Beskæftigelsesudvalget

Punkt 9.

Orientering fra rådmand og direktør
Der er opståen en fejl i rensningen af editorteksten: 'u5' is an undeclared prefix. Line 4, position 302. Html: 1.
Midler fra STAR og Arbejdsmarkedkontor Midt-Nord, til etablering af virksomhedsvendte tilbud i sager om
ressourceforløb.
I forbindelse med de initiativer STAR har udmeldt ifm udviklingen af ressourceforløb, har STAR og AMK
Midt-Nord fået en bevilling på i alt 3 mio. kr. til at understøtte arbejdet med den virksomhedsrettede indsats. Man
vil tilbyde ca. 10.000 pr. ekstra etableret virksomhedspraktik inden årets udgang.Aalborg Kommune har fået
bevilget 500.000 kr. Midlerne er givet som et tilsagn om at der etableres 40 ekstra virksomhedspraktikker
inden 31.12. 2016. Aalborg har endvidere ansøgt om yderligere midler til fortsættelse af forsøget ind i 2017,
men har fået afslag på denne del.
Hvad kan pengene bruges til?
Bevillingen kan anvendes til aktiviteter, som understøtter, at flere ressourceforløbspersoner kommer i gang
med virksomhedsrettede tilbud. I Aalborg er der ansøgt om midler til at virksomhedskonsulenter i et vist
omfang kan deltage på rehabiliteringsmøder, samt til at booste de virksomhedskonsulentsressourcer, som
er til rådighed, så de borgere, som allerede har et virksomhedsrettet tilbud i deres ressourceforløbsplan, men
som venter på et tilbud, hurtigt kan komme i gang.
Hvad skal der komme ud af bevillingen?
Forventningen fra STAR er, at bevillingen medfører, at flere ressourceforløbspersoner kommer i et
virksomhedsrettet tilbud i efteråret 2016. For Aalborgs vedkommende er ca. 12% i dag i virksomhedspraktik (
74 personer ud af 610), et resultat der er en smule under landsgennemsnittet, men et pænt resultat
sammenlignet med 6 byerne.
2.
Direktøreren orienterede om, at ministeriet har meddelt Aalborg Kommune, at overskydende boliger, pga.
lavere antal af nye flygtninge, kan anvendes til andre formål og målgrupper. Den tværgående arbejdsgruppe
arbejder videre med at se på alternative muligheder for brug af overskydende boliger.

Beslutning:
Til orientering.
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