
Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Arbejdsmarkedsudvalget

Tema 1:
Uddannelse
Borger over 30 år.

Chefansvarlig: Direktøransvarlig: Budget : 
0,75 mio. kr.

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.

3. budgetopfølgning:
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)

Tema 2:
Efteruddannelse
Jobcentrerets medarbejdere

Chefansvarlig:
Peter Steen 
Olsen

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Budget: 
0,25 mio. kr.

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.

3. budgetopfølgning:
1. halvår 2016 har der været en række forskellige oplæg om empowerment. Yderligere 
uddannelse afventer evt. uddannelse som led i Velfærdsudviklngsprogrammet.
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Tema 3:
Velfærd i forandring

Chefansvarlig:
Peter Steen 
Olsen

Direktøransvarlig:
Mette Bierbaum

Budget : 

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.

3. budgetopfølgning:
Velfærdsudviklingsprogammet er i gangsat. 
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