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2013-23433
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering en status for
indsatsen ved Jobcenter Aalborg pr. september 2017.
Beslutning:
Til orientering.
Mariann Nørgaard, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Jobcenter Aalborg har udarbejdet en status for beskæftigelsesplanen for 2017 suppleret med udvalgte
nøgletal og en opgørelse af effekterne af indsatsen i 2016.
Statussen viser at:
 Det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse er fra maj 2016 til maj 2017 faldet med 2,2 %
svarende til 563 fuldtidspersoner.
 Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er i 1. halvår 2017 større end i 1. halvår 2016, hvilket
medfører et øget tab på beskæftigelsestilskuddet.
 Antallet af forsikrede ledige er i de første fire måneder af 2017 faldet i forhold til samme periode i 2016,
men i maj og juni 2017 er der flere på A-dagpenge end i samme måneder i 2016.
 Antallet af borgere på uddannelseshjælp og kontanthjælp ligger i 1. halvår 2017 markant lavere end 1.
halvår 2016, hvilket hænger sammen med indfasningen af integrationsydelse. Sammenlignet med 6byerne har Aalborg et mindre fald i antal fuldtidspersoner på uddannelseshjælp og kontanthjælp, men
har til gengæld en lavere stigning i antallet af borgere på integrationsydelse.
 Antallet af langtidsledige er pr. maj 2017 17,5 % lavere end pr. maj 2016, og faldet i Aalborg er større
end hos 6-byerne (bortset fra Esbjerg) og i hele landet.
 Antallet af borgere på sygedagpenge er faldet i de første 5 måneder af 2017 ift. 2016, mens antallet af
fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb ligger relativt stabilt.
 Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet er i 1. halvår af 2017 steget ift. 1. halvår af 2016,
hvilket skyldes, at der er flere borgere i ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob, mens færre
borgere er på førtidspension.
 Andelen af flygtninge, der bliver selvforsørgende er efter 1. år er 2,4 %, mens det efter 2. år er 20,8 %.
 Samarbejdsgraden med virksomhederne ligger i perioden januar – juni 2017 0,8 procentpoint højere end
i samme periode i 2016, mens antallet af aktiveringsforløb i private virksomheder ligger lidt over niveauet
i 2016.
Der er udarbejdet effektopgørelser for aktiveringsforløb afsluttet i 2016. Opgørelserne viser, at i alt 16.187
borgere (alle målgrupper) deltog i aktivering i 2016. Målt fire måneder efter gennemført aktivering var 5.577
borgere ikke på offentlig ydelse (20,5 %), 1.527 borgere var påbegyndt en uddannelse (9,4 %) og 479
borgere var kommet i fleksjob (3,0 %). Samlet var 34,5 % ikke længere tilknyttet Jobcenter Aalborg.
Opgørelserne af effekter viser også, at privat og offentlig virksomhedstilbud på tværs af målgrupper er de
mest effektive aktiveringsredskaber, ligesom der er gode effekter af nytteaktivering.
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