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Notat 

 

 

Til Byrådet 

Til Orientering 

 

 

Investeringer på beskæftigelsesområdet 

 

I Forslag til budget 2022-2025 for Aarhus Kommune er der indarbejdet en 

ramme på 20 mio. kr. til at styrke den aktive beskæftigelsesindsats, så der 

kan findes løsninger på de presserende udfordringer med stigende langtids-

ledighed og et stort antal ledige med begrænsninger i deres arbejdsevne. På 

trods af, at den generelle ledighed stort set nu er på niveau med situationen 

på arbejdsmarkedet før corona, er der en gruppe borgere, som har brug for 

ekstraordinær støtte og hjælp for at få del i opsvinget. Det er vigtigt – både 

af hensyn til virksomhedernes rekrutteringsmuligheder, de ledige borgeres 

fremtidsmuligheder samt den kommunale og offentlige økonomi. 

 

Rammen på de 20 mio. kr. er forudsat finansieret via besparelser på forsør-

gelsesudgifterne.  

 

Som det fremgår af forslaget til budget 2022-2025, forudsættes det, at Soci-

ale Forhold og Beskæftigelse udarbejder nogle konkrete investeringsforslag, 

som kan udmønte den afsatte ramme og fremsender en indstilling til byrådet 

umiddelbart efter budgetvedtagelsen for 2022. Det er forudsat, at initiati-

verne - så vidt det er muligt og inden for den tidsmæssige ramme - udarbej-

des i en samskabende proces med de ledige selv, erhvervsliv, faglige orga-

nisationer, uddannelsesinstitutioner m.v., der anmodes om at levere relevant 

og konkret input dertil. 

 

Den inddragende proces vil ske med udgangspunkt i vedlagte investerings-

forslag. 
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Tabel 1. Forslag til investeringspakke på beskæftigelsesområdet 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Målgruppe Investeringsforslag 
Årlig 

investering 
Gns. årlig 

besparelse 
Gns. årlig 
gevinst 

1.1 Forsikrede Særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed grundet Covid-19         4.200        11.181  -       6.981  

1.2 Forsikrede Flere ledige i job gennem offentlige løntilskud eller virksomhedspraktikker         1.200          2.370  -          334  

1.3 Unge Flere unge voksne (20-35 år) skal vælge en erhvervsuddannelse         2.400          3.399  -          999  

1.4 Sygemeldte Sygemeldte med forlænget sygefravær grundet Covid-19 tilbage til et godt arbejdsliv         4.200          4.380  -          180  

1.5 Kontanthjælp Intensiveret indsats for langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere         1.000          1.244  -          244  

1.6 Fleksjob Intensiveret fastholdelsesindsats for fleksjobbere         3.000          3.763  -          763  

1.7 Ledighedsydelse Særlig indsats for langtidsledige ledighedsydelsesmodtagere         1.800          2.258  -          458  

1.8 Blandet Flere i IGU-forløb         1.800          1.835  -            35  

Total       19.600        30.429  -       9.994  
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Bilag 1 
 
Nedenfor udfoldes forslagene i investeringspakken nærmere. De foreslåede 
indsatser i investeringspakken på beskæftigelsesområdet indeholder udeluk-
kende klassiske investeringsmodeller med et forventet provenu i budgetperi-
oden. Investeringspakken opstiller modeller til en samlet investering på 19,6 
mio. kr. årligt med et forventet årligt provenu på 10 mio. kr.  
 

1. Forslag til investeringspakke  Bemærkning 
1.1 Særlig indsats for ledige i risiko for langtidsledighed 

grundet Covid-19: 
Det er vigtigt at have fokus på at undgå en gruppe le-
dige, som over en længere periode vil få svært ved at 
få fodfæste på arbejdsmarkedet grundet Covid-19.  
Det gælder specielt to grupper, hhv. langtidsledige se-
niorer samt unge akademikere. For de langtidsledige 
seniorer er der behov for at igangsætte en intensive-
ret virksomhedsrettet indsats for målgruppen, der ud-
over en virksomhedsvendt vinkel vil have fokus på 
motivation og personlige kompetencer samt digitale 
redskaber. Indsatsen skal foregribe langtidsledighed 
og igangsættes med en privat aktør med erfaring og 
viden om netop denne målgruppe.  
I forhold til de unge akademikere er der behov for en 
særlig forebyggende indsats for dem, som er i risiko 
for langtidsledighed. Evidens viser at et hyppigt kon-
taktforløb virker og at virksomhedsvendte tilbud har 
en høj effekt hos akademikerne. Det er derfor netop 
set i kontekst til Covid-19 vigtigt at intensivere indsat-
sen med fokus på faglig og geografisk mobilitet.  
 
Årlig investering på 4,2 mio. kr. med et gennem-
snitligt årligt provenu på ca. 7 mio. kr.   

● Forsikrede le-
dige 
● Privat aktør 
● Fokus på ind-
satser 

1.2 Flere ledige i job gennem offentlige løntilskud eller 
virksomhedspraktikker: 
Evidens viser at ledige dagpengemodtagere, der har 
været i et offentligt løntilskud, kommer hurtigere i job 
og opnår en mere stabil beskæftigelse sammenlignet 
med andre dagpengemodtagere. Det giver derfor me-
ning at intensivere indsatsen med at hjælpe ledige i 
job gennem offentlige virksomhedsaktiviteter.  
 
Årlig investering på 1,2 mio. kr. med et gennem-
snitligt årligt provenu på ca. 300 tusind kr.   

● Forsikrede le-
dige 
● Fokus på ind-
satser 
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1.3 Flere unge voksne (20-35 år) skal vælge en erhvervs-
uddannelse: 
Aarhus Kommune har en målsætning om at 22,5 % af 
unge, der forlader grundskolen, vælger en erhvervs-
uddannelse i 2025. Det er dog vigtigt også at fokusere 
på de unge voksne. Det vurderes at der er et potenti-
ale i at styrke indsatsen for unge voksne, der efter an-
den uddannelse eller beskæftigelse har mod på at 
tage en erhvervsuddannelse. Indsatsen koordineres 
med Erhvervsuddannelserne og de lokale virksomhe-
der, der skal sikre særlige introprogrammer og lærlin-
geforløb, som kan understøtte, at flere unge voksne 
vælger en erhvervsuddannelse.  
 
Årlig investering på 2,4 mio. kr. med et gennem-
snitligt årligt provenu på ca. 1 mio. kr.   

● Unge 
 

1.4 Sygemeldte med forlænget sygefravær grundet Co-
vid-19 tilbage til et godt arbejdsliv: 
De mange undtagelseslovgivninger i løbet af det se-
neste år, og den særlige situation på arbejdsmarkedet 
har bevirket, at langt flere borgere er sygemeldte – og 
i længere tid – som følge af Covid-19. En del har også 
mistet jobbet i forbindelse med deres sygemelding. En 
kombination af jobkonsulenter, eksterne forløb samt 
udvidende virksomhedsindsatser og samarbejder med 
de faglige organisationer, kan hjælpe denne gruppe af 
borgere hurtigere tilbage i en hverdagssituation med 
job igen.  
 
Årlig investering på 4,2 mio. kr. med et gennem-
snitligt årligt provenu på ca. 200 tusind kr.   

● Sygemeldte 
● Privat aktør 
● Fokus på ind-
satser 

1.5 Intensiveret indsats for langtidsledige jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere: 
Der er over 100 jobparate borgere over 30 år i Aar-
hus, der har været på kontanthjælp i over fire år. Co-
vid-19 betyder at der er en risiko for at denne gruppe 
vokser og får sværere ved at finde fodfæste på ar-
bejdsmarkedet. Der er behov for en indsatsmodel for 
denne gruppe af langtidsledige jobparate kontant-
hjælpsmodtagere, som også har flere udfordringer 
end blot ledighed. En indsats med udgangspunkt i et 
bredere billede af borgeren med fokus på motivation, 
kompetencer, selvindsigt og konkrete jobperspektiver. 
Der indgås aftale med en privat aktør, der allerede har 
viden og erfaring med målgruppen.  

● Kontanthjælp 
● Fokus på ind-
satser 
● Privat aktør 
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Årlig investering på 1,0 mio. kr. med et gennem-
snitligt årligt provenu på ca. 250 tusind kr.   

1.6 Intensiveret fastholdelsesindsats for fleksjobbere: 
Antallet af borgere i fleksjob i Aarhus har aldrig været 
højere. Der ses dog en gruppe borgere, der har en lø-
sere tilknytning til arbejdsmarkedet, og dermed er ri-
siko for tilbagevenden til ledighed. Covid-19 har med-
ført en større usikkerhed på arbejdsmarkedet for 
denne gruppe, som understreger behovet for en mere 
intensiveret fastholdelsesindsats. Indsatsen skal for-
hindre at borgerne falder tilbage til ledighedsydelse. 
 
Årlig investering på 3 mio. kr. med et gennemsnit-
ligt årligt provenu på ca. 750 tusind kr.    

● Fleksjob 

1.7 Særlig indsats for langtidsledige ledighedsydelses-
modtagere: 
Evidens viser, at en tæt og intensiv kontakt er afgø-
rende for at skabe progression og udvikling hos lang-
tidsledige borgere. Med et særligt fokus på de bor-
gere, der har været på ledighedsydelse over to år, er 
det muligt at nedbringe den gennemsnitlige varighed 
på ledighedsydelse og flere i fleksjob.  
 
Årlig investering på 1,8 mio. kr. med et gennem-
snitligt årligt provenu på ca. 450 tusind kr.   

● Ledigheds-
ydelse 

1.8 Flere i IGU-forløb: 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet 
enige om en udvidelse af IGU-ordningen. Udvidelsen 
betyder, at det nu ikke kun vil være borgere omfattet 
af integrationsloven, som har mulighed for et IGU-for-
løb. Det vurderes bl.a. at der er et potentiale for unge, 
der ikke er vurderet klar til uddannelse fx pga. mang-
lende sproglige kompetencer, og flygtninge- og ind-
vandrerkvinder på aktivitetsparat kontanthjælp. For-
målet er at sikre at de ledige gennem IGU-forløbet får 
kompetencer, og dermed kan være en trædesten ind i 
uddannelse eller ordinær varig beskæftigelse. 
 
Årlig investering på 1,8 mio. kr. med et gennem-
snitligt årligt provenu på ca. 50 tusind kr.   

● Integration 
● Fokus på ind-
satser 
 

 

  


