Magistraten

Punkt 2.

Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg
Kommune – status pr. marts 2020
2019-082890
Borgmesterens Forvaltning og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens
orientering monitoreringsrapport for udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune
– status pr. marts 2020.
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 såvel beskæftigelses- som
erhvervsområdet.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en statusrapport pr. marts måned 2020, som
indeholder de seneste ledigheds- og økonomital for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Rapporten er
vedlagt som bilag.
Da der er en vis forsinkelse i de officielle ledighedstal på 2-3 måneder, indeholder rapporten ikke aktuelle tal
for ledigheden som følge af corona-krisen, men forvaltningen har på baggrund af de aktuelle ledighedstal for
Aalborg Kommune (som er kendte) og udgifterne til og med marts måned 2020 foretaget en vurdering af
forventet regnskab for 2020, som er et skøn/en prognose for udgifterne sammenholdt med budget 2020.
Samlet set er det forvaltningens skøn, at der i forhold til budget 2020 kan forventes et merforbrug på omkring
279 mio. kr. fordelt med 225 mio. kr. på området med forsikrede ledige under
beskæftigelsestilskudsordningen og 54 mio. kr. for øvrige områder under budgetgarantien.
Vurderingen er i mindre grad baseret på konstaterede økonomiske konsekvenser, da de fulde konsekvenser
af corona-krisen ikke kendes endnu, men må udelukkende baseres på forventninger og skøn. Derfor må
dette skøn tages med al muligt forbehold, og den kan alene angive nogle forventninger og tendenser.
Det forventes, at Aalborg Kommune på langt hovedparten af udgifterne vil blive kompenseret fra staten via
efterregulering af henholdsvis beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. Det er desværre ikke muligt at
opgøre den egentlige økonomiske konsekvens for Aalborg Kommune, da det afhænger af udgiftsudviklingen
på landsplan og i Nordjylland i forhold til beskæftigelsestilskuddet.
Det skal samtidig nævnes, at den nuværende suspendering af beskæftigelsesindsatsen under den
igangværende corona-krise naturligvis påvirker resultaterne blandt andet i forhold til de produktionsmål, som
er opsat for jobcentret.
I forhold til erhvervsområdet er der vedlagt seneste status fra Business Aalborg for
beskæftigelsesudviklingen opgjort pr. 4. kvartal 2019, som blandt andet viser, at jobvæksten i Aalborg
Kommune var på 0,6% i 2019 svarende til, at der blev etableret 699 nye job. På landsplan var jobvæksten
på 1,1%.
Arne Lund Kristensen, Jesper Dahlgaard, Tonny Skovsted Thorup og Jens-Erik Quortrup deltager under
punktet.
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Bilag:
Monitorering af beskæftigelsesområdet - marts 2020
Seneste beskæftigelsesudvikling 4. kvt. 2019
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