1. Hvem afgiver du svar som:
VASAC hørende under Jobcentret
2. Dato for formulering af høringssvar:
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3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
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4. Resumé
Skema A-D7 – Udviklingspulje til praktik/afklaringsforløb for langtidsledige med
andre probelmer end ledighed.
5. Høringssvaret
Set i forhold til de besparelser og den indsats der er for borgerne, bliver der i
dag brugt mange penge på eksterne udbyder.
For at sikre at der forsat er en indsats har Vasac med held tidligere lavet
omlægninger som har styrket den interne indsats, frem for at benytte eksterne
udbyder, samtidig med at der er sket besparelser.
Fordelen ved at have en intern indsats, er at den er langt mere styrbar, der kan
benyttes eksisterende resurser som giver ledere og politikker en bedre mulighed
for at justerer på indhold oa.
Det vil samtidig styrke den tværfaglige løsning af opgaverne, hvor videns deling
kan blive et omdrejningspunkt.
Hypotesen er at der faktisk findes meget dyrebar og god faglig viden i Odsherred,
men bliver det udnyttet optimalt?, og måske med nogle få ændringer kan vi som
kommune gøre det ligeså godt eller bedre.
Som eksempel kan nævnes:
Etablering af en STU i Odsherred, frem for at købe ydelsen i en anden kommune.
Etablering af egen kørselsordning for borgerne, frem for at købe ydelsen af
vognmænd. Etablering af jobafklaring i Vasac, frem for at købe ydelsen af
eksterne udbyder.

Det foreslås at der bliver drejet rundt i vane tænkning for at se på mulighederne
for stadig at lave en kvalitativ indsats for borgerne internt, med progression for
øje og samtidig leverer de nødvendige besparelser.
Princippet må også være at der ikke kan fortages besparelser nogen steder hvis
det efterfølgende giver udgifter og eller utilsigtede besparelser og reduktion på
andre kommunale områder.
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