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Arbejdsmarkedsområdet

• ARB1: Konsekvens af den kommende Sundhedsaftale III 
• ARB2 Konsekvenser af FØP på andre områder
• ARB3 Rotationsprojekter
• ARB4 Samarbejdsrelationer
• ARB5:Ungeindsatsen
• ARB6:Mikrolån

ARB1: Konsekvens af den kommende Sundhedsaftale III 
I den kommende budgetperiode skal Sundhedsaftale III mellem Region H og de 29 kommuner 
implementeres. Af de politiske målsætninger tegner der sig ambitiøse krav om, hvad kommuner og
regionen skal indfri i den kommende 4 års periode.

For at understøtte sundhedsaftalens implementering i Gribskov kommune anbefales det derfor, at 
der årligt afsættes 1,5  mio. kr., svarende til 6 mio. kr. til Børneudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets
samt Social og sundhedsudvalgets arbejde med at leve op til de politiske målsætninger i aftalen 
som er tiltrådt af Byrådet i juni 2014. Det er ikke pt muligt at fordele rammebudgettet på de enkelte 
udvalg.  I takt med at den konkrete implementering aftales, vil der skulle afdækkes yderligere 
økonomiske konsekvenser.

ARB2 : Konsekvens af ny FØP på øvrige områder 
Førtidspensionsreformen indebærer, at færre borgere får bevilliget førtidspension, og at der kan 
bevilliges ressourceforløbsydelse med en række indsatser specifikt målrettet den enkelte borger. 
Der er endnu ikke etableret et samlet overslag over de økonomiske effekter af reformen på tværs 
af udvalgsområder. 

Afledt af førtidspensionsreformen er der nu igangsat en reform af sygedagpengeindsatsen. 
Indsatsen på dette område tilpasses førtidspensionsreformens tilgang med rehabliteringteams og 
brug af regional sundhedskoordinator. Således skal en række sygedagpenge sager nu også  
gennem rehabliteringsteams og sundhedskoordinatoren.

Den umiddelbare økonomiske konsekvens af øgede pålagte brug af sundhedskoordinatoren er en 
øget kommunal udgift på kr. 360.000 årligt fra 1. januar 2015. 

ARB3: Rotationsprojekter
Center for Arbejdsmarked har i 2013 – 2014 styrket indsatsen på jobrotationsområdet ved at 
ansætte 2 -3 fleksjobbere i investeringsstillinger m.h.p. at styrke virksomhedernes viden om 
mulighederne i jobrotationsordninger. Det har allerede vist sig at have en positiv effekt, og en effekt
som er større end øvrige tilbudstyper til ledige. Op mod 80% af de ledige, der har været i vikariat er
pt. ikke længere på offentlig forsørgelse . 

Ny lovgivning pr. 1.1. 2015 ændrer rammevilkårene for jobrotation, og det bliver vanskeligere at 
etablere jobrotation, da blandt andet den statslige refusion på området vil falde. Som følge af dette 
bliver den kommunale udgift til jobrotation øget.

Såfremt jobrotation i 2015  fortsat skal prioriteres vil dette medføre en estimeret merudgift på kr. 
1,2 mio. årligt.



ARB4: Samarbejdsrelationer
På arbejdsmarkedsområdet har der igennem en årrække været et tæt samarbejde med det Lokale 
Beskæftigelsesråd: (LBR), som er blevet sekretariatsbetjent af Center for Arbejdsmarked. Rådet 
nedlægges pr. 1 januar 2015 og erstattes af et regionalt arbejdsmarkedsråd. Center for 
Arbejdsmarkeds funktion i forhold til det regionale arbejdsmarkedsråd er endnu ikke afklaret, men 
det forventes, at der fortsat skal ydes sekretariatetsbistand. Det er vanskeligt, at vurdere 
hvorledes, dette vil påvirke samarbejdet med de lokale arbejdsgiver – faglige organisationer, men 
der vil fortsat være behov for at sikre samarbejdet med disse organisationer, bl.a. gennem 
afholdelse af dialogmøder med disse.
Center for Arbejdsmarked har et tæt samarbejde med kommunernes virksomheder. Samarbejdet 
med virksomhederne er blevet styrket gennem de senere år. Samarbejdet med virksomhederne 
skal fortsat udbygges. Indsatsen understøttes af bl.a. resultaterne fra igangværende 
brugerundersøgelse hos virksomhederne.

Samarbejdet med virksomhederne kan blive yderligere styrket ved etablering af et nyt 
Erhvervscenter understøttet af kommunen.

ARB5: Ungeindsatsen
Arbejdsmarkedsområdet har i en række år været særligt udfordret af en høj ungeledighed. Under 
den økonomiske krise steg unge ledigheden i både Gribskov Kommune og på landsplan. Siden har
Gribskov Kommune iværksat en lang række tiltag for at forbedre unge ledigheden og antallet af 
unge der starter på en kompetencegivende uddannelse. Det er hermed lykkedes, at bremse 
stigningen i ledigheden. Ledigheden er dog fortsat højere end den var under højkonjunkturen, så 
der er fortsat en udfordring på området.
Det kan konstateres, at ledigheden blandt unge der umiddelbart er uddannelsesparate er er 
faldende- Omvendt ses en stigning i antallet af unge, der er længere fra uddannelsessystemet.

På den baggrund er der fortsat særlig grund til at have et stort fokus på unge området - ledigheden
er fortsat for høj, og der bliver flere unge, der er langt fra uddannelsessystemet.

Derfor anbefaler administrationen, at Arbejdsmarkedsudvalget prioriterer ungeområdet i budgettet 
for 2015-2018. Således der afsættes ekstraordinære midler til en særlig indsats på ungeområdet,
med særlig fokus på de unge, der er langt fra uddannelsessystemet. 
Fokus skal være, at der bl.a. kan afprøves andre typer af indsatser end de indsatser, der er sat i 
værk de seneste år.

Borgmesteren har i sit forhandlingsoplæg til budget 2015-2018 afsat kr. 6 mio. til ungeindsatsen i 
budgetperioden under overskriften ”fedt at være ung i Gribskov”.

ARB6:Mikrolån
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på augustmødet 2014, at arbejde videre med mikrolån samt, 
at udgifterne til dette skulle indgå i budgetforhandlingerne for budget 2015-2018.

Målgruppen er hovedsageligt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som er 
berettiget til revalidering og efter en nøje udvælgelsesproces kan modtage lånet til start af egen 
virksomhed.

Formålet med mikrolån er, at gøre deltagerne selvforsørgende. Kommunen kan yde lån på op til kr.
50.000 pr. person.

Arbejdsmarkedsudvalget har forudsat, at projektet etableres i samarbejde med Fredensborg og 
Helsingør kommuner for at sikre et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag og en hensigtsmæssig 
økonomi. På nuværende tidspunkt er det tvivlsomt hvorvidt Fredensborg kommune deltager i 
projektet, af samme årsag genovervejer også Helsingør kommune projektet og lader projektet 
indgå i budgetforhandlingerne.



Såfremt der etableres et projekt i samarbejde med Frendensborg og Helsingør Kommuner vil 
udgiften  for Gribskov kommune være kr. 500.000 i hele projektperioden. Såfremt Fredensborg og /
eller Helsingør Kommuner ikke deltager vil udgiften være stigende.


