Samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus i 2019 og 2020
1.Aftaleparterne
Aftaleparterne er:
Erhverv Aarhus, DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
og
Aarhus Kommune, Borgmesterens afdeling, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus
2. Baggrund for aftalen
Aarhus Byråd har sat et ambitiøst mål om at styrke indsatsen for at øge beskæftigelsen netto med 3.000
over de næste to år. Det skaber et behov for at arbejde endnu tættere sammen med
erhvervsvirksomhederne for at nå de ambitiøse mål. Det stiller også krav til at udfordre vores tilgange til
beskæftigelsessystemet.
Aftaleparterne finder det afgørende, at muligheden for at give flest muligt fodfæste på arbejdsmarkedet
udnyttes nu. Der har aldrig været bedre betingelser for, i fællesskab, at blive klogere på, hvad der skal til
hos kommunen og virksomhederne for at indfri dette potentiale.
Aftaleparterne finder at et tættere samarbejde mellem Aarhus Kommune og Erhverv Aarhus vil kunne
bidrage til nye veje til at få erhvervspolitikken, erhvervsprofileringen og beskæftigelsespolitikken til i praksis
at gå hånd i hånd. Det skaber rammerne om et tættere partnerskab for at skabe gode vilkår for
virksomhedernes muligheder for vækst og udvikling. En vækst og udvikling, der understøtter visionen –
”Aarhus – en god by for alle”
3. Indsats i 2019 og 2020
•

Innovationsprojekt – nye veje ind i virksomhederne. Der etableres et innovationsprojekt, som skal
kortlægge og identificere, hvordan der kan skabes præcise match mellem virksomhedernes behov
for arbejdskraft og nyuddannede kandidater – med udgangspunkt i virksomhedernes virkelighed.
Dette skal ske i tæt samarbejde med byens store uddannelsesinstitutioner. Der afsættes 1,5 mio.
kr. til dette formål. Der udarbejdes et særskilt aftaledokument om dette projekt.

4. Økonomi og ressourcer
Økonomien i samarbejdsaftalen har afsæt i de aftalte indsatser for 2019 og 2020:
• Innovationsprojekt ’Nye veje ind i virksomhederne’. Der overføres 1,5 mio. kr. til
innovationsprojekt ’Nye veje ind i virksomhederne’
I forbindelse med konkretiseringen af projektet aftales nærmere mellem parterne, hvordan og i hvilken takt
økonomien frigives.
5. Opfølgning
Erhverv Aahus udarbejder en skriftlig afrapportering, der vurderer fremdrift og effekt af den indsats som
Erhverv Aarhus har ansvar for.
Opfølgningen fremsendes til Aarhus Kommune, borgmesterens afdeling senest den 15. juni 2020 med
henblik på præsentation og behandling i Økonomiudvalget.

6. Aftaleperiode
Samarbejdsaftalen træder i kraft med begge parters underskrift og løber til 31.12.2020.

