Ønsker - til udvidelse/omplacering af driften - budget 2016-2019
Koncern - Aalborg Kommune

Serviceudgift og det budgetgaranterede område (BF, FB
og ÆH)

Driftsønske nr. X

Socialøkonomisk virksomhed i Aalborg Kommune

Beløb i 1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

Udgifter BF,
service

600

600

600

600

Udgifter ÆH,
service

(-300*)

(-300*)

(-300*)

(-300*)

-300

-300

-300

-300

Udgifter FB,
budgetgaranteret

300
Netto
300
300
300
*ÆH har allerede indregnet de 300.000 kr. i handleplanen på Handicapområdet, som bl.a. har
fokus på fremme af socialøkonomisk virksomhed.
Baggrund:
Som led i Aalborg Kommunes Erhvervsplan 2015-2018 er målsætningen at skabe 5.000 flere
arbejdspladser. I Erhvervsplanen indgår en særlig indsats for socialøkonomiske virksomheder,
hvor Aalborg Kommune som del af sin erhvervsservice til virksomheder vil understøtte væksten i
antallet af levedygtige socialøkonomiske virksomheder med erhvervsdrift som det bærende
grundlag. Socialøkonomiske virksomheder skal være en del erhvervsudviklingen, der på kort sigt
skaber jobs til personer med funktionsnedsættelser, og på længere sigt skaber øget omsætning og
vækst ved udvikling af nye forretningsområder.
Forslag om særlig indsats:
Med henblik på, at Aalborg Kommune kan yde en særlig indsats for at understøtte væksten i
levedygtige socialøkonomiske virksomheder etableres indsats, hvor der i regi af Business Aalborg
ansættes én virksomhedskonsulent på fuld tid til at levere målrettet rådgivning, vejledning og
løbende sparring om mulighederne for forretningsudvikling som socialøkonomisk virksomhed.
Konsulenten skal yde rådgivning mv. til private virksomheder.
Frem mod 2019 er det målsætningen at bringe en større andel af borgere med
funktionsnedsættelser i beskæftigelse i en socialøkonomisk virksomhed og dermed tættere på det
ordinære arbejdsmarked. Dette skal ske ved at etablere 100 nye socialøkonomiske jobs til
personer med behov for et skånejob (førtidspensionister ansat med løntilskud) eller et fleksjob.
Delmålet er, at der årligt skal være en tilvækst i antallet af socialøkonomiske arbejdspladser og at
antallet af socialøkonomiske arbejdspladser i Aalborg Kommune som minimum ligger på niveau
med de øvrige kommuner i 6by-samarbejdet.
Forsøgsprojektet kombineres med en ansøgning om regionale midler til at udvikle den
socialøkonomiske indsats. De regionale midler forventes at geare indsatsen med yderligere én
medarbejder. Med regionale midler følger en opgave med at yde råd og vejledning om etablering
af socialøkonomisk virksomhed i region Nordjylland.

For at kunne lykkes med indsatsen er der behov for at arbejde tæt sammen på tværs af Aalborg
Kommunes forvaltninger. Et samarbejde, der styrkes ved udarbejdelse af fælles målsætninger for
indsatsen og udarbejdelse af en kommunal handlingsplan, der understøtter et velfungerende og
effektivt samarbejde på tværs af forvaltningerne. Målsætninger og handleplan udarbejdes inden
udgangen af 2015.
Økonomiske konsekvenser
Via socialøkonomiske arbejdspladser vil flere borgere opnå en meningsfuld beskæftigelse, hvilket
bidrager til at forøge den enkelte borgers livskvalitet og generelle helbredstilstand.
Ved ansættelse af flere borgere i skånejob og fleksjob vil der være en besparelse for Aalborg
Kommune. I de økonomiske forudsætninger er der ikke regnet med fuldt gennemslag i 2016. Det
er forventningen, at der etableres socioøkonomiske arbejdspladser svarende til 20 årspladser i
2016, som forventes fordelt med 8 skånejob og 12 fleksjob.
Det medfører en besparelse i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på 0,4 mill. kr. på
forsørgelsesområdet, idet etableringen af fleksjob giver mulighed for hjemtagelse af mere statslig
refusion. Ved etablering af skånejob er der til gengæld en udgift i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen svarende til 0,1 mill. kr. Samlet er der således en besparelse i
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på netto 0,3 mill. kr.
I Ældre- og Handicapforvaltningen vil der være en besparelse på 0,3 mill. kr. på dagtilbudsområdet
som del af handleplanen på handicapområdet i form af færre pladser til beskyttet beskæftigelse.
Der er ikke indregnet en akkumuleret besparelse i overslagsår, da der er en reel usikkerhed
forbundet med forsøgsprojektet, idet socioøkonomiske virksomheder skal være økonomisk
bæredygtige virksomheder uden offentligt tilskud.

