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Kick-off seminar: Kompetent
arbejdskraft til Greater Copenhagen
Torsdag den 18. januar kl. 9.00 - 11.30
inviterer LO Hovedstaden i samarbejde
med Hovedstadens og Nordsjællands
rekrutteringsservice til Kick-off seminar for
projekt "Kompetent Arbejdskraft til Greater
Copenhagen".
Projektet skal understøtte
arbejdskraftbehovene ved de kommende
års store bygge- og anlægsprojekter og
sætter fokus på opkvalificering af ledige
og jobskiftere, og fastholdelse af
organiseret udenlandsk arbejdskraft. Akasser, jobcentre og fagforeninger bliver
nøgleaktører i indsatsen frem mod 2020.
Du kan tilmelde dig seminaret ved at
sende en mail til:
jesper@lohovedstaden.dk senest den 12.
januar kl. 12.00.

Hvad vej skal vi?
"Så røg de lovede skattelettelser. Det er
jeg personligt godt tilfreds med, men det

er dog tankevækkende, at den store
mærkesag, de 'historisk store
skattelettelser' måtte sløjfes. Det samme
med udlændingestramningerne. Og
finansloven må vist siges, at være
indbegrebet af en regering, der mangler
politisk handlekraft. Jeg mindes en
udtalelse om, ikke at ville regere for
enhver pris, men det er ærlig talt svært at
tolke den nuværende situation på anden
vis. Der laves løsninger, som kun med
nød og næppe slæber sig over målstregen
for hvad, det vil sige at styre et land. Sagt
på en anden måde, så er vi mange, som
ser frem til et valg – og lad det gerne
komme inden alt for længe", siger
formand for LO Hovedstaden, Per G.
Olsen (Foto: Monsun)

Dialogkonference: Sammen om
virksomhedsrettet integration
LO Hovedstaden inviterer den 1. februar til
den første dialogkonference om
trepartssamarbejdet "Sammen om
virksomhedsrettet integration", som
indledes af formand for regionsrådet,
Sophie Hæstorp Andersen.
Samarbejdet er en regional udmøntning af
Trepartsaftalen om virksomhedsrettet
integration og parterne er bl.a. LO
Hovedstaden, Dansk Håndværk, Dansk
Byggeri, HORESTA, VEU-Center
Hovedstaden samt de kommuner i
Hovedstadsområdet, som har modtaget
flygtninge i de senere år. I samarbejdet
indgår endvidere erhvervsskolerne og
sprogcentrene i regionen. Projektet er
støttet af Region Hovedstaden.

Trepartssamarbejdet skal sikre kvalificeret
arbejdskraft til de brancher, der mangler gennem praktik, løntilskud og IGU forløb.
Formålet er at skabe job- og
uddannelsesmuligheder blandt flygtninge,
indvandrere og familiesammenførte.
Forløbene i virksomhederne skal også
styrke målgruppens sprogkundskaber og
branchespecifikke kompetencer.
Dialogkonferencen er startskuddet til
"Sammen om virksomhedsrettet
integration", som vil blive rullet ud i
regionen over de kommende 3 år. Vi vil
gerne benytte konferencen til at gå i dialog
med alle relevante aktører om denne
vigtige opgave – og få feedback på vores
planer, aktiviteter og metoder.
Tilmelding til konferencen skal ske via
dette link:
https://lohovedstaden.nemtilmeld.dk/29/
Vær opmærksom på, at du skal vælge én
workshop ved den elektroniske tilmelding.

Ny kollega med fokus på lokalpolitik
Det er med glæde, at vi har budt Mikkel
Andersen velkommen som ny kollega hos
LO Hovedstaden. Mikkel skal overtage
Rasmus Gunnarsons arbejde med
lokalpolitik herunder LOkaludvalgene,
arbejdet med 1. maj og arbejdet med
organiseringsnetværkene.
Mikkel er nyvalgt byrådsmedlem (A) i
Gribskov kommune - og har tidligere
arbejdet som arbejdsmiljøpolitisk
konsulent i forbundshuset hos 3F.

Samtidig rykker Rasmus netop til
forbundshuset hos 3F, hvor han skal
arbejde som uddannelseskonsulent. Vi
kommer til at savne Rasmus og ønsker
ham alt godt fremover.
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