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Anden delaftale om Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen skal tilvejebringe den 
udestående finansiering til aftale om ret til tidlig pension (2020).  

Som led i aftalen er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set 
skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig 
besparelse på ca. 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede ind-
satsområde (2020-pl). Aftalekredsen indfriede med første delaftale om nytænkning af be-
skæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. 
kr. årligt fra 2023 (2021-pl) ved bl.a. at lempe proceskrav til indsatsen for uddannel-
seshjælpsmodtagere og at indføre mulighed for digitale samtaler efter seks måneders 
ledighed.  

Med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen indfries i alt en skønnet bespa-
relse på 345 mio. kr. i 2023, 760 mio. kr. i 2024, 760 mio. kr. i 2025, 755 mio. kr. i 
2026 og herefter 760 mio. kr. varigt. Den endelige økonomi vil fremgå af lovforslaget 
og skal efterfølgende forhandles med kommunerne, jf. sædvanlig praksis.  

Et forenklet kontaktforløb 
Initiativet om et mere forenklet kontaktforløb skønnes i alt at indebære kommunale 
mindreudgifter på ca. 150 mio. kr. årligt, som følge af at jobcenteret fremadrettet vil 
have kontakt til og gennemføre færre samtaler med færre ledige, end tilfældet er i dag. 
Initiativet træder i kraft 1. januar 2024. Det skønnes, at initiativet vil medføre, at kom-
munerne under ét vil skulle gennemføre ca. 330.000 færre samtaler årligt, og at der vil 
være ca. 43.500 forsikrede ledige med forløb af mindre end tre måneders varighed, 
der ikke vil skulle have en indsats i jobcentret (2019-tal). 

Udvidet mulighed for digitale samtaler 
Initiativet om udvidet mulighed for digitale samtaler medfører, at kontaktforløbet 
også kan foregå digitalt de første seks måneder (bortset fra første samtale) af ledig-
hedsforløbet. Initiativet forventes at træde i kraft 1. januar 2023. Initiativet skønnes at 
indebære kommunale mindre udgifter på ca. 25 mio. kr. årligt fra 2023, som følge af 
at digitale samtaler tager kortere tid end fysiske samtaler. Hertil kommer en skønnet 
negativ arbejdsudbudseffekt på ca. 200 helårspersoner årligt svarende til offentlige 
merudgifter på ca. 65 mio. kr. varigt isoleret set (efter skat og tilbageløb). Skønnet ba-
serer sig på en forventning om, at der vil være ca. 385.000 samtaler (2019 tal), som 
gennemføres digitalt frem for fysisk. Der er her taget højde for, at første samtale fort-
sat skal gennemføres fysisk, og at det varierer fra målgruppe til målgruppe i hvilken 
grad de konverteres til digital kontakt. 1. samtalen for sygedagpengemodtagere med 
en arbejdsgiver kan også afvikles digitalt.  

Mere målrettede tilbud 
Initiativet om mere målrettede tilbud skal øge anvendelsen af en jobrettet indsats. 
Med initiativet skønnes det, at udgifterne til aktivering reduceres med ca. 465 mio. kr. 
varigt. Det dækker dels over en forventet mindreaktivering i øvrig vejledning og op-
kvalificering (ca. -15 pct. forløb) og en forventet meraktivering i hhv. virksomhedsret-
tede indsatser (ca. +25 pct. forløb) og uddannelse (+ ca. 10 pct. forløb) i forhold til 
2019. Det skønnes således, at størstedelen af de øvrig vejlednings- og opkvalifice-
ringsforløb, der bortfalder, vil blive erstattet af virksomhedsrettede indsatser.  
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Der er tale om en markant omlægning af indsatsen. Det forventes derfor, at forslaget 
indebærer et øget brug af sagsbehandlertimer til etablering af virksomhedsrettede ind-
satser. I alt skønnes der merudgifter hertil på 70 mio. kr. årligt (varigt).  

Initiativet skønnes samlet set at medføre kommunale mindreudgifter på ca. 380 mio. 
kr. varigt. Initiativet udmøntes ved lov for forventes at træde i kraft 1. januar 2023.  

Lempelse af uddannelsespålægget 
Med initiativet lempes uddannelsespålægget, så kommunerne – efter en konkret vur-
dering og hvis den unge ønsker det - får friere rammer til beslutte, om indsatsen til 
uddannelseshjælpsmodtagerne skal rettes mod uddannelse eller job. Initiativet forven-
tes at medføre mindreudgifter til aktivering på ca. 15 mio. kr. varigt, som følge af en 
forventet mindreaktivitet i vejledning og opkvalificering og en forventet meraktivitet i 
virksomhedsrettede indsatser. Initiativet træder i kraft 1. januar 2024.  

Mindre administration i kommunerne   
Med initiativet reduceres den kommunale serviceramme med 235 mio. kr. årligt fra 
2024. Besparelsen skal ses i lyset af, at de registrerede udgifter til jobcenterdrift i peri-
oden 2011-2019 er steget fra 3,4 mia. kr. til 5 mia. kr. samtidig med at antallet af of-
fentligt forsørgede med kontakt til jobcentrene har været faldende. Der igangsættes i 
efteråret 2022 et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og KL om at under-
støtte kommunerne i udmøntningen af initiativet. Der foretages samtidig en række 
forenklinger i statslige krav herunder afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan (skøn-
net at give en yderligere besparelse på 5 mio. kr.), lempelser af registreringer i Min 
plan og forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn. Hertil igangsættes to analyser som 
skal undersøge muligheden for at lempe hhv. kommunernes registreringsbyrde samt 
se på muligheden for at gøre kommunernes vejledning mere digital.  


