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Megatrend i den offentlige sektor?



2015

Refusionsreform

2017

Omlægning af driftsrefusion

(udgifter til aktivering)

2018

Forenklet 
beskæftigelsesindsats

ØA 2019 

Afdække muligheder for 
investeringer i aktiv 

beskæftigelsesindsats 
(konto 5 og 6)

Paradigmeskifte på beskæftigelsesområdet

Entydig incitament 
til ledige i job

Forenklet styring Friere rammer til 
effektiv indsats

Bedre mulighed for 
investering



Refusionsreform
Afhænger alene af tid på tværs af ydelser
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Omlægning af driftsrefusion

50% refusion Bloktilskud



De friere rammer

Færre og mere 

enkle proceskrav

Ens regler om 

indsatsen på 

tværs af 

målgrupper

Flere digitale 

løsninger

Fokus på 

resultater



Færre og enklere proceskrav
Handling efter behov!



Fokus på kommunernes resultater

› Det centrale resultatmål: Andel borgere på offentlig forsørgelse

› Ny benchmark-model blev offentliggjort i sidste uge

› Sæt lokale resultatmål for de alle målgrupper

› Løbende opfølgning både politisk og administrativt

› Strategi for brug af samtaler og tilbud

› Måltal for indsatsen – alle skal have en indsats



Bedre mulighed for at…

… sætte borgerne først og give en individuel indsats

… levere bedre service til virksomhederne

… forandre kulturen i jobcentrene fra regelorientering til fokus på kerneopgaven

… sætte medarbejdernes faglighed i centrum

… investere i en effektiv indsats



Gå ombord i de friere rammer

› Grib bolden og få sat ambitionen i jeres kommune – hvordan vil I udnytte 

de friere rammer?

› Tag lederskabet og definer jeres DNA!

› Det skal gøre en forskel for borgerne og virksomhederne
› Flere udsatte med i arbejdsfællesskabet

› Flere ledige med i beskæftigelsesfremgangen

› Endnu bedre sammenspil med virksomhederne

› Vi har fælleskommunalt og i hver kommune en KÆMPE motivation for at lykkes


