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Sagsbeskrivelse
Job- og Ydelsesafdelingen har udarbejdet en status for målene i beskæftigelsesplanen for 2018. I statussen
sammenlignes resultaterne for Aalborg Kommune også med resultaterne for henholdsvis de øvrige 6-byer
og hele landet.
Overordnet viser statussen, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse falder – i perioden januar – august
2018 er antallet gennemsnitligt faldet med 0,4 % ift. samme periode i 2017. Faldet er dog mindre end for de
fleste af 6-byerne og hele landet, men Aalborg har fortsat den laveste andel af arbejdsstyrken på offentlig
forsørgelse blandt 6-byerne (bortset fra København).
Blandt de øvrige resultater kan fremhæves:
 Effekterne af den virksomhedsvendte indsats er i 1. kvartal 2018 steget.
 Effekterne af ordinær uddannelse/kurser er steget i 1. kvartal 2018, men ligger dog lavere end i 1.
kvartal 2017.
 Pr. uge 44 2018 er der i 2018 gennemført 675 formidlinger af ordinære job til borgere, der indtil da
modtog offentlig forsørgelse.
 Andelen af de aktiverede, der deltager i ordinær uddannelse, er steget med 3,0 procentpoint (3. kvartal
2018 ift. 3. kvartal 2017).
 Antallet af forsikrede ledige er pr. august 2018 5,8 % højere end i august 2017, hvilket vurderes at
hænge sammen med tilgang af dimittender. Alle 6-byer og hele landet har en bedre udvikling end
Aalborg.
 Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er fortsat stigende, hvilket medfører et øget tab på
beskæftigelsestilskuddet. Årsagen er primært det store antal ledige dimittender, der hvert år kommer
fra uddannelsesinstitutionerne.
 Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldende (med 5,9 % i september 2018 ift. september 2017).
Blandt 6-byerne har Aarhus et mindre fald, og på landsplan er faldet større.
 Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet (med 6,3 % i september 2018 ift. september 2017),
hvilket er mere end på landsplan og det næststørste fald blandt 6-byerne.
 Antallet af borgere på sygedagpenge og i jobafklaring (under ét) er pr. september 2018 faldet med 2,9
% ift. september 2017, hvilket er bedre end for 6-byerne (bortset fra Aarhus) og hele landet.
 Antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet (ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og
førtidspension) er steget med 2,5 %. Andelen af borgere på kanten af arbejdsmarkedet er dog fortsat
markant lavere i Aalborg end i 6-byerne (bortset fra København) og hele landet.
 På integrationsområdet er 53,8 % udsluset til arbejde eller uddannelse efter 3 år, hvilket er bedre end
målet om 50 %. Også målet om udslusning af 25 % efter 2 år er opfyldt, mens målet vedrørende
udslusning efter 1 og efter 2 år for kvinder ikke er opfyldt.
 Antallet af borgere på integrationsydelse er i september 2018 faldet med 20,9 % i forhold til september
2017. Det er på niveau med Aarhus og bedre end Odense, mens København har en stigning.
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