
Udmøntning af yderligere besparelser - ARB
Oversigt over forslag til budgetændringer:

2017 2018 2019 2020

Nr. 1
Udvikling med Udsigt (UMU) 1.500 1.500 1.500 1.500

Nr. 2 
Investering: Sygedagpenge 1.000 1.000 1.000 1.000

Besparelsesforslag i alt 2.500 2.500 2.500 2.500



Udvalg: ARB Nr: 1 Rammenr.: 
373

Rammenavn: Administration

Overskrift: Udvikling med udsigt

Beskrivelse:
Arbejdsmarkedsudvalget godkendte d. 12. maj 2010 deltagelse i projekt ”Udvikling med Udsigt” 
(UMU) at afsætte fremadrettede midler til finansiering af ansættelse af elever indenfor sporene 
”Mad til mennesker og ”bygningsservice”. Af dagsordenen kan det læses, at selv om man 
modregner kontanthjælp m.v. vil ansættelserne pådrage Gribskov Kommune en merudgift.

Administrationen foreslår, at UMU puljen nedlægges fra 2017 med følgende begrundelser;
• Tilgangen af unge til disse elevpladser er for nedadgående
• Arbejdsmarkedet har udviklet sig væsentligt siden beslutningen i 2010 og det vurderes 

ikke, at de beskrevne uddannelsesspor i tilstrækkelig grad bidrager til at øge 
beskæftigelsen blandt kommunens unge, samtidig med at arbejdsmarkedet efterspørger 
andre kompetencer / kompetencer på andet niveau

• Der er i dag en del andre uddannelsesmuligheder end tidligere, eksempelvis 
produktionsskolen og Kombineret UngdomsUddannelse (KUU)

• Som en del af UMU var lokal etablering af erhvervsskolen i Gribskov Kommune. Dette er 
ikke længere aktuelt bl.a. grundet skolens økonomi.

Der er fortsat enkelte elever i gang med uddannelsen i Gribskov Kommune. Der er taget højde for
udgiften til deres elevløn i Arbejdsmarkedsudvalgets budget i forbindelse med at pulje lukkes.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    
Det vurderes ikke at have konsekvenser for andre udvalg. Det vurderes ej heller at have 
konsekvenser for eksempelvis et i forvejen presset STU budget i og med der er tale om andre 
målgrupper.

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Der er enkelte borgere, som kunne have været potentielle kandidater, der ikke kan få tilbudt en 
elevplads. Til gengæld er der som skrevet andre uddannelsesmuligheder for de unge og det 
vurderes, at der er tilstrækkelig med andre uddannelsesmuligheder end der var i 2010 da 
indsatsen blev besluttet.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 1.500

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 1.500 1.500 1.500 1.500

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 1.500 1.500 1.500 1.500



Udvalg: ARB Nr: 2 Rammenr.: 
371

Rammenavn: 
Overførelsesudgifter

Overskrift: Investering på sygedagpenge området

Beskrivelse:
Sygedagpenge området er ikke reguleret på samme måder som øvrige forsørgelsesområder i 
Jobcenteret. Derfor kan der særskilt på sygedagpenge laves konkrete investeringscases hvor 
færre på sygedagpenge direkte er lig et mindre forbrug på sygedagpenge området.

Sygedagpenge området har i flere år udviklet sig positivt i Gribskov Kommune og der er tidligere 
lavet investeringscases med succes på området. Disse investeringer er afsluttet og samtidig er 
der kommet nye reformer på området. Samtidig kan det konstateres, at andelen af borgere på 
sygedagpenge i Gribskov Kommune, trods den gode udvikling, fortsat er højere end 
sammenlignelige kommuner.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at der via en investering i permanente 
ressourcer til området kan spares på forsørgelsesudgifterne på sygedagpenge. 
Investeringen vil blive anvendt til en tættere opfølgning på sygemeldte borgere på sygedagpenge 
og jobafklaringsforløb. Intensiverede samtaler på området har tidligere vist gode effekter. Der er 
dokumentation for at disse indsatser understøtter en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

På den baggrund lægges der op til, at der som led i en investering investeres i 2 medarbejdere til 
området. Den ene medarbejder finansieres ved interne prioriteringer i administrationen og den 
anden medarbejder finansieres gennem færre udgifter til sygedagpenge.

Evt. konsekvens for andre udvalg:    
Det vurderes ikke, at vil have konsekvenser for andre udvalg i negativ retning. Færre borgere på 
sygedagpenge og dermed flere selvforsørgende vil alt andet lige have en positiv betydning for 
udvalgenes økonomi. 

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Det vurderes ikke, at der er nogle negativ konsekvens for sygemeldte borgere. Borgerne vil 
opleve en tættere opfølgning i deres forløb og på den baggrund også en intensiveret indsats og 
dialog om tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

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

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020

Besparelse 2.000 2.000 2.000 2.000

Evt. nødvendige 
investeringer

1.000 1.000 1.000 1.000

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

0 0 0 0

Netto 1.000 1.000 1.000 1.000


