Magistraten

Punkt 2.

Orientering om udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg
Kommune pr. december 2020
2019-082890
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering en status på udviklingen på
beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune – status pr. december 2020.
Beskæftigelsesudvalget har sagen til orientering den 23. marts 2021.

Beslutning:
Til orientering.
Magistraten gav udtryk for stor tilfredshed med den ydede indsats og de opnåede resultater.
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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.
Opfølgningen er tilrettelagt således, at der månedligt er opfølgning på økonomien på beskæftigelses- og
forsørgelsesområdet, og at der kvartalsvis udarbejdes en mere grundig rapport indeholdende relevante data
for området.
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en statusrapport pr. december måned 2020, som
indeholder de seneste ledigheds- og økonomital for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Rapporten er
vedlagt som bilag.
Samlet set ender regnskab 2020 med et mindreforbrug på 49,5 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 41
mio. kr. på området med forsikrede ledige under beskæftigelsestilskudsordningen og 8,5 mio. kr. for
områderne under budgetgarantien.
Budgettet til de to områder blev samlet opjusteret med 276 mio. kr. i forbindelse med aktuel status, som blev
godkendt i byrådet den 23. november 2020.
Årsagen hertil var væsentlig flere forsikrede ledige end forventet ved indgangen til året og dels de
ledighedsmæssige konsekvenser af corona-krisen for forsikrede ledige og øvrige ledige, hvor der har kunnet
konstateres et stigende antal modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse primært i
forårsmånederne samt sygedagpenge i slutningen af året.
Som følge af den generelle stigende ledighed i alle landets kommuner og på landsplan fik Aalborg Kommune
en økonomisk kompensation i 2020 fra staten på omkring 400 mio. kr.
Ifølge prognose fra KL baseret på regnskabstal for 2020 vil Aalborg Kommune i 2021 skulle tilbagebetale ca.
71 mio. kr. af kompensationen vedrørende området med forsikrede ledige.
På aktivitetssiden er tallene for 2020 også påvirket af Corona-krisen. Det er lykkedes at afslutte flere sager
end i 2019. Der er afholdt langt flere samtaler end tidligere og over måltallet. Omvendt er antallet af
virksomhedspraktikker og formidlinger af arbejdskraft under måltallene på området. Dette hænger sammen
med den helt eller delvise suspension at beskæftigelsesindsatsen, som 2020 har været præget af.
I forhold til erhvervsområdet er der vedlagt seneste status fra Business Aalborg for
beskæftigelsesudviklingen opgjort pr. 3. kvartal 2020, som blandt andet viser et fald i beskæftigelsen i
Aalborg Kommune fra 4. kvartal 2019 (før corona-krisen) på 1,2%, hvilket svarer til at 1.266 færre personer
var ansat i en virksomhed i Aalborg ved udgangen af 3. kvartal 2020.
Samtidig med faldende beskæftigelse ses en stigning i arbejdsstyrken, som i den seneste måling fra 201819 er vokset med næsten 1.800 personer. Derudover kan der konstateres en stigning i pendlingen ud af
kommunen fra 2018-19 på ca. 1.200 personer, således at nettopendlingen er forbedret med samme ca.
1.200 personer, da pendlingen ind i kommunen er nogenlunde uændret.
Direktør Arne Lund Kristensen og beskæftigelseschef Jesper Dahlgaard deltager under punktet.

Magistraten

Møde den 22.03.2021
kl. 09.00

Side 2 af 3

Magistraten
Bilag:
Monitorering af beskæftigelsesområdet - december 2020
Seneste beskæftigelsesudvikling 3. kvt. 2020
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