
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget

Vi har et ansvar for at understøtte vores ledige borgere i, at de hurtigt kan komme videre i 
arbejde,så princippet om, at hvis de kan arbejde, så skal de også. De samme krav gælder 
for vores flygtninge. Alle skal derfor hurtigt komme i kontakt med vores jobcenter.

Vi skal forsætte arbejdet med at afsøge potentialerne for at lave kloge investeringer på 
området mod efterfølgende gevinstrealiseringer til gavn for alle.

Tema 1:
Brobygning og branchepakke for unge 
og nyankomne

Chefansvarlig:
Peter Steen 
Olsen

Direktøransvarlig:
Mette Elisabet 
Bierbaum

Budget: 

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 

Der er brug for indsatser, der bedst muligt understøtter de unge borgere i alderen 18-25 år, som 
modtager hjælp i jobcenteret, og som har vanskeligt ved at komme i gang med og gennemføre en
erhvervsrettet uddannelse. Brobygningsforløb i et tæt samarbejde med erhvervsskolerne og 
jobcentrene har vist, at de har en stor effekt for de unge, der deltager i brobygningsforløbene. 
Samtidig ønsker vi at styrke den tidlige job- og uddannelsesrettede indsats overfor nyankommne 
flygtninge med fokus på at anvende den enkelte flygtninges kompetencer hurtigst muligt. Dette 
kan eksempelvis ske gennem jobrettede indsatser i overgangen mellem asylcenter/jobcenter og 
via de nye integrationsgrunduddannelsesforløb.

I alt afsættes 1 mio. kr. om året til denne indsats i budgetperioden, samtidig indlægges en 
gevinstrealisering på 1,0 mio. kr. i 2017, 1,25 mio. kr. i 2018 og 2019 samt 1,5 mio. kr. i 2020 som 
resultat af denne indsats.

2. budgetopfølgning:
Brobygningsforløbet er iværksat, herunder et tæt samarbejde med flere andre kommuner og 
erhvervsskolen. Endvidere er Jobcenterets interne tilbud justeret således, at det arbejder hen i 
mod, at gøre de unge parate til brobygningsforløbet.

3. Budgetopfølgning:
Som 2. budgetopfølgning. Det kan vise sig vanskeligt at hente investeringen på 1,0 mio. kr. hjem 
på så kort sigt grundet de lave ydelser borgerne får og fordi investeringsafkastet bør beregnes 
gennem en årrække med kommunalt sparede udgifter.

Tema 2:
Flygtningekoordinator

Chefansvarlig:
Peter Steen Olsen

Direktøransvarlig:
Mette Elisabet 
Bierbaum

Budget: 
0,25 mio. kr.

Kort beskrivelse af temaet herunder ønsket effekt: 

Gribskov Kommune modtager som andre kommuner i disse år en stigende andel flygtninge og 
behovet for indsatser til understøttelse af integrationen stiger i takt hermed. Der er et stort 
engagement i vores kommune gennem både Vores frivilligcentre og mange af vores borgere og 
foreninger. Dette rejser behovet for en koordineret indsats, hvor der bl.a. skabes en tydelighed i 
forhold til, hvad de forskellige aktører kan bidrage med, hvilke indsatser der findes, og hvor man 
som frivillig kan gøre en forskel. Dette bidrager vores flygtningekoordinator med, og vi ønsker at 
fortsætte denne indsats. Der afsættes således 0,25 mio. kr. om året i 2017 og 2018 til en 
flygtningekoordinator, hvorefter der foretages en vurdering af det fremadrettede behov.
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2. budgetopfølgning:
Flygtningekoordinator er i fuld gang med sit arbejde. Der har været brugt meget tid på overblik 
over de forskellige frivillige indsatser der er i Gribskov Kommune, afholdelse af 
temaarrangementer, understøttelse af politisk igangsatte arrangementer m.v. Aktuelt arbejdes 
intensivt på at skabe et grafisk overblik over de indsatser og kompetencer der er i de frivillige 
kredse i Gribskov Kommune jf. ét af formålene med frivillighedskoordinatoren.

3. Budgetopfølgning:
Som 2. budgetopfølgning. Det grafiske overblik er nu skabt og tilgængeligt for alle via 
kommunens hjemmeside.
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