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Emne
Profitcenter & F3-niveau

Ressource til konsulent til opgaven Work and Live in Himmerland

Beskrivelse:
Rekruttering
Forslag 4: Ansættelse af rekrutterings- og bosætningskonsulent til 3. årigt projekt Work and Live in
Himmerland.
Beskrivelse af indsats:
Forslag om ansættelse af en rekrutterings- og bosætningskonsulent, som får til opgave at styrke samarbejdet
med virksomhederne i kommunen med henblik på:
- tiltrækning og rekruttering af arbejdskraft (dansk og udenlandsk arbejdskraft),
- bosætning i Vesthimmerlands Kommune,
- udvikling af kommunens virksomheder.
Der er pt. nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Erhvervschefen,
Uddannelses- og Arbejdsmarkedschefen, samt chef for Byrådssekretariat, HR, Kommunikation og Udvikling.
Gruppen arbejder på projektbeskrivelse for 3- årigt projekt ”Work and Live in Himmerland”, som vil blive
fremsendt inden sommerferien.

For at indsatsen skal kunne lykkes, er det nødvendig at få etableret et forpligtende samarbejde med
deltagende virksomheder i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi/investeringsomfang:
1 rekruttering og bosætningskonsulent (fuldtidsstilling). Udgiften udgør ca. 540.000 kr. årligt.
Effekt:
Styrke rekruttering/tiltrækning af arbejdskraft og øget bosætning med henblik på erhvervsfremme i
Vesthimmerlands Kommune.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Konsulent ansættelse med fokus på rekruttering og bosætning vil få betydning for vækst og udvikling for
virksomheder i Vesthimmerlands Kommune.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Øget bosætning har positiv betydning for kommunens økonomi. Virksomhederne har behov for arbejdskraft –
udenlandsk og dansk for at kunne sikre vækst og udvikling for de kommende år.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Tværfaglig samarbejde mellem ErhvervVækst Himmerland, Jobcenter Vesthimmerland og Vesthimmerlands
Kommunes udviklingsafdeling giver forstærket fokus på erhvervsfremme, beskæftigelse og bosætning.
Konsekvenser for service til borgerne:
Projektet vil være til gavn for kommunens virksomheder, og kommende borgere i Vesthimmerlands Kommune
Personalemæssige konsekvenser:
Der er tale om tilførsel af ressource
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
MED udvalg i Jobcenteret, i den centrale Stab, samt i ErhvervVæksthimmerland
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke relevant

