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Ekspertgruppen om udredningen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomiske og strukturelle konsekvenser af ekspertgruppens 
anbefalinger
Ekspertgruppens anbefalinger omfatter hovedsagelig forsikrede ledige og holder sig inden for 
rammerne af den eksisterende indsats, hvor der på Finansloven for 2014 budgetteres med en 
samlet udgift til den aktive beskæftigelsesindsats på godt 2,3 mia. kr. 

Anbefalingerne indebærer en stigning i antallet af samtaler samt i brugen af privat jobtræning og 
virksomhedspraktik, mens brugen af offentlig jobtræning reduceres. For så vidt angår uddannel-
sesaktivering, indebærer anbefalingerne en markant stigning i omfanget af ordinær uddannelse, 
som modsvares af et fald i brugen af øvrig vejledning og opkvalificering. Omfanget af kurser 
under den foreslåede ret til 6-ugers jobrettet uddannelse efter aftale med jobcenteret forudsæt-
tes uændret i forhold til den eksisterende brug af 6-ugers selvvalgt uddannelse.

Tabel 1. Antalsforudsætninger og direkte økonomiske konsekvenser – ændringer i forhold til den 
eksisterende indsats

Antalsforudsætninger Udgift, mio. kr.
Styrket kontaktforløb 125
Virksomhedsrettet indsats 5.900 -20
Ordinær uddannelse 3.275  - 3.875 275 - 320
Øvrig vejledning og opkvalificering -2.600 -330
Målretning af jobrotationsordningen -40
I alt 6.575  - 7.175 10  - 60

Anbefalingerne vurderes forsigtigt at kunne øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 3.500 
personer, når de er fuldt indfasede. Det svarer til, at den offentlige saldo på sigt styrkes med 
omkring 950 mio. kr. På kort sigt vurderes anbefalingerne at øge den strukturelle beskæftigelse 
med 500-1.000 personer, mens effekten på mellemlangt sigt forventes at være på 1.000-1.500 
personer, svarende til en forbedring af de offentlige finanser på 270-400 mio. kr. i 2020.

Tabel 2. Strukturelle beskæftigelseseffekter af den samlede reform
Personer Mio. kr.

Kort sigt 500  - 1.000 130  - 270
Mellemlangt sigt (2020) 1.000  - 1.500 270  - 400
Langt sigt (2050) 3.500 950

Hertil kommer et antal anbefalinger, blandt andet forslaget om en reform af refusionssystemet, 
som det ikke har været muligt at beregne en strukturel effekt for. Derudover er der anbefalinger, 
blandt andet det intensiverede samtaleforløb og den tidligere virksomhedsrettede indsats, hvor 
der er medregnet en beskeden effekt.
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Hvis anbefalingerne kan understøtte, at ledighedsforløbene blandt de forsikrede ledige reduce-
res med blot en uge – udover de allerede indregnede effekter – vil det svare til, at den struktu-
relle beskæftigelse øges med 6.400 personer. Det styrker de offentlige finanser med yderligere 
omkring 1,7 mia. kr. 

Hvis ledighedsforløbene reduceres med blot en dag, vil det øge den strukturelle beskæftigelse 
med ca. 900 personer og give en ekstra gevinst på ¼ mia. kr.


