
Arbejdsmarkedsudvalget

1. Resultat regnskab 2016

For Arbejdsmarkedsudvalgets område er der i 2016 et samlet forbrug på 366,0 mio. kr. ud af et 
korrigeret budget på 357,8 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 8,3 mio. kr. 
I forhold til BO4 viser regnskabsafslutningen et merforbrug på 8,3 mio. kr. incl. forventede
overførsler på 0,5 mio. kr. (2,3%). 
Differencen mellem vurderingen i BO4 og regnskabsresultatet skyldes at prognosen for BO4 er 
baseret på forbrugstal fra august. Augusttallene har siden vist sig ikke at være retvisende til brug 
for en fremskrivning af overførslerne. 
I forbindelse med den nye refusionsreform sker afregningen af refusion og medfinansiering på 
overførselsområdet forskudt, således at afregning vedrørende august sker ultimo september. Det 
har derfor ikke været muligt at få nyere tal end august, da leveringsfristen fra OS mødet var 28. 
oktober 2016 og tallene fra september først kommer ultimo oktober og derefter skal indarbejdes i 
økonomisystemet.
Da man i 2016 er overgået til den nye refusionsreform, har det ikke været muligt at binde tallene 
op på nogen form for historik. Refusionsreformen betyder endvidere at mentorudgifter indgår under
driftsloftet. Dette medfører i praksis, at refusionen bortfalder. Denne ændring var der ikke taget 
højde for i BO4, hvilket medfører en mindreindtægt på 2,0 mio. kr.
Årsagen til dette skyldes at det har været vanskeligt at skabe sig et samlet overblik over samtlige 
konsekvenser af refusionsreformen, da informationen har været en del af den overvældende 
mængde af information vedrørende refusionsreformen. Der vil fremadrettet være fokus på at 
dokumentere samtlige konsekvenser ved ændringer på området.

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Overførsler 280.127 264.127 275.611 11.484

Indsatser 34.409 34.894 32.421 -2.473

Myndighed 56.240 58.736 57.993 -743

370.775 357.757 366.024 8.268

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2016

Investeringer på beskæftigelsesområdet

Gribskov Kommune er udfordret af et forholdsvist lavt uddannelsesniveau. De seneste år har 
Byrådet afsat midler til en række initiativer for borgere under 30 år. Partierne bag aftalen ønsker at 
forstærke indsatsen ift. borgere over 30 år, der har været ledige over længere tid. Der afsættes 
0,75 mio. kr. til en forstærket indsats.
Samtidig ønsker partierne at støtte op omkring efteruddannelse af Jobcenterets medarbejdere som
led i den kommende beskæftigelsesstrategi. Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. Det forventes, 
at de afsatte midler på sigt kan være med til at nedbringe udgifterne på beskæftigelsesområdet.
Der afsættes således samlet 1,0 mio. kr. i 2016, hvorefter der evalueres med henblik på at sikre, at
den indlagte gevinstrealisering på 0,5 mio. kr. i 2018 og 2019 udmøntes.

Velfærd i forandring
Der er behov for i de kommende år at finde nye løsninger på vores velfærd, dels på grund af de 
stramme økonomiske rammer og dels fordi tiden kalder på andre løsninger. Fokus skal derfor 
være at skabe løsninger sammen med borgerne og erhvervslivet for herigennem at bevare 
velfærden.



Aktivitet Handling Økonomi (i
1.000 kr.)

Effekt

Uddannelse, borgere over 30 år

Gribskov Kommune er udfordret af et 
forholdsvist lavt uddannelsesniveau. 
De seneste år
har Byrådet afsat midler til en række 
initiativer for borgere under 30 år. 
Partierne bag aftalen ønsker at 
forstærke indsatsen ift. borgere over 
30 år, der har været ledige over 
længere tid. Der afsættes 0,75 mio. 
kr. til en forstærket indsats.
Tema 1 og 2
Der afsættes således samlet 1,0 mio. 
kr. i 2016, hvorefter der evalueres 
med henblik på
at sikre, at den indlagte 
gevinstrealisering på 0,5 mio. kr. i 
2018 og 2019 udmøntes.

Fastholdelsesmentor mhp 
fasthodelse af unge i 
uddannelse er i gang og 
samarbejde med
erhvervscenteret i gang sat 
mhp jobs til de borgere der 
har gået ledige i længere tid 
(primært
unge fokus)

Som led i budgettet for 2017-
2020 hvor der er afsat midler 
til brobygningsforløb 
forventes det, at
denne indsats fremadrettet 
tænkes sammen med 
fastholdelsesmentoren.
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Efteruddannelse, Jobcentrets 
medarbejdere

Efteruddannelse af Jobcenterets 
medarbejdere som led i den 
kommende beskæftigelsesstrategi. 
Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet. 
Det forventes, at de afsatte midler på 
sigt kan være med til at nedbringe 
udgifterne på beskæftigelsesområdet.
Tema 1 og 2
Der afsættes således samlet 1,0 mio. 
kr. i 2016, hvorefter der evalueres 
med henblik på at sikre, at den 
indlagte gevinstrealisering på 0,5 mio.
kr. i 2018 og 2019 udmøntes.

1. halvår 2016 har der været 
en række forskellige oplæg 
om empowerment. Yderligere
uddannelse afventer evt. 
uddannelse som led i 
Velfærdsudviklngsprogramm
et.
Det forventes, at budgettet 
hertil skal overføres til 2017, 
da uddannelsen først kan 
gennemføres i 2017 bl.a. 
grundet VUP m.v.
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Velfærd i forandring

Der er behov for i de kommende år at 
finde nye løsninger på vores velfærd, 
dels på grund af de stramme 
økonomiske rammer og dels fordi 
tiden kalder på andre løsninger.
Fokus skal derfor være at skabe 
løsninger sammen med borgerne og 
erhvervslivet for herigennem at 
bevare velfærden.

Velfærdsudviklingsprogamm
et er i gangsat.

 
3. 3 udvalgte fokuspunkter

Jobcenteret har i 2016 haft en markant fokus på udviklingen af integrationsområdet og opbygning 
af organiseringen af dette. Ved udgangen af 2016 begynder organiseringen at være på plads, der 
afventes nu de sidste igangværende rekrutteringer. Indsatsen og modtagelsen af integrations-
borgerne er således ved at være på plads og der kan nu sættes endnu større fokus på 
resultatskabelsen (fokus har naturligvis også være dér hele tiden).


