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Til Jobcenter Aalborg
Aalborg Universitet modtog den 25. oktober nedenstående henvendelse med Jobcenter Aalborgs udkast til
strategi for samarbejdet med virksomhederne.
Her er bemærkninger fra Aalborg Universitet til Jobcenter Aalborgs udkast til strategi for samarbejde med
virksomhederne:
Det er først og fremmest godt at se en strategisk tænkning for jobcentrets samarbejde med virksomhederne,
hvor der både er tænkt i flaskehalsbekæmpelse, virksomhedsservicering ift rekruttering og fastholdelse og
virksomhedernes rolle i forhold til at få ledige som har det svært på arbejdsmarkedet i beskæftigelse.
Dette er et vigtigt signal, både: 1) Set i lyset af de seneste mange års stærke fokusering på øget
arbejdsudbud/beskæftigelse (massering af udbudssiden, så klarer markedet resten selv) på bekostning af
tidligere former for virksomhedsservicering og flaskehalsproblemer (matchning af udbud og efterspørgsel) og 2)
Den kritik der ofte har været fremført mod netop kommunernes manglende vilje/evne hertil.
På den måde fremstår strategiplanen som et vigtigt indspark for at opruste arbejdsmarkedspolitisk tænkning og
få sat nogle mere ambitiøse mål ind for virksomhedssamarbejdet.
Der er også indeholdt flere gode initiativer til at understøtte en sådan strategi, fx. opprioritering af
virksomhedsservicering i forhold til den bedst mulige jobbesættelse, vidensopbygning og -anvendelse,
oprustning af medarbejderkompetencer på området, tværgående tænkning og handling på tværs af funktioner i
kommunen, oprettelse af virksomhedscentre, understøtning af uddannelse i virksomhederne (herunder
jobrotation), mv.
Skal der kritisk peges på mangler, så må det være kommunens/jobcentrets samarbejde med "eksterne" aktører.
Dette er noget udflydende beskrevet og vel næppe heller komplet. Det handler for eksempel om hvordan der
sammen med uddannelsesinstitutionerne sammen kan etableres netværk i virksomhedsserviceringen. Dette er
noget tyndt beskrevet. Det kan også undre, at VEU-centrene som en koordineret indgang til virksomhederne slet
ikke er omtalt. Også en bredere erhvervspolitisk tænkning eller vækstdagsorden kunne medtages, fx i relation til
samarbejde med vækstforum, som slet ikke er nævnt.
Men generelt set er strategien et tiltrængt og vigtigt signal om at opprioritere den arbejdsmarkedspolitiske
indsats i kommunalt regi.
Med venlig hilsen
Niels Dahl Thellufsen
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Hej Niels.

Denne sag fremsendes til jer fra universitetets hovedpostkasse.
Med venlig hilsen
ESDH-sekretariatet
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Til Aalborg Erhvervsråd
Jobcenter Aalborg har udarbejdet et udkast til strategi for samarbejdet med virksomhederne, som nu 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.
Jobcentret vil derfor gerne have bemærkninger fra jer til udkastet senest onsdag d. 6. november kl. 14.00.
Bemærkninger bedes sendt til Morten Erbs, me-jobcenter@aalborg.dk
Venlig hilsen
Lene Lykkegaard
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