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Høringssvar vedrørende Handleplan for beskæftigelsesindsatsen
Set i lyset af den stigende arbejdsløshed, vi kan forvente i de kommende måneder, bør Aalborg
Kommunes indsats for at øge beskæftigelsen gentænkes. Det kræver samtænkning af Aalborg
Kommunes erhvervspolitik med beskæftigelsespolitikken. Bud på hvordan kommunalt ejede
virksomheder som et led i den grønne omstilling kan sikre øget beskæftigelse. Kommunale
investeringer i grøn omstilling og velfærd. Fokus på, hvordan kommunen kan understøtte etableringen
af nye arbejdspladser - bl. a. ved at styrke støtten til iværksættere. Oprettelse af flere praktikpladser
for elever og lærlinge. Vi opfordrer til, at der tages nye initiativer til at sikre dette og koordinere
indsatsen bedre på tværs af forvaltningerne.
Aalborg Kommune skal være drivkraften i udviklingen af et socialt og miljømæssigt bæredygtigt
Nordjylland. Et stærkere samarbejde mellem de nordjyske kommuner, forskningen og det bæredygtige
erhvervsliv skal sikre, at den nordjyske region bliver internationalt førende på energi-, klima- og
miljøområdet. Netop inden for klima, miljø og energi står AAU internationalt meget stærkt. Det bør
udnyttes meget mere.
I forhold til handleplanen er vi enige i, at der er behov for en fokusering på uddannelse og
kompetenceudvikling. Vi har brug for et generelt løft af kompetencer og kvalifikationer i den
aalborgensiske arbejdsstyrke.
Det er fornuftigt at tilrettelægge eet forløb i samarbejde med A-kasserne i stedet for to parallelle forløb.
Vi mener, at der skal etableres et sådant samarbejde med alle de A-kasser, som ønsker og har mulighed
for at indgå i et sådant samarbejde.
Vi er enige i, at digitale løsninger og møder er et godt alternativ til personligt fremmøde og at der i
arbejdet i forhold til dimittenderne skal være fokus på at øge efterspørgslen efter deres kvalifikationer
i hele Nordjylland. Det er vigtigt at opfatte arbejdsløse dimittender som en uudnyttet ressource - ikke
som en belastning. I den sammenhæng bør der arbejdes for at flere virksomheder kan deles om de
samme medarbejdere - eventuelt ved at Aalborg Kommune understøtter, at flere højtuddannede går
sammen om at etablere en virksomhed, som kan sælge ydelser til nordjyske virksomheder. Sådanne
modeller kan være et godt alternativ/supplement til praktik og lønstilskudsjob.
Vi er enige i, at man kun skal benytte sig af private aktører, når dette giver konkret merværdi for de
arbejdsløse og Aalborg Kommune.
I den nuværende sitation med stigende ungdomsarbejdsløshed fremstår der
forkert at prioritere nytteaktivering over for unge så højt, som der lægges op til her. Nytteaktivering
fungerer primært som en metode at presse unge ud af offentlig forsørgelse. I en situation, hvor de
alternative forsørgelsesmuligheder er få, kan dette få alvorligt negative konsekvenser for både de unge
og Aalborg Kommune.
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