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Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats
Sekretariatet

Faktaark - Økonomi
Målgruppen for eksperternes forslag er i anden fase borgere i udkanten af arbejdsmarkedet og 
holder sig inden for rammerne af den eksisterende indsats, hvor der på Finansloven for 2015 
budgetteres med et samlet forbrug til den aktive beskæftigelsesindsats på i alt knap 5,6 mia. kr. 
omregnet til strukturelt niveau.

Ekspertgruppens forslag indebærer en omprioritering af de eksisterende midler i retning af en 
mere virksomhedsrettet indsats. Det sker blandet andet ved at ændre driftsrefusionen og med 
etableringen af nye aktiveringsredskaber såsom Fleksibelt løntilskud og forberedende virksom-
hedsforløb og forbedre vilkår til at give mentorstøtte. Omfanget af øvrig vejledning og opkvalifi-
cering reduceres derimod kraftigt som følge af en omlægning af driftsrefusionssystemet.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser, strukturelt – ændringer ift. eksisterende indsats
Udgift, mio. kr. (2015-pl)

Budgetterede udgifter i alt 2016, opregnet til strukturelt niveau 0
Heraf:
Øvrig vejledning og opkvalificering -2.490
Ordinær uddannelse 150
Virksomhedsrettede tilbud og forberedende virksomhedsforløb 1.390
Nye minimumsrettigheder (rehabiliteringsteams) 30
Brobygningsforløb og mentorstøtte 780
Følgeudgifter og ramme til sundhedsydelser og behandling 40
Kompetenceafklaring, voksenlærlingeordning og sporskifte via 
revalidering

20

Kompetenceløft af den virksomhedsrettede indsats 40
Styrkelse af tværfaglige indsatser, bedre it-understøtning,
implementering mv. og metodeudvikling

60

Anm.: Grundet afrundinger kan summen af elementerne afvige fra det samlede resultat.

For borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er vidensgrundlaget generelt mere usikkert end 
for de personer, der var omdrejningspunktet for anbefalingerne i fase 1. Overordnet set er der 
mindre tilgængelig viden om effekterne af indsatser for gruppen af borger i udkanten af arbejds-
markedet samtidig med, at målgruppen er meget sammensat. Når man holder dette sammen 
med, at mange af forslagene er helt nye redskaber, så betyder det, at der er stor usikkerhed 
omkring den præcise størrelse af de positive beskæftigelsesvirkninger sammenholdt med fase 1, 
og der er på den baggrund valgt ikke at foretages et egentligt skøn.

Men for at illustrere potentialet ved at forbedre indsatsen for borgere i udkanten af arbejdsmar-
kedet, er der i stedet for en beregning af hvert enkelt forslag, opstillet et regneeksempel. Regne-
eksemplet viser, hvilke gevinster for den strukturelle beskæftigelse og for den strukturelle saldo, 
der kan realiseres, hvis det lykkes at bringe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i job (ekskl. 
fleksjobvisiterede og førtidspensionister).
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Tabel 2. Illustration af potentialet ved forbedret indsats - andel der overgår til beskæftigelse
1 pct. 2 pct. 3 pct.

Strukturel beskæftigelse 2.400 4.800 7.100
Strukturel saldo 0,6 mia. kr. 1,2 mia. kr. 1,7 mia. kr.

På langt sigt vil en bedre indsats ligeledes kunne reducere tilgangen til fleksjob og førtidspension. 
Hvis også disse målgrupper medregnes er potentialet omkring dobbelt så stort.

Tabel 3. Illustration af potentiale på længere sigt (inkl. fleksjobvisiterede og førtidspensionister) 
– andel der overgår til fuld beskæftigelse

1 pct. 2 pct. 3 pct.
Strukturel beskæftigelse 4.700 9.400 14.000
Strukturel saldo 1,2 mia. kr. 2,3 mia. kr. 3,5 mia. kr.


