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50.        Jobafklaringsforløb, oplæg til en styrket indsats 

Beslutningstema 

Godkendelse af oplæg til investering i en styrket indsats for Jobafklaringsforløb.  

Økonomi 

I 2019 vil der isoleret set være en merudgift på netto 193.000 kr., hvoraf Udvalget for Politisk 
Koordination & Økonomi har en merudgift på 455.000 kr. til lønninger og Udvalget for 
Beskæftigelse har mindreudgifter til forsørgelse m.v. på 262.000 kr. I 2020 og 2021 har 
Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi merudgifter på henholdsvis 910.000 kr. og 
455.000 kr., mens Udvalget for Beskæftigelse har mindreudgifter på henholdsvis 1.186.000 kr. 
og 1.715.000 kr. 
Udgifterne til jobafklaringsforløb nedsættes med 5,3 mio. kr. over en 2 årig periode. 
  
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter.   

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser 

Der ansættes to yderligere medarbejdere i tidsbegrænsede ansættelser i en to årig periode til 
opgaven. 

Historik 

Oplæg til en styrket indsats for jobafklaringsforløb har været forelagt for Udvalget for 
Beskæftigelse den 4. marts 2019. Udvalget godkendte indstillingen. 

Sagsfremstilling 

Udvalget for beskæftigelse har på sit møde 04.03.2019 valgt at prioritere sine ressourcer 
anderledes, således at udgifterne til jobafklaringsforløb nedsættes med 5,3 mio. kr. over en 2 
årig periode. 
  
Det sker ved at der investeres i 2 medarbejdere, som arbejder med at få borgere på 
jobafklaringsforløb hurtigere tilbage i hel eller delvis selvforsørgelse. 
  
Nettogevinsten bliver 1,3 mio kr. efter 2 år. 

Kommunikation 

Ingen bemærkning. 

Lovgrundlag 

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 
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Administrationen indstiller, 

at beslutningen fra Udvalget for Beskæftigelse godkendes og at der sker en 
budgetomplacering mellem konto 5 og konto 6. 

Beslutning 

Indstilles godkendt. 
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