Høringssvar fra Venstre til Handleplan for
beskæftigelsesindsatsen
Venstre bakker op om udførelsen af en handleplan for beskæftigelsesindsatsen, der har til
formål at tilpasse den nuværende Beskæftigelsesplan som følge af udviklingen på
beskæftigelsesområdet i lyset af COVID-19.
Beskæftigelsessituation i Aalborg Kommune er med god ret blevet problematiseret på tværs
af aktører over en længere årrække, hvor Aalborg Kommune kontinuerligt har været blandt
de kommuner med højest ledighed. Udbruddet af COVID-19, og dennes effekt på
beskæftigelsen, har forværret et allerede besværligt udgangspunkt.
Den aktuelle ledighed er kompleks i sammensætningen af ledige. Forskellige grupper af
ledige kræver forskellige indsatser, og Venstre bifalder forandringer i arbejdsgange- og
metoder, der sikrer en mere effektiv brug af ressourcer til gavn for både Jobcenter og
borger. Således bakker vi bl.a. op om en digitalisering af indsatser over for eksempelvis
ledige unge, såvel som en eftersøgen af tættere samarbejde med a-kasser for at finde bedre
arbejdsgange herimellem til gavn for borgeren.dk
En høj ledighed som i Aalborg Kommune reflekterer ligeså en høj efterspørgsel på arbejde.
Arbejdet med dette er strukturelt placeret andetsteds i kommunen, omend store
synergieffekter vurderes opnåelige ved tættere samarbejde mellem hhv. Jobcenter Aalborg,
hvor indsatsen er centreret om at få folk til at besætte arbejdspladser, og BusinessAalborg,
hvor indsatsen er centreret om at skabe og tiltrække arbejdspladser.
Bring jobskabelse tættere på jobformidling
Venstre foreslår, at arbejdet med erhvervsfremme og jobskabelse i regi af BusinessAalborg
fremadrettet bringes tættere på arbejdet med beskæftigelsesindsatsen. Dette kan blandt
andet gøres ved at koordinere jobcenterindsatsen med jobskabelsesstrategien fra
BusinessAalborg.
Når vi eksempelvis i år får ca. 2.500 nye dimittender, bør strategien for jobskabelse og
tiltrækning af arbejdspladser således også reflektere den uddannelses- og
kompetencemæssige baggrund, som denne gruppe kommer med. Dette skal bidrage til, at
sammensætningen af stillinger på det aalborgensiske og nordjyske arbejdsmarked i højere
grad vil afspejle det udbud af arbejdskraft, der årligt tilføres vores arbejdsmarked fra
uddannelsesinstitutionerne. Ligeledes vil en øget afstemning af dette give flere unge en god
start på arbejdsmarkedet.
Konkret foreslår vi, at BusinessAalborg fremadrettet bidrager til udførelsen af en
beskæftigelsesplan, hvori BusinessAalborg fremlægger strategier og handlingsplaner for
tiltrækningen af arbejdspladser, der reflekterer sammensætningen af unge dimittender, der
over de næste år træder ind på arbejdsmarkedet. Arbejdet bør koordineres med Jobcenter
Aalborg og uddannelsesinstitutionerne.

Brug af anden aktør
Brugen af anden aktør bør anvendes i en mere vid udstrækning i det omfang, at aktøren er i
stand til at levere resultater, der er on par eller bedre end de af Jobcenter Aalborg.
Arbejdsmarkedet har som følge af COVID-19 ændret sig betydeligt, og da resultatskabelse
og afsætning til arbejdsmarkedet varierer mellem højkonjunktur og lavkonjunktur, bør
tidligere resultater fra tidligere anvendte aktører ikke stå alene i bedømmelsen af aktørerne.
Nytteaktivering
Nytteaktivering bør anvendes i det omfang, og over for de målgrupper, hvor det vurderes, at
målgruppen med sandsynlighed bringes tættere på arbejdsmarkedet og afmeldes ydelse.
Nytteaktivering bør anvendes på arbejdsområder, der ikke umiddelbart ellers varetages eller
forventes udført af personer i ordinær beskæftigelse.

