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1.

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2021
00.30.14.S00

21/667

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen på erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område viser, at der på
nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 685,1 mio. kr., som medfører, at der er et
mindreforbrug på -4,5 mio. kr. Mindreforbruget vedrører udgifterne til forsikrede ledige, og
det er tillige så stort, at det dækker merforbrug på udgifterne til sygedagpenge,
ledighedsydelse, ressourceforløb og seniorpension.
Se bilag for udspecificering af forbruget på de enkelte ydelsesgrupper.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget – samlet oversigt
Opr.

Korr.

Budget

budget
inkl. drifts-

Forventet

Afvigelse

regnskab

til

budget*

Budget 2021 (mio. kr.)

overførsler

Drift

udenfor 668,5

668,5

664,0

-4,5

indenfor 21,1

21,1

21,1

0,0

–

opr.

servicerammen
Drift

–

servicerammen
Drift i alt

689,6

689,6

685,1

-4,5

Anlæg

0,1

0,1

0,1

0,0

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Servicerammen for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget udgør i 2021 21,2 mio. kr. Det
forventes, at servicerammen overholdes.
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Covid-19
Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalgene har et særligt fokus på virkningerne af covid-19.
Der forventes på nuværende tidspunkt en vis, mindre merudgift på sprogskolen på grund af
covid-19.
Varslings-/opmærksomhedspunkter
Der er usikkerhed omkring forventningerne til udviklingen i ledigheden, da denne er afhængig
af, hvordan genåbningen af samfundet og udfasningen af kompensationsordningerne forløber.
En genåbning af samfundet kan øge den økonomiske aktivitet og dermed beskæftigelsen, men
udfasningen af kompensationsordningerne kan betyde, at nogle virksomheder risikerer at gå
konkurs, fordi der ikke længere eksisterer det samme kundegrundlag som i 2020. Samtidig
kan udviklingen i Tyskland, Sverige, England og USA, som er blandt Danmarks største
eksportmarkeder, være afgørende for udviklingen i beskæftigelsen.
Der er tilsvarende usikkerhed for udviklingen i sygedagpenge, dels på grund af de fortsatte
forlængelser af muligheden for ydelsen og dels på grund af udgifter til usædvanligt mange
sygemeldte.
Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til
økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Anlægsbevilling
Der søges om anlægsbevilling på 0,123 mio. kr. til CRM system finansieret af det til formålet
afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen
overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal
være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte
initiativer for at overholde budget og serviceramme.
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Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at
1. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2021 godkendes.
2. der gives anlægsbevilling på 0,123 mio. kr. til CRM system finansieret af det til
formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 0,123 mio. kr. i 2021.
Bilag:
1 Åben Jobindsatsgrafer 03.2021

60455/21

2 Åben EAU-puljen 2021-24

60454/21

3 Åben EAU budgetopfølgning 03.2021 - BILAG

60453/21

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Tiltrådt.

3

Erhvervs- og

28-04-2021

arbejdsmarkedsudvalget

2.

Alternativ investeringscase
00.30.14.S00

19/20405

Åben sag

Sagsgang
EAU, ØK, KB
Sagsfremstilling
På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgsmødet 24. marts 2021 blev det besluttet, at et
alternativ til investering 1 i en koordineret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
med en besparelse som den hidtil planlagte skal præsenteres i en selvstændig sag på samme
dagsorden som den næste budgetopfølgning. Oplysninger om den oprindelige investering
fremgår af bilaget ”Aktiv investeringsstrategi i arbejdsmarkedspolitikken” fra budgetaftalen
2020-2023.
Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at udarbejde en alternativ investeringscase,
men i den nuværende situation vurderes der ikke at være den fornødne sikkerhed for, at en
alternativ investering vil kunne realisere den forventede besparelse. På den baggrund er der
anledning til at overveje, om midler afsat til investering 1 i budgetaftale 2020-2023 i stedet
skal tilføres kassebeholdningen.
Det er fortsat forvaltningens vurdering, at investeringer i beskæftigelsesindsatsen kan være
fordelagtige. Det kræver blot en forudsigelighed, der blandt andet som følge af
coronasituationen ikke er tilstede på nuværende tidspunkt.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Investeringer i beskæftigelsesindsatsen har sammenhæng til Arbejdsmarkedsstrategi 20202021 og Beskæftigelsesplan 2021.
Økonomiske konsekvenser
Som det fremgår af tabel 1 har der i 2021 været et forbrug på 1,026 mio. kr. på investering 1 –
koordineret

indsats

for

aktivitetsparate

kontanthjælpsmodtagere

med

komplekse

problemstillinger. Der er yderligere afsat 2,053 mio. kr. til investeringen i 2021. Dette beløb
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samt det afsatte beløb på 3,079 mio. kr. i 2022 foreslås tilbageført til kassebeholdningen; i alt
5,132 mio. kr.
Tabel 1 – investering i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, mio. kr.
2021

2022

I alt

Investering i indsats

3,079

3,079

6,158

Forbrug

1,026

0

1,026

Tilbageførsel til kassebeholdning

2,053

3,079

5,132

Kilde: Aktiv investeringsstrategi i arbejdsmarkedspolitikken og egne tal
Besparelsen

på

investeringen

er

allerede

indarbejdet

i

budgettet

for

2021.

I

budgetopfølgningen pr. 30. marts 2021 forventes et mindreforbrug på kontanthjælp på 0,8
mio. kr., hvilket betyder, at tilbageførslen af investeringen ikke får budgetmæssige
konsekvenser på forsørgelsesbudgettet.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller, at
1. det tages til efterretning, at der ikke udarbejdes en alternativ investeringscase.
2. det besluttes, om ikke-forbrugte midler fra investering i koordineret indsats for
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemstillinger skal
tilbageføres til kassebeholdningen.
Bilag:
1 Åben Aktiv investeringsstrategi i arbejdsmarkedspolitikken

164006/19

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021
Ad. 1. Til efterretning.
Ad. 2. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at ikke-forbrugte midler tilbageføres til
kassen.
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Erhvervs- og arbejdsmarkedsvalget opfordrer til, at behovet for yderligere investering for at
imødegå en stigning i forsørgelsesudgifter ift. sygedagpenge og uddannelseshjælp vurderes
ifm. Budget 2022 - og at det sker ud fra den bestilte budgetanalyse af effekter på
driftsbudgettet af de forventede besparelser som følge af aftale om ny ret til tidlig pension.
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3.

Orientering om Profilanalyse 2021 fra Erhvervshus Midtjylland
24.10.00.I04

21/3763

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget orienteres hermed om Profilanalyse 2021 fra
Erhvervshus Midtjylland. Erhvervshus Midtjylland er Norddjurs Kommunes leverandør af
lokal, basal erhvervsservice. Derudover er årsstatus 2021 vedlagt som bilag. Heri er yderligere
information om vejledningen fra Erhvervshus Midtjylland.
Profilanalysen giver en kvantitativ beskrivelse af de førstartere, iværksættere og etablerede
virksomheder, der har modtaget vejledning i den lokale erhvervsservice, samt brugere af
specialiseret vejledning i Erhvervshus Midtjylland i 2020. Det er muligt at sammenligne
erhvervsservicen i Norddjurs Kommune i perioden 2015 – 2020 samt på tværs af kommuner i
Region Midtjylland.
Profilanalysen viser, at der i årene 2015 - 2020 generelt har været et fald i antallet af
førstartere,

iværksættere

og

etablerede

virksomheder,

der

søger

lokal,

basal

erhvervsvejledning. Samtidig har der været en stigning i antallet af iværksættere og etablerede
virksomheder, der har søgt specialiseret vejledning i Norddjurs.
Da Norddjurs Kommune betaler 0,335 mio. kr. for den lokale, basale erhvervsservice, følger
forvaltningen udviklingen tæt. Med henblik på at øge aktiviteten af lokal, basal
erhvervsservice har forvaltningen indgået aftale med Erhvervshus Midtjylland om, at
erhvervshusets kommunekonsulenter vil være fysisk til stede ugentligt i Norddjurs Kommune
fra forsommeren 2021. Forvaltningen forventer, at en større synlighed lokalt vil øge
aktiviteten af lokal, basal erhvervsservice. Tilstedeværelsen er udgiftsneutral.
I de udvalgte resultater nedenfor er tallene for 2019 for lokal, basal erhvervsservice udeladt. I
2019 blev det overskydende budget fra 2018 anvendt, og 2019 giver derfor ikke et retmæssigt
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sammenligningsgrundlag. Analysen behandler data fra 2020 og bygger på registerdata fra
Danmarks Statistik og udtræk fra CVR-registret.
Lokal, basal erhvervsservice er den lokale indgang til vejledning i forhold til start af
virksomhed og/eller forretningsudvikling. Med et lokalt kendskab retter den lokale basale
erhvervsservice sig mod det lokale marked. Vejledningen kan ske i form af konkret sparring
og information om lokale arrangementer, og ydelsen varetages af konsulenter, der har et
kendskab til det lokale erhvervsliv i Norddjurs. Kommunerne er forpligtiget til at tilbyde
lokal, basal erhvervsservice. I de tilfælde, hvor virksomheden har behov for yderligere
specialiseret sparring, vejleder konsulenten om rette kontaktpersoner/programmer/puljer hos
Erhvervshus Midtjylland og erhvervsfremmesystemet i øvrigt.
Den specialiserede erhvervsservice varetages af Erhvervshus Midtjylland. Specialiseret
vejledning er generel vejledning til alle førstartere, iværksættere og etablerede virksomheder,
som har brug for generel sparring. Den specialiserede vejledning vil rette sig mod et bredere
marked end Norddjurs, herunder internationalt.
Forskellen på de to typer af vejledning er derfor, at den lokale, basale erhvervsservice har et
lokalt forankret sigte, mens den specialiserede vejledning har et bredere sigte.
Udvalgte resultater for lokal, basal erhvervsservice i 2020:
1. 17 førstartere modtog vejledning. I årene 2015-2018 modtog mellem 20 og 27
førstartere vejledning.
2. 19 iværksættere modtog vejledning. I årene 2015 - 2018 modtog mellem 19 og 32
iværksættere vejledning.
3. 57 etablerede virksomheder modtog vejledning. I årene 2015-2018 modtog mellem 54
og 67 etablerede virksomheder vejledning.
4. Seks vækstlagsvirksomheder modtog vejledning. I årene 2015 – 2018 modtog mellem
fire og otte vækstlagsvirksomheder vejledning.
5. De vejledte iværksættere i 2020 kommer især fra brancherne handel og transport (32
%), industri (21 %) samt videnservice (16 %).
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6. De vejledte etablerede virksomheder i 2020 kommer især fra brancherne handel og
transport (32 %), industri (23 %) samt bygge og anlæg (12 %).
Iværksættere, der har søgt vejledning, er kendetegnet ved at have sværere ved at vækste
virksomheden. De har et gennemsnitligt lavere antal årsværk og en lavere omsætning end
øvrige iværksættere i kommunen.
Etablerede virksomheder, der har søgt vejledning, er større end øvrige etablerede
virksomheder i kommunen. De har et markant højere antal årsværk, en markant højere
omsætning samt højere eksportgrad end øvrige etablerede virksomheder.
Udvalgte resultater for specialiseret vejledning i 2020:
1. 12 førstartere modtog specialiseret vejledning. I årene 2015 – 2018 modtog mellem 0
og 6 førstartere specialiseret vejledning.
2. 14 iværksættere modtog specialiseret vejledning. I årene 2015 – 2018 modtog mellem
8 og 15 iværksættere specialiseret vejledning.
3. 55 etablerede virksomheder modtog specialiseret vejledning. I årene 2015 – 2018
modtog mellem 22 og 53 etablerede virksomheder specialiseret vejledning.
4. Fire vækstlagsvirksomheder har modtaget specialiseret vejledning. I årene 2015 –
2018 modtog mellem tre og seks vækstslagsvirksomheder specialiseret vejledning.
5. De vejledte iværksættere i 2020 kommer primært fra brancherne handel og transport
(43 %), videnservice (29 %) og industri (14 %).
6. De vejledte etablerede virksomheder i 2020 kommer primært fra brancherne handel og
transport (38 %) samt industri (24 %).
Iværksættere, der har søgt specialiseret vejledning, har flere ansatte, men en lavere omsætning
end øvrige iværksættere i Norddjurs Kommune.
Ligesom ved den lokale, basale erhvervsservice er det især de større etablerede virksomheder,
der har søgt specialiseret vejledning. De har både et markant højere antal gennemsnitlige
årsværk og en markant højere omsætning end øvrige etablerede virksomheder i Norddjurs
Kommune.
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Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Profilanalyse 2021 skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes Erhvervsstrategi, hvori
det fremgår, at alle virksomheder skal have adgang til grundlæggende erhvervsservice af høj
kvalitet.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedschefen indstiller, at Profilanalyse 2021 tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Profilanalyse for vejledte i 2020 - Profilanalyse 2021

46961/21

2 Åben Norddjurs årsstatus

54586/21

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021
Til efterretning.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget ønsker en orientering om opstart af den lokale
erhvervsservice på et udvalgsmøde i efteråret.

10

Erhvervs- og

28-04-2021

arbejdsmarkedsudvalget

4.

Orientering om Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og regionale indsatser
15.00.05.G01

21/24

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
På møde 18. april 2018 besluttede erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, at der fremadrettet to
gange årligt skal orienteres om arbejdet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget gives hermed orientering om RAR og andre regionale
beskæftigelsesindsatser.
De

otte

Regionale

Arbejdsmarkedsråd

(RAR)

koordinerer

beskæftigelsesindsatsen,

virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og
områder med høj ledighed; herunder koordinerer RAR voksen- og efteruddannelse i regionen.
Norddjurs Kommune ligger i RAR Østjyllands område.
RAR Østjyllands seneste ordinære møde blev afholdt 24. marts 2021. Referater fra rådsmøder
i RAR Østjylland kan findes her. Formanden for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, der
sidder i RAR som repræsentant for KL, kan på udvalgsmødet uddybe emnerne.
RAR

har

bl.a.

behandlet

følgende

emner

på

de

seneste

møder:

24. marts 2021:


Temadrøftelse om ”Målrettet opkvalificering til digitale behov på arbejdsmarkedet”.
Konkretisering af ambitionen for RARs indsats i forhold til arbejdsmarkedets behov
for at rekruttere og opkvalificere arbejdskraft med digitale kompetencer.



Godkendelse af forslag til kurser på positivlisten for den regionale uddannelsespulje.



Drøftelse af kompetenceværktøj, der løbende kan identificere kompetencebehovet hos
virksomheder. Kompetenceværktøjet er et element i udmøntningen af RAR-modellen,
der skal koordinere og styrke samarbejdet mellem jobcentre, virksomheder, VEUudbydere og vækstfora.

11

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget



28-04-2021

En drøftelse af behov for initiativer og opmærksomhedspunkter i forhold til stigningen
i langtidsledigheden i Østjylland. RAR fremhævede blandt andet, at indsatser skal
rettes mod den brede ungemålgruppe, idet væksten i langtidsledighed ses i alle akasser; også blandt dimittendgruppen. Derudover skal der fokus på opkvalificering af
unge og borgere på kanten; eksempelvis via relevante kurser på positivlisten.



RAR drøftede opkvalificeringsforløb for IGU-elever og understøttelse af yderligere
fokus på etablering og gennemførelse af uddannelsesforløb for IGU-ansatte.
Formandskabet drøfter derudover muligheden for at lave en temadrøftelse om
indsatser på området.

28. januar 2021:


Temadrøftelse om ”Perspektiver i a-kasseforsøget”. Foreløbige erfaringer,
perspektiver og samspil mellem kommuner og a-kasser om opkvalificering og brug af
beskæftigelsesordningerne.



RAR Østjylland har udarbejdet 2 analyser: ”Behov for rekruttering og opkvalificering
hos eksportvirksomheder i industrien” og ”Potentialet i brancheskift – opkvalificering
til mangelområder”. Disse skal nu ud og arbejde i relevante udvalg, jobcentre mm.



RAR har besluttet, at følgende brancheområder prioriteres til VEU-indsatser i 2021:
bygge- og anlæg, industri, velfærdsområdet og salg. Derudover har RAR prioriteret
følgende fokusområder på tværs af de prioriterede områder: særligt fokus på
kompetencer i forhold til grøn omstilling og digitalisering, Covid-19 beredskab,
revitalisering af jobrotationsordning på velfærdsområdet, Job – VEU-projekt vedr.
lager og logistik (digitalisering) og opkvalificering af nye medarbejdere til CNCindustrien.



RAR har godkendt de stillingsbetegnelser, der skal bruges til positivlisten, som
regulerer brugen af den regionale uddannelsespulje. Positivlisten skal godkendes inden
1. april 2021.

Puljer i beskæftigelsessystemet
Der findes aktuelt en mængde puljer i det statslige beskæftigelsessystem, såvel centrale som
decentrale. Grundet coronasituationen er mængden af puljer øget særligt i 2020 og 2021.
Puljerne er beskrevet i bilaget ”Puljer i beskæftigelsessystemet”. I bilaget er vist en tabel, der
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viser, hvor stor en andel af det bevilgede beløb Norddjurs Kommune og RAR Østjylland har
udnyttet i 2020 og 2021. Udnyttelsen af puljemidlerne har en indbygget forsinkelse, i og med
udgiften til den bevilgede uddannelse først skal betales, når uddannelsen er slut. Derfor er der
desuden inkluderet en tabel, der viser antallet af opkvalificeringsforløb for 2020 for Norddjurs
Kommune.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Puljer i beskæftigelsessystemet

62355/21

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021
Til efterretning.
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5.

Orientering i forbindelse med coronakrisen
00.01.00.A00

20/7158

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ønsket løbende at blive orienteret om relevante
nyheder i forbindelse med coronakrisen. Nedenfor følger en opdatering fra ungeindsatsen og
arbejdsmarkedsafdelingen.
Med genåbningsplanen, der blev vedtaget i folketinget 22. marts 2021, åbnede skoler,
ungdoms- og voksenuddannelse 6. april 2021 med 50 procent fysisk fremmøde for eleverne.
På de videregående uddannelser kunne afgangseleverne på uddannelser med mange
praksiselementer vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Alle øvrige studerende
kunne vende tilbage med 20 procent fysisk fremmøde. Forud for dette åbnede FGU for
afgangselever samt særligt sårbare elever fra 15. marts 2021, og erhvervsuddannelseselever i
certifikatfag eller skolepraktik kunne vende tilbage til fysisk fremmøde 22. marts 2021. Der er
en øget opmærksomhed fra ungeindsatsen på, om de unge, der har mulighed for at vende
tilbage til fysisk fremmøde, rent faktisk møder op.
15. april 2021 startede en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen. I første omgang kan
borgere igen visiteres til virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, såfremt fysisk
fremmøde er i overensstemmelse med sundhedsrestriktionerne. Herudover kan borgere, der er
i særlig risiko for at komme længere væk fra arbejdsmarkedet, visiteres til tilbud, øvrig
vejledning og opkvalificering. Ligeledes kan den ordinære vejledning og opkvalificering med
fysisk

fremmøde

genoptages

afhængig

af

restriktionerne

på

børne-

og

undervisningsministeriets område. Kommuner og a-kasser er fortsat fritaget for pligten til, at
jobsamtaler og cv-samtaler skal holdes ved personligt fremmøde.

14

Erhvervs- og
arbejdsmarkedsudvalget

28-04-2021

Suspension af forbruget af dagpenge er forlænget indtil 30. april 2021. Dagpengemodtagere,
der er omfattet af a-kasseforsøget, overgår til jobcenteret, når de har forbrugt 410 timer af
dagpengeretten, og overgår derfor ikke til jobcenteret i suspensionsperioden.
Overgangen fra a-kasseforsøget til jobcenteret sker ved en fællessamtale. Kapaciteten for
disse samtaler vil blive udfordret, når suspensionsperioden ophører, hvilket formentlig sker
30. april 2021.
I perioden fra 20. december 2020 og til 15. april 2021 har corona-restriktionerne betydet, at
virksomhedspraktikker og løntilskudsjob kun har kunnet blive etableret, såfremt tilbuddet har
foregået digitalt, og borgeren har været enig i tilbuddet. Kommunerne har således ikke haft
samme forudsætning som normalt for at leve op til fokusmålet om aktive tilbud. Med den nye
bekendtgørelse om delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen 15. april 2021 er der derfor
samtidig besluttet en ”skærpet tilsyn – light model” i forhold til aktive tilbud i 2021 og 2022.
Denne har til formål at understøtte de kommuner, der ikke kan leve op til kravet om aktive
tilbud, og som dermed normalt ville komme under skærpet tilsyn. Disse kommuner vil være
underlagt særlig tæt monitorering fra AMK.
Det skærpede tilsyn vil fortsat være gældende i forhold til samtaler, idet disse kan afholdes
telefonisk. Således vil kommuner, som har udfordringer på resultatsiden, og som samtidig
ikke lever op til kravet om samtaler, fortsat komme under skærpet tilsyn. Kommuner under
skærpet tilsyn får en genopretningsperiode på 9 måneder. Rettes der op på indsatsen i
genopretningsperioden, og leves der op til fokusmålene om indsatsen, kommer kommunen ud
af skærpet tilsyn ved næste årlige opgørelsestidspunkt.
Norddjurs Kommune opfylder fokusmålet både om aktive tilbud og samtaler.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021
Til efterretning.
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6.

Orientering
15.00.00.G01

21/13

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
På erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for orientering fra


Udvalgsformanden
o Orientering om ungetopmøde. Klik her for oplysninger
o Ansøgninger til ungdomsuddannelser i Norddjurs Kommune 2021



Udvalgsmedlemmer



Forvaltningen

Links til statistik:
STAR
Danmarks Statistik
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Jobindsats
Møder – RAR Østjylland
Link til nyheder fra RAR:
Nyheder - RAR Østjylland
Eventuelle spørgsmål til materialet kan stilles på mødet.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Tilmelding_ungdomsuddannelser_2014-2021
Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021
Til efterretning.
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7.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2021
00.22.04.G01

21/10

Åben sag

Sagsgang
EAU
Sagsfremstilling
Forvaltningen

har

udarbejdet

vedlagte

forslag

til

arbejdsplan

for

erhvervs-

og

arbejdsmarkedsudvalget for 2021. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle
bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget beslutter, om der skal iværksættes planlægning af
dialogmøde med Röchling Meta-Plast i forbindelse med udvalgsmødet 26. maj 2021.
Der er på nærværende møde mulighed for at fremsætte forslag til emner, som ønskes
behandlet på et eventuelt dialogmøde med Röchling Meta-Plast. Forslag til emner kunne
være:


Hvordan kan Röchling Meta-Plast og Norddjurs Kommune samarbejde om at øge
tiltrækningen af arbejdskraft?



Hvad kan der gøres for at flere – især unge – bliver opmærksomme på de muligheder,
en erhvervsuddannelse giver?



Udfordringer som følge af corona-situationen.

Som alternativ til afholdelse af dialogmøde med Röchling Meta-Plast foreslår forvaltningen,
at besøg hos virksomheden indgår som del af virksomhedsrundturen 25. juni 2021. Denne
rundtur vil have fokus på genåbningen.
Årsmøde 2021 er planlagt til afholdelse 1. juni 2021 kl. 17.00 – 20.00. Forvaltningen foreslår,
at årsmødet flyttes til 17. august kl. 17.00 – 20.00, hvor der formodes at være bedre mulighed
for at kunne afholde arrangementet. Forsamlingsforbuddet angiver, at der 1. juni 2021 må
samles 50 personer indendørs, hvilket anslås at være lavere end det antal, årsmødet kan
trække. 17. august 2021 er forsamlingsforbuddet afskaffet.
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Det bemærkes, at hvis Årsmøde 2021 flyttes til afholdelse 17. august 2021, vil
erhvervsarrangement med præsentation af forretningsidéer for panel af mulige investorer
fortsat blive afholdt i december 2021.
Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder
Ingen væsentlig sammenhæng.
Økonomiske konsekvenser
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at
1. erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2021 godkendes.
2. erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget beslutter, om der skal iværksættes planlægning
af dialogmøde med Röchling Meta-Plast på udvalgsmødet 26. maj 2021. I givet fald
drøftes forslag til emner.
3. Årsmøde 2021 flyttes til 17. august 2021 kl. 17.00 – 20.00.
Bilag:
1 Åben Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2021 - aprilmøde

62240/21

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at planlægning af dialogmøde med
Röchling Meta-Plast den 26. maj 2021 iværksættes. De foreslåede emner blev drøftet.
Virksomheden kontaktes for forslag til temaer, hvorefter den endelige dagsorden for
dialogmødet udarbejdes.
Ad. 3. Godkendt.
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8.

Godkendelse af beslutningsprotokol
00.22.04.G01

21/12

Åben sag

Beslutning i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 28-04-2021
Godkendt.
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Bilagsoversigt
1.

2.

Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2021
1.

Jobindsatsgrafer 03.2021 (60455/21)

2.

EAU-puljen 2021-24 (60454/21)

3.

EAU budgetopfølgning 03.2021 - BILAG (60453/21)

Alternativ investeringscase
1.

3.

4.

Orientering om Profilanalyse 2021 fra Erhvervshus Midtjylland
1.

Profilanalyse for vejledte i 2020 - Profilanalyse 2021 (46961/21)

2.

Norddjurs årsstatus (54586/21)

Orientering om Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og regionale indsatser
1.

6.

Puljer i beskæftigelsessystemet (62355/21)

Orientering
1.

7.

Aktiv investeringsstrategi i arbejdsmarkedspolitikken (164006/19)

Tilmelding_ungdomsuddannelser_2014-2021 (59833/21)

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2021
1.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan 2021 - aprilmøde (62240/21)
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Underskriftsside

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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