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Ilse Frederiksen

Fra: Gert Bjerregaard
Sendt: 24. maj 2020 12:42
Til: MBA-Byradsservice
Emne: 10 dags forespørgsmål: aflysning af målsætning om 3000 flere i job

Kære byrådsservice 
 
Vil du venligst bede borgmester Jacob Bundsgaard (JB) og rådmand Kristian Würtz (KW) at besvare 10 dags 
forespørgsmål inden for gældende regler, vedr. aflysning af målsætning om 3000 flere i job. 

1. I Venstre anser vi målsætning om 3000  flere i job som forligsstof. Derfor vil det også være 
forligsbrud hvis borgmesteren (JB) vælger at aflyse målsætning om 3000 flere i job, som 
borgmesteren har beskrevet i årsregnskabet. Vil borgmesteren (JB) invitere forligskredsen til 
drøftelser nu eller senest primo juni 2020, vedr aflysning af målsætning om 3000 flere i job? 

2. Vedr. målsætning om 3000 flere i job, vil i venligst beskrive hvad de i alt 27 mio. kr. i 2019 og 
26,2 mio. kr. i 2020 (dvs 53,2 mio. i 2020) er anvendt til, herunder antal ny ansatte samt 
medarbejder hentet fra andre jobfunktioner i Aarhus Kommune - samt en beskrivelse af 
medarbejdernes nuværende job funktion og resten af året? 

3. Hvad er årsagerne til at indsatsen, har haft en så ringe effekt, byrådets mål var et fald i antal 
på 1.500 fuldtidspersoner i 2019, - tal for 2019 viser alene et fald på 92 fuldtidspersoner, 
(foreløbig tal) hvor mange er det lykkes borgmester (JB) og rådmanden (KW) af få i 
beskæftigelse i 2019 og frem til den 10.3.2020 (iht målsætning om 3000 flere i job)? 

4. Hvor stor en andel af indsatsen har anden aktør ansvaret for (herunder økonomi) og hvilke 
målgrupper er udlagt til anden aktør? 

5. Hvor mange færre borgere på offentlig forsørgelse forventer borgmesteren (JB) og rådmand 
(KW) have som mål for perioden 2021 - 2024? (skal tage udgangspunkt i samme 
model/målsætning som anvendes idag)? 

6. Hvilke tiltag har rådmand (KW) taget for at tilpasse antallet af medarbejdere, der arbejder 
med den direkte jobindsats, som følge af rådmandens nedjustering af måltallet om 3.000 
færre på offentlig forsørgelse? 

7. Rådmand (KW) har udtalt til JP Aarhus, at nedsjusteringen ikke underminere Aarhus 
kommunes økonomi, idet staten holder hånden under Aarhus Kommunes økonomi 
(budgetgaranti på ledighedsområdet). Hvor stor en udgift påføres staten, når rådmanden og 
Borgmesteren vælger denne passive beskæftigelsesstrategi fremfor en offensiv 
beskæftigelsesindsats?  

8. Venstre ønsker at jobcenter Aarhus endnu stærkere end tidligere, forestår en tæt 
opsøgende virksomhedskontakt med særligt fokus på at hjælpe virksomheder. Der 
har brug for at ansætte medarbejdere - ikke mindst arbejdspladser, der har brug for 
kortvarige ansættelser til særligt opståede opgaver i relation til corona. 
Vil borgersteren (JB) og rådmand (KW) være med til en mere intensiv og tæt opsøgende 
virksomhedskontakt - hvor omdrejningspunktet i Aarhus Kommunes jobindsats bliver de 
private virksomheders behov - det gode match mellem ledige og virksomheder i et 
ændret arbejdsmarked? 
 

På vegne af Venstres byrådsgruppe  
 
Lene Horsbøl (V) og Gert Bjerregaard (V) 
 
 
Med venlig hilsen 
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Medlem af Århus Byråd for Venstre, gruppeformand 
Medlem af Social- og Beskæftigelseudvalget 
Medlem af Teknisk Udvalg 
Medlem af bestyrelsen Århus Havn 
Mobil: 40 84 96 50 


