
Prioriteringskatalog vedr. rammebesparelse – Arbejdsmarkedsuvalget
Oversigt over forslag til budgetændringer:

2017 2018 2019 2020

Indsatser

Nr. 1
Aktiveringsindsatsen 313 313 313 300

Besparelsesforslag i alt 313 313 313 300



Udvalg: ARB Nr: 1 Rammenr.: 
372

Rammenavn: Indsatser

Overskrift: Besparelser på indsatsen

Beskrivelse:
Administrationen fik ved årsskiftet afsluttet en større faglig og økonomisk analyse af 
kontanthjælpsområdet - ”M-ploy rapporten”.
Rapporten viser, at der er besparelsespotentiale på følgende områder;
A. Forhandling af kontrakter med aktører på området
B. Reduktion af aktiveringsgraden

Ad A:
Administrationen vurderer, at det er realistisk, at gennemføre en besparelse ved en skarpere 
forhandling af kontrakter med anden aktør og endnu højere fokus på de enkelte aktørers 
resultater.
Det vurderes endvidere realistisk at besparelsen ikke kun vil komme på kontanthjælpsområdet, 
men alle fagområder i Jobcenteret.

Ad B;
Administrationen stiller sig tvivlende overfor realismen i at gennemføre større besparelser ved 
reduktion i volumen af aktivering af jobparate borgere. Dette begrundes, i at Jobcenteret kun 
ligger med 3 % højere aktiveringsgrad end klyngen – til gengæld ligger Jobcenteret markant 
højere i den virksomhedsrettede aktivering end klyngen.  På beregningstidspunktet var 83 % af 
aktiveringen virksomhedsrettet mod 68 % i klyngen. Jobcenteret ligger også med en markant 
større selvforsørgelsesgrad end klyngen 21 % mod 14 % i klyngen.

Samlet set vurderes det derfor mindre sandsynligt, at der kan gennemføres større besparelser for
Mploy rapportens profil 1-3 via en reduktion af aktiveringsgraden. Det vurderes også, at en 
reduktion kan medføre en risiko for lavere selvforsørgelsesgrad.

Det vurderes dog, at der kan findes mindre besparelser via en mere målrettet visitation til tilbud.

Samlet konklusion:
Samlet set vurderer administrationen, at det er muligt at gennemføre en besparelse fra 2017 og 
frem ved en genforhandling og prisreduktion af aftaler med anden aktør på samtlige fagområder i 
Jobcenteret. I tillæg til dette kommer en mindre besparelse ved en mere målrettet visitation.

I alt vurderes det, at der kan gennemføres besparelser for kr. 0,3 mio. kr. i 2017 og frem. 
Yderligere besparelser på aktiveringsindsatsen forventes endvidere også at indgå i 
VelfærdsUdviklingsProgrammet (VUP).

Evt. konsekvens på andre udvalg:    
Da besparelsen primært sker via prisforhandlinger og effektfokus vurderes det ikke, at der vil 
være en konsekvens for andre udvalg.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Det vurderes ikke, at forslaget isoleret set alene har en minimal betydning for borgerne. Større 
effektfokus bør have en positiv effekt for borgerne.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 16.875

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 313 313 313 300

Evt. nødvendige 
investeringer



Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 313 313 313 300


