MINISTERBESØG I KIRKE SÅBY
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til
erhvervsmøde om det rummelige arbejdsmarked
Det rummelige arbejdsmarked og udsigten til mangel på faglærte medarbejdere er to
af de emner, der er til debat, når beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sammen
med partifællen og borgmesterkandidat Line Holm Jacobsen torsdag d. 20. april 2017
fra klokken 18 til 20 besøger virksomheden Østerby Agentur på Rønnevej 7 i Kirke Såby.
Virksomheden i Kirke Såby er valgt som ramme om mødet, fordi den er gået foran i
indsatsen for at skabe plads til personer med helbredsmæssige problemer. Indsatsen
som en socialt ansvarlig virksomhed udløste i 2016 en erhvervspris til virksomheden og
dens direktør, Lars Mortensen.
Inden mødet siger Troels Lund Poulsen, at regeringens kontanthjælpsloft og den såkaldte
225-timers regel ser ud til at betyde, at der både er et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der har småjob:
- Vi ved, at det er en af de bedste veje tilbage til arbejdsmarkedet, siger Troels Lund
Poulsen.
MANGEL PÅ FAGLÆRTE
Line Holm Jacobsen, der er Venstres borgmesterkandidat, ser frem til debatten om,
hvordan flere unge kan motiveres til at tage en erhvervsuddannelse:
- Regeringens prognoser siger, at virksomhederne kommer til at mangle 30.000 faglærte
om blot tre år. Nogle af de virksomheder ligger i Lejre, og i Venstre vil vi gerne være
med til at sætte fokus på problemet.
Da der er et begrænset antal pladser til mødet med beskæftigelsesministeren og borgmesterkandidaten, skal tilmelding ske til Christian Fjeldsted Andersen på venstreilejre@gmail.com eller telefon 53 73 83 41.
Der bliver serveret en øl eller vand ved mødet, og en sandwich, som bestilles ved tilmelding, kan købes for 50 kr.
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