
Præsentation af Arbejdsmarkedsudvalgets budget 

Dette er en kort præsentation af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetgrundlag på hovedopgaveniveau. 
Præsentationen er delt op i følgende 3 afsnit:

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
3. Væsentlige forudsætninger

Den mere detaljerede gennemgang vil komme i forbindelse med budgetopfølgningerne og 
budgetprocessen for 2015-2018.

1. Fagudvalgets økonomiske ramme og ansvar
Arbejdsmarkedsudvalgets samlede økonomiske ramme er på 341,4 mio. kr. og fordelt på rammerne 
som angivet i tabellen herunder:

Angivet i mio. kr.

Ramme 2014 2015 2016 2017
Overførsler
• Udbetaling af diverse offentlige 

overførsler, herunder 
kontanthjælp, sygedagpenge, a-
dagpenge, ledighedsydelse, 
løntilskud mm.

 249,9 245,4 242,6 242,6

Indsatser
• Aktiveringsindsats i form af 

vejledning, opkvalificering og 
uddannelse

• Integrationsindsats i form af fx 
danskuddannelse

• Mentorudgifter og hjælpemidler
• Særlig beskæftigelsesindsats for 

unge.
• Løn og drift af Kompetencecenter 

Gribskov
• Virksomhedsrettet aktivering i 

form af løntilskud, 
virksomhedspraktikker og 
nytteindsatser.

45,4 44,6 44,1 44,1

Myndighed
• Løn og drift af Jobcenter Gribskov 

og Ydelsescenteret
• Elevlønninger ifm. særlig 

ungeindsats i Gribskov Kommune

46,1 45,3 44,7 44,7

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 341,4 335,3 331,4 331,4

Arbejdsmarkedsudvalget har bemyndigelse til at flytte budget inden for eget udvalg. Skal der flyttes 
budget mellem udvalg skal dette videre til Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning. Inden for den 
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enkelte ramme kan flytningen ske administrativt jf. kasse-regnskabsregulativet. 

2. Årshjul for budget, budgetopfølgning og regnskab
I nedenstående figur er vist årshjulet for de tre økonomiske hovedspor, der behandles i udvalgene i 
løbet af året, nemlig regnskab, budgetopfølgning og budgetlægning. 

 

Disse spor sammentænkes i kraft af at den viden, der opnås gennem både regnskabs- og 
budgetopfølgningsprocessen, indarbejdes i budgetlægningen for det kommende år. Dette er illustreret 
ved de blå pile i figuren. Der er således et tæt samspil i mellem de tre processer, der i hovedtræk 
gentager sig hvert år. 

3. Væsentlige forudsætninger
Inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme kan de væsentligste forudsætninger og udfordringer 
sammenfattes i følgende punkter:

• Hele arbejdmarkedsområdet og udgifterne som er forbundet med området er tæt forbundet til 
både den nationale og lokale konjunkturudvikling. I de forventede forudsætninger for budgettet 
er antaget delvis en udvikling på baggrund af tidligere udvikling i Gribskov Kommune og delvis 
den forventede nationale udvikling i konjunktur og udgifter forbundet til arbejdsmarkedsområdet.

• For rammen ”Overførsler” er de væsentligste forudsætninger:
- antallet af helårspersoner på den angivne overførsel
- den gennemsnitlige kommunale udgift (brutto) pr. år pr. helårsperson
- andelen af borgere i vejledning, opkvalificering og andre aktive tilbud
- andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering i form af løntilskud, virksomhedspraktik

og nytteindsats

• For rammen ”Indsats” er de væsentligste forudsætninger:
- det gennemsnitlige antal unikke borgere pr. måned, som har modtaget 

aktiveringsindsats
- den gennemsnitlige kommunale udgift (brutto) pr. år pr. unikke borger
- antallet af borgere i virksomhedsrettet aktivering i form af løntilskud, virksomhedspraktik 

og nytteindsats i Gribskov Kommune
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