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Punkt 6.

Drøftelse af høring vedrørende Erhvervsstrategi 2019 - 2022
2018-092470
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse høring
vedrørende udkast til erhvervsstrategi 2019 - 2022
Familie- og Socialudvalget behandler ligeledes indstillingen på møde den 14.12.18
Beslutning:
Drøftet og anbefalet.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Erhvervsråd har udarbejdet et nyt udkast til erhvervsstrategi, der skal fungere som kommunens
politik på erhvervsområdet og som prioriteringsværktøj for Erhvervsrådet i årene 2019 – 2022.
Udkastet er nu sendt i høring, og som bilag er vedlagt dels sagsbeskrivelse fra Business Aalborg og dels
udkast til erhvervsstrategi 2019 – 2022.
Der er i erhvervsstrategien et særskilt fokus på jobskabelse, og der er opstillet et mål om at der i 2030 skal
være 20.000 flere jobs i Aalborg Kommune.
Desuden er der fokus på at styrke samarbejdet mellem de relevante parter og arbejde med kompetenceløft
på hele paletten fra folkeskole, ufaglærte, faglærte til de videregående uddannelser. Konkret vil der blive
arbejdet med følgende indsatser:
 Aalborg Alliancen med fokus på at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder og
nedbringe ledigheden i Aalborg Kommune.
 Sikre flere faglærte, herunder opkvalificering af ufaglærte, og flere unge, der vælger de rigtige
erhvervsuddannelser.
 Bygge bro mellem nyuddannede og virksomheder (særligt SMV´er) gennem studiejobs, praktik,
projektsamarbejde, vækstpiloter mv.
 Livslang læring og efter/videreuddannelse af hele arbejdsstyrken.
Det fremhæves i strategien, at man vil arbejde for at styrke Jobcenter Aalborgs rolle som
rekrutteringspartner.
Det er Job- og Ydelsesafdelingens vurdering, at strategiens fokus på jobskabelse og udnyttelse af de
kompetencer, der er i Aalborg Kommune, er positivt, og stemmer godt overens med de emner, der arbejdes
med i jobcentret. Jobcenter Aalborg har et godt løbende samarbejde med Business Aalborg i forhold til disse
områder, og ser frem til at dette fortsætter i de kommende år.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bemærker, at det er vigtigt, at erhvervsstrategien har fokus på hele
Aalborg Kommune, og ikke kun fokuserer på Aalborg som by. Man kan således godt få det indtryk, at
erhvervsstrategiens hovedfokus er på byen Aalborg frem for hele Aalborg Kommune. Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen finder det vigtigt, at den positive udvikling, der lægges op til i
erhvervsstrategien, kommer hele Aalborg Kommune til gode, og gør opmærksom på, at der også i
områderne uden for Aalborg by er ledig arbejdskraft, som bør komme i spil i forhold til skabelsen af nye jobs.
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Bilag:
Erhvervsstrategi 2019-2022 – 'Aalborg bygger bro'
Aalborg bygger bro - Erhvervsstrategi 2019-2022

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 13.12.2018
kl. 11.00

Side 3 af 3

