Magistraten

Punkt 13.

Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg
2015-029726
Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Aalborg.
Lasse Frimand Jensen og Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Jobcenter Aalborgs vigtigste opgaver er at hjælpe ledige i job og at hjælpe virksomheder med at få den arbejdskraft, de har behov for. Jobcentret arbejder således for, at de ledige har de kvalifikationer, der efterspørges, og at forebygge mangel på arbejdskraft. De positive konjunkturer kombineret med en stor afgang
fra arbejdsmarkedet giver udfordringer ift. at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet, og i nogle sektorer kan der allerede nu konstateres begyndende flaskehalse.
Jobcenter Aalborg udarbejder årligt en beskæftigelsesplan, der beskriver udfordringerne for beskæftigelsesindsatsen, de forventede initiativer og opstiller mål for indsatsen. De indsatser, der fremgår af beskæftigelsesplanen, svarer til de pt. kendte indsatser. Jobcentret følger naturligvis udviklingen løbende, og der kan
derfor i løbet af 2016 opstå behov for at foretager justeringer i indsatserne.
Udfordringerne i 2016 vurderes primært at være:
 Der er for mange ledige dimittender.
 Der er for mange, der mister dagpengeretten.
 Der er for mange unge på offentlig forsørgelse.
 Udviklingen på sygedagpengeområdet skal vendes.
 Jobcenter Aalborg er i gang med et kulturskifte, der skal sikre, at en virksomhedsrettet indsats bliver det
naturlige førstevalg i indsatsen. I 2016 skal der arbejdes på at fastholde og videreudvikle den virksomhedsvendte indsats.
Det er Jobcenter Aalborgs vurdering, at udgangspunktet for at nå gode resultater i 2016 i kraft af det begyndende opsving er til stede. Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er endvidere, at beskæftigelsesindsatsen i sig selv ikke kan skabe nye job, men kan opkvalificere ledige, hjælpe ledige ud i ubesatte stillinger, og
medvirke til at fastholde sygemeldte i deres job. Desuden forudsætter implementeringen af beskæftigelsesplanen et bredt samarbejde med alle relevante parter i Aalborg Kommune for at kunne nå planens mål. Det
gælder ikke mindst arbejdsmarkedets parter, a-kasser, uddannelsesinstitutioner, Aalborg Universitet, UCN,
virksomheder, Business Aalborg, m.fl.
Efter drøftelse i Beskæftigelsesudvalget i september 2015, har beskæftigelsesplanen været sendt til høring
hos Erhvervsrådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, Handicaprådet og AMU-Jobcenter.
Beskæftigelsesplanen er efterfølgende godkendt af Beskæftigelsesudvalget med de justeringer, som høringssvarene har givet anledning til.
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Bilag:
Beskæftigelsesplan 2016.DOCX

Magistraten

Møde den 30.11.2015
kl. 08.30

Side 3 af 3

