LETTERE VEJ TIL ARBEJDE
Det er afgørende for den enkelte og for byen, at københavnerne har jobs. Arbejde er forudsætningen for, at
der er penge til den fælles velfærd og for den enkeltes
mulighed for at skabe et godt og trygt liv. Væksten i
København er den højeste i landet – men vi skal gøre
endnu mere for at bekæmpe ledigheden i hovedstaden,
som stadig er for høj.
13.800 NYE ARBEJDSPLADSER
Investeringerne i Budget’14 på 11,5 mia.
kr. til bl.a. skoler, daginstitutioner og
almene boliger er med til at skabe 13.800
nye arbejdspladser. Aftalen bidrager
derfor konkret til at bekæmpe overledigheden i København.

FOKUSERET INDSATS MOD
LEDIGHED
Vi intensiverer med i alt 58,6 mio. kr. over
fire år indsatsen over for overledighed – bl.a.
med en tidlig indsats i samarbejde med
a-kasserne og en intensiv indsats overfor
sygedagpengeområdest. Desuden supplerer
vi jobplanerne med en iværksætterplan og
vækstskabende jobformidlingsservice

FLERE PRAKTIKAFTALER
Praktikaftaler indgået af Københavns Kommune ift. 2009-niveau. 2010-2014 akkumuleret.
Ekstra praktikpladser
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AC-PAKKE
Med AC-pakken igangsætter vi en række
initiativer, der skal få flere ledige akademikere i job. Det sker bl.a. ved en førdimittendindsats, der skal forkorte kandidatstuderendes vej til det første job og gennem
en virksomhedsopsøgende indsats skabe og
finde jobåbninger for akademikere i de små
og mellemstore virksomheder.
1.496 PRAKTIKAFTALER I 2014
Københavns Kommune har siden 2009
indgået i alt 6.729 praktikaftaler. Alt for
mange unge på erhvervsuddannelserne har
dog forsat svært ved at finde en praktikplads. For at afhjælpe praktikpladsmanglen
har vi indgået ekstraordinært mange aftaler
i forhold til kommunens oprindelige
niveau fra 2009. Vi viderefører indsatsen
og indgår i alt 1.496 praktikaftaler i 2014
svarende til 162 ekstra aftaler.
TIL KAMP MOD SOCIAL
DUMPING
Som en stor bygherre og arbejdsgiver har
Københavns Kommune et socialt ansvar,
som vi ikke er bange for at påtage os.
Ansatte hos vores leverandører skal sikres
gode arbejdsforhold. Derfor afsætter vi
årligt 5 mio. kr. til at øge kontrollen for at
modvirke social dumping, bl.a. gennem en
ny kontrolenhed, der skal sikre overholdelse af kommunens krav.
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SOCIALØKONOMISKE
VIRKSOMHEDER
Vi hjælper kontanthjælpsmodtagere på kanten
af arbejdsmarkedet med at komme i aktivering
i bl.a. socialøkonomiske virksomheder.

Kilde: Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Læs mere om disse og andre initiativer i budgetaftalen på www.kk.dk/Budget14

