Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets dialogmøde
med Norddjurs Beskæftigelsesråd

BESLUTNINGSPROTOKOL
Sted:

Mødelokale 4, rådhuset

Dato:

Onsdag den 28. oktober 2020

Start kl.:

15:00

Slut kl.:

16:00

Medlemmer:

Else Søjmark (A)
Lars Pedersen (A)
Lars Sørensen (V)
Diana Skøtt Larsen (O)
Kasper Bjerregaard (V)
Benny Hammer (C)
Ulf Harbo (Ø)
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Lars Pedersen (A)
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1.

Input til Beskæftigelsesplan 2021
15.00.00.G01

20/31

Åben sag

Sagsgang
EAU/NBR
Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2021 er pt. under udarbejdelse. Norddjurs Beskæftigelsesråd har på
nærværende møde mulighed for at give input til retning og mål i beskæftigelsesplanen.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget kan eventuelt medtage disse input i den endelige
udgave af Beskæftigelsesplan 2021.
Det er hensigten, at beskæftigelsesplanen på en enkel måde beskriver, hvilken retning
arbejdsmarkedspolitikken har, hvor fokus lægges i 2021 og hvilke indsatser, der skal
understøtte retning og fokus.
I Beskæftigelsesplan 2021 bliver udarbejdet lokale mål for Norddjurs Kommune, som skal
dække områderne i beskæftigelsesministerens mål, der er angivet nedenfor.
Beskæftigelsesplan 2021 tager udgangspunkt i de 5 ministermål for 2021:
1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Opfølgning på de lokale målsætninger vil ske på udvalgte møder i erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget i løbet af 2021.
I november 2020 sendes Beskæftigelsesplan 2021 i høring hos Ungdomsrådet, Ældrerådet og
Handicaprådet. Eventuelle høringssvar bliver forelagt erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget til
drøftelse på mødet 25. november 2020, hvor Beskæftigelsesplan 2021 ligeledes vil blive
1

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

28-10-2020

fremlagt til endelig godkendelse. Senest 31. december 2020 skal kommunalbestyrelsen
vedtage beskæftigelsesplanen for 2021; umiddelbart herefter sendes beskæftigelsesplanen til
orientering til det regionale arbejdsmarkedsråd.
Input fra Norddjurs Beskæftigelsesråd
Norddjurs Beskæftigelsesråd havde mulighed for at drøfte input til Beskæftigelsesplan 2020
på rådets møde 21. oktober 2020. Norddjurs Beskæftigelsesråd udtrykte ønske om at
uddannelsesparathed i forhold til tilgangen til og gennemførelse af ungdomsuddannelser,
herunder unge på uddannelseshjælp, indgår i drøftelsen af Beskæftigelsesplan 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Beskæftigelsesplan 2021 har sit afsæt dels i ministermålene, dels i erhvervs- og
arbejdsmarkedspolitikken samt erhvervsstrategien og arbejdsmarkedsstrategien.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen og chefen for ungeindsats og ungdommens uddannelsesvejledning
indstiller, at input til Beskæftigelsesplan 2021 drøftes.
Bilag:
1 Åben Udkast - Beskæftigelsesplan 2021

152820/20

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-10-2020
Drøftet.
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2.

Orientering
15.00.00.G01

20/31

Åben sag

Sagsgang
EAU/NBR
Sagsfremstilling
På

dialogmødet

mellem

Norddjurs

Beskæftigelsesråd

og

erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalget vil der være mulighed for orientering fra


Udvalgsformanden
o UU kobling mellem skole og erhvervsliv



Medlemmer af Norddjurs Beskæftigelsesråd



Medlemmer af erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget



Forvaltningen

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-10-2020
Til efterretning.
I forbindelse med Torben Jakobsens (LO) oplysning til udvalget om, at det var hans sidste
deltagelse, udtrykte formanden på udvalgets vegne sin tak for godt samarbejde og et ønske om
held og lykke i fremtiden.
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Godkendelse af beslutningsprotokol
00.01.00.A00

20/6694

Åben sag

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-10-2020
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

Input til Beskæftigelsesplan 2021
1.

Udkast - Beskæftigelsesplan 2021 (152820/20)

5

28-10-2020

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

28-10-2020

Underskriftsside

Else Søjmark (A)

Lars Pedersen (A)

Lars Sørensen (V)
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6

