
Oversigt over besparelsesforslag på Beskæftigelse, Industri og 
Ungeuddannelse

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022
Udvalgets samlede ramme 519.868 514.520 513.897 513.350

Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022
Besparelsesforslag
Besparelse på aktiveringsbudgettet 750 750 750 750
Investering på ledighedsydelsesområdet 150 400 400 400
Investering på sygedagpengeområdet 315 735 735 735
Forslag i alt 1.215 1.885 1.885 1.885
Måltal 1.215 1.885 1.885 1.885
Difference 0 0 0 0



Overskrift:  Besparelse på indsatsbudgettet i Jobcenteret
Beskrivelse:
Jobcenter Gribskov hjælper bl.a. borgere tilbage og ind på arbejdsmarkedet via 
beskæftigelsesfremmende afklaringsforløb.

Forslaget indebærer en reduktion af budgettet for beskæftigelsesfremmende afklaringsforløb. Der 
er typisk tale om forløb købt hos en ekstern samarbejdspartner med det formål, at afklare og 
udvikle borgerens arbejdsevne og hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er tale om en bred målgruppe fra sygedagpengemodtagere, ressourceforløb, aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, unge ikke uddannelsesparate m.fl.

Med forslaget vil færre borgere kunne blive aktiveret og dermed afklaret og hjulpet ind på 
arbejdsmarkedet. Konkret svarer besparelsesforslaget til, at der vil kunne etableres ca. 50 13-
ugers forløb færre.

Det er Jobcenterets vurdering, at man stadig kan overholde lovgivningen på området. Men 
forslaget vil have den konsekvens, at færre borgere kan blive afklaret og dermed potentielt en 
forlænget sagsbehandlingstid.

Budgettet er gradvist sænket de senere år dels som led i en omlægning af indsatsen til øget 
virksomhedsvendt aktivering og dels gennem besparelser. Endvidere skal opmærksomhed 
henledes på, at en kommende reform af beskæftigelseslovgivningen med stor sandsynlighed vil 
medføre en større reduktion af budgettet.

Evt. konsekvens på andre udvalg:
Forslaget har den konsekvens, at Jobcenterets handlemuligheder reduceres og dermed kan det 
også have den effekt, at det tværgående samarbejde påvirkes.
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Forslaget vil have den konsekvens at færre borgere kan afklares, der kan opstå en længere 
sagsbehandlingstid grundet eksempelvis ventetid på en beskæftigelsesfremmende afklaring og 
jobcenterets effekter kan blive forringet.
Konsekvensen kan delvist imødegås via en øget virksomhedsrettet indsats, det er dog 
vurderingen, at det ikke fuldt ud vil kunne imødegå konsekvensen.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 23.931

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 750 750 750 750
Evt. nødvendige investeringer 0 0 0 0
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg - - - -
Netto 750 750 750 750



Overskrift:  Investering i udgifter til ledighedsydelsesmodtagere
Beskrivelse:
Som nøgletallene fra Gribskov Kommune viser, så ligger Gribskov relativt højt sammenlignet med 
andre kommuner i antallet af borgere i fleksjob og borgere der modtager ledighedsydelse (ledige 
fleksjobberettigede).

På den baggrund kan der opstilles en realistisk forventning om, at antallet af borgere på 
ledighedsydelse kan reduceres og dermed medføre en besparelse på udgifterne til 
ledighedsydelse.

Samtidig vil udgifterne til fleksløntilskud stige. Besparelsen for Gribskov Kommune vil være 
differencen mellem udgifterne til ledighedsydelse og fleksløntilskud. Den øgede indsats på 
området skal tilrettelægges i forhold til de konkrete behov i den udvalgte målgruppe. Der vil det 
første år være en merudgift til denne indsats, besparelsen vil således hovedsageligt indtræde i år 
2.

Hvis det antages, at 10 borgere går fra ledighedsydelse til fleksjob (efter ny refusionsordning) vil 
Gribskov Kommune spare 40.000 kr. pr. borger pr. år. I alt 400.000 kr. Besparelsen vil indtræffe i 
år 2 grundet investeringen i indsatsen det første år.

Evt. konsekvens på andre udvalg:
Der er ikke negative konsekvenser for andre udvalg. Det er velkendt, at borgere i arbejde også 
medfører færre udgifter på eksempelvis sundhedsområdet.
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Der er en gavnlig effekt for borgerne, der får styrket deres arbejdsmarkedsidentitet og deres 
økonomiske forhold.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 19.310

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 400 400 400 400
Evt. nødvendige investeringer 250 0 0 0
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg - - - -
Netto 150 400 400 400



Overskrift:  Investering i udgifter til sygedagpengemodtagere
Beskrivelse:
Som nøgletallene fra Gribskov Kommune viser, så ligger Gribskov relativt højt sammenlignet med 
sammenlignelige kommuner i antallet af borgere der modtager sygedagpenge.

På den baggrund kan der opstilles en realistisk forventning om, at antallet af 
sygedagpengemodtagere kan reduceres og flere borgere kan hjælpes tilbage på 
arbejdsmarkedet.

Indsatsen sker ved en øget indsats på, at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet tidligt i 
deres sygdomsforløb. Erfaringerne viser, at jo hurtigere jobcenteret kommer på banen i en 
sygedagpenge sag, jo større er chancen for, at borgeren vender tilbage til sit arbejde eller tilbage 
på arbejdsmarkedet. Samtidig har jobcenteret også et forholdsvist højt antal borgere der har 
været sygemeldt i mere end 52 uger.

Ved at sætte sætte ekstra fokus og ressourcer af til nye sygedagpenge sager og sager over 52 
uger vurderes det, at der samlet set kan hentes en besparelse på sygedagpengeområdet.

Opmærksomheden skal henledes mod, at jobcenteret tidligere har afsat ekstra ressourcer af til 
målgruppen. På den baggrund vurderes det kun, at der midlertidigt skal afsættes flere ressourcer 
af og ikke på permanent basis.

Evt. konsekvens på andre udvalg:
Der er ikke negative konsekvenser for andre udvalg. Det er velkendt, at borgere i arbejde også 
medfører færre udgifter på eksempelvis sundhedsområdet.
Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Der er en gavnlig effekt for borgerne, der får styrket deres arbejdsmarkedsidentitet og deres 
økonomiske forhold.
Opgavens nuværende budget (budget 2019 i 1.000 kr.): 47.368

Tal i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Besparelse 735 735 735 735
Evt. nødvendige investeringer 420 0 0 0
Evt. afledte konsekvenser for andre udvalg - - - -
Netto 315 735 735 735


