Kommunalbestyrelsen d.15-12-2015

3.

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2016

Åben sag
Sagsnr.:
15/18920
Sagsansvarlig: kdk.as
Fraværende:
Afbud:
Camilla Schwalbe

RESUMÉ
Som grundlag for kommunens beskæftigelsesindsats skal der hvert år udarbejdes en
beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder fire beskæftigelsespolitiske mål,
som er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet, samt kommunens lokale mål.
Beskæftigelsesplanen for 2016 forelægges til godkendelse.
UDDYBENDE BEMÆRKNINGER
Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Tårnbys strategi og målsætninger for
beskæftigelsesindsatsen i 2016. Planen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem
de beskæftigelsespolitiske udfordringer og politiske målsætninger samt tilrettelæggelsen
af beskæftigelsesindsatsen.
Beskæftigelsesplan 2016 er vedlagt som bilag sammen med de beskæftigelsespolitiske
mål for 2016.
De fire udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2016:
1. Flere unge skal have en uddannelse.
2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet
bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

De fire mål bygger videre på målene fra 2015, da der fortsat skal være fokus på de
områder, hvor der er et særligt behov for en styrket indsats. Målene skal samtidig være
med til at understøtte implementeringen af de seneste års reformer på
beskæftigelsesområdet.
Udover ministermålene indeholder beskæftigelsesplanen to lokalpolitiske mål, som blev
tiltrådt af Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget i forbindelse med vedtagelse af
budget 2016. Udvalget godkendte yderligere tre lokalpolitiske mål, men da der er
sammenfald med de beskæftigelsespolitiske mål er disse sammenskrevet i
beskæftigelsesplanen.
De to lokalpolitiske mål for 2016 er:
1. Borgere skal have mere indflydelse i eget sagsforløb.
2. Sygemeldte borgere skal støttes og opmuntres til at fastholde deres tilknytning til
arbejdspladsen.
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Den godkendte beskæftigelsesplan offentliggøres på Kommunens hjemmeside primo
januar 2016.
LOVGRUNDLAG
§ 19 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
INDSTILLING
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkeds- og
Beskæftigelsesudvalget,

1. at den forelagte beskæftigelsesplan for 2016 anbefales overfor
Kommunalbestyrelsen.
/kam
BILAGSFORTEGNELSE:
1 Åben Beskæftigelsesplan 2016
2 Åben De beskæftigelsespolitiske mål for 2016

255667/15
248554/15

BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 24-112015
Indstilling tiltrådt. Sagen sendes til Kommunalbestyrelsen.
BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 15-12-2015
Tiltrådt.
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