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Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) 
 

Nedenfor er forslag, der kan henføres til udvalgets område, listet.  

Bemærk at investeringskolonnen indeholder engangsinvesteringer, der ikke indgår i budget 

eller anlægsbudget 2016-2019. 

Budgetløftkolonnen viser til orientering det budgetløft (tilførsel af midler til 

personaleressourcer), der forudsættes i 2017. Det budgetløft der evt. forudsættes i de 

kommende år, hvor beløbet kan være afvigende fra behovet i 2017, er ikke anført. 

Der er ved beregning af reduktionen i hvert af årene arbejdet med en nettoreduktion – det vil 

sige at der er taget højde for udgiften til eventuelt budgetløft.  

 

Nummer Reduktionsforslag 
Budget-
løft 

Inve-
stering 2017 2018 2019 2020 

AMU (BE) Branchepakker til flygtninge -4,2   -1,1 5,1 10,4 12,9 

AMU (BE) 

Reduktion af antallet af borgere 

på sygedagpenge -2,8   4,8 7,2 9,4 12,4 

AMU (BE) 

Reduktion af borgere i 

jobafklaringsforløb -1,5   0,1 2,4 2,4 2,4 

AMU (BE) Socialøkonomisk strategi -1   0,7 1,9 2,9 2,9 

AMU (BE) Unge og uddannelse -3,3   0,4 2,7 2,7 2,7 

AMU (BE) 

Kontanthjælp – empowerment i 

jobsøgningen -0,8   1,3 3,0 3,2 3,2 

AMU (BE) 

Strakspraktik for aktivitetsparate 

kontanthjælpsmodtagere -1,4   2,0 2,0 2,0 2,0 

AMU (BE) 

Personlig jobformidler til 

forsikrede ledige i slutningen af 

ledighedsperioden -1,5   1,3 1,8 1,9 1,3 

AMU (BE) 

Afskaffelse af kompetencegaranti 

og omlægning af 

uddannelsesaktivering for ledige     5,0 5,0 5,0 5,0 

AMU (BE) EGU området     2,0 2,0 2,0 2,0 

AMU (BE) Reducere brugen af revalidering     0,8 1,2 1,6 1,9 

  I alt -16,5 0 17,3 34,3 43,5 48,7 
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Branchepakker til flygtninge (66) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 66 

 

 Fuld effekt: 

12,9 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Silkeborg Kommune og LG Insight/Foreningen Nydansker har indgået en samarbejdsaftale med 

henblik på at styrke beskæftigelsesindsatsen indenfor flygtningeområdet. Antallet af flygtninge 

er stærkt stigende, og der er behov for en særlig indsats for at få borgerne integreret på 

arbejdsmarkedet.  

 

Vejle Kommune har gennemført et lignende projekt – og de har i 2014 opnået en 

selvforsørgelsesgrad på 33 %, 3 måneder efter borgeren er afsluttet i et branchepakkeforløb. 

Vores effekt ligger i dag på ca. 5 % for alle flygtninge i integrationsperiodens første år, mens vi 

skønner at effekten er 10 % i år 2 og 25 % ved udgangen af integrationsperioden. Med 

branchepakkerne forventer vi at øge effekten til 33 % i det første år, for borgere der deltager i 

forløbet. Vi forventer, at effekten er blivende i resten af integrationsperioden. 

 

Hvis indsatsen skal fastholdes, så er der behov for en investering i projektet, da det ikke kan 

gennemføres indenfor den eksisterende ramme. Der skal årligt visiteres 200 nyankomne 

flygtninge til et branchepakkeforløb. Borgeren introduceres til 7 udvalgte brancher og 

gennemføres via en fælles indsats mellem lokale virksomheder, myndighed, jobkompagniet og 

sprogskolen.  Vi forventer, at 67 borgere pr. år vil opnå varig ordinær beskæftigelse.  

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

-1,1 mio. kr.  5,1 mio. kr.  10,4 mio. kr.  12,9 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Beskæftigelsesafdelingen har startet et pilotprojekt omkring branchepakker i efteråret 2015. 

Hvis projektet skal fortsætte, så vil der være behov for investeringer, da det ikke kan afholdes 

indenfor den ordinære drift. Da mængden af flygtninge har været stærkt stigende er det vigtigt, 

at der laves en særlig indsats tidligt, for at få flygtningene integreret på arbejdsmarkedet og 

derved undgå at de ender på langvarig offentlig forsørgelse. Projektets udgifter og indtægter er 

beskrevet i nedenstående skema.  

 

Bemærk at beregningen forudsætter at der senest maj 2016 kan træffes beslutning om 

rekruttering af personale.  

 

 I mio. kr.  - 2016 priser   1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Antal borgere i branchepakkeforløb              83              200              200              117                -    

 Antal borgere i selvforsørgelse              -                  27                94              161              201  

            

 Indsats - branchepakker            

 Jobkompagniet         1.250           3.000           3.000           1.750    

 Fastholdelse/Mentor            500           1.200           1.200           1.200              700  
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 Indsats i alt         1.750          4.200          4.200          2.950             700  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift*             1.808           6.182          10.263          11.685  

 Øget resultattilskud for beskæftiglse**             1.260           3.126           3.126           1.866  

 Besparelser i alt            3.068          9.308        13.389        13.552  

            

 Proveneu       -1.750         -1.132          5.108        10.439        12.852  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Hvis der ikke laves en særlig indsats for nyankomne flygtninge, så øges risikoen for at ende på 

langvarig offentlig forsørgelse markant.  

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Reduktion af antallet af borgere på sygedagpenge (67) 
 

Udvalg: AMU  

 

Forslag 67 

 

 Fuld effekt: 12,4 

mio. kr.  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen vil investere i tre initiativer for at kunne reducere det samlede antal 

borgere på sygedagpenge. I risikoanalysen forventer vi at det samlede antal 

sygedagpengemodtagere udgør 1.119 årspersoner. Via investeringer i en tidligere indsats i forhold 

til arbejdsgivere med sygemeldte medarbejdere, den kommunale stressenhed, og en investering i 

sygedagpengesagsbehandlingen, forventer vi at kunne reducere antallet af 

sygedagpengemodtagere med 113 årspersoner i 2020.  

 

Tidlig indsats 

Vi ønsker at styrke og fremrykke kontakten til arbejdsgivere med mindst 4 uger, således at der 

sker hurtigere end det lovmæssige tidspunkt. Via kontakten vil vi motivere og guide 

arbejdsgiveren til selv at gøre en større indsats for at fastholde deres medarbejdere, og hermed 

fremme en tidligere hel eller delvis raskmelding. 

 

Investering i sygedagpengesagsbehandlingen 

Hvis den enkelte sagsbehandler i sygedagpengeafdelingen havde færre sager, så vil det være 

muligt styrke sagsbehandlingen, primært indenfor følgende områder 

 at intensivere og effektivisere opfølgningsindsatsen 

 iværksætte en tidligere indsats end borgeren modtager i dag 

 etablere en taskforce i forhold til sygemeldte ledige 

 sikre en hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse inden varigheden når 26 

uger 

 

Kommunal stressenhed 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere godkendt en businesscase omkring en kommunal 

stressenhed. Projektet udløber i juli 2016. Formålet med stressenheden er at reducere 

stressrelateret sygefravær hos ansatte i Silkeborg Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde 

med Organisation og Personale.  

 

Projektet har frem til januar 2016 vist større resultater end forventet. Vi foreslår derfor, at 

projektet videreføres. Forslaget forlænger stressenheden med 3 år. 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal fortsætte, 

justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

4,8 mio. kr.  7,2 mio. kr.  9,4 mio. kr.  12,4 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

For at kunne opnå en reduktion på 113 årspersoner i 2020, så er der behov for at investere i de 

tre initiativer. 

 

For at kunne gennemføre den tidlige og styrkede kontakt til arbejdsgiveren, så vil der være behov 

for at anvende 15 timer pr. uge til at gennemføre kontakten til arbejdsgiverne.  
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Vi forventer at stressenheden kan støtte 125 ansatte pr. år. Hvert forløb koster 8.000 kr. Hertil 

kommer en mindre udgift til supervision.  

 

For at kunne reducere sagstallet for sagsbehandlerne i sygedagpengeafdelingen, så vil det være 

nødvendigt at ansætte yderligere tre sagsbehandlere i to år fra den 1.8.2016, hvorefter sagstallet 

er nedbragt til et niveau, hvor det kun vil være nødvendigt med yderligere to sagsbehandlere fra 

1.8.2018 - 2020. Investeringen er nødvendig, for at kunne opnå tidligere, intensiveret og 

målrettet indsats. 

 

I 1000 kr.  - 2016 priser   1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Antal årspersoner på sygedagpenge         1.119  1119 1119 1119 1119 

 Reduktion af antal årspersoner              22  63 83 93 113 

            

 Investering            

 Fastholdelseskonsulent              85                203                203                203                203  

 Stressenhed            438             1.050             1.050                613                  -    

 Sagsbehandlere            625             1.500             1.500             1.000             1.000  

 Indsats i alt         1.147            2.753            2.753            1.816            1.203  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift         2.444             6.972             9.186            10.292            12.506  

 Sparet aktiveringsindsats            211                601                791                887             1.077  

 Besparelser i alt        2.654            7.573            9.977          11.179          13.583  

            

 Proveneu        1.507            4.820            7.224            9.363          12.380  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, øget 

forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv.  

Konsekvens for borgere/brugere: 

Via investeringen vil det være muligt, at hjælpe borgerne hurtigere tilbage i arbejde.  

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Delprojektet omkring den kommunale stressenhed har en positiv virkning på den øvrige 

kommunale drift, da vi forventer at 50 medarbejdere undgår en langtidssygemelding på grund af 

stress, mens vi forventer at de øvrige 75 medarbejdere oplever, at indsatsen har reduceret deres 

sygefravær. 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Reduktion af borgere i jobafklaringsforløb (68) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 68 

 

 Fuld effekt: 

2,4 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb er en relativ ny ydelse, som blev introduceret i 

forbindelse med sygedagpengereformen pr. 1.7.2014. Siden reformen trådte i kraft har 

kommunerne oplevet en større tilgang til ydelsen end forudsat i lovforslaget. Silkeborg 

Kommune har haft en større tilgang end gennemsnittet af vores sammenlignelige kommuner.   

 

Vi forventer at der er 300 helårspersoner på Jobafklaring i 2016. Vi har vurderet, at vi potentielt 

kan reducere antallet af borgere på jobafklaring med 33 årspersoner.  

 

For at reducere antallet af borgere på jobafklaring skal der sættes et øget fokus på de områder i 

sagsbehandlingen, hvor der er dokumenteret evidens på effekten af indsatsen. Vi vil 

 Øge opfølgningsintervallerne fra de lovpligtige 6 årlige samtaler til 10 årlige samtaler og 

samtidig øge den tværfaglige indsats 

 Øge mængden af virksomhedsrettede aktiviteter gennem en håndholdt virksomhedsrettet 

indsats 

 Sikre en mere effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb 

 Hurtigere afklaring af arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,1 mio. kr.  2,4 mio. kr.  2,4 mio. kr.  2,4 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

For at kunne opnå denne reduktion, så er det nødvendigt at investere i flere sagsbehandlere, 

som kan sikre hyppigere samtaler, mere virksomhedsrettet indsats, mere effektiv overgang fra 

sygedagpenge til jobafklaringsforløb og hurtigere afklaring til fremtidig forsørgelse. 

 

I 1000 kr. - 2016 priser   1.8.2016            2.017  2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner              -                    14  33 33 33 

            

 Investering            

 Sagsbehandlere            625             1.500             1.500             1.500             1.500  

 Indsats i alt            625            1.500            1.500            1.500            1.500  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift               1.494             3.586             3.586             3.586  

 Sparet aktiveringsindsats                  141                340                340                340  

 Besparelser i alt              1.636            3.925            3.925            3.925  

            

 Provenu          -625               136            2.425            2.425            2.425  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 
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bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Via investeringen vil det være muligt, at hjælpe borgerne hurtigere tilbage i arbejde. 

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Socialøkonomisk strategi (69) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 69 

 

 Fuld effekt: 

2,9 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

 

Beskæftigelsesafdelingen har igangsat et ambitiøst arbejde med at implementere en strategi på 

det socialøkonomiske område. Strategien blev godkendt at Arbejdsmarkedsudvalget i november 

2015. 

Der er ansat en projektleder i en foreløbig 2 årig periode med meget stor viden om 

mulighederne inden for det socialøkonomiske område. 

 

Strategien indeholder en række indsatsområder, herunder bl.a.: 

 Virksomhedskontakt – direkte kontakt til etablerede virksomheder 

 Iværksættere – potentielle virksomheder/iværksættere får tæt rådgivning og vejledning ift 

forretningsplan og finansieringsmuligheder 

 Råd og vejledning, støtte til identificering af muligheder for at oprette en socialøkonomisk 

virksomhed 

 Etablering af samarbejdsrelationer og netværk 

 Efterværn 

 

Målsætningerne frem mod 2020 er: 

 at der etableres 20 nye registrerede socialøkonomiske virksomheder 

 at 20 virksomheder har anvendt Inhouse-modellen 

 at der skabes i alt 150 stillinger til udsatte borgere i Silkeborg Kommune 

 at Silkeborg Kommune er en af landets førende kommuner indenfor samarbejde med 

Socialøkonomiske virksomheder 

 

I provenuet er medtaget den direkte gevinst ved at fleksjobgodkendte borgere får konkrete 

jobåbninger. Strategien en samtidig understøttende for indsatsen i forhold til jobåbninger for 

målgrupperne kontanthjælp, flygtninge og jobafklaring. 

 

I indsatsens første halve år er der etableret 6 nye socialøkonomiske virksomheder, 

og 20 nye fleksjobåbninger (med flere på vej), ligesom der er tæt kontakt til nye potentielle 

socialøkonomiske virksomheder. 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,7 mio. kr.  1,9 mio. kr.  2,9 mio. kr.  2,9 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Der er aktuelt ansat en projektleder til den socialøkonomiske strategi. For at kunne opretholde 

og fortsætte tiltrækningen og etableringen af nye socialøkonomiske virksomheder som er en del 

af strategien, skal der være 2 konsulenter fra 1.8.2016, og 1 konsulent fra 1.8.2018 når 

strategien er velimplementeret. 

 

I 1000 kr.  - 2016 priser   1.8.2016            2.017            2.018            2.019            2.020  
 Antal borger der overgår fra 

             8                  28                  48                  60                  60  
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ledighedsydelse til fleksjob  
          

 Investering            

 Jobkonsulent            417             1.000                792                500                500  

 Indsats i alt            417            1.000               792               500               500  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift            402             1.311             2.144             2.630             2.630  

 Sparet aktiveringsindsats            104                352                600                745                745  

 Besparelser i alt           505            1.663            2.745            3.375            3.375  

            

 Proveneu             89               663            1.953            2.875            2.875  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

 

Konsekvens for personale: 

 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Unge og uddannelse (70) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 70 

 

 Fuld effekt: 

2,7 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Som led i budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet udarbejdelse af en strategi for uddannelse 

til flere udsatte unge med politisk forankring i Arbejdsmarkedsudvalget. Visionen er uddannelse 

til alle unge i Silkeborg. Arbejdsmarkedsudvalget har behandlet en strategi med særlige 

fokusområder på deres møde den 4. januar 2016. Beskæftigelsesafdelingen har på baggrund af 

strategien identificeret en række investeringsmuligheder, der kan udmønte de politiske 

besluttede fokusområder. Indsatserne er målrettet forskellige situationer i de unges vej mod 

gennemført uddannelse. 

 

Tidlig indsats og forebyggelse af unge på uddannelseshjælp 

 Styrket vejledningsindsats i Jobcentrets modtagelse med henblik på at ”vende flere i 

døren” til uddannelse eller studieforberedende aktiviteter frem for at søge 

uddannelseshjælp. 

 Etablering af en ”UU skole” for 15-17 årige med fokus på bl.a. en kombination af 

virksomhedspraktik og særlig vejledningsindsats for en gruppe af unge, der endnu ikke er 

klar til ungdomsuddannelse eller andre forberedende aktiviteter. Målet er at afklare og 

styrke forudsætningerne for at kunne påbegynde uddannelse, gerne inden de bliver 18 år 

eller alternativt snarest derefter. 

 Etablering af et tværfagligt forum som drøfter og afklarer unge under 18 år, der 

”hænger” mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Forummet skal bestå af 

fagligheder fra UU, Uddannelseshjælp, Produktionsskolen, Erhvervsskolerne, 

Familiesektion, Socialsektion, Handicap og Psykiatri. Målet med tværfagligt forum er bl.a. 

at få afklaret de unge, og at få lagt en uddannelsesplan så de påbegynder en 

ungdomsuddannelse – herunder KUU og EGU - eller bliver afklaret til STU, inden de fylder 

18 år og dermed ikke søger uddannelseshjælp. Investeringen i et tværfagligt forum går 

til frikøb af medarbejder til udvikling af et metodisk velfunderet set-up, som de 

forskellige parter skal anvende som platform for arbejdet. Det kan bl.a. indebære 

afsøgning og valg af metoder ift. empowerment, borger- og netværksinddragelse, 

relationel koordinering og styring af tværfagligt samarbejde.  

 

Hurtigere i gang med uddannelse efter visitation til uddannelseshjælp 

 Etablering af nyt studieforberedende brobygningsforløb til erhvervsskolerne. Forløbet 

samskabes med erhvervsuddannelserne, der - med visitation i 

Uddannelseshjælpsafdelingen - tilbyder forløbet til unge, der har brug for afklaring og 

faglig, personlig og social kompetenceudvikling for at kunne påbegynde og gennemføre 

en ungdomsuddannelse. Forløbet skal bl.a. være med til at afkorte de unges periode på 

uddannelseshjælp og sammen med fastholdelsesindsatser fra bl.a. Ungeguidens 

jobkonsulenter/vejledere styrke mulighederne for at gennemføre uddannelse. 

 

Fastholdelse i uddannelse 

 Nuværende ordning med en fastholdelsesmentor på hhv. Teknisk Skole og Handelsskolen 

udbygges til andre ungdomsuddannelser; SOSU-skolen, VUC/HF og Produktionshøjskolen 

 Øget tilstedeværelse af UU-vejledere og jobkonsulenter på ungdomsuddannelserne bl.a. 

for at kunne gribe hurtigt og koordineret ind, når der er brug for fastholdelsesindsats/ny 

plan for unge i risiko for frafald. 

 Fremskudt rusmiddelbehandling på erhvervsskolerne med henblik på at forebygge at 
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misbrug af rusmidler medfører uddannelsesfrafald.  

 

Det forventes, at viften af indsatser tilsammen kan reducere antallet af personer på 

uddannelseshjælp med i alt 88 årspersoner. 

 

Nogle indsatser forudsætter medfinansiering og/eller nærmere dialog og aftaler med 

Beskæftigelsesafdelingens samarbejdsparter såvel inden for som uden for kommunens 

organisation. 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,4 mio. kr.  2,7 mio. kr.  2,7 mio. kr.  2,7 mio. kr.  
 

Investeringsbehov:  

For at kunne realisere Byrådets og Arbejdsmarkedsudvalgets ambition om uddannelse til alle 

unge, vil der være behov for investering i indsatser, der kan hjælpe flere udsatte unge til at 

påbegynde og gennemføre uddannelse. Investeringen vil kunne reducere kommunens udgift til 

uddannelseshjælp og aktive indsatser til unge på offentlig forsørgelse.  

Der er etableret et Ungekoordinationsudvalg som et tværfagligt samarbejde mellem 

beskæftigelse, børn og familie, sundhed og omsorg og handicap og psykiatri. Fra budget 2016 er 

der afsat 0,5 mio. kr. til udvalgets arbejde. Det foreslås, at de 0,5 mio. kr. fra 2017 indgår som 

medfinansiering af ovennævnte investeringsforslag. Hvis midlerne til udvalget nedlægges, vil 

udvalgets initiativer skulle gennemføres af de enkelte afdelingers ordinære budgetter. 

 
I 1000 kr.  - 2016 priser  

 1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner                 10  60 88 88 88 

            

 Investering            

 UU-vejledere               156               271               125               125               125  

 Jobkonsulenter               260               573               500               500               500  

 Rusmiddelbehandlere                 83               200               200               200               200  

 Fastholdelseskonsulenter               292               700               700               700               700  

 Brobygning               750             1.800             1.800             1.800             1.800  

 UU skole/virksomhedspraktik               208               292                 -                   -                   -    

 Ungekoordinationsudvalget    -500 -500 -500 -500 

 Indsats i alt             1.750            3.335            2.825            2.825            2.825  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift  400 2.400 3.520 3.520 3.520 

 Sparet aktiveringsindsats  230 1.379 2.023 2.023 2.023 

 Besparelser i alt               630  3.779 5.543 5.543 5.543 

            

 Proveneu          -1.120               444            2.718            2.718            2.718  

 

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 
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sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Den øgede indsats vil hjælpe en række borgere til at påbegynde og gennemføre uddannelse.  

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Kontanthjælp – empowerment i jobsøgningen (71) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 71 

 

 Fuld effekt: 

3,2 mio. kr. 

 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Erfaringer fra beskæftigelsesafdelingen viser, at jobparate kontanthjælpsmodtagere søger 

væsentlig færre job end det forventes af dem, herudover søger de jobparate 

kontanthjælpsmodtagere generelt for smalt, såvel geografisk som fagligt.  

 

For at kunne arbejde med at gøre vores borgere mere kompetente, motiverede og aktive 

jobsøgere, så ønsker beskæftigelsesafdelingen at reducere antallet af sager hos den enkelte 

jobkonsulent til ca. 60 sager pr. medarbejder. Samtidig med det motiverende arbejde med den 

enkelte ledige, så skal der være et øget fokus på sanktions- og rådighedsreglerne for at sikre, at 

borgerens jobsøgning lever op til lovgivningens krav. 

 

Vi forventer, at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 25 årspersoner, 

når projektet har fuld effekt fra 2019.  

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,3 mio. kr.  3,0 mio. kr.  3,2 mio. kr.  3,2 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

 

Hvis antallet af jobkonsulenter øges med 2 fra 1.8.2016 og 1 fra 1.8.2017, så forventer vi at 

kunne nedbringe antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere med 25 årspersoner, når 

projektet er fuldt indfaset. Herefter vil sagsmængden være på et niveau, så projektet kan 

fortsætte indenfor beskæftigelsesafdelingens eksisterende ramme.  

 

I 1000 kr.  - 2016 priser   1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner               4             16  25 25 25 

            

 Investering            

 Sagsbehandlere            417            792            292      

 Indsats i alt            417           792           292             -               -    

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift            453         1.766         2.717         2.717         2.717  

 Sparet aktiveringsindsats             88            344            529            529            529  

 Besparelser i alt           541        2.110        3.247        3.247        3.247  

            

 Proveneu           124        1.319        2.955        3.247        3.247  

 

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 
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øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Den øgede indsats vil hjælpe en række borgere hurtigere tilbage i job eller uddannelse.  

Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Strakspraktik for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (72) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 72 

 

 Fuld effekt: 2,0 

mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Vi foreslår at indføre strakspraktik for alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Allerede når 

borgeren søger om kontanthjælp i modtagelsen og visiteres til målgruppen aktivitetsparat 

kontanthjælpsmodtager, så skal borgeren henvises til et intensivt praktikforløb på 

jobkompagniet.  

 

Vi forventer, at borgeren har en god effekt, af at der er forventninger om et 

arbejdsmarkedsrettet forløb allerede i ansøgningsfasen. Vi forventer, at nogle borgere i stedet vil 

overveje at søge job på fuld- eller deltid eller evt. uddannelse i stedet for kontanthjælp. For de 

borgere der vælger at søge kontanthjælp forventer vi at en virksomhedsrettet indsats vil 

reducere perioden på kontanthjælp.  

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

For at kunne etablere strakspraktikken, så vil der investeres i et tilbud, som gennemfører 

indledende samtaler, CV- og jobsøgningsundervisning, praktiketablering mv. Tilbuddet vil koste 

1,4 mio. kr. pr. år. 

 

I 1000 kr.  - 2016 priser   1.8.2016  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner              11  25,8 25,8 25,8 25,8 

            

 Investering            

 Driftsudgifter til aktivering            583             1.400             1.400             1.400             1.400  

 Indsats i alt            583            1.400            1.400            1.400            1.400  

            

 Besparelser            

 Sparet forsørgelsesudgift         1.169             2.804             2.804             2.804             2.804  

 Sparet aktiveringsindsats            228                546                546                546                546  

 Besparelser i alt        1.396            3.351            3.351            3.351            3.351  

            

 Proveneu           813            1.951            1.951            1.951            1.951  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 

Konsekvens for borgere/brugere: 

- 
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Konsekvens for personale: 

- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

Personlig jobformidler til forsikrede ledige i slutningen af 

ledighedsperioden (73) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 73 

 

 Fuld effekt: 

1,3 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Vi har i 2015 og 2016 fået godkendt en business case omkring en personlig jobformidler for 

borgere på midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Projektet har vist rigtig gode effekter, og vi vil 

gerne lave en tilsvarende indsats for forsikrede ledige, som har en ledighedsperiode på 16-24 

måneder.  

 

Resultaterne for den enkelte borger opnås gennem en målrettet indsats som bygger på 

borgerens kompetencer, ønsker og mulighederne på arbejdsmarkedet. 

 

Vi forventer, at kunne hjælpe en række borgere i job inden de falder ud af dagpengesystemet. 

Dette vil have en effekt for både reducerede udgifter til forsikrede ledige, men også hindre at en 

række borgere vil modtage kontanthjælp ved udfald af dagpengesystemet. 

 

Beskæftigelsesafdelingen vil hvert år foretage en opfølgning på investeringen med henblik på 

løbende at vurdere, om de forventede effekter realiseres og hvorvidt investeringen skal 

fortsætte, justeres eller afvikles. Investeringen stoppes hvis der ikke skabes et provenu. 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

1,3 mio. kr.  1,8 mio. kr.  1,9 mio. kr.  1,3 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

For at give borgeren den øgede indsats, så er der behov for at ansætte to ekstra jobkonsulenter. 

Vi forventer, at lave en toårig indsats, som starter 01.01.2017.  

 

I 1000 kr.  - 2016 priser  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal forsikrede ledige                 12           13             3           -    

 Reduktion af antal kontanthjælpsmodtagere                   5             9           10           10  

          

 Investering          

 Sagsbehandlere            1.500      1.500           -             -    

 Indsats i alt            1.500     1.500           -             -    

          

 Besparelser          

 Sparet forsørgelsesudgift            2.625      3.101      1.672      1.087  

 Sparet aktiveringsindsats               166         247         229         212  

 Besparelser i alt           2.790     3.348     1.900     1.299  

          

 Proveneu           1.290     1.848     1.900     1.299  

 

Ud over besparelser på kommunens udgifter til forsørgelse, vil investeringsforslaget forventeligt 

bidrage til yderligere kommunale besparelser eller indtjening gennem øget skatteindtjening, 

øget forældrebetaling til daginstitutioner samt færre udgifter til boligstøtte, enkeltydelser, 

sundhedsydelser mv. 
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Konsekvens for borgere/brugere: 

- 

Konsekvens for personale: 

-- 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

- 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

- 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Afskaffelse af kompetencegaranti og omlægning af 

uddannelsesaktivering for ledige (74) 
 

Udvalg: AMU 

 

Forslag 74 

 

 Fuld effekt: 

5,0 mio. kr.  

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Det foreslås at omlægge uddannelsesaktivering af ledige borgere, så 

uddannelser/opkvalificerende kurser bevilges ud fra beskæftigelsesreformens intentioner, dvs. 

primært til ledige med ingen, korterevarende eller forældede kompetencer og 

(erhvervs)uddannelser. Samtidig omlægges til større fokus på korterevarende og jobrettet 

uddannelse med det formål at give de ledige specifikke kompetencer, som virksomhederne 

efterspørger. Jobplaner etableres for godkendte, offentlig udbudte forløb. 

 

Forslaget indebærer afvikling af Jobcentrets kompetencegaranti som tilbydes ledige med mindst 

6 måneders ledighed og som giver borgerne mulighed for selv at vælge forløb, som finansieres 

af Jobcentret i op til 12 måneder. 

 

Forslaget skal bl.a. ses i lyset af reformen af refusioner for offentlige forsørgelsesudgifter, der 

fra 1. januar 2016 giver kommunerne økonomisk incitament til at hjælpe borgerne hurtigere ud i 

varig selvforsørgelse – dette stiller krav om større fokus på at sætte hurtigere ind med 

korterevarende og specifikt jobrettede forløb.  

 

Jobcentret bevilger i dag uddannelsesforløb i tæt sammenhæng med virksomhedsrettede forløb, 

bl.a. fordi de ledige får mulighed for at blive afklaret om uddannelsesvalg og/eller får mulighed 

for at afprøve de nye kompetencer i praksis. Omlægningen vil ikke ændre i denne praksis, men 

for flere vil en afprøvning i virksomhedsrettet tilbud komme til at ske uden et tilknyttet 

opkvalificeringsforløb. 

 

Beskæftigelsesreformen har indført muligheder for central puljefinansiering af dele af udgifterne 

til specifikke uddannelser til a-dagpengemodtagere, der fremgår af en ”positivliste” af 

uddannelser med jobperspektiv. Jobcentret har fokus på mulighederne for puljefinansiering ifm 

bevilling af uddannelsesforløb.  

 

Tidshorisont: Hvis der skal opnås fuld besparelseseffekt fra 1. januar 2017, skal der træffes 

beslutning om omlægningen med virkning fra 1. august 2016. 

 

2017 2018 2019 2020 

5,0 mio. kr.  5,0 mio. kr.  5,0 mio. kr.  5,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov:  

Intet økonomisk investeringsbehov. Omlægningen med afvikling af kompetencegarantien kræver 

udarbejdelse af et nyt administrationsgrundlag for jobkonsulenterne, hvilket kan ske inden for 

eksisterende økonomiske ramme. 

Konsekvens for borgere/brugere:  

Omfanget af uddannelse vil i forhold til 2015 blive reduceret med ca. 60 % for a-

dagpengemodtagere og for kontanthjælpsmodtagere med ca. 30 %.  Forskellen er på grund af 

større andel af længerevarende forløb og private forløb samt lediges fokus på faglig 

opkvalificering (f.eks. erhvervsfaglige grundforløb, AMU, diplomkurser) for a-

dagpengemodtagere og en større andel almen uddannelse hos kontanthjælpsmodtagere. 

 

Ledige vil ud fra en individuel vurdering stadig have mulighed for jobrettede uddannelsesforløb, 
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når uddannelse/opkvalificerende kurser er det mest effektive redskab til at hjælpe borgeren i 

arbejde. Omlægningen indkredser uddannelsesaktivering til specielt ledige med ingen, 

korterevarende eller forældede kompetencer og (erhvervs)uddannelser. 

 

Omlægningen betyder, at ledige med mindst 6 måneders ledighed ikke frit selv kan vælge 

uddannelsesforløb, da dette fremover skal ske efter aftale med jobkonsulenten, ud fra et konkret 

jobrettet perspektiv. Afskaffelsen af kompetencegarantien indebærer således en væsentlig 

reduktion i lediges valgmuligheder og det må i flere tilfælde forventes at kunne medføre en 

reduceret motivation og tro på mulighederne for at komme i beskæftigelse. 

 

Omlægningen kan betyde, at færre ledige får en uddannelse, der opkvalificerer borgeren og 

potentielt kan understøtte en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesafdelingen har 

ikke gennemført konkrete effektmålinger af kompetencegarantien, da effekten forventeligt vil 

vise sig på længere sigt. Herudover sker uddannelse under kompetencegarantien ofte i 

kombination med, at borgeren deltager i en virksomhedsrettet indsats, hvilket kan gøre det 

vanskeligt at isolere netop uddannelsens betydning. 

Konsekvens for personale:  

Omlægningen har ingen konsekvenser ift. antal jobkonsulenter i Jobcentret. Jobkonsulenterne 

skal have nye retningslinjer at administrere uddannelsesaktivering ud fra. 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

 

Afledt konsekvens på andre bevillinger:  

Omlægning af uddannelsesaktivering vil på kort sigt forventeligt ikke have direkte betydning for 

udgifterne til offentlig forsørgelse/andre bevillinger. En omlægning til mere jobrettede forløb 

målrettet virksomhedernes konkrete behov kan eventuelt hjælpe ledige hurtigere i arbejde, 

hvilket kan reducere udgiften til forsørgelse. Der kan dog være en negativ effekt på 

forsørgelsesudgifterne på lidt længere sigt, såfremt færre borgere får en uddannelse, der 

understøtter varig tilknytning til arbejdsmarkedet og selvforsørgelse.  

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget:  

Beskæftigelsesafdelingen 
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EGU området (75) 
 

Udvalg: AMU  

 

Forslag 75  

 

 Fuld effekt: 

2,0 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Fra budgetåret 2016 er antallet af EGU pladser udvidet med 13 årspladser fra 60 til 73 pladser. 

Det foreslås at reducere antallet af pladser tilbage til 60 årselever. Vi vurderer, at det er et 

realistisk behov for EGU pladser, da der er etableret en ny KUU uddannelse, ligesom der 

arbejdes mere målrettet med indsats, optagelse og fastholdelse på de ordinære uddannelser.  

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  2,0 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Ingen 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Eventelt et lidt færre antal EGU elever 

Konsekvens for personale: 

Ingen 

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 

Ingen 

Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Ingen 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Beskæftigelsesafdelingen 
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Reducere brugen af revalidering (76) 
 

Udvalg: AMU  

 

Forslag 76 

 

 Fuld effekt: 

1,9 mio. kr. 

Kortbeskrivelse af reduktionsforslaget: 

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede i den 1.2.2012 at øge mængden af borgere på revalidering. 

Det var med fokus på at skabe varig beskæftigelse for borgerne på kanten af arbejdsmarkedet. 

Antallet af bevilligede revalideringer er siden øget 24 årspersoner. 

 

Revalidering er en relativ dyr indsats i forhold til at opkvalificere og hjælpe borgeren på en 

anden ydelse. Det foreslås, at nedsætte niveauet for tilkendelse af revalidering tilbage til 

niveauet inden beslutningen i 2012.  

 

Reduktionen vil medføre, at borgerne vil modtage andre offentlige ydelser i stedet, indtil de kan 

vende retur til arbejdsmarkedet. Besparelsen består af at borgeren modtager en lavere ydelse 

og en mindre beskæftigelsesindsats. Da revalidering har en tidshorisont på 1-5 år, går der op til 

5 år før den fulde effekt er synlig.  

 

De økonomiske konsekvenser af forslaget: 

I 1000 kr. - 2016 priser  2017 2018 2019 2020 

 Reduktion af antal årspersoner  10 15 20 24 

          

 Besparelser          

 Sparet forsørgelsesudgift                498                747                996             1.195  

 Sparet aktiveringsindsats                314                472                629                754  

 Besparelser i alt               812            1.218            1.624            1.949  

     
 

Tidshorisont: 

 

2017 2018 2019 2020 

0,8 mio. kr.  1,2 mio. kr.  1,6 mio. kr.  1,9 mio. kr.  
 

Investeringsbehov: 

Intet investeringsbehov 

 

Konsekvens for borgere/brugere: 

Det er kun borgere med en begrænsning i arbejdsevnen der er berettiget til revalidering. Det vil 

derfor betyde, at færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet får mulighed for at fastholde 

tilknytningen til arbejdsmarkedet. Revalideringen er primært uddannelse fra 1-5 år og langvarig 

virksomhedspraktik eller løntilskud. Forslaget betyder derfor en reduktion i serviceniveauet. 

 

Effekten af revalideringsredskabet målt 12 mdr. efter endt revalideringsforløb har de seneste 4 

kvartaler hvor det kan måles ligget mellem 33 og 50%. Det er imidlertid vanskeligt at lave en 

samlet vurdering af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af en ændret brug af redskabet, da 

det bl.a. afhænger af effekten af de indsatser der sættes i stedet. 

Konsekvens for personale: 

Ingen  

  

Ved samarbejdsflader/tværgående reduktioner: 
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Afledt konsekvens på andre bevillinger: 

Borgerne risikerer at blive længere tid på SDP eller kontanthjælp, eller ende med varig offentlig 

forsørgelse. Det er ikke muligt at sætte et tal på hvor mange borgere der vil lande i varig 

forsørgelse. I reduktionsforslaget er der taget højde for at borgeren forbliver på offentlig 

forsørgelse i en periode. 

 

Hvilken afdeling/stab har afleveret reduktionsforslaget: 

Jobrehabilitering i Jobcenter Silkeborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


