Høringssvar til budget 2022
Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2022 – 2025 til fortsættelse af indsatsen omkring styrket
UU indsats (vejledning, erhvervspraktik mm) samt midler til en praksiskonsulentordning, der
skal understøtte den helhedsorienterede indsats på arbejdsmarkedsområdet.
Endvidere forhøjes erhvervs- og arbejdsmarkedsområdets pulje med 0,8 mio. kr. i 2022 og
0,3 mio. kr. i overslagsårene til eks ungeindsatser, iværksætterindsatser og samarbejde
med erhvervsforeninger. Iværksætteri og erhvervssamarbejde skal ses i forlængelse
igangsatte initiativer samt ungeindsatser.
Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. på anlæg til udvikling af virtuelt jobcenter i 2022.

Kommentarer til ovenstående:
Vi er positivt indstillede overfor ,at der er opmærksomhed på ønsket om at fortsætte
styrkelse af allerede igangsatte indsatser på UU i form af vejledning og praktik. Vi ved,
dels fra empari og dels fra nabokommunen, at vejledningsindsatser virker både for
uddannelsesparate og ikke uddannelsesparate unge.
Samarbejdet med virksomheder og omkring praktikker har en særlig betydning i forhold til
at bane vej for uddannelse og job for de unge. Vi ved også, at vi stadig har for mange unge,
der snubler og ikke kommer i gang med uddannelse og job, så der er brug for en styrket
indsats. Dog må vi opfordre til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer, hvis det skal
lykkes. Det kræver selvsagt også en kontinuerlig indsats for at kunne se effekten af
indtagene.
Ligeledes hilser vi det velkommen og nødvendigt at Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdets
pulje forhøjes med 0,8 mio. kr. i 2022 og 0,3 mio. kr. i overslagsårene til eksempelvis
ungeindsatser, iværksætterindsatser og samarbejde med erhvervsforeninger.
Vi finder stadig effektiviseringsbidraget problematisk, da det ikke tager højde for de
udfordringer, vi har med de grupper af borgere, vi har i en kommune som Norddjurs.
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”Dette brev kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en
fejltagelse har modtaget brevet, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se
www.norddjurs.dk/oplysningspligt.”
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