Beskæftigelsesudvalget

Punkt 11.

Orientering fra rådmand og direktør

1.
Jesper Dahlgaard giver en status for Aalborg Alliancen.
Det udsendte statusnotat af den 05.12.18 om Aalborg Alliancen samt de viste slides vedhæftes referatet.
2.
Jesper Dahlgaard orienterer om indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp for
borgere indrejst til Danmark og forlængelse af opholdskravet gældende pr. 1.1.2019:
Folketinget har vedtaget ændringer (til Aktivlovens § 11 stk. 3), hvor ret til uddannelses- eller kontanthjælp er
betinget af, at personer, der er indrejst i Danmark efter 1. januar 2008, har haft ophold i landet i minimum 9 ud af
10 år i stedet for nuværende 7 ud af 8 år.
Samtidig med det forlængede opholdskrav indføres det, at retten til uddannelses- eller kontanthjælp tillige er
betinget af, at personen har haft ordinær beskæftigelse her i riget i en periode, som sammenlagt svarer til
fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 10 år.
Borgere, der allerede modtager uddannelses- eller kontanthjælp vil fortsætte på nuværende ydelse. Hvis de
herefter kommer ud af offentlig forsørgelse i minimum 2 måneder, og efterfølgende får brug for at ansøge om
offentlige forsørgelse, vil de skulle opfylde de nye opholds- og beskæftigelseskrav.
Lovændringerne betyder, at det efter d. 1. januar 2019 vil blive sværere at opnå ret til uddannelses- eller
kontanthjælp for disse borgere, og der vil derfor være tale om flere borgere end i dag, der modtager
integrationsydelse. De borgere, der i dag modtager integrationsydelse vil med stor sandsynlighed fortsætte
på ydelsen og ikke automatisk overgå til uddannelses- eller kontanthjælp, da de udover at have opholdt sig i
landet i 9 ud af 10 år, skal præstere 2½ års ordinær beskæftigelse inden for de seneste 10 år.
Det vil dreje sig både om flygtninge og danske statsborgere, der bliver ramt af lovændringerne – herunder
også danske statsborgere, der har opholdt sig i et land udenfor EU/EØS og vender tilbage til Danmark.
Aalborg Kommune forventer at orientere de relevante borgere om lovændringerne inden de træder i kraft pr. 1.
januar 2019.
3.
Jobcentret har indsendt ansøgninger til puljer vedr. Uddannelsesambassadører og kontanthjælpsområdet.
Får vi bevilling, orienteres Beskæftigelsesudvalget nærmere.
4.
Forvaltningen gav en orientering om økonomirapportering pr. 30.11.18, der mailes til Beskæftigelsesudvalget
til anbefaling, idet rapporteringen allerede skal behandles i Magistraten den 07.01.19. og i Byrådet den
14.01.19.
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