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Beskæftigelsesplan 2017
2016-023289
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget
godkender
at
at

Udkast til beskæftigelsesplan for 2017 sendes i høring
Beskæftigelsesudvalget beslutter, hvor beskæftigelsesplanen skal sendes i høring

Beslutning:
Godkendt med indarbejdelse af enkelte bemærkninger, samt at Beskæftigelsesplanen sendes i høring,
herunder også i de politiske partigrupper i Aalborg Byråd.
Mariann Nørgaard var fraværende

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 27.09.2016
kl. 09.00

Side 1 af 3

Beskæftigelsesudvalget
Sagsbeskrivelse
Jobcenter Aalborgs vigtigste opgaver er at hjælpe ledige, sygemeldte og borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse, og at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, som de har behov for.
Jobcentret arbejder således for at borgerne har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet,
således at mangel på arbejdskraft kan forebygges og borgere bliver selvforsørgende.
Der opleves i øjeblikket en generelt positiv udvikling på arbejdsmarkedet, hvilket giver både muligheder og
udfordringer for jobcentret. Muligheder fordi der er gang i samfundsøkonomien, og udfordringer, da de ledige
ikke altid har de kvalifikationer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Jobcentret har i udkastet taget udgangspunkt i de forventninger til udviklingen på arbejdsmarkedet, der er beskrevet i FremKom3-rapporterne.
I udkastet til beskæftigelsesplan for 2017 gives Jobcenter Aalborgs bud på udfordringerne i Aalborg Kommune, og hvordan jobcentret i samarbejde med de relevante samarbejdsparter planlægger at håndtere dem.
Der kan i 2017 især peges på følgende udfordringer:
 Der er for mange unge på offentlig forsørgelse.
 Dimittendledigheden.
 Der er et stigende antal borgere på kontanthjælp.
 Langtidsledigheden er stigende.
 Integration af flygtninge.
Det ændrer dog ikke på, at der inden for alle ydelsesområder skal gøres en indsats med henblik på at reducere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Udgangspunktet for beskæftigelsesplanen er, at indsatsen
ved Jobcenter Aalborg generelt viser gode resultater. Således er andelen af borgere, som er tilknyttet jobcentret lavere end hvad der forventes ud fra rammevilkårene i beregningsmodellen bag besparelsespotentialet på jobindsats.dk. I den seneste opgørelse forventedes 18,4 % af befolkningen i Aalborg Kommune at
være på offentlig forsørgelse, mens resultatet var 16,7 %, svarende til at 2.354 fuldtidspersoner færre var på
offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene i Aalborg Kommune.

Tidsplan:
27. september
Oktober
9. november
22. november
12. december
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Høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Erhvervsrådet, Integrationsrådet,
Handicaprådet, Jobcenter Aalborgs AMU m.fl.
Forvaltningsledelsen
Beskæftigelsesudvalget
Magistraten
Byrådet
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Bilag:
Beskæftigelsesplan 2017.docx
Faktaark - bilag til beskæftigelsesplan 2017.docx
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