#BREVFLET#
Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel

Til
Kopi til
Fra
Sagsnr./Dok.nr.

Magistraten & Byrådet
Indtast Kopi til
Job- og Ydelsesafdelingen
2018-031933 / 2018-031933-45

Job- og Ydelsessekretariatet
Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen
Sønderbro 12
9000 Aalborg
Init.: ME

19-11-2018

Bemærkninger til ændringsforslag fra Enhedslisten
Enhedslisten har udarbejdet en række ændringsforslag til udkastet til beskæftigelsesplan for
2019, som Enhedslisten overvejer at stille til byrådets behandling af udkastet til
beskæftigelsesplan. Enhedslisten har fremsendt forslagene til brug for
beskæftigelsesudvalgets behandling af beskæftigelsesplanen d. 20. november 2018.
Beskæftigelsesudvalget har på mødet d. 20. november 2018 drøftet ændringsforslagene, og
nedenfor gives udvalgets bemærkninger hertil.
På side 4 ændres første sætning i punkt 1 til. “I en tid med mangel på arbejdskraft inden for
nogle brancher samtidig med, at der er arbejdsløse, som har svært ved at komme i arbejde. ”
Beskæftigelsesudvalget er enig i ændringsforslaget. Ny formulering:
I en tid med mangel på arbejdskraft inden for nogle brancher samtidig med, at der er
arbejdsløse, som har svært ved at komme i arbejde, er det et succeskriterie for Job- og
Ydelsesafdelingen, at de ledige bringes i spil til de ledige stillinger på virksomhederne.
På side 4 i punkt 3 udgår “Endvidere skal der være fokus på bekæmpelse af social bedrageri
og fejludbetalinger. ”
Kerneopgaverne dækker hele Job- og Ydelsesafdelingen, og desuden er bekæmpelse af
socialt bedrageri og fejludbetalinger er et af beskæftigelsesministerens mål for 2019. Derfor
fastholdes formuleringen.
På side 11 punkt 4.2.5. Tilføjes. “Der skal dog altid foretages en konkret vurdering af, hvilke
tilbud, som er mest relevante i forhold til at bringe borgeren i ordinær beskæftigelse og skabe
de bedst mulige betingelser for at denne tilknytning kan bevares på langt sigt. ”
Beskæftigelsesudvalget er enig i tilføjelsen.
På side 16 ændres 2. afsnit i 5.2.1 til. “Det er dog vigtigt at foretage en konkret vurdering i
forhold til alle ledige for at sikre, at der gives de tilbud, som giver den største sandsynlighed for
ansættelse i et ordinært job og en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. ”
Beskæftigelsesudvalget er enig i ændringsforslaget.

På side 24 udgår i punkt 6.3.3 pinden nytteaktivering. Alternativ kunne man præcisere den til
følgende: Nytteaktivering (der dog kun bruges i helt særlige tilfælde).
Beskæftigelsesudvalget ønsker at fastholde den nuværende formulering vedr. nytteaktivering.

Vi foreslår, at der indsættes en ny pind i dette afsnit:
Flere praktikpladser og en indsats for at etablere en egentlig praktikpladsgaranti.
Beskæftigelsesudvalget er enig i tilføjelsen af en pind vedr. praktikpladser, men ønsker den
formuleret som ”flere praktikpladser”, da etablering af en egentlig praktikpladsgaranti ligger
uden for Job- og Ydelsesafdelingens kompetenceområde.
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