Magistraten

Punkt 9.

Nyt rådgivende udvalg for beskæftigelsesindsatsen
2014-40011
Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der i henhold til Lov om kommunernes styrelse §
17, stk. 4 nedsættes et rådgivende udvalg vedrørende beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune.
Beskæftigelsesudvalget peger på et ønske om, at der indgår flere private
arbejdsgivere/arbejdsgiverrepræsentanter i udvalget. Endvidere inviteres Erhverv NordDanmark og
VEU-uddannelserne til at indgå i udvalget.
Beslutning:
Anbefales.
Thomas Kastrup-Larsen og Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Med beskæftigelsesreformen nedlægges de lokale beskæftigelsesråd, som erstattes af nye regionale arbejdsmarkedsråd, hvor det forventes, at ét regionalt råd skal dække Region Nordjylland.
Jobcenter Aalborg har haft stor nytte af indspil fra og dialogen med Det Lokale Beskæftigelsesråd i Aalborg
Kommune og vurderer, at der fortsat bør være et lokalt forankret råd, der kan rådgive jobcentret, Beskæftigelsesudvalget og byrådet om indsatsen.
I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4 har der hidtil været nedsat et aktiveringsudvalg, der
har rådgivet om beskæftigelsesforanstaltninger i Aalborg Kommune. Aktiveringsudvalget består af 3 medlemmer fra DA og 3 medlemmer fra LO samt repræsentanter for Jobcenter Aalborg.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vurderer, at der fremover skal være ét lokalt nedsat råd, som har en
sammensætning og opgaveportefølje, der svarer til Det Lokale Beskæftigelsesråd.
LO i Aalborg har fremsendt et indspil i forhold til et nyt kommende råd.
DA har tilkendegivet, at DAs fokus fremover vil være på de nye regionale arbejdsmarkedsråd, og at DA ikke
vil gå ind i forhold til udpegning med videre til kommunalt nedsatte råd. Meldingen fra DA er, at jobcentret
lokalt kan kontakte virksomhedsrepræsentanter i forhold til deltagelse i et rådgivende udvalg. Det skal understreges, at DA vurderer, at lokale råd er en god idé.
Det indstilles derfor, at der nedsættes et rådgivende udvalg med følgende kommissorium:
Formål og opgaver
Rådets opgave er at rådgive Beskæftigelsesudvalget, byrådet og Jobcenter Aalborg om beskæftigelsesindsatsen i Aalborg Kommune. Rådet skal være rådgivende i forhold til

beskæftigelsesplaner, herunder sammenhæng til det regionale arbejdsmarkedsråds fokusområder

implementering af ny lovgivning

strategier på udvalgte indsatsområder

aktiveringsindsatsen

status for og opfølgning på indsatsen

opfølgning på virksomhedsplaceringer.
Rådet kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov.
Formand for udvalget er en repræsentant for enten arbejdstagere eller arbejdsgivere.
Medlemmer
Der foreslås følgende medlemssammensætning:
3 medlemmer udpeget af LO
3 medlemmer, der repræsenterer virksomheder i Aalborg Kommune
1 medlem udpeget af FTF
1 medlem udpeget af AC
1 medlemmer udpeget af DH
1 medlem udpeget af PLO
1 medlem udpeget af Integrationsrådet
1 medlem udpeget af a-kasserne
1 medlem fra Business Aalborg
Rådmanden fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Jobcenterchefen
Konsulent fra Jobcenter Sekretariatet (sekretær).
Mødeform
Der forventes afholdt 4 møder årligt. Derudover kan der arrangeres temadage.
Sekretariatsfunktion varetages af Jobcenter Aalborg med indspil fra medlemmernes bagland.
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Drøftelse i aktiveringsudvalget d. 5. september 2014
Der var enighed om, at der bør være et rådgivende udvalg, og at repræsentationen bør minde om det nuværende lokale beskæftigelsesråd.
Drøftelse i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 30. oktober 2014
Der var enighed om, at det var en god idé med et rådgivende udvalg.
Der blev spurgt ind til begrundelsen for at nedjustere antallet af repræsentanter for DH. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har vurderet, at DH på lige fod med øvrige organisationer skal repræsenteres med en
repræsentant. Der var enighed om at evaluere rådets sammensætning og opgaver efter en periode.
Udvalget anbefalede, at der afsættes 500.000 kr. til nyskabende aktiviteter.
Det blev foreslået, at spørgsmål relateret til socio-økonomiske virksomheder, brug af frivillige i indsatsen og
placeringer på virksomheder skal være emner til drøftelse i udvalget.
Det blev foreslået, at der i udpegningen af medlemmer kan kigges på erhvervsklynger inden for vækstområder, ligesom en af de store boligforeninger kunne være en mulig repræsentant.
Med disse bemærkninger blev forslaget godkendt.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer, at der indenfor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens rammer kan afsættes
500.000 kr. til udvalget til etablering af forsøg med nyskabende initiativer finansieret af overførselsmidler.
Forvaltningen er enig i, at spørgsmål vedrørende socio-økonomisk virksomhed, brug af frivillige i indsatsen
og placeringer på virksomheder vil være emner, der skal drøftes i rådet.
Endvidere vil forvaltningen kigge bredt i forhold til udpegning af medlemmer af rådet.
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