
  Besparelse/Effektivisering 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Besparelser ledelse og administration i Job- og Vækstcentret Nr.: B10-05 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Økonomiudvalget Administration Adm. Afdelinger/Job- og Vækstcenter 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 

 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
I forbindelse med budget 2023, har direktionen foreslået yderligere besparelser på ledelse 
og administration.  
 

Samtidig skal beskæftigelsesindsatsen nytænkes i forbindelse med aftale om ny ret til tidlig pension 

(2020), den såkaldte ”Arne-pension”, som i sig selv vil medføre behov for yderligere tilpasning af 
opgaveløsning såvel som medarbejderressourcer. 
 

Besparelserne på 2,7 mio. kr. i 2023 og overslagsårene skal muliggøres ved en række initiativer og 

lempelser på beskæftigelsesområdet.  

 

De vigtigste initiativer for udmøntning af besparelserne består af: 

 Øget digitalisering:  

Fremover kan alle samtaler undtagen den første afholdes digitalt, hvis borgeren ønsker det. Jobcenteret 

og a-kassen kan dog ud fra en konkret vurdering beslutte, at samtalen skal holdes ved personligt 

fremmøde.  

 
 Mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav 

Der foretages en reduktion i udgifterne til administrationen i jobcentrene, hvilket følges på vej af en 

række forenklingstiltag herunder: lempelse af uddannelsespålægget, forenklinger af opfølgningen i 

skærpet tilsyn, forenkling af krav til kommunernes registrering og vejledning m.m.  

 
 Forenklet kontaktforløb 

Kontaktforløbet for forsikrede ledige forenkles, og a-kasserne får fra 2024 ansvaret for indsatsen i de 

første tre måneders ledighed. Initiativet er i store træk en permanentgørelse af a-kasseforsøget, som 

dermed udbredes til alle a-kasser i hele landet. A-kassen skal således bistå nyledige dagpengemodtagere 

med at finde job og bistå private og offentlige arbejdsgivere med rekruttering af jobsøgende og 

jobformidling, herunder på tværs af virksomhedstyper og brancher. 

 

Ansvaret for at bevilge tilbud og følge op mv. forbliver i jobcentret igennem hele borgerens 

ledighedsperiode.  

 
Konsekvenser: 
Besparelsen betyder færre medarbejder- og ledelsesressourcer i Job- og Vækstcenteret til bl.a. at hjælpe 

den ledige eller sygemeldte til en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  

 
 
Tidshorisont  
 
 
Personale konsekvenser 
Besparelsen svarer til knap 6 stillinger. 
 
Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

 X  X  
 


