
 

Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 41 Uddannelse og beskæftigelse 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Langvarige kontanthjælpssager 

Forslag nr. EBU-41-01 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget     

Mindre udgift -1.000 -1.900 -1.900 -1.900 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -1.000 -1.900 -1.900 -1.900 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Indsatsen vil fokusere på de langvarige kontanthjælpssager, altså de sager med mere end 3 års ledighed på 
kontanthjælp. Disse sager er oftest kendetegnet ved meget lille tilknytning til arbejdsmarkedet og som oftest flere 
diagnoser af både psykisk og fysisk art. Det vurderes, at det, der skal til for at få denne målgruppe tættere på 
arbejdsmarkedet, er en intensiv og arbejdsmarkedsrettet indsats. Til denne indsats kræves der færre sager pr 
sagsbehandler, således at der kan laves en intensiv og personlig opfølgning i sagerne, som er hyppigere end de 
lovpligtige 6 årlige samtaler. Dertil kommer et tæt og intenst samarbejde med en tilknyttet jobkonsulent, som kan støtte 
borgeren i det gode match til og på arbejdsmarkedet. Denne kontakt skal være samkørende med sagsbehandleren og 
målrettet fra starten af forløbet. 
 
Indsatsen vil kræve 2 sagsbehandlere og 2 jobkonsulenter, svarende til kr. 450.000x4 = kr. 1.8 mio. 
 
Ved omkostninger for en fuldtidsperson på kr. 138.000 (jf. M*Ploy), vil der skulle afsluttes 16 personer for at 
omkostningerne er dækket. Fås 10 % af de berørte borgere i selvforsørgelse, vil besparelsen blive kr. 684.000. Fårs 20 
% i selvforsørgelse vil besparelsen blive næsten kr. 3,3 mio. Et forsigtigt bud vil være 15 %, dvs. en besparelse på kr. 
1.9 mio. 
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 

Konsekvenser for delmål: 
 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Udregning v/6 sagsbehandlere (nuværende): 
Samlet antal sager over 3 år:  180 sager Sager pr. sagsbehandler <3år:  30 sager 
Samlet antal sager under 3 år: 200 sager Sager pr. sagsbehandler >3år: 33 sager 
Samlet antal sager (undt. RF): 380 sager Sager pr. sagsbehandler: 63 sager 
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Udregning v/projekt (Sager over 3 år udtages til separat gruppe) 
Almindelig gruppe, under 3 år: 200 sager Sager pr. sagsbehandler v/4: 50 sager 
Lavere sagsantal end i dag for at sikre den tidlige indsats og virksomhedsrettet indsats allerede fra start og sikre at 
sagerne ikke bliver langvarige. 
 
Projektgruppe, over 3 år: 180 sager Sager pr. sagsbehandler v/4: 45 sager  
Således skal der ansættes 2 sagsbehandlere for at sikre et lavere antal borgere, en hyppigere kontakt og et mere 
arbejdsmarkedsrettet fokus. 
 
Jobrettede fokus 
For at der løbende er fokus på den virksomhedsrettede indsats, så bør der være en jobkonsulent med til samtalerne, 
hvilket vil kræve, at der er ca. 3 jobkonsulenter til rådighed. Da nogle af disse personer ville være i virksomhedsrettet 
tilbud i den ordinære indsats, vil der være behov for 2 ny-ansættelser af jobkonsulenter. 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 41 Uddannelse og beskæftigelse 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Målrettet Brancheforløb 

Forslag nr. EBU-41-02 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget     

Mindre udgift -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -2.200 -2.200 -2.200 -2.200 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
 
Der er mangel på arbejdskraft og forgæves rekrutteringer på flere områder på Bornholm. 
Det regionale arbejdsmarkedsråd har derfor godkendt branchepakker for tre områder. 
Industrien, Byggebranchen og fødevarer.  
Formålet med forløbene er, at gøre ledige mere attraktive for de bornholmske virksomheder for, at imødegå manglen. 
 
Det forventes, at den statslige bevilling for 2017 vil kunne dække omkostningerne ved 2-3 forløb alene på A-
dagpengeområdet. 
Det tænkes, at pladserne på disse særlig tilrettelagte forløb vil kunne anvendes til andre målgrupper, særligt 
kontanthjælpsmodtagere forventes, at kunne have god effekt af deltagelse i disse opkvalificeringsforløb. 
 
 
Der forventes 72 deltagere i løbet af 2017. 
Indkøb af forløb forventes at være 1.800 t.kr. Staten forventes at finansierer 600 t.kr. 
Det forventes at 50 % af deltagerne efterfølgende vil være i beskæftigelse i 52 uger. 
Svarende til en besparelse på 96 t.kr i alt 3.4 mio. kr. netto besparelse 2.2 mio. kr. 
  
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
 

Konsekvenser for delmål: 
 

Andre bemærkninger til forslaget: 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 41 Uddannelse og beskæftigelse 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Indsats for flere voksenlærlinge 

Forslag nr. EBU-41-03 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget     

Mindre udgift -440 -440 -440 -440 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -440 -440 -440 -440 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Flere brancher er udfordret på, at få tilstrækkelige elever til deres virksomheder, samtidig er der brancher, hvor det 
efterfølgende er svært at fastholde udlærte svende på Bornholm. 
 
Efter beskæftigelsesreformens afkortning af dagpengereformen er det ikke muligt at gennemfører hele 
uddannelsesforløb i dagpengeperioden. Det betyder, at det opleves sværere, at få ledige (over 30 år) til, at påbegynde 
en erhvervsuddannelse.  
Branchernes traditionelle rekrutterings mønstre er typisk, at en ansættelse af en elev sker, efter endt grundforløb. 
Nogle brancher indgår uddannelsesaftaler før påbegyndelse af grundforløb. Det vil øge etablerede bornholmeres 
motivation for at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis de på forhånd har hele uddannelsen tilrettelagt.  
I nogle tilfælde vil det være muligt at gennemføre uddannelser i forbindelse med bestemmelserne om voksenlære. 
Virksomhederne i brancherne vil modtage elevrefusion - også under grundforløbet, hvis der udbetales løn fra 
arbejdsgiver. 
Branchernes rekrutteringsmønstre skal udfordres, dels for at øge antallet af potentielle elever, men også for at motivere 
ledige til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 
 
Det forventes, at der fra 2017 skal anvendes 100.000 kr. til udbredelse af ordningen. Det forventes, at indsatsen vil 
reducere antallet af dagpengemodtagere med 10 fuldtidspersoner (0-6 mdrs. varighed) svarende til 540.000. 
Der forventes en netto besparelse på 440.000 kr. 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
 

Konsekvenser for delmål: 
 

Andre bemærkninger til forslaget: 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 41 Uddannelse og beskæftigelse 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(STU) 

Forslag nr. EBU-41-04 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget     

Mindre udgift -550 -550 -550 -550 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -550 -550 -550 -550 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Tilpasning og optimering af STU drift 
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Umiddelbart ingen, men dog en indsnævring af fleksibilitet pga. en reduceret personalegruppe.  

Konsekvenser for delmål: 
 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau. 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 41 Uddannelse og beskæftigelse 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne: Samling af kommunens Borgerservice i Rønne  

Forslag nr. EBU-41-05 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget/udgift 298 298 298 298 

Mindre udgift  -298 -298 -298 -298 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse     

  - heraf besparelser på løn -298 -298 -298 -298 

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
 
CEUB foreslår at lukke Borgerservicebutikkerne i Allinge, Hasle, Nexø og Åkirkeby pr. 1. januar 2017. Evt. forskudt så 
Borgerservice, Nexø lukker på et senere tidspunkt end i de andre byer.  
 
Begrundelsen er, at vi gerne vil effektivisere driften af Borgerservice, udvide åbningstiden i Borgerservice, Rønne og 
skabe større robusthed og effektivitet i udnyttelsen af medarbejderressourcerne. 
 
Vi vil holde åbent igen tirsdag formiddag og i øvrigt indføre samme åbningstid på Landemærket som vore kollegaer i 
Jobcentret, dvs. åbent alle dage fra 8.30 i stedet for i dag (kl. 10, 12, lukket, 10 og 10). Dette forudsætter lukning af alle 
4 borgerservicebutikker udenfor Rønne.    
 
Beregning af time/lønforbrug: 
Allinge  2 x 3  timer = 6 (1 gang om måneden) 
Hasle 2 x 3  timer = 6 (1 gang om måneden) 
Nexø 3 x 7 x 4  timer = 84 (4 gange om måneden) 
Åkirkeby 2 x 3 x 2  timer = 12 (2 gange om måneden) 
 
I alt  108 timer pr. måned, hvor Nexø tegner sig for 3/4 
 
Timeforbrug pr. md. ude på øen = 108 t. x 230 kr. = 24.840 kr. x 12 = 298.080 kr.  
Note: Timeprisen for en assistent er af Økonomi og Personale sat til 230 kr. 
 
Gennemsnitligt antal ekspeditioner/henvendelser pr. måned i 2015 samt januar-april 2016 
(fratrukket brevstemmeafgivning i juni 2015): 
 
Allinge 29   
Hasle 26   
Nexø 419   
Åkirkeby 53   
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Rønne har i perioden 1. januar – 30. april 2016 haft 8.617 henvendelser, hvilket ganget med 3 vil sige et skønnet antal 
henvendelser på 25.851 
   
Der tegner sig ikke noget billede af, at der er en generel nedgang i antal henvendelser i Borgerservice ude på øen, hvor 
alle byer har stor spredning i antal henvendelser over året. 
 
Fordeling af antal henvendelser på alle 5 Borgerservicesteder i perioden 1. januar – 30. april 2016  
 
2016 Rønne Hasle  Allinge Aakirkeby Nexø Total 
Januar 2.693 33 40 76 677 3519 

Procentvis fordeling 76,53 % 0,94 % 1,14 % 2,16 % 19,24 %  100 % 

Februar  1.989 34 24 50 466 2563 

Procentvis fordeling 77,60 % 1,33 % 0,94 % 1,95 % 18,18 %  100 % 

Marts 2.054 20 30 30 502 2636 

Procentvis fordeling 77,92 % 0,76 % 1,14 % 1,14 % 19,04 %  100 % 

April 1.881 14 19 62 419 2395 

Procentvis fordeling 78,54 % 0,58 % 0,79 % 2,59 % 17,49 %  100 % 
 
Det særlige opsving i antal henvendelser i januar skyldes at de svenske myndigheder indførte paskontrol ved rejse 
gennem Sverige, pr. 4. januar 2016. 
 
Besparelsen findes på konto 6. Ingen afledt merudgift. 
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
 
Nuværende åbningstider 
 
Rønne  
Mandag 10 - 16 
Tirsdag 12 - 16 
Onsdag Lukket 
Torsdag 10 - 17 
Fredag  10 - 13 
  
Allinge  
Hver den 3. tirsdag i måneden, 9 - 12 
 
Hasle 
Hver den 1. tirsdag i måneden, 9 - 12 
  
Nexø 
Hver onsdag, 9 - 16 
  
Aakirkeby 
Hver den 2. og 4. tirsdag i måneden, 9 - 12 
 
Fremtidige åbningstider 
 
Rønne  
Mandag 8.30 - 16 
Tirsdag 8.30 - 16 
Onsdag Lukket 
Torsdag 8.30 - 17 
Fredag  8.30 - 13 
 
Allinge  Lukkes 
Hasle Lukkes 
Nexø Lukkes 
Aakirkeby Lukkes 
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Konsekvenser for delmål: 
Borgerne skal tage til Rønne for at få hjælp i Borgerservice, i det omfang de ikke selv kan udnytte Udbetaling Danmarks 
selvbetjeningsløsninger eller skal have lavet pas og kørekort, som efter ansøgning og evt. tidsbestilling på borger.dk og 
brk.dk kræver fysisk fremmøde. 
 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Såfremt Nexø undtages fra lukning, er besparelsen kun på 66 t. kr./år og åbningstiden i Rønne vil ikke kunne udvides 
som beskrevet ovenfor. 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 41 Uddannelse og beskæftigelse 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Businesscase – EGU-elever i private virksomheder som alternativ til offentlig forsørgelse 

Forslag nr. EBU-41-06 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget (10 unge under 25 år, 30% udeboende, 70% 
hjemmeboende – efter refusion) 338 433 433 433 

Forventet tilbagefald til offentlig forsørgelse, 30%) -338 -433 -130 -130 

Afledt merudgift 564 314   

- Heraf Skoleydelse 114 114   

- Heraf Køb af uddannelse i skoleperioden (gns.-pris pr. 
elev pr. uge på 1.000,- kr.) 200 200   

- Heraf Virksomhedskonsulent/Jobkonsulent/EGU-vejleder 250    

Nettobesparelse 226 -119 -303 -303 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Der fokuseres på målrettet fremskaffelse af egu-pladser i private virksomheder. Ved fremskaffelse af egu-pladser 
screenes virksomheden i forhold til målet om, at egu-eleven opnår ansættelse efterfølgende. Til denne 
virksomhedsrettede indsats prioriteres ½ årsværk ekstra til det virksomhedsopsøgende arbejde. Udgiften hertil vil være 
ca. 250.000, hvilket vil være tjent hjem i år 3 efter investeringen 
 
En egu er en 2-årig uddannelse, der består af skoleophold og praktik. Der skal under uddannelsen være min. 20 uger 
og maks.40 ugers skoleperioder. Ved egu-elevens skoleperioder ydes der skoleydelse via UU, ligesom UU afholder 
udgifterne til køb af skole/uddannelse/kursus. Der er ikke krav til hvilken form for undervisning/uddannelse, der indgår i 
egu-planen, hvorfor der er rig mulighed for individuelt at tilrettelæggelse denne del af uddannelsen således at den bedst 
muligt svarer til arbejdsgivers og egu-elevs forudsætninger og behov. I praktikperioderne betaler arbejdsgiver løn, der 
som udgangspunkt svarer til mindstelønnen for ordinære elever/lærlinge på det private arbejdsmarked.  
 
En ikke ubetydelig del af gruppen af egu-elever, der gennemfører deres egu, går videre i ordinære uddannelsesforløb, 
herunder især på de erhvervsfaglige uddannelser. Derved er egu ligeledes et redskab til at modne nogle sårbare og 
udsatte unge, ligesom denne gruppe af unge via egu´en får en tro på og tillid til sig selv i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng. 
Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Udover de økonomiske gevinster for centrets generelle økonomi, er det ligeledes værd at tage de personlige og faglige 
gevinster, for den enkelte unge ved at gennemføre en egu, i betragtning. Og endelig er der gevinsten i forhold til at 
virksomheden får besat sine stillinger med en kvalificeret arbejdskraft, idet egu-aftalen netop har været individuelt 
tilpasset den enkelte virksomheds behov. 
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Konsekvenser for delmål: 
- Rekruttering; indsatsen er med til at sikre et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft  
- Ledige på kanten af arbejdsmarkedet; indsatsens målgruppe er udsatte og sårbare unge, der er på kanten af 

uddannelse – og dermed også på kanten af arbejdsmarkedet 
- Ungeindsats; indsatsen er med til at sikre et kvalificeret uddannelsestilbud til unge, der ikke er har 

forudsætningerne for at gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Dermed er der et velkvalificeret 
alternativ til de traditionelle aktiveringstilbud, som er til rådighed for de unge. Ovenikøbet et tilbud, der betyder 
at de kan komme ud af offentlig forsørgelse under deres uddannelse. 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Som det fremgår af ovenstående kræver flere egu-forløb en investering i de første 2 år, hvorefter der vil komme en 
økonomisk gevinst. Gevinsten afhænger naturligvis af i hvor høj grad det lykkes at fastholde de nyuddannede egu´ere 
på arbejdsmarkedet og/eller i ordinære uddannelsesforløb efter endt egu.  
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 41 Uddannelse og beskæftigelse 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Businesscase – EGU-elever i BRK virksomheder som alternativ til offentlig forsørgelse 

Forslag nr. EBU-41-07 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget (10 unge under 25 år, 30% udeboende, 70% 
hjemmeboende – efter refusion) 338 433 433 433 

Forventet tilbagefald til offentlig forsørgelse, 30%) -338 -433 -130 -130 

Afledt merudgift 937 687   

- Heraf lønudgift for BRK (maks. 32 uger pr. uger – 7.759 
kr./md., bonus  20.000 ved 6 mdr, 20.000 ved afslutning) 373 373   

- Heraf skoleydelse (min. 20 uger pr. år) 114 114   

- Heraf køb af uddannelse i skoleperioden (gn.snitspris pr, 
elev pr. uge på 1.000,- kr.) 200 200   

- Heraf virksomhedskonsulent/Jobkonsulent/EGU-vejleder 250    

Nettobesparelse 599 254 -303 -303 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Der fokuseres på målrettet fremskaffelse af egu-pladser i private virksomheder. Ved fremskaffelse af egu-pladser 
screenes virksomheden i forhold til målet om, at egu-eleven opnår ansættelse efterfølgende. Til denne 
virksomhedsrettede indsats prioriteres ½ årsværk ekstra til det virksomhedsopsøgende arbejde. Udgiften hertil vil være 
ca. 250.000, hvilket vil være tjent hjem i år 5 efter investeringen, idet der her er indregnet den lønudgift, som BRK vil 
have som arbejdsgiver – en udgift som kommunen formentlig ville have haft i et eller andet omfang under alle 
omstændigheder, da det må forventes at også BRK vil have behov for at sikre sig kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.  
 
En egu er en 2-årig uddannelse, der består af skoleophold og praktik. Der skal under uddannelsen være min. 20 uger 
og maks.40 ugers skoleperioder. Ved egu-elevens skoleperioder ydes der skoleydelse via UU, ligesom UU afholder 
udgifterne til køb af skole/uddannelse/kursus. Der er ikke krav til hvilken form for undervisning/uddannelse, der indgår i 
egu-planen, hvorfor der er rig mulighed for individuelt at tilrettelæggelse denne del af uddannelsen således at den bedst 
muligt svarer til arbejdsgivers og egu-elevs forudsætninger og behov. I praktikperioderne betaler arbejdsgiver løn, der 
som udgangspunkt svarer til mindstelønnen for ordinære elever/lærlinge på det private arbejdsmarked.  
 
En ikke ubetydelig del af gruppen af egu-elever, der gennemfører deres egu, går videre i ordinære uddannelsesforløb, 
herunder især på de erhvervsfaglige uddannelser. Således er egu ligeledes et redskab til at modne nogle sårbare og 
udsatte unge, ligesom denne gruppe af unge via egu´en får en tro på og tillid til sig selv i en uddannelsesmæssig 
sammenhæng. 
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Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Udover de økonomiske gevinster for centrets generelle økonomi, er det ligeledes værd at tage de personlige og faglige 
gevinster, for den enkelte unge ved at gennemføre en egu, i betragtning. Og endelig er der ligeledes gevinsten i forhold 
til at virksomheden får besat sine stillinger med en kvalificeret arbejdskraft, idet egu-aftalen jo netop har været 
individuelt tilpasset den enkelte virksomheds behov. 
Konsekvenser for delmål: 

- Rekruttering; indsatsen er med til at sikre et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft  
- Ledige på kanten af arbejdsmarkedet; indsatsens målgruppe er udsatte og sårbare unge, der er på kanten af 

uddannelse – og dermed også på kanten af arbejdsmarkedet 
- Ungeindsats; indsatsen er med til at sikre et kvalificeret uddannelsestilbud til unge, der ikke er har 

forudsætningerne for at gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. Dermed er der et velkvalificeret 
alternativ til de traditionelle aktiveringstilbud, som er til rådighed for de unge. Ovenikøbet et tilbud, der betyder 
at de kan komme ud af offentlig forsørgelse under deres uddannelse. 

Andre bemærkninger til forslaget: 
Som det fremgår af ovenstående kræver flere egu-forløb en investering i de første 4 år, hvorefter der vil komme en 
økonomisk gevinst. Gevinsten afhænger naturligvis af i hvor høj grad det lykkes at fastholde de nyuddannede egu´ere 
på arbejdsmarkedet og/eller i ordinære uddannelsesforløb efter endt egu.  
Det skal dog pointeres at investeringen isoleret set for center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse et tjent hjem i 
år 3, idet det må forventes at egu-eleverne ansættes bredt i kommunen og at lønudgiften hertil ikke alene hvilker på 
center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.  
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 41 Uddannelse og beskæftigelse 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Brancheforløb og Real kompetence vurdering (RKV) af Integrationsflygtninge 

Forslag nr. EBU-41-08 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget     

Mindre udgift -130 -130 -130 -130 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -130 -130 -130 -130 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Indsatsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte på integrationsydelse og omfatter de personer som er 
modtaget i 2015 og som fra år 2018 vil begynde at falde ud af integrationsperioden.  Vi vurderer at en indsat som består 
af hyppigere kontakt og brancherettede forløb med RKV(real kompetence vurdering) for de flygtninge hvor det er 
relevant, vil bringe denne gruppe tættere på arbejdsmarked. 
Indsatsen vil bygge på et tæt samarbejde med sagsbehandler og jobkonsulent og vil bestå af hyppigere samtaler samt 
en planlægning og etablering af brancheforløbene som sikre, at brancheforløbene svarer til målgruppens kompetencer 
og et godt match mellem flygtningens kompetencer og virksomhedens behov. 
 
Der vil være ca. 100 personer som vil være omfattet af målgruppen.   
Indsatsen vil kræve 1 sagsbehandler og 1 jobkonsulent svarende til 2x450.000 kr. = 900.000 kr. 
 
Der forventes 100 deltagere i løbet af 2017. 
Indkøb af forløb forventes at være op til 6 forløb á ca. 300.000 = 1.800 t.kr 
v/ 36 personer i beskæftigelse i helårs og sæsonjob og heraf vil 20 personer opfylde kravene for resultattilskud. 
 
Besparelse på ydelse: 2.596.320 kr. 
Resultattilskud:               982.360 kr. 
 
Udgift medarbejdere       900.000 kr. 
Udgifter brancheforløb 1.800.000 kr 
Udgifter sprogmentorer   450.000 kr 
Udgifter mentorer 
på virksomhed                 300.000 kr 
Besparelse =                  128,680 kr. (= 130 t.kr) 
 
Udregningerne er baseret på ydelse for enlige u/børn kr. 6010 og resultattilskud sats for år 2016 = kr. 49.118 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Bedre afklaring og udplacering af integrationsflygtninge i bornholmske virksomheder medførende en større 
selvforsørgelsesgrad. 
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Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 42 Erhverv 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Genforhandling af aftale med Business Bornholm 

Forslag nr. EBU-42-01 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 2.000 2.000 2.000 2.000 

Mindre udgift -306 -306 -306 -306 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -306 -306 -306 -306 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Genforhandling af aftale med Business Bornholm 
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Beror på den konkrete genforhandling 

Konsekvenser for delmål: 
 

Andre bemærkninger til forslaget: 
 

 

Bornholms Regionskommune Budget 2017 - 2020

02/08/2016 15



 

Besparelsesforslag 
 
 
Udvalg:  Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Bevilling: 42 Erhverv 

Center: Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 

 
Emne:  Genforhandling af aftale med Destination Bornholm  

Forslag nr. EBU-42-02 1.000 kr. – 2016-priser 

 2017 2018 2019 2020 

Nuværende budget 1.822 1.822 1.822 1.822 

Mindre udgift -306 -306 -306 -306 

Afledt merudgift     

Nettobesparelse -306 -306 -306 -306 

  - heraf besparelser på løn     

Afledt merudgift, anlæg     

Kort beskrivelse af forslaget: 
Genforhandling af aftale med Destination Bornholm  
 

Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: 
Beror på den konkrete genforhandling 

Konsekvenser for delmål: 
 

Andre bemærkninger til forslaget: 
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