> Fra: Per Clausen
> Sendt: 15. november 2018 10:22
> Til: Mai-Britt Iversen <MBI-byraad@aalborg.dk>; Arne Lund Kristensen <alk-fb@aalborg.dk>
> Emne: Kære Mai-Britt og Arne

> Kære Mai-Britt og Arne
>
> I Enhedslisten har vi diskuteret forslaget til Beskæftigelsesplan, de indsendte høringssvar og det svar, vi har
fået på vores. Vi synes, at planen på mange områder er rigtig god. Vi har dog stadig nogen få ændringsforslag,
som vi overvejer at stille i byrådet. Vi synes imidlertid, det ville rimeligt, at Beskæftigelsesudvalget får
mulighed for at forholde sig til dem. Derfor vil bede jer om at sørge for, at udvalget får mulighed for at inddrage
dem i sin behandling af planen på sit møde den 20. november.
>
> Vi har følgende forslag:
> På side 4 ændres første sætning i punkt 1 til. “I en tid med mangel på arbejdskraft inden for nogle branche
samtidig med, at der er arbejdsløse, som har svært ved at komme i arbejde....”
> På side 4 i punkt 3 udgår “Envidere skal der være fokus på bekæmpelse af social bedrageri o
fejludbetalinger.”
> På side 11 punkt 4.2.5. Tilføjes. “Der skal dog altid foretages en konkret vurdering af, hvilke tilbud, som e
mest relevante for i forhold til at bringe borgeren i ordinær beskæftigelse og skabe de bedst mulige betingelser
for at denne tilknytning kan bevares på langt sigt.”
> På side 16 ændres 2. afsnit i 5.2.1 til. “Det er dog vigtigt, at foretage en konkret vurdering i forhold til all
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.”
> 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) Vi foreslår, at der indsættes en ny pind i dette afsnit:
> Flere praktikpladser og en indsats for at etablere en egentlig praktikpladsgaranti
> Den samlede vurdering er dog, at vi godt kan stemme for planen
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