Beskæftigelsesudvalget

Punkt 5.

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg pr. september 2016
2013-23433
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering en status for
indsatsen ved Jobcenter Aalborg pr. september 2016.
Beslutning:
Til orientering.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Jobcenter Aalborg har udarbejdet vedlagte statistik for indsatsen. Formålet er at give et samlet overblik over
udviklingen for jobcentrets ydelsesområder samt følge op på målene i beskæftigelsesplanen for 2016.
Statistikken viser, at der er en positiv udvikling på nogle områder, mens der på andre områder er en række
udfordringer. De væsentligste resultater er:
 Der er 2.354 fuldtidspersoner færre på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene i
modelberegningen af besparelsespotentialet.
 Antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er fra juni 2015 til juni 2016 faldet med 4,0 %.
 Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland ligger fortsat på et højere niveau i 2016 end i
2015, hvorfor Aalborgs tab på beskæftigelsestilskuddet er stigende.
 Antallet af forsikrede ledige er faldet markant i 2016 frem til juli, hvor dimittender skaber en stigning i
ledigheden.
 Antallet af borgere på uddannelseshjælp er steget i 2016.
 Tilgangen til førtidspension falder fortsat.
 Faldet i ledigheden er ikke slået igennem for de langtidsledige, hvor antallet er stigende.
 Der er en positiv udvikling i samarbejdsgraden med private virksomheder og i antallet af aktiveringsforløb i private virksomheder.
 Antallet af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb over 26 uger er faldende.
 Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er steget i 2016, mens antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ligger på niveau med ultimo 2015.
På en flere områder er der i lyset af resultaterne taget en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre
udviklingen:
 Der er i efteråret 2015 iværksat en handlingsplan for at nedbringe antallet af forsikrede ledige, og
det er forventningen, at den vil reducere udgifterne til forsørgelse af forsikrede ledige med 16 mio.
kr. i 2016.
 Fokus på brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne.
 Jobcenter Aalborg vil øge aktiveringsgraden for jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 Jobcenter Aalborg har styrket den virksomhedsvendte indsats, og det kan allerede ses, at antallet af
placeringer i de private virksomheder stiger. Da en privat virksomhedsplacering erfaringsmæssigt er
et af de mest effektive redskaber forventes det bredt at forbedre resultaterne på længere sigt. Og
investeringsmodellen på området i budget 2016 vil yderligere forstærke denne effekt.
Jobcentret følger fortsat udviklingen og de igangsatte initiativer nøje.
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