
Arbejdsmarkedsudvalget

1. Resultat regnskab 2015

Ramme Vedtaget Budget Korrigeret 
Budget

Regnskab Afvigelser til 
korr. budget

Overførsler 251.804 250.869 251.200 330

Indsatser 42.316 34.284 33.616 -668

Myndighed 46.164 54.845 54.197 -648

2. Udmøntning og indfrielse af budgetaftale 2015

Aktivitet Handling Økonomi 
(i 1.000 
kr.)

Effekt

eksempel

Gribskov kommune er 
udfordret på en relativ høj 
ledighed og lavt 
uddannelsesniveau blandt de
unge i kommunen. De senere 
år er der iværksat en række 
politiske initiativer for at 
mindske
ledigheden og højne 
uddannelsesniveauet, men på
trods heraf er der behov for at
forstærke og
øge indsatsen på 
ungeområdet. Der ønskes at 
afprøve indsatser for de unge,
der i dag ikke kan
profitere af de eksisterende 
tilbud. Der af sættes 1,5 mio. 
kr. i 2015 og 2016 samt 1,0 
mio. kr. i
2017 og 2018 til den 
forstærkede ungeindsats.

Arbejdsmarkedsudvalget 
har truffet beslutning om 
udmøntning af 
puljemidlerne, således 
midlerne
hovedsageligt anvendes 
til;
- Fastholdelsesmentor 
(fastholdelse af unge i 
uddannelsessystemet)
- Unge 
virksomhedskonsulent 
(ordinære jobs til unge 
efter 
erhvervskompetencegiven
de udd)
- Netværk for unge 
ensomme
- Lokal 
uddannelsesmesse i 
Gribskov

1.500  Fastholdelsesmentor er
ansat efter sommeren 
2015 og er i gang.
Unge 
virksomhedskonsulent: 
der er dialog med 
erhvervscenteret om en 
model for placering af en
konsulent dér mhp at 
bringe de unge ud på 
arbejdsmarkedet. Det 
forventes at modellen er
færdigbehandlet og 
besluttet i november 
2015.
Uddannelsesmesse:  
Arbejdsmarkedsudvalget 
ønsker, at 
administrationen arbejder 
videre med at afdække 
mulighederne for at 
gennemføre et 
arrangement, der 
introducerer elever fra 
skolernes afgangsklasser 
til erhvervsuddannelserne 
i samarbejde med 
Børneudvalget. Der 
arbejdes med 
udgangspunkt i "Hands 
on" konceptet. Udvalget 
ønsker sagen behandlet 
igen primo 2016. 
Netværk for unge: Der er i



oktober/november 
igangsat en dialog med 
ungeteamet for at
konkretiserer behovene 
der blev skitseret i Mploy 
unge rapporten.

Manglende udmøntning

 3. 3 udvalgte fokuspunkter

Ministermål 1. Mål: Flere unge skal have en uddannelse
Antallet af unge på uddannelseshjælp under 30 år skal begrænses til 237 personer i december 
2015. svt. et fald på 10 pct. fra december 2014 til december 2015. I december 2015 er der 
191unge på uddannelseshjælp i Gribskov Kommune. Det kan dermed konkluderes, at Gribskov 
Kommune med bred margen  har opfyldt dette ministermål for 2015.

Ministermål 2. Mål: Langvarige modtagere af off. forsørgelse skal have en tværfaglig og 
sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet.

• Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 60 personer i december 2015,
svt. et fald på 14 pct. fra nov 2014 til december 2015. I december 2015 er der det seneste
år tildelt førtidspension til 37 borgere. 

• Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må som gennemsnit ikke udgøre mere end 85
sager i 2015. I 2015 var der som gennemsnit 69 sdp-sager over 52 uger

• Antallet  af  sygedagpengeforløb mellem 9 og 52 uger  må som gennemsnit  ikke udgøre
mere end 276 sager i 2015. I 2015 var der som gennemsnit 274 sdp-sager mellem 9-52
uger.

Det kan derfor konkluderes, at Gribskov Kommune med bred margen  har opfyldt dette ministermål
for 2015.

Ministermål 3. Antal langtidsledige personer
Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de 
seneste 52 uger - skal begrænses til 150 personer (antal personer) i december 2015, svt. et fald 
på på 17 pct. fra okt. 14 - dec. 15. I december 2015 er der i alt 166 langtidsledige på a-dagpenge 
og kontanthjælp i Gribskov Kommune. Det kan dermed konkluderes, at Gribskov Kommune ikke 
har opfyldt dette ministermål for 2015.

Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
• Prioritet af fastholdelse af sygemeldte på arbejdspladsen. Resultatmål: der er i 2015 som 

gennemsnit 100 sygedagpengemodtagere i delvist arbejde. Der var i 2015 som gennemsnit
64 sdp-modtagere i delvist arbejde

• Etablering af fleksjob. Der ansættes i 2015 i alt 95 borgere i fleksjob. Der blev ansat 77 
borgere i fleksjob i 2014. Der blev i 2015 ansat 102 borgere i fleksjob 

Det kan dermed konkluderes, at Gribskov Kommune ikke opfyldt 1. delmål vedr. sdp-modtagere i 
delvist arbejde– hvorimod 2. delmål vedr. ansættelse i fleksjob blev opfyldt.


