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Navn på tema: Investering på beskæftigelsesområdet 
 
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019
4 virksomhedskonsulenter 1.800 1.800 1.800 1.800
Reduceret forsørgelse -1.800 -2.500 -2.500 -2.500
Modpost pulje nye tiltag 700 700 700

I alt 0 0 0 0  
 
Resume: 
Investering ved ansættelse af flere personaleressourcer på beskæftigelsesområdet for at 
reducere forsørgelsesudgifterne. 
 
Sagsfremstilling: 
Benchmark-analysen viser et forbedringspotentiale på både kontanthjælp og 
A-dagpengeområdet, såfremt man øger den virksomhedsrettede 
indsats. 
 
Kerneopgaven i beskæftigelsesindsatsen er at medvirke til at flest mulige ledige kommer 
ud på eller vender tilbage på arbejdsmarkedet. Det kræver et tæt samarbejde med virk-
somhederne, der skal være med til at opkvalificere, udvikle og fastholde arbejdskraften, 
så den passer til fremtidens behov. En investering i flere personaleressourcer i 
beskæftigelsesindsatsen bør derfor være en investering i virksomhedskontakten. Investe-
ringen skal udbygge og styrke det gode samarbejde jobcentret allerede har til mange 
virksomheder, da der fortsat vurderes at være uudnyttede potentialer. 
 
På baggrund af den forventede omlægning af refusionen på beskæftigelsesområdet er 
der flere kommuner, der har arbejdet med investeringsforslag for at optimere indsatsen. 
Hjørring, Aarhus og Nordfyn kan nævnes som eksempler herpå. Fælles for de forskellige 
investeringsoplæg er, at kommunerne vælger at ansætte flere personaleressourcer for at 
nedbringe forsørgelsesudgifterne. 
 
Det foreslås, at der investeres i 4 ekstra årsværk på beskæftigelsesindsatsen. De 4 eks-
tra årsværk skal have fokus på at styrke virksomhedssamarbejdet, med henblik på at 
skabe jobåbninger til de ledige og fastholde medarbejderne i virksomhederne på længere 
sigt, også når konjunkturerne igen vender. 
 
En investering på 4 årsværk er en relativ beskeden investering i forhold til nogle af de 
nævnte kommuners tiltag. De 4 årsværk er valgt ud fra et forsigtighedsprincip, hvor en 
mindre investering kan give erfaringer og danne grundlag for en vurdering af om der skal 
arbejdes med et større investeringsoplæg. Der ønskes større viden og sikkerhed om de 
økonomiske konsekvenser inden der foretages større investeringer, da benchmark-
analysen samtidig viser, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem tilbud og effekt. 
 
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: 

En investering i 4 ekstra årsværk betyder en årlig udgift til løn på 1,8 mio.kr. 
En øget indsats forventes at kunne betyde 1.500 flere virksomhedskontakter årligt, og 
minimum 200-300 flere borgere i virksomhedsrettet aktivering. 
 
Det anslås, at en virksomhedsrettet indsats i gennemsnit vil reducere et ledighedsforløb 
med 6 uger. Investeringen forventes dermed at kunne reducere det samlede antal  



Budget 2016     Temaforslag drift 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 

Acadre sagsnr. 14-40983 

ydelsesuger med 1.200 uger svarende til en bruttobesparelse på 3,3 mio. kr. (udregnet 
pba. en gennemsnitlig kontanthjælpsmodtager). 
 
De foreløbige beregninger af en gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælpsområ-
det efter refusionsreformen giver en procent på 22,6. Det betyder, at der kan forventes 
en nettobesparelse på 2,5 mio. kr. på forsørgelsesudgiften, der skal modregnes af inve-
steringen i personaleressourcer på 1,8 mio. kr., dermed en nettogevinst på 0,7 mio. 
kr. 
 
Ordningen forventes først at have fuld gennemslagskraft i 2017, hvor nettogevinsten 
medgår til at udmønte besparelsespuljen vedr. nye tiltag på 5, 0 mio. kr. i 2017, 10 mio. 
kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019. 
 
En investering i personaleressourcer vil påvirke servicerammen. 


