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SV: Høring vedr. Jobcenter Aalborgs udkast til strategi for samarbejde med virksomhederne

Kære Morten
Spændende læsning, som indeholder mange gode tanker og forslag. Og dejligt at se, at der tilsyneladende er ”et stort
økonomisk råderum for kommunale initiativer”…
Strategien som sådan forekommer helt rigtig. Skal jeg her i høringsvinduet give et bidrag til den konkrete indsats, vil det være,
at jobcentrene generelt sætter mere systematisk fokus på, at afholde midtvejsmøder på den arbejdsplads, hvor en ledig er i
løntilskud. Dels for at få rettet op på ting som ikke går som det skal, dels for at understrege jobperspektivet. Svagere,
indadvendte ledige evner måske ikke altid at få den travle chef i tale, og hvis forløbet er startet lidt skævt, som det desværre gør
nogle gange, tager chefen kun sjældent initiativ til at rette op på det, men drager enten den fejlagtige konklusion, at man ikke
frem over vil bruge løntilskudsordningen, eller den måske ligeså fejlagtige konklusion, at den ledige er uduelig.
Efter min opfattelse vil en midtvejsevaluering med deltagelse fra jobcenter eller anden aktør kunne medvirke til at fremme
succesraten på løntilskudsjob, både i privat og i offentligt regi, ligesom det vil være en helt konkret måde, at styrke jobcentrets
virksomhedskontakt på.
Mange hilsner
Stig Magnussen
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Emne: Høring vedr. Jobcenter Aalborgs udkast til strategi for samarbejde med virksomhederne

Til

Erhvervsrådet
Det Lokale Beskæftigelsesråd
LO
DA
Aktiveringsudvalget
Håndværkerforeningen

Beskæftigelsesudvalget har i dag behandlet Jobcenter Aalborgs udkast til strategi for samarbejdet med virksomhederne og
godkendt, at strategien sendes i høring.
Ud over selve strategien er der udarbejdet et notat, hvor de initiativer, som jobcentret pt. forventer at iværksætte for at
udmønte strategien, er beskrevet.
Når udkastet har været i høring, skal det videre til 2. behandling i Beskæftigelsesudvalget og derefter til godkendelse i byrådet.
Vi vil derfor gerne have bemærkninger fra jer til udkastet senest fredag d. 1. november 2013. Bemærkninger bedes sendt til
Morten Erbs, me-jobcenter@aalborg.dk
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Morten Erbs
Konsulent
Tlf.: 99 31 25 38
Aalborg Kommune
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Jobcenter Sekretariatet
Sønderbro 12
9000 Aalborg
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