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Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af handleplan for beskæftigelsesindsatsen i forlængelse af coronaepidemien
2020-027363
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplanen for
beskæftigelsesindsatsen i forlængelse af corona-epidemien.
Beslutning:
Godkendt.
Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der afsøges muligheder for etablering af forløb med fokus på faglig mobilitet
af akademikere til brancher med brug for arbejdskraft.
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Sagsbeskrivelse
Beskæftigelsesplanen for Aalborg Kommune blev godkendt af byrådet i februar 2020, mens der fortsat var
udsigt til at konjunkturerne ville være stabile i 2020. Medio marts 2020 blev der på grund af corona-epidemien lukket ned for al ikke kritisk samfundsaktivitet. Generelt var der før nedlukningen fremgang at spore i
flere at de mål som er sat i beskæftigelsesplanen. Antallet af samtaler var over måltallet på området og der
var fremgang at spore i forhold til antallet af rekrutteringer, etablering af småjobs og antallet af afsluttede
sager. Det er målet med handleplanen at den skal bidrage til at beskæftigelsesindsatsen kommer tilbage i
det positive udviklingsspor.
Det er samtidig ønsket med udkastet til handleplanen at invitere interessenter og samarbejdspartnere til at
komme med forslag til udvikling af beskæftigelsesindsatserne. Det er bl.a. ønsket at temadagen d. 10. juni
kan bidrage til at konkretisere nye forslag til initiativer.
Siden nedlukningen på grund af corona-epidemien er ledigheden i Aalborg Kommune steget med 30 % for
de forsikrede ledige og 31 % for de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, som er de to grupper,
der er mest berørt af corona-epidemien, jf. tabel 1. Desuden var ca. 5.700 privatansatte pr. 11. maj 2020
sendt hjem på lønkompensation.
Tabel 1: Udvikling for øvrige ydelser
12. marts
2020 (dag 0)
Forsikrede ledige

14. maj 2020

Udvikling

5.278

6.844

29,7 %

787

914

16,1 %

2.559

2.530

-1,1 %

Uddannelsesparate uddannelseshjælps- og
overgangsydelsesmodtagere

871

1.145

31,5 %

Aktivitetsparate uddannelseshjælps- og
overgangsydelsesmodtagere

971

971

0,0 %

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager i
program

414

399

3,6 %

5661

664

17,3 %

Jobparate kontanthjælps- og
overgangsydelsesmodtagere
Aktivitetsparate kontanthjælps- og
overgangsydelsesmodtagere

Ledighedsydelse
Kilde: Momentum
Note:
1
Tallet er opgjort pr. 29. februar 2020

Selvom stigningen i ledigheden er aftaget i maj, er der mange store usikkerheder vedrørende den nærmeste
fremtid, blandt andet udløb af hjælpepakker, den videre genåbning af samfundet, ændrede indkøbs- og
forbrugsmønstre, turismen og hele oplevelsesøkonomien. Dette suppleret med, at alle primære
eksportmarkeder i høj grad også er berørt af epidemien og dermed forventet lavere efterspørgsel.
Business Aalborg har på baggrund af prognoser for dansk økonomi fra Det Økonomiske Råd beregnet det
potentielle jobtab i Aalborg Kommune ved udgangen af 2020. Et scenarie med 1 smittebølge estimeres i
Aalborg Kommune at give et jobtab på 3.127, mens et scenarie med to smittebølger estimeres at give et
jobtab på 4.300. Det bemærkes, at beregningerne er meget usikre, men de indikerer, at det må vurderes at
tage en rum tid, før beskæftigelsen i Aalborg Kommune er på niveau med tiden før corona-epidemien.
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For at bidrage til, at ledigheden ikke skal bide sig fast på et nyt højt niveau, er der derfor som supplement til
beskæftigelsesplanen udarbejdet et forslag til handleplan for indsatsen for de forsikrede ledige og de
uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp. Handleplanen beskriver, hvilken indsats, der gives til
de ledige nu og hvad indsatsen skal være.
Målet med handleplanen er hurtigst muligt at få de ledige ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse igen.
Forsikrede ledige
Da der d. 12. marts 2020 blev lukket ned for al ikke-kritisk samfundsaktivitet var der 5.278 forsikrede ledige
tilmeldt Jobcenter Aalborg. Pr. 12. maj 2020 er antallet af forsikrede ledige steget til 6.844 ledige svarende til
en stigning på 29,7 %. Stigningen i antallet af forsikrede ledige som følge af corona-epidemien kommer på et
tidspunkt på året, hvor der normalt ses et fald i ledigheden som følge af stigende aktivitet i samfundet.
Samtidigt kommer stigningen umiddelbart forud for den forventede tilgang af et stort antal dimittender fra
uddannelsesinstitutionerne. I 2019 steg antallet af dimittender fra ultimo maj til primo august med cirka
1.200. Situationen for de kommende dimittender forværres af, at dels var der i maj 2020 knap 600 flere
dimittender end i 2019 og dels at dimittendernes indtræden på arbejdsmarkedet som følge af coronaepidemien må vurderes at være vanskeligere i år. I nedenstående er der prioriteret særlige indsatser under
følgende overskrifter:
 Faglærte/ufaglærte
 HK-ere
 Højtuddannede dimittender
 Rekrutteringsindsatsen
 Samarbejdet med private aktører
 Opkvalificering og omskoling
Faglærte/ufaglærte
Gruppen af ledige ufaglærte og faglærte har en særlig udfordring i forhold til strukturel ledighed. Det er
desuden en gruppe af ledige, der er i risiko for langvarig ledighed og for at falde ud af dagpengesystemet, og
som har behov for en særlig indsats i forhold til omskoling og opkvalificering.
En stor del af de ufaglærte og faglærte er medlemmer af 3F, hvorfor der peges på et tættere samarbejde
mellem 3F og Jobcenteret om at løse disse udfordringer og den fælles opgave bedst muligt. Medio maj var
der cirka 1.240 ledige 3F’ere svarende til 18% af alle ledige.
Der ønskes etableret et fælles koordineret indsats med udgangspunkt i borgerperspektivet. Indsatsen skal
således ændres fra at foregå i to parallelle kontaktforløb – ét i a-kassen og ét i Jobcenteret – som det
overordnet set er i dag – til at ressourcerne samles i et fælles kontaktforløb med den ledige i centrum.
Den fælles koordinerede indsats kan indeholde fælles CV-samtaler, fælles afvikling af gruppemøder/stormøder, branchespecifikke møder og afklaringsforløb. Hertil kommer et styrket samarbejde omkring formidlinger. Det forventes, at en bedre kobling og koordinering af indsatserne mellem a-kassen og jobcenteret vil
understøtte og styrke den fælles opgave omkring formidling, afklaring, opkvalificering og omskoling af de
ufaglærte og faglærte ledige, som helhed og på individ niveau.
HK'ere
Mange administrative funktioner, som traditionelt er blevet varetaget af HK'ere, bliver i stigende grad
overtaget af andre faggrupper (fx akademikere), hvilket betyder stigende ledighed for HK'erne, herunder
risiko for langvarig ledighed og for at falde ud af dagpengesystemet. Medio maj var der cirka 700 ledige
HK'ere svarende til 10% af alle ledige.
Der er efterspørgsel efter arbejdskraft til SOSU-området og rengøringsområdet, og nogle af de ledige HK'ere
vil kunne omskoles til disse fag. Samtidig er der på grund af øget on-linesalg en række nye
arbejdsfunktioner, som nogle ledige HK'ere vil kunne opkvalificeres til.
Det er en gruppe af ledige, som endnu ikke er afdækket i forhold til opkvalificerings – og omskolingsbehov,
og der ønskes derfor udarbejdet en analyse af gruppens sammensætning og karakteristika forud for en
egentlig strategisk indsats. Jobcentret har været i dialog med Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord herom, og
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Arbejdsmarkedskontoret er indstillet på at lave en analyse af målgruppen, herunder pege på mulige
udviklingsspor. Analysen skal give fælles viden og danne afsæt for dialog mellem Jobcenteret og HK
omkring målgruppens behov for indsatser som jobrotation, løntilskud, omskoling og opkvalificering i forhold til
arbejdsmarkedets behov.
Højtuddannede dimittender
Dimittendudfordringen for de højtuddannede i Aalborg Kommune har gennem de senere år været tiltagende,
grundet stigning i antallet af nyledige dimittender og en efterspørgsel, der ikke har kunnet matche det
stigende udbud. Medio maj er der cirka 1.600 dimittender og hertil kommer yderligere ca. 900
højtuddannede ledige, der ikke er på dimittendsats. Endelig er der udsigt til en større tilgang af dimittender i
forbindelse med afslutning af uddannelse ultimo 1. halvår 2020.
Med den delvise nedlukning er der opstået ekstra udfordringer for de højtuddannede dimittender, da der må
forventes en yderligere nedgang i efterspørgslen og større usikkerhed på den umiddelbare fremtid på
arbejdsmarkedet.
Indsatsen for målgruppen er fortsat de tiltag, som blev besluttet i budget 2020 vedrørende dimittendløftet
samt øvrige indsatser i beskæftigelsesplanen. Det drejer sig om at der de første 13 uger skal være et
intensiveret forløb med ugentlige informationsmøder og workshops. Der er blandt andet fokus på at skabe
viden hos dimittenderne om hvad virksomhederne efterspørger, så de kan oversætte deres kompetencer til
virksomhedernes behov. Dimittender, der er ledige efter 13 uger, tilbydes som udgangspunkt en
virksomhedspraktik. Efter 6 måneders ledighed, vil der blive tilbudt både privat og offentlige løntilskud.
Dimittender med 1 års ledighed vil blive henvist til intensivt jobsøgningsforløb hos en ekstern aktør.
Målgruppen er karakteriseret ved særdeles stærke digitale kompetencer og kan derfor profitere af en større
digitalisering af den beskæftigelsesfremmende indsats. Jobcentret har i den seneste tid gjort sig positive
erfaringer med brugen af digitale redskaber og ser muligheder i at tilbyde et stærkere tilbud til målgruppen
baseret på disse platforme.
Hvis Jobhuset skal fortsætte med nuværende samtalefrekvens betyder det, at der skal afholdes 1.300
samtaler om ugen og stigende til forventet 1.600 samtaler om ugen efter sommerferien, når de
højuddannede dimittender bliver ledige.
Konkret vil der via online-webinarer, online-værksteder til CV og jobsøgninger samt vejledningsvideoer blive
arbejdet med større bredde og volumen i online-tilbuddet til de ledige. Samtidigt er det erfaringen, at
onlinesamtaler er mindst lige så effektive som samtaler ved personligt fremmøde.
I samarbejde med det aalborgensiske firma Myrup og Nyhauge får alle højtuddannede ledige adgang til et
omfattende online-vejledningsforløb i hele deres ledighedsperiode. Sammen med de øvrige digitale
værktøjer giver det mulighed for at fremrykke indsatsen yderligere på trods af et langt større antal ledige.
Rekrutteringsindsatsen
Rekrutteringsindsatsen blev styrket som en del af dimittendløftet for 2020. Virksomhedsservice blev
endvidere organisatorisk lagt sammen med indsatsen for dagpenge og jobparate i Jobhuset ved årsskiftet
2020.
På trods af corona-epidemien er det lykkedes at intensivere indsatsen over for virksomhederne både i og
uden for Aalborg Alliancen. Rekrutteringsenheden bliver i stigende omfang anvendt som rekrutteringspartner
af virksomhederne i Aalborg og resten af Nordjylland til gavn for de ledige og virksomhederne.
Under corona-epidemien har rekrutteringsenheden leveret op mod 100 nye medarbejdere til de øvrige
kommunale forvaltninger. Det foreslås at der etableres et mere formelt samarbejde om vikarformidling til
kommunens forvaltninger.
Virksomhedsservice har en særlig opgave i at skabe åbninger for dimittender på arbejdsmarkedet, herunder
at synliggøre den værdi akademiske kompetencer kan tilføre arbejdsgiverne. Der er behov for at denne
indsats intensiveres og udvides til virksomheder i et større geografisk område. Denne opgave er allerede
omdrejningspunkt for Vækst via viden 2.0, hvor rekrutteringsenheden i Aalborg er en af de centrale aktører.
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Samarbejde med private aktører
Jobhuset fortsætter med at have et stærkt samarbejde med både offentlige og private aktører. Jobhuset
stiller dog markante forventninger til alle samarbejdspartnere om at bidrage væsentlig til Jobcentrets
kerneopgave.
Den digitale udvikling har gjort, at fx vejledningsforløb og lignende tilbud kan digitaliseres og derigennem
effektiviseres indsatsen. Samarbejdet med Myrup og Nyhauge er et eksempel herpå og giver adgang til
3.500 løbende pladser, som kan tilgås døgnet rundt og kan genbesøges ved behov. Forløbet er ligeledes
forankret i det løbende kontaktforløb med jobcentrets rådgivere og optimerer således også jobcentrets
rådgivning og vejledning af borgerne. Dette er et eksempel på, hvordan en ny måde at skabe et offentligt og
privat samarbejde kan bidrage med både effektivitet og et stærkere kontaktforløb.
Jobcenteret er i løbende dialog med private, der på lignede vis kan bidrage med innovation og effektive
redskaber til vores ledige og virksomheder. Jobcenterets samarbejde med private aktører er baseret på den
værdi de kan skabe for Aalborg Kommune. Det er erfaringen, at firmaer, der ikke kender det nordjyske
arbejdsmarked, der ikke har et stærkt virksomhedsnetværk i Aalborg og som ikke ønsker at investere
massivt i få denne viden eller netværk har meget svært ved at skabe resultater for vores ledige og
virksomheder.
Jobcentret ligger vægt på, at samarbejdspartnere skal styrke resultaterne både på kort og lang sigt og
understøtte innovation og vækst i Aalborg Kommune. Brugen af private aktører er dog reduceret i 2020 som
led i udmøntningen af budgetbesparelserne på aktiveringsrammen og som en del af den løbende
resultatopfølgning på aftalerne.
Opkvalificering og omskoling
Puljerne til opkvalificering af ledige skal udnyttes til opkvalificering og omskoling af ledige for at imødekomme
arbejdsmarkedets behov for kvalificeret arbejdskraft. Som eksempler kan nævnes puljerne Uddannelsesløft
og Grundforløb for erhvervsuddannelse, som understøtter, at ufaglærte og andre med omskolingsbehov har
mulighed for at tage en erhvervsuddannelse.
For at sikre uddannelse til beskæftigelse, peges der fra Jobcenterets side som overordnet retningslinje på
erhvervsuddannelser inden for efterspørgselsområder og med en konkret arbejdsgiver efter afslutning af
uddannelsen. Mangelpuljen er en mulighed for virksomheder i brancher med rekrutteringsudfordringer og er
et andet eksempel på en pulje, der kan udnyttes til opkvalificering af ledige til konkrete jobfunktioner i den
enkelte virksomhed. Derudover vil der fortsat være et stort fokus på at bruge voksenlærlingeordningen
yderligere. Der har i gennem 2019 været en stor vækst i brugen af netop dette tilbud.

Uddannelseshjælp
Da der d. 12. marts blev lukket ned for al ikke-kritisk samfundsaktivitet var der 871 uddannelsesparate unge
tilmeldt Jobcenter Aalborg. Pr. 12. maj 2020 er antallet af uddannelsesparate steget til 1.145 svarende til en
stigning på 31,5 %. Hovedparten af tilgangen består af unge, der kommer fra job. Antallet af aktivitetsparate
uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere er uændret på 971.
Det bemærkes, at der er en bekymring for at ledigheden blandt de unge vil stige yderligere, når
uddannelsesinstitutionerne vender tilbage til almindelig undervisning og der skal afholdes eksaminer. Mange
unge på uddannelsesinstitutionerne har gået hjemme og selvom der har været fjernundervisning har kravene
ikke været de samme som ved almindelig undervisning.
Samtidigt bemærkes det også, at der forventes en større afgang i forbindelse med uddannelsesopstart efter
sommerferien.
Initiativer hidtil i Uddannelseshuset
Der har løbende været kontakt til så vidt muligt alle nytilmeldte ledige. Målet med samtalerne er at sikre, at
de unge holder kontakt til deres tidligere arbejdssted, og ikke mindst bruger ”ventetiden” på at tænke fremtid
– hvilken uddannelse ønsker de og hvordan bliver det muligt? Alle nytilmeldte ledige har også været i
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kontakt med en virksomhedskonsulent med henblik på blandt andet udarbejdelse af et cv samt drøftelse af
de jobmuligheder, som der trods alt er på arbejdsmarkedet.
Der har i nedlukningsperioden også været kontakt med de øvrige unge tilmeldt Uddannelseshuset. Det er
vigtigt nu og fremover at fastholde kontakten og sikre, at de unge følger deres uddannelsespålæg og
deltager i relevant aktivering.
Initiativer for nytilmeldte ledige, når suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ophæves
Når suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ophæves vil indsatsen for de nytilmeldte ledige bestå af fire
elementer:
1. Retur til tidligere arbejdsgiver.
Med genåbningen af samfundet vil en del af de nytilmeldte ledige unge umiddelbart kunne vende tilbage
til tidligere arbejdsgiver, fx inden for detailhandel og restaurationsbranchen. Dette vil være den hurtigste
vej i beskæftigelse, men en række arbejdsgivere vil være ramt af lavere aktivitet, hvorfor det ikke er
realistisk for alle nytilmeldte ledige unge. Derfor skal der også tales uddannelse med de unge, da krisen
kan være en god anledning til at gå i gang med en uddannelse.
2. Nytteaktivering indtil opstart af uddannelse eller beskæftigelse
Nytteaktivering har traditionelt en høj effekt, da de unge ofte selv finder et job. Iværksættelse af
nytteaktivering forudsætter, at suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ophæves.
3. Brobygningsforløb til afklaring af uddannelsesretning
Uddannelseshuset har etableret brobygningsforløb ved Tech College (3 forløb), Aalborg Handelsskole
og SOSU, og til august påbegyndes et nyt brobygningsforløb ved AMU. Fælles for brobygningsforløbene
er, at de er målrettet mangelområder og at de har en høj effekt målt som afgang til job eller uddannelse.
Det er forventningen at kapaciteten på brobygningsforløbene skal udvides. Iværksættelse af
brobygningsforløb forudsætter, at suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ophæves.
4. Tæt opfølgning
Hen over sommeren ansættes ekstra medarbejdere for at sikre tæt opfølgning og hyppige opringninger
til de unge med henblik på at sikre, at de søger optagelse og starter uddannelse til august/september.
Der er behov for særlig opmærksomhed på de unge, der ikke har kunne opnås kontakt til i
lukningsperioden. Det gælder både nytilmeldte unge men også unge som allerede var tilknyttet
Uddannelseshuset. De vil blive prioriteret højt, når suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ophæves
for at få afklaret, om de fortsat har behov for uddannelseshjælp.
Generelt er indsatsen i Uddannelseshuset fremrykket både på vejledningsdelen og på virksomhedsdelen,
således at de unge møder en virksomhedskonsulent, når de kommer i huset. Samtidigt er indgangen én stor
jobbutik, hvor alle jobopslag til unge findes, og hvor der er PC´ere og hjælp at hente til jobsøgningen.
Økonomi
Handlingsplanens initiativer beskriver indsatsen i 2020. Viser det sig, at ledigheden forbliver på et højt
niveau kan der opstå behov for at kigge på yderligere ressourcer til beskæftigelsesområdet. Umiddelbart
forventes de i 2. halvår 2020 øgede udgifter til aktivering at kunne finansieres via mindreforbrug på andre
områder. Der har i 1. halvår være mindreudgifter på området da beskæftigelsesindsatsen har været
suspenderet. I forhold til udgifter til administration af jobcentre (konto 6) kan der blive behov for at overskride
rammen i indeværende år. Behovet for ekstra indsatser kan dog i første omgang finansieres af
mindreforbrug på bl.a. fleksjobpuljen på 3,0 mio. kr. Et forslag til langsigtet løsning vil blive fremlagt i
forbindelse med forslag til budget for 2021.
Forventede effekter
Det er ikke muligt at give et konkret bud på effekten af initiativerne i handleplanen, da der er mange
ubekendte i forhold til blandt andet genåbningen af samfundet, udviklingen i økonomisk aktivitet i samfundet,
eksporten og ophævelsen af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen.
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Det er dog vurderingen, at der med handleplanen er lagt op til at intensivere indsatsen mest muligt inden for
de givne rammer for de målgrupper, der er mest ramt af stigende ledighed i forlængelse af coronaepidemien og med de redskaber, der har de generelt har de bedste effekter for disse målgrupper.
Høringsfase
Handleplanen har været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd, byrådets øvrige partier med flere. Der er
modtaget høringssvar fra Enhedslisten, Venstre og AMU i Job- og Ydelsesafdelingen (vedlagt som bilag).
Desuden blev der d. 10. juni 2020 afholdt et temamøde med Beskæftigelsesudvalget, Det Lokale
Beskæftigelsesråd og øvrige interessenter. Opsamling herpå er vedlagt som bilag.
Høringsfasen har givet anledning til at pege på en række indsatser, som der umiddelbart arbejdes videre
med. Øvrige indspil fra høringsfasen vil indgå i den videre planlægning, herunder udkast til
beskæftigelsesplan for 2021.
Input fra høringsfasen, der umiddelbart arbejdes videre med
Opkvalificering
I forhold til opkvalificering vil Jobhuset i det kompetenceforum, der er nedsat mellem Jobhuset, a-kasser og
uddannelsesinstitutioner, drøfte, hvordan VEU-modellen kan bringes i spil på yderligere områder i forhold til
opkvalificering og omskoling. Der vil også være et yderligere fokus på AUB (arbejdsgivernes
uddannelsesbidrag, som omhandler etablering af lærlingepladser) og voksenlærlingeordningen. Jobcenter
Aalborgs budget på området er i 2020 på ca. 30 mio. kr. Efter input fra parterne i høringsfasen lægges der
op til, at området i 2020 vil blive prioriteret med yderligere 3 mio. kr. inden for aktiveringsrammen. Emnet vil
blive drøftet på mødet i det lokale beskæftigelsesråd d. 8. september 2020.
Aalborg Alliancen
Som det fremgår af opsamlingen på temadagen var der en række forslag i forhold til at forpligte
virksomhederne i Aalborg Alliancen endnu mere i forhold til at udvise socialt ansvar og løfte udfordringerne
med blandt andet dimittender. Jobcenter Aalborg vil lave en indstilling til Erhvervsrådet til mødet i september
for at få et bredere fundament for implementering af forslagene.
Dimittender
Mange af de forslag der kom frem arbejdes der allerede med, fx tæt samarbejde med Aalborg Universitet og
jobskabelse i andre kommuner via Vækst Via Viden 2. Jobcentret vil gå i dialog med Business Aalborg for at
sætte mere fokus på iværksætteri, herunder øge fokus på frikommuneforsøget vedr. iværksætteri for
dimittender.
Udsatte grupper
Jobcentret vil gå videre med forslaget om brobygning for voksne. Det skal nærmere defineres hvilke
målgrupper indsatsen skal have fokus på. Der vil inden for rammen blive prioriteret 1 mio. kr. til en indsats på
området, som skal inspireres af 50+ modellen fra HK, 3F og Metal.
Fleksjob
Forslaget om at investere mere i fleksjob som den del af det rummelige arbejdsmarked vil blive løftet ind i
forslaget til budget 2021 for Aalborg Kommune.
Samarbejde med a-kasserne
I forhold til ønsket om at udvide ovenstående forslag om et tættere samarbejde med 3F´s a-kasse om en
fælles koordineret indsats med udgangspunkt i borgerperspektivet fastholdes ovenstående forslag. Når der
er evalueret på samarbejde med 3F´s a-kasse vil det blive overvejet at brede forsøget yderligere ud til aftaler
med flere a-kasser.
Kommunen som arbejdsgiver
Jobcentret vil afdække hvad status er i forhold til antallet af elever ved Aalborg Kommune. På den baggrund
må det politisk vurderes, om der skal justeret på omfanget.
Samarbejde mellem Jobcenter Aalborg og Business Aalborg
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Jobcenter Aalborg og Business Aalborg har i dag et tæt samarbejde med månedlige møder, ligesom der er
løbende dialog mellem medarbejdere fra Jobhuset og Business Aalborg. I regi af Vækst Via Viden 2 har
jobcentret og Business Aalborg fælles forpligtende måltal for antal match.
Business Aalborg vil i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2021 blive inddraget
tidligere i processen for at skabe endnu større sammenhæng mellem beskæftigelsesindsatsen og
erhvervsfremme.
Anden aktør
Jobcenter Aalborg vil fortsat være opmærksom på, om der er andre aktører, som kan byde ind med forløb,
som vurderes at have gode effekter for ledige i Aalborg Kommune, ligesom den nuværende brug af anden
aktør løbende evalueres. Der vil inden for rammen blive prioriteret yderligere 1 mio. kr. til anden aktør på
ledighedsydelsesområdet.
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Bilag:
Opsamling på temamødet d. 10. juni 2020
Høringssvar fra Venstre
Høringssvar fra Enhedslisten
Høringssvar fra AMU-JYA
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Punkt 3.

Godkendelse af kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 2. behandling
2020-030242
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at forslaget til en
kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) godkendes, 2. behandling
Lignende indstilling er sendt til Skoleudvalget til 2. behandling.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget godkendte på møde hhv. den 10. marts og den 25. februar 2020,
at forslaget til en fælles STU kvalitetsstandard blev sendt i høring i relevante AMU´er og
FMU´er i Skoleforvaltningen og Familiebeskæftigelsesforvaltningen samt Handicaprådet.
Grundet Covid-19 har høringsprocessen været forlænget, hvorfor den har kørt over perioden 10. marts 2020
– 20. maj 2020.
Høringen blev sendt til FMU i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og AMU for Skoler samt AMU for
Forebyggelse og Fællesskaber i Skoleforvaltningen samt Handicaprådet.

Høringssvar
Der er indkommet 4 høringssvar.
Forvaltningerne kvitterer for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder flere positive
tilkendegivelser ift. ønsket om at bakke op om en fælles kvalitetsstandard.
Der påpeges også flere bekymrings- og opmærksomhedspunkter i høringssvarene.
Til sagsfremstillingen er der vedlagt bilag 1, hvoraf der fremgår en oversigt over de væsentligste synspunkter
i høringssvarene samt forvaltningernes bemærkninger til disse. Derudover er alle 4 høringssvar vedlagt i
deres fulde form.
Høringssvarene har givet anledning til justeringer og præciseringer som er fremhævet i STUkvalitetsstandarden vedlagt i bilag 2. I det nedenstående er de større ændringer oplistet:
-

Lovgrundlag incl. klagemuligheder er tilføjet
Borgerinddragelsen i visitationsprocessen er tydeliggjort
Beskrivelse af mulighed for løbende visitation og individuelt tilpasset opstart på STU-forløb er tilføjet
Mulighederne for befordring er uddybet
Forsørgelsesgrundlaget er tilføjet
Præcisering af at det er STU-udbyderne, der udfærdiger kompetencepapiret ved afslutningen af
STU-forløbet.

Nærmere beskrivelse af baggrunden for STU-kvalitetsstandarden
For nærmere beskrivelse af baggrunden for kvalitetsstandardens tilblivelse, kort beskrivelse af STUuddannelsen, uddrag fra STU-analyser på området og indholdet i kvalitetsstandarden henvises der til bilag 3:
Indstilling til 1. behandling af STU-kvalitetsstandarden.
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Bilag:
Bilag 1_ Høringsbemærkninger samt forvaltningens kommentering heraf.docx
Bilag 2 Kvalitetsstandard STU Aalborg
Bilag 3_ Indstilling til 1. behandling af STU-kvalitetsstandarden.docx
Høringssvar STU kvalitetsstandard - AMU for Skoler
Høringssvar STU kvalitetsstandard - AMU for Forebyggelse og Fællesskaber
Høringssvar STU kvalitetsstandard - Handicaprådet
Høringssvar STU kvalitetsstandard - FMU Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 23.06.2020
kl. 12.30

Side 13
3 afaf344

Beskæftigelsesudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af Beskæftigelsesudvalgets mødeplan for 2021
2020-039850
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender udkast til
Mødeplan 2021 for udvalgets møder.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Beskæftigelsesudvalget holder normalt ordinært møde den 4. tirsdag i måneden og som udgangspunkt fra
kl. 9.00 på Sønderbro 12 i mødelokale E.
Endvidere er der planlagt fællesmøder med Familie- og Socialudvalget, diverse temamøder og besøg samt
konferencer – disse vil også fremgå af Mødeplanen for 2021.
Mødedatoerne bliver lagt ind i Beskæftigelsesudvalgets Outlook-kalendere.
Mødeplanen er afstemt med Familie- og Socialudvalgets møder samt Skoleudvalgets møder.
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Bilag:
Mødeplan for Beskæftigelsesudvalget 2021
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Punkt 5.

Orientering om økonomiprognose for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet i
Aalborg Kommune – status pr. 31. maj 2020
2019-082890
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget en orientering om seneste
økonomiprognose for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I forbindelse med beslutningen om gennemførelse af en ekstern analyse af beskæftigelses- og forsørgelsesområdet i Aalborg Kommune besluttede Magistraten samtidig i møde den 3. september 2019, at der
fremover skal ske en månedlig opfølgning på udviklingen på beskæftigelsesområdet.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har på baggrund af økonomiforbrug opgjort den 31. maj 2020 udarbejdet et nyt skøn og en ny økonomiprognose for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet i Aalborg
Kommune.
Forvaltningen har i lighed med tidligere økonomiprognoser udarbejdet nedenstående tabel, hvor de enkelte
forsørgelsesområder fremgår. Hvis den forventede prognose er markeret med grøn farve er det vurderingen,
at budget 2020 forventes at holde, hvis markeringen er med gul farve er det fordi, at vurderingen er usikker
og at der er behov for særlig opmærksomhed på udviklingen på området og endelig hvis markeringen er
med rød farve er det fordi, at der er grund til bekymring, idet der forventes et merforbrug på området.
Budget 2020
Netto

Prognose
Netto

Afvigelse
Netto

360.000
18.000

388.000
13.000

28.000
-5.000

118.000
30.000
1.000

142.000
24.000
1.000

24.000
-6.000
0

280.000
103.000
65.000

270.000
103.000
61.000

-10.000
0
-4.000

208.000
71.000
29.000

199.000
100.000
32.000

-9.000
29.000
3.000

16.500

26.500

10.000

909.000

924.000

15.000

132.000
109.000
23.000
12.000
53.000
15.000

132.000
116.000
23.000
12.000
56.000
15.000

0
7.000
0
0
3.000
0

Aktivering - almen

238.640

228.640

-10.000

Budgetgaranti i alt:

2.791.140

2.866.140

75.000

Budget 2020
Netto
16.000

Prognose
Netto
16.000

Afvigelse
Netto
0

489.000

749.000

260.000 300.000

Budgetgaranti:
Joborienterede områder:
Kontanthjælp
Integrationsydelse (Kontanthjælp)
Uddannelsesorienterede områder:
Uddannelseshjælp
Revalidering
Forrevalidering
Sygedomsunderstøttende områder:
Sygedagpenge
Ressourceforløb
Jobafklaring
Støttet beskæftigelse:
Fleksjob
Ledighedsydelse
Seniorjob
Integration:
Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse
Pension:
Førtidspension
Diverse støtteordninger:
Boligydelse
Boligsikring
Personlige tillæg
Sociale formål
Hjemmeboende handicap. børn
Særlig Støtte

Beskæftigelsestilskud:
Løntilskud, personlig ass.
Forsikrede ledige - Forsørgelse
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Beskæftigelsestilskud i alt:

Samlet for alle områder

505.000

765.000

260.000 300.000

3.296.140

3.631.140

335.000 375.000

Det er den samlede vurdering for hele forsørgelses- og beskæftigelsesområdet, at der skønnes at blive et
merforbrug på budget 2020 i størrelsesordenen ca. 335-375 mio. kr.
Der er tale om markant opjusteret prognose set i forhold til den sidste vurdering for april måned 2020, idet
den samlede merudgift her blev skønnet til at være på 279 mio. kr.
Baggrunden for opjusteringen skal primært findes på området med forsikrede ledige, hvor konsekvenserne
af corona-krisen nu kan ses fuldt ud på antallet af ledige. I marts måned 2020 var der 5.095 ledige og i april
var antallet vokset til 5.698 ledige. En opjustering med f.eks 200 flere ledige svarer stort set til en årlig
merudgift i størrelsesordenen ca. 25 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed forbundet med prognosen og
forvaltningens skøn for hele 2020.
En stor del af usikkerheden omkring skønnet og prognosen er de langsigtede virkninger og konsekvenser af
corona-krisen for ledigheden i Aalborg Kommune. På nuværende tidspunkt kendes kun de
ledighedsmæssige konsekvenser siden midten af marts og hele april måned for forsikrede ledige, hvilket
således svarer til 1½ måned, mens konsekvenserne for øvrige målgrupper er baseret på data til og med maj
måned – altså for 2½ måned.
Det budgetgaranterede område
I forhold til det budgetgaranterede område, hvor der forventes et samlet merforbrug på ca. 75 mio. kr. er
prognosen og skønnet baseret på følgende forudsætninger:
Der ses vækst i ledigheden på ca. 500 borgere under corona-krisen, hvor der ses den største vækst for
antallet af unge på uddannelseshjælp (vækst på ca. 260), jobparate kontanthjælpsmodtagere (vækst på ca.
100) og borgere på ledighedsydelse (vækst på ca. 100). Økonomivurdering er særligt opjusteret for unge på
uddannelseshjælp (+7 mio. kr.) og borgere på ledighedsydelse (+12 mio. kr.).
Til gengæld ses et fald i antallet af borgere på sygedagpenge under corona-krisen. Det skal her nævnes, at
der normalt ses et faldende antal sygedagpengemodtagere i forårsmånederne og hen over
sommermånederne, men aktuelt ses ikke en vækst sammenlignet med 2019, og som følge heraf forventes
et mindreforbrug på området (- 10 mio. kr.).
På førtidspensionsområdet er der indtil videre bevilget ca. 50 seniorpensioner, som er en ny
lovgivningsmæssig mulighed gældende fra 1. januar 2020. De økonomiske konsekvenser af
seniorpensionslovgivningen er der ikke taget højde for i budget 2020. Der vurderes på nuværende tidspunkt,
at blive et merforbrug på ca. 15 mio. kr. i 2020 som følge af seniorpensionsordningen. Aalborg Kommune
forventes at blive fuldt ud kompenseret for udgifterne fra staten.
Endelig skal nævnes, at der forventes et merforbrug på boligsikring i størrelsesordenen 7 mio. kr., hvilket
skyldes den fortsatte udvidelse i primært antallet af studieboliger.
Området med forsikrede ledige
I forhold til beskæftigelsestilskudsordning og forsikrede ledige, hvor der forventes et samlet merforbrug på
260 - 300 mio. kr. er prognoserne og skønnet baseret på følgende forudsætninger:
Antallet af forsikrede ledige er siden corona-krisen og nedlukningen af Danmark fra den 12. marts 2020
vokset med godt 30%, hvilket svarer til godt 1.600 ledige. I april måned 2020 var der 5.698 ledige, hvilket er
en vækst på godt 2.100 ledige eller 59% i forhold til samme tidspunkt i 2019.
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Der er udarbejdet to prognoser for området og dermed et interval for det forventede merforbrug på budget
2020.
I den ene prognose er der taget udgangspunkt i det nuværende antal ledige og den udvikling, som kunne
konstateres sidste år. I denne prognose, hvor der forventes et merforbrug på ca. 260 mio. kr. er der f.eks
taget højde for sommermånedernes vækst i antallet af dimittender.
I den anden prognose er der ligeledes taget udgangspunkt i det nuværende antal ledige og den udvikling,
som kunne konstateres sidste år, men derudover er der indlagt en yderligere vækst i antallet af ledige
dimittender (vækst på 300 ledige), idet det vurderes, at de nyuddannede vil få vanskeligere ved at finde
arbejde som følge af corona-krisen. Derudover er der indregnet en vækst i den almindelige ledighed fra og
med september måned 2020 (vækst på 500 ledige), som følge af øget ledighed grundet corona-krisen og det
forventede ophør af lønkompensationsordninger til virksomheder med udgangen af august måned 2020. I
denne prognose forventes et merforbrug på ca. 300 mio. kr.
Kompensation fra staten
I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL for budget 2021 er der aftalt en
midtvejsregulering i 2020 af såvel udgifterne til det budgetgaranterede område som til området med
forsikrede ledige.
Midtvejsreguleringen på det budgetgaranterede område er på landsplan er aftalt til ca. 3,4 mia. kr., hvilket vil
medføre en kompensation til Aalborg Kommune i størrelsesordenen ca. 122 mio. kr. I forhold til området med
forsikrede ledige er kompensationen aftalt til 5,5 mia. kr. på landsplan, hvilket vil medføre en kompensation
til Aalborg Kommune i størrelsesordenen ca. 279 mio. kr.
Den samlede kompensation til Aalborg Kommune forventes således at blive omkring 400 mio. kr. i 2020.
Aktuelt forventes det merforbrug på budget 2020, som Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skønner i
størrelsesordenen 335 – 375 mio. kr., således at være fuldt ud finansieret af kompensationen fra staten.
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Punkt 6.

Orientering om samarbejdsaftale med FOKUS Folkeoplysning om tiltaget Små job
med mening
2018-081711
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering, at der er
indgået en samarbejdsaftale med FOKUS Folkeoplysning om tiltaget Små job med mening
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Job- og Ydelsesafdelingen har de seneste år haft to forskellige samarbejdsaftaler med FOKUS
Folkeoplysning om forløb for aktivitetsparate ledige.
Der er dels tale om Impact60, som er et forløb baseret på et projektkoncept udviklet af Fokus Folkeoplysning
i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond, hvor det bærende element var, at selve betalingen for forløbene
først skete, når den ledige var kommet i ordinært arbejde eller uddannelse. Henvisning af borgere til dette
forløb er ophørt ved udgangen af 2019. Samarbejdet videreføres for de aktuelle deltagere, hvor Fokus
Folkeoplysning fortsat arbejder på, at få flere borgere i ordinært arbejde og følger op på de borgere, som er
kommet i arbejde eller uddannelse. Der har været 130 deltagere henvist til forløbet hvoraf 49 er stoppet af
forskellige årsager (sygdom, flyttet, behov for anden indsats mv.). I fht. de resterende 81 borgere var 29
borgere i hel eller delvis selvforsørgelse den 2. marts 2020 svarende til 36%. I forhold til målgruppen er det
et fint resultatet, men dog et stykke fra målsætningen på 50%.
Derudover har der været en samarbejdsaftale omkring forløbet Små job med mening, som er et forløb med
det formål at matche kontanthjælpsmodtagere over 30 år med småjob i virksomheder på ordinære
betingelser.
Job- og Ydelsesafdelingen og Fokus Folkeoplysning har været i dialog om de to forløb og samarbejdsaftaler
og er blevet enige om, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at der fremover kun er ét forløb og én
samarbejdsaftale, som grundlag for henvisning af borgere til Fokus Folkeoplysning.
Der er derfor medio maj 2020 indgået en samarbejdsaftale med FOKUS Folkeoplysning om forløbet Små job
med mening. Der er tale om den samme benævnelse, som det ene af de to hidtidige forløb, da titlen er
meget dækkende for formålet med forløbet. Der er dog sket en mindre justering af aftalegrundlaget.
I denne indstilling orienteres kort om indholdet i forløbet.
Målgruppen for tiltaget
Det er aftalt, at Job- og Ydelsesafdelingen henviser årligt minimum 250 aktivitetsparate ledige, som er
indstillet på deltagelse i en virksomhedsrettet indsats med henblik på opnåelse af ordinære løntimer.
De aktivitetsparate ledige vil komme fra henholdsvis Job- og Aktivhuset, Uddannelseshuset og Job- og
Integrationshuset.
Indhold
Forløbet er opdelt i en såkaldt rekrutteringsperiode, som kan vare i op til 52 uger og en såkaldt jobperiode,
som kan forlænge forløbet med yderligere 52 uger, hvis det lykkes at få den ledige ansat ordinært i en
virksomhed.
I rekrutteringsperioden arbejder FOKUS Folkeoplysning på, at matche den ledige med virksomheder, som
tilbyder ordinær ansættelse. Da der er tale om ledige med andre problemer end ledighed vil det første skridt
ofte være en ansættelse i et begrænset antal timer (et småjob), men det overordnede mål, at der på sigt
skabes grundlag for fuld selvforsørgelse for den ledige.
I rekrutteringsperioden anvender FOKUS Folkeoplysning forskellige indsatser, som skal være med til at
styrke den lediges muligheder for at opnå ordinære løntimer. Der vil være tale om deltagelse i workshops i
en såkaldt Jobcafe, hvor indholdet blandt andet kan være kompetence- og jobafklaring, udarbejdelse af
jobansøgninger og arbejde med jobsøgningsstrategier, arbejde med CV og deltagelse på
virksomhedsbesøg.
Derudover kan der alt afhængige af den enkelte lediges behov blive tale om joblæring via tilknytning til
FOKUS Folkeoplysnings socialøkonomiske virksomheder (KaffeFair og FOKUS Facility), deltagelse på
sundhedsforløb (f.eks fysisk træning) og deltagelse på kompetenceforløb (almene fag på FVU-niveau, AMUforløb mv.)
Parallelt med disse indsatser arbejder FOKUS Folkeoplysning sammen med virksomheder på at afdække
jobmuligheder og matche den ledige med virksomhed.

Beskæftigelsesudvalget

Møde den 23.06.2020
kl. 12.30

Side 22
2 afaf344

Beskæftigelsesudvalget

Når den ledige bliver ansat med ordinære løntimer påbegyndes jobperioden, som varer op til 52 uger.
Målsætning
Det er målsætningen, at mindst 40% af de ledige svarende til minimum 80 ledige opnår ordinær ansættelse i
et antal timer ugentligt i løbet af rekrutteringsperioden. Målsætningen er opstillet udfra 200 deltagere, idet det
er erfaringen, at omkring 20% af deltagerne falder fra tilbuddet grundet udeblivelse, sygdom, fraflytning til
anden kommune eller at der er behov for iværksættelse af andre indsatser.
Betaling til FOKUS Folkeoplysning
Det er aftalt, at Job- og Ydelsesafdelingen betaler 9.392 kr. pr. ledig, som henvises til forløbet. Derudover er
der fastsat en slags bonusbetaling på 73 kr. pr. løntime, som den ledige opnår i jobperioden på 52 uger.
Denne udgift svarer stort set til den besparelse, som Aalborg Kommune vil opnå ved reducerede
forsørgelsesudgifter.
Vurdering af projektet
Det er Forvaltningens vurdering, at der er tale om videreførelse af en målrettet indsats for aktivitetsparate
ledige i samarbejde med en ekstern aktør, som jobcentret har gode erfaringer med.
I forløbet forventes en udslusningseffekt på 40%, hvilket er noget højere end det, som hidtil er realiseret ved
lignende forløb for samme målgruppe. Der er således tale om et forløb med en ambitiøs målsætning.
Hvis det lykkedes, at opfylde målsætningen vil Aalborg Kommune kunne opnå en økonomiske gevinst på
længere sigt på udbetalingen af uddannelseshjælp og kontanthjælp.
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Punkt 7.

Orientering om det rummelige arbejdsmarked
2020-038651
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering oplæg om det
rummelige arbejdsmarked herunder arbejdet med små job og fleksjob.
Leder af Job- og Aktivhuset Jeanett Grønberg Andersen deltager under punktet.
Oplægget vil blive sendt til Beskæftigelsesudvalget forud for mødet.
Beslutning:
Til orientering.
Beskæftigelsesudvalget takker for en god gennemgang.
Dias fra mødet er vedhæftet referatet.
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På beskæftigelsesudvalgsmødet vil leder af Job- og Aktivhuset Jeanett Grønberg Andersen deltage under
punktet og giver et oplæg om det rummelige arbejdsmarked arbejdet med små job og fleksjob.
.
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Bilag:
Dias til BSU mødet i dag - Det rummelige arbejdsmarked - oplæg fra Jeanett Grønberg Andersen
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Punkt 8.

Orientering om genåbning af beskæftigelsesindsatsen
2020-022890
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget en orientering om
genåbning af beskæftigelsesindsatsen
Beslutning:
Til orientering.
Forvaltningen orienterede om spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk
Socialrådgiverforening og HK kommunal ansat i jobcentrene. Formålet er at afdække erfaringer mens
LAB-loven har været delvist suspenderet og jobcentrene fysisk lukket ned.
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Sagsbeskrivelse
Det blev, som led i den politiske aftale fra den 20. maj 2020 om yderligere genåbning af Danmark, fastlagt, at
der skulle ske en geografisk differentieret genåbning af offentlige arbejdspladser, som følge af forskellige
smittetryk på tværs af landet. I forlængelse heraf er der fastsat nye regler for beskæftigelses- og
integrationsindsatserne i to bekendtgørelser, som er udstedt den 27. maj 2020 med ikrafttrædelse samme
dag.
Med denne indstilling vil forvaltningen kort orientere om hovedpunkterne i de to bekendtgørelser.
I bekendtgørelserne skelnes mellem dels Region Hovedstaden og Region Sjælland og dels de øvrige tre
regioner (Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland), da genåbningen af beskæftigelsesindsatsen er mere
omfangsrig i regionerne i vestdanmark end i østdanmark. I det følgende redegøres dog kun for
hovedindholdet i genåbningen gældende for vestdanmark og dermed for Aalborg Kommune.
Genåbning af jobcentre for fysisk fremmøde
Med bekendtgørelserne er der åbnet op for at borgerne igen kan have et fysisk fremmøde i jobcentret f.eks
ved ny-tilmelding. En forudsætning for genåbning af fysisk fremmøde forudsætter naturligvis, at der de
enkelte steder er taget de nødvendige forholdsregler udfra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
Tilsvarende kan de ansatte igen møde ind på arbejde. Her skal der tages udgangspunkt i de retningslinjer,
som er udarbejdet for ansvarlig genåbning af offentlige kontorarbejdspladser.
I Job- og Ydelsesafdelingen er medarbejderne overvejende tilbage på arbejde og der er åbnet op for
borgere. Der gøres dog fortsat brug af hjemmearbejde særligt de steder, hvor kontorarbejdspladserne fysisk
er placeret tæt på hinanden. Samtidig skal det også nævnes, at der er gjort gode erfaringer med at
medarbejdere arbejder hjemme og er i elektronisk kontakt med borgere og virksomheder.
Genåbning af beskæftigelsesindsatsen
Med bekendtgørelserne er beskæftigelsesindsatsen i store træk tilbage til tiden før corona-krisen og dermed
i henhold til gældende lovgivning. Det betyder bl.a:


De ledige har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder deltage i samtaler og tilbud
med fysisk fremmøde, være aktivt jobsøgende og tage imod henvist arbejde.



Kommunernes forskellige vejledningsforpligtigelser er genindført herunder vejledning om f.eks
repatriering



Jobparate ledige (dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere
samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og overgangsydelsesmodtagere)
skal have registret og tilgængeliggjort cv-oplysninger på Jobnet inden for henholdsvis 2 og 3 uger fra
tilmeldingen som arbejdssøgende.



A-kasserne afholder igen cv-samtaler og rådighedssamtaler for dagpengemodtagere, og deltager i
fællessamtaler med jobcentret.



Uddannelsespålæg for unge på uddannelseshjælp genindføres.



Der er genindført krav om udarbejdelse af planer, som f.eks rehabiliteringsplanens indsatsdel og den
lediges Min plan.



Der kan igen bevilges aktiveringstilbud og reglerne om ret og pligt til tilbud er genindført. Ligeledes
er retten til 6-ugers jobrettet uddannelse genindført.



Jobafklarings- og ressourceforløb er genindført og der kan igen bevilges mentorstøtte.

Der er dog med bekendtgørelserne indført enkelte undtagelser i forhold til gældende lovgivning. Det drejer
sig bl.a om følgende:
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o

Jobcentret kan vælge at afholde job- og opfølgningssamtaler ved personligt fremmøde, telefonisk
eller digitalt. Der er tale om en overgangsregel, som gælder frem til den 1. oktober 2020. Herefter
skal samtalerne holdes i henhold til gældende lovgivning, hvilket som hovedregel er ved personligt
fremmøde.

o

Tilsvarende kan jobcentret frem til den 1. oktober 2020 vælge om møde i rehabiliteringsteamet skal
være ved deltagerens fysiske tilstedeværelse eller som et digitalt møde. Borgeren skal fortsat give
samtykke til, at sagen behandles uden borgerens deltagelse.

o

Den halvårlige vejledningsforpligtigelse af borgere på offentlig ydelse (kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere mv.) kan frem til den 1. oktober 2020 gives digitalt eller telefonisk.
Herefter skal vejledningen igen ske ved personlig kontakt.

o

Krav til selvbooking er suspenderet i perioden 27. maj -14. august 2020. Der kan først gives
bindende frister for selvbooking fra og med den 15. august 2020. Det gælder for målgrupperne:
dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate
uddannelseshjælpsmodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.

o

For borgere, som er blevet ledige i perioden 1. marts 2020 og frem til bekendtgørelsens ikrafttræden,
gælder at cv-oplysninger skal være registreret og offentliggjort på Jobnet.dk snarest muligt og senest
den 15. august 2020, og a-kasserne skal have afholdt cv-samtaler med disse borgere snarest muligt
og senest den 15. august 2020.

Job- og Ydelsesafdelingen vil i stor udstrækning gøre brug af overgangsbestemmelserne i
bekendtgørelserne, særligt mulighederne for at afholde job- og opfølgningssamtaler telefonisk, men også
muligheden for digitale rehabiliteringsteammøder. Det skyldes dels, at der under corona-krisen er gjort gode
erfaringer med at afholde opfølgningerne telefonisk og dels som følge af den store stigning i antallet af
ledige, hvor der på nuværende tidspunkt er godt 1.600 flere ledige (vækst på 11%) end før corona-krisen.
Særlige hensyn til borgere i risikogruppen for COVID-19 smitte
Selv om beskæftigelsesindsatsen stort set kan afvikles som før corona-krisen, så skal kommunerne forud for
henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde være særligt opmærksomme på og tage særlige hensyn til,
om en borger er i risikogrupperne for COVID-19, jf. sundsstyrelsens udmelding om risikogrupper.
Sagspukler i jobcentrene
Med udstedelsen af de to bekendtgørelser er beskæftigelseslovgivningens proceskrav genindført. Det
betyder, at jobcentrene igen skal afholde 4 samtaler/opfølgninger (6 samtaler for dagpengemodtagere) og
afgive ét aktiveringstilbud indenfor de første 6 måneders ledighed.
Procesreglerne gælder ikke bare fremadrettet – altså overfor ny-ledige, men også overfor alle øvrige ledige –
altså også for borgere, som er blevet ledige før og under corona-krisen.
Perioden 1. marts – 1. juli 2020 betragtes for dagpengemodtagere for, at være en ”død periode” på 4
måneder og indgår dermed ikke i beregningen af de første 6 måneders ledighed. Hvis f.eks en
dagpengemodtager er blevet ledig 1. februar 2020 og er uafbrudt ledig i hele perioden, vil de første 6
måneders ledighed løbe helt frem til den 1. december 2020.
For alle øvrige målgrupper betragtes tiden med corona-krisen og selve suspenderingen af
beskæftigelsesindsatsen ikke som en ”død periode”. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen er ganske
forundret over, at suspendering af beskæftigelsesindsatsen under corona-krisen ikke betragtes, som en ”død
periode” for alle borgere og målgrupper, da det vil give ikke bare Aalborg Kommune, men alle landets
kommuner store problemer med at overholde proceskravene i lovgivningen.
Hvis en borger f.eks er kommet på kontanthjælp den 1. marts 2020 har jobcentret kun 3 måneder (perioden
juni-august) til at afholde 4 jobsamtaler og afgive et aktiveringstilbud. Fratrækker man sommerferieperioden
er der reelt kun ca. 2 måneder til at nå det, som man normalt har 6 måneder til.
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Konsekvensen af at suspenderingsperioden ikke betragtes som en ”død periode” er, at der i kommunerne er
kommet store sagspukler. KL har i høringssvar til STAR beregnet sagspuklen til ca. 500.000 samtaler på
landsplan og samtidig peget på, at der siden corona-krisen er kommet 50.000 flere ledige end normalt.
Job- og Ydelsesafdelingen har i hele suspenderingsperioden afholdt ca. 20.200 samtaler telefonisk
(eksklusiv samtaler for dagpengemodtagere, hvor der har været afholdt ca. 8.800 samtaler), som altså ikke
tælles med i overholdelsen af proceskravene. Det er uforståeligt, at disse samtaler ikke tæller med i forhold
til proceskravene. Konkret betyder det, at jobcentret for mange ledige har ganske kort tid til at få afholdt en
masse samtaler. For nogle borgere vil der skulle afholdes samtaler hver 2-3 uge uden at der er sket nogen
væsentlig ændring i borgerens situation. Borgerne vil undre sig, og der vil blive tale om at afholde samtaler
for samtalerne og statistikkens skyld.
Job- og Ydelsesafdelingen er bekymret for, om det i alle tilfælde vil være muligt at overholde proceskravene
samtidig med at den tid, som går med at afholde samtaler for samtalernes skyld fragår opfølgningsindsatsen
overfor øvrige ledige herunder for de borgere, som har været ledige i mere end 6 måneder.
Skærpet tilsyn udsættes til 2022
Det skærpede tilsyn med beskæftigelsesindsatsen herunder om kommunerne lever op til fokusmål om både
resultater og indsatser, som er indført med den forenklede beskæftigelseslovgivning gældende fra 1. januar
2000, udskydes ét år. Det betyder, at kommuner første gang kan blive omfattet af skærpet tilsyn ved den
årlige opgørelse i april 2022 på baggrund af deres gennemsnitlige indsats i løbet af 2021.
Som følge af den metodik, som STAR anvender til opfølgning på fokusmålene omkring samtaler og
aktiveringstilbud er det dog Job- og Ydelsesafdelingen vurdering, at der vil være problemer med at måle på
indsatsen i 2021. Job- og Ydelsesafdelingen vil rette kontakt til KL om denne særlige problemstilling. En
løsning kunne være, at målingen i 2022 kun medtager måneder juni 2021 til og med december 2021.
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Bilag:
Plancher BSU 23-6-2020 - skærpet tilsyn
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Punkt 9.

Orientering om evaluering af indsatsen med fremskudte sundhedsmedarbejdere i
jobcentret
2019-055539
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets og Sundheds- og
Kulturudvalgets orientering evalueringsrapport om indsatsen med fremskudte sundhedsmedarbejdere i
jobcentret.
Sundheds- og Kulturudvalget orienteres ligeledes om indstillingen.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I efteråret 2019 gennemførte Sundheds- og Kulturforvaltningen en evaluering af indsatsen med fremskudte
sundhedsmedarbejdere i jobcentret. Resultaterne fra evalueringen vil blive præsenteret i denne
sagsfremstilling.
Baggrund
I Budget 2017-2020 blev der afsat 1,0 mio. kr. til fremme af mere lighed i sundhed. I forligsteksten står der
følgende:
”Der er stigende ulighed i sundhed og nye tal viser store forskel i middellevetiden mellem
kvarterer i Aalborg. Byrådet ønsker fortsat at Aalborg skal være en sund by at leve i og derfor
ansættes der midler til det videre arbejde med at minimere uligheden i sundhed. Aalborg
Kommune har gode erfaringer med at målrette sundhedstilbuddene til de borgere, der har mest
brug for det. Primært er der opbygget gode erfaringer med sundhedsinitiativer i samarbejde
med de boligsociale indsatser og midlerne afsættes på den baggrund til sundhedsindsatser i de
boligsociale områder.”
I 2017 blev der igangsat et tværgående arbejde med deltagelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen,
Ældre og Handicapforvaltningen, Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Arbejdet havde til
formål at gennemføre en systematisk afdækning af områder i Aalborg Kommune, hvor arbejdet med ulighed
i sundhed kunne styrkes. Afdækningen blev foretaget med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold
til virkningsfulde indsatser mod social ulighed i sundhed. På baggrund af dette arbejde blev, der udarbejdet
en handleplan med en række indsatser for styrkelse af arbejdet med ulighed i sundhed.
Tre af indsatserne blev finansieres af de midler, der blev afsat i Budget 2017 til mere lighed i sundhed.
Fælles for indsatserne er, at de fokuserer på sundhedsindsatser målrettet borgere uden for
arbejdsmarkedet. Derved styrkes sundhedsindsatsen i boligområderne både direkte og indirekte. Direkte da
hovedindsatsen bygger oven på og supplerer det eksisterende arbejde i boligområderne, og indirekte ved, at
indsatserne er målrettet en gruppe af borgere, som er stærkt overrepræsenteret i boligområderne. Konkret
drejer det sig om følgende indsatser:





Styrkelse og udvidelse af sundhedsindsatsen i boligområderne:
o Rekruttering af borgere i Jobcenter Aalborg
o Forsøg med rekruttering af borgere med bostøtte eller mentor
o Styrkelse og udvidelse af sundhedsindsats i boligområderne
Psykolog fra Center for Mental Sundhed på Jobcenter – styrket rekruttering af borgere uden
arbejdsmarkedstilknytning
Sund Ung i Uddannelseshuset - sundhedssamtaler og rygestop for unge uden for arbejdsmarkedet

Denne evaluering er afgrænset til at have fokus på de dele af indsatserne, der vedrører samarbejdet med
jobcentret under overskriften fremskudte sundhedsmedarbejdere:




Sundhedssamtaler
o Rekruttering af borgere i Jobcenter Aalborg
o Sund Ung i Uddannelseshuset - sundhedssamtaler og rygestop for unge uden for
arbejdsmarkedet
Åben og Rolig Flex
o Psykolog fra Center for Mental Sundhed på Jobcenter – styrket rekruttering af borgere uden
arbejdsmarkedstilknytning

Beskrivelse af indsatsen
Indsatsen med fremskudte sundhedsmedarbejdere er bygget op omkring to indsatser:
 Sundhedssamtaler
 Åben og Rolig Flex
Sundhedssamtaler
Aalborg Sundhedscenter er tilstede i fire af jobcentrets enheder en dag om ugen á 3 timer (i
Uddannelseshuset er de tilstede 2 dage om ugen). Sundhedsmedarbejderen tilbyder lokale
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sundhedssamtaler med borgere, som er tilknyttet de konkrete jobcenterenheder. Sundhedssamtalen har til
formål at hjælpe borgeren med at få fokus på egen sundhed og handlemuligheder. Dette sker gennem
motivation, vejledning og eventuel henvisning til andet relevant sundhedstilbud. Samtalen er tilpasset den
enkelte borgers situation.
Åben og Rolig Flex
Åben- og Rolig Flex er et individuelt samtaleforløb til de borgere, som har en stressproblematik. Men som
samtidig har sociale eller psykiske udfordringer, der gør at de ikke umiddelbart kan indgå på et almindelig
Åbent og Roligt hold. Tilbuddet består af to typer af indsatser:



Klargørende samtaleforløb, hvor formålet er at gøre borgeren i stand til at deltage på de almindelige
Åben og Rolig forløb.
Støttende samtaleforløb om stressreduktion til borgere, som ikke skønnes at kunne deltage i et Åben
og Rolig forløb.

Supplement til beskæftigelsesindsatsen
De to tilbud er et supplement til beskæftigelsesindsatsen, hvor det endelige mål er at bringe borgeren
tættere på beskæftigelse. Derudover skal sundhedsindsatsen være med til at styrke samarbejdet imellem de
to områder gennem et større gensidigt kendskab til hinandens arbejdsområder og muligheder. Jobcenter
Aalborg består af syv enheder, hvoraf der er indgået samarbejde med følgende fire enheder:
 Sygedagpengehuset - (Sundhedssamtaler og Åben og Rolig Flex)
 Job- og Aktivhuset - (Sundhedssamtaler og Åben og Rolig Flex)
 Virksomhedscenteret - (Sundhedssamtaler og Åben og Rolig Flex)
 Uddannelseshuset - (Sundhedssamtaler)
Formål med evalueringen
Formålet med evalueringen er at afdække om de følgende målsætningerne for indsatserne er opfyldt:




Flere ledige borgere får mere fokus på deres egen sundhed og derved styrker deres muligheder for
at komme i beskæftigelse.
Flere borgere i målgruppen motiveres og anspores til at påbegynde en sundhedsrettet indsats ved
blandt andet at anvende nogle af Sundhedscenterets tilbud, der er placeret rundt omkring i
kommunen.
Indsatserne skal ligeledes bidrage til at understøtte et gensidigt kendskab til begges arbejdsområder
og muligheder og dermed styrke det tværfaglige samarbejde

Evalueringen måler ikke på de beskæftigelsesmæssige effekter.
Evalueringen er gennemført og udarbejdet af Sundhedsstrategisk Team i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Grundlaget for evalueringen er data fra perioden 1. januar 2018 til 29. februar 2019 samt interviews
gennemført i 2. halvår 2019. Der er blevet gennemført i alt 25 interviews fordelt på ansatte fra
sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet og borgere.
Konklusion og resultater
Evalueringens samlede vurdering er, at indsatsen har en lang række positive effekter, der overordnet set
medvirker til at forebygge ulighed i sundhed. Indsatserne vurderes at have en positiv virkning i forhold til at
bringe borgere uden for arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse. Derudover er samarbejdet mellem
sundheds- og beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune blevet styrket.
I perioden januar 2018 til februar 2019 har:
 179 borgere har været til en sundhedssamtale
 80 borgere har deltage i Åben og Rolig Flex
Den følgende tabel 1 viser fordelingen af sundhedssamtaler i de fire enheder i jobcentret og hvor mange
borgere der er blevet henvist til et andet sundhedstilbud.
Tabel 1 - Antal sundhedssamtaler og henvisninger til sundhedstilbud
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Antal borgere
Sygedagpengehuset
Job- og Aktivhuset
Virksomhedscenteret
Uddannelseshuset
I alt

32
55
56
36
179

Antal samtaler
60
63
71
172
366

Samtaler pr/borger
1,9
1,1
1,3
4,8
2

Henvist til tilbud
21
90
44
11
166

Samlet set har der i alt været afholdt 366 sundhedssamtaler med de 179 borgere. Med udgangspunkt i
sundhedssamtalerne, er der foretaget 166 henvisninger til andre sundhedstilbud. På den baggrund er det
forvaltningens vurdering, at Aalborg Sundhedscenter er kommet i kontakt med en række borgere uden for
arbejdsmarkedet, som de tidligere havde meget svært ved at komme i kontakt med i deres eksisterende
tilbud og indsatser. Samtidigt er flere borgere blevet henvist Aalborg Sundhedscenters øvrige tilbud og andre
sundhedstilbud f.eks. egen læge eller selvtræning. I Uddannelseshuset er der afholdt flere
sundhedssamtaler (pr. borger) sammenlignet med de øvrige enheder samtidig er antallet af henvisninger
lavere.
Center for Mental Sundheds egne opgørelser viser at der i alt har været 80 borgere igennem et Åben og
Rolig Flex-forløb siden indsatsens oprettelse i udgangen af 2017. Heraf er lidt over halvdelen blevet klar til at
deltage i det almindelige Åben og Rolig Forløb. Den følgende tabel 2 viser fordelingen i forhold til borgernes
status.
Tabel 2 – Status på borgerne i Åben og Rolig Flex
Antal borgere
Gennemført
I gang med forløbet
Dropout
Starter ikke på hold efter samtaleforløb
I alt

Andel
31
14
9
25
80

39%
18%
11%
31%
100%

Evalueringen tegner et samlet billede af, at både indsatsen med sundhedssamtaler og Åben og Rolig Flex
har en positiv effekt i forhold til at bringe borgerne udenfor arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse.
Jobcentret udtrykker i evalueringen stor tilfredshed med samarbejdet, og de oplever at det er med til at
hjælpe borgerne i en positiv retning både i forhold til deres egen sundhed og i forhold til at gøre borgeren
mere arbejdsmarkedsparate.
En afledt positiv effekt af det styrkede samarbejde mellem beskæftigelses- og sundhedsområdet, er at det
øgede kendskab til hinandens arbejdsområder, genererer et tættere og mere koordineret samarbejde
mellem områderne til gavn for borgeren.
Opfølgning på evalueringen
Sundheds- og Kulturforvaltningen og jobcentret har etableret en tværgående sundhedsstrategisk
styregruppe med det formål fortsat at styrke og bygge videre på det nu veletablerede samarbejdet mellem
sundheds- og beskæftigelsesområdet. Der er i samarbejdet fokus på de beskæftigelsesmæssige effekter.
Der er ved evalueringen også fremkommet nogle opmærksomhedspunkter, der knytter sig til indsatsen f.eks.
omkring synlighed og fysisk placering af sundhedsmedarbejderne. De opmærksomhedspunkter vil der blive
arbejdet videre med på administrativt niveau i den sundhedsstrategisk styregruppe på tværs af sundheds- og
beskæftigelsesområdet.
I forbindelse med omorganiseringen af jobcentret er virksomhedscentret blevet nedlagt, som selvstændig
enhed. I dialog med jobcenteret er er det aftalt at flytte den sundhedsmedarbejder, der har været i
virksomhedscentret til Ressourcecenter Aalborg. Ressourcecenter Aalborg er jobcentrets udførerenhed.
Centeret har en meget bred målgruppe, der er karakteriseret ved at have flere udfordringer og barrierer ift. at
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komme i beskæftigelse. Det er derfor Sundheds- og Kulturforvaltningens vurdering, at denne målgruppe er
særdeles relevant at sætte fokus på i arbejdet med at mindske social ulighed i sundhed.
Tidsplan
SUN Forvaltningsledelse
FB Forvaltningsledelse
Sundheds- og Kulturudvalget
Beskæftigelsesudvalget
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17. marts 2020
29.april 2020
10.juni 2020
23.juni 2020
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Bilag:
Bilag - Evalueringsrapport - Evaluering af indsatsen med fremskudte sundhedsmedarbejdere i jobcentret
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Punkt 10.

Orientering om AAU-dimittender og prognose for antallet i 2020 og 2021
2019-085037
Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering dimensionering,
adgangsbegrænsning og prognose for antallet af AAU-dimittender i 2020 og 2021.
Beslutning:
Til orientering.
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Baggrund
De seneste år har antallet af ledige dimittender fra byens videregående uddannelser desværre været
stigende, og der har de sidste 4-5 år været en tættere og tættere dialog mellem Aalborg Kommune og
Aalborg Universitet (AAU) for at drøfte denne udfordring og finde fælles ståsted og handlemuligheder.
Eksempelvis afholdte Beskæftigelsesudvalget i foråret 2019 møde med bl.a. universitetets prorektor Inger
Askehave med henblik på at drøfte udfordringsbilledet. På samme vis er der årligt møde mellem kommunens
Magistrat og universitets ledelse og rektorat. Endelig pågår der løbende dialog mellem de to organisationers
administrationer på embedsmandsniveau. Alt sammen for at vurdere, hvad der i fællesskab kan sættes i
værk for at understøtte dimittendernes beskæftigelsesmuligheder.
Det hidtidige og fremtidige antal dimittender
AAU blev etableret i 1974 og havde på daværende tidspunkt ca. 2100 studerende og 250 forskere tilknyttet. I
2019 var tallet henholdsvis 23.400 og 2.350. Med andre ord har universitetet oplevet en enorm vækst i
størrelse og antallet af studerende, hvilket tilsvarende gennem de sidste år har afspejlet sig i antallet af
dimittender, jf. figur 1.
FIGUR

1. U DVIKLING I ANTAL DIMITTENDER FRA AALBORG UNIVERSITET , CAMPUS AALBORG
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Kilde: Aalborg Universitet.

Universitetet har desuden oplyst, at antallet af dimittender i 2020 og 2021 vurderes at være
henholdsvis 2.750 og 2.800. Dvs. et uændret niveau og fortsat højt niveau sammenholdt med de
forrige år.
Desuden vurderer AAU ikke at forårets hjemsendelse af studerende og fjernundervisning, som følge af
COVID-19, får betydning for dette års eksamener og dimittend-produktion. Med det nuværende
arbejdsmarked og et erhvervsliv, der er ramt af følgerne af den globale og nationale COVID-krise, må det
forventes at et stort antal bliver ledige.
Ledige dimittender
Ser man på antallet af ledige dimittender, har antallet ikke overraskende været stigende i takt med at der
uddannes flere. Dette er en forventelig konsekvens. I 2007 var der 7461 ledige dimittender2. I 2012 steg
antallet til 1.324 og i 2019 2.386. På de mere end 10 år er der altså ikke bare sket en fordobling, men mere
end en 3-dobling i antallet af ledige dimittender.

1

Antal og ikke fuldtidspersoner af hensyn til at kunne sammenholde ledighedstal med antallet af dimittender fra AAU
Ledige op til og med 29 år og medlemmer af a-kasserne Akademikernes, Magistrenes, CA og a-kasse for journalistik,
kommunikation og sprog.
2
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Som nævnt indledningsvist er det denne mangedobling i antallet af ledige dimittender, der har Vakt
opmærksomheden i kommunen og som har været genstand for drøftelser med AAU. Såvel AAU som
Uddannelses- og Forskningsministeriet har også kigget ind i tallene, og derfor er der de sidste år påbegyndt
dimensionering og adgangsbegrænsning på en række uddannelser på AAU.
Dimensionering og adgangsbegrænsning på AAU
Uddannelses- og Forskningsministeriet indførte i 2015 dimensionering i form af lofter over optaget på
videregående uddannelser med markant og systematisk overledighed. Dimensionering er blevet indfaset i
perioden 2015-2020. I den periode har AAU reduceret med i alt 1.184 studiepladser. Desuden er der lagt loft
over optaget på en række uddannelser. I 2013 var dette gældende på i alt 9 uddannelser. I 2019 er der loft
over optag på i alt 111 uddannelser. Desuden er der senere år også sket lukning og sammenlægning af
uddannelser, som løbende har medført ændringer i antallet af uddannelser med loft over optag. I
vurderingen af hvilke uddannelser, der skal lukke, dimensioneres eller lægges loft over indgår ledighedstal
fra Danmarks Statistik.
Tidslinjer ved indførsel af dimensionering og adgangsbegrænsning
Det tager tid at ændre på antallet af dimittender på kandidatuddannelser med høj dimittendledighed og i
nedenstående tabel 1 er angivet tidslinjer for indførsel af dimensionering og adgangsbegrænsning, samt
hvilket år en dimensionering slår i gennem på kandidatsiden i forbindelse med færdiggørelse af
uddannelsen.
Som det fremgår vil der gå 6 år fra der varsles dimensionering/adgangsbegrænsning og til det kan ses på
antallet af dimittender.
Tabel 1: Oversigt over varslingstidspunkt og dimensioneringens gennemslagskraft .

Kilde: Aalborg Universitet.
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Punkt 11.

Orientering fra rådmand og direktør

1.
Orientering om brev fra Beskæftigelsesministeriet af 15.6.20 vedr. De beskæftigelsespolitiske mål for 2021,
brev vedhæftet dagsordenen.
2.
Orientering om brev fra KL vedr. Medarbejdernes oplevelser under suspenderingen og jobCAMP.

Beslutning:
Til orientering.
Forvaltningen orienterede om status på implementering af nyt ydelsessystem.
Forvaltningen orienterede om tilbagemeldinger fra revisionen. Udvalget orienteres herom på mødet den
14.08.20.
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Bilag:
Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren
Medarbejdernes oplevelser under suspenderingen og jobCAMP
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Punkt 12.

Eventuelt.
Beslutning:
Intet.
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Punkt 15.

Underskriftsside
Beslutning:
Godkendt.
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