
Projektnr. Effektiviseringsforslag Udvalg Politikområde 2023 2024 2025 2026 Investeringsbehov
AUBO-09 Effektivisering ved direkte jobformidling frem for anvendelse af løntilskud BUE Beskæftigelse -0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
VBAF-07 Markedsføring og events i HUSC BUE Dagundervisning -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 0,00
Sum -0,40 -0,05 -0,05 -0,05 0,00

Oversigt over effektiviseringsforslag på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv



Forslagets navn: Effektivisering ved direkte jobformidling frem for anvendelse af løntilskud
Effektiviseringsforslag nr.:AUBO-09

Effektiviseringsforslag

Politisk udvalg Kontaktperson
BUE AUBO Ahmed Jayyousi
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2023 2024 2025 2026
Økonomisk potentiale i -0,35
Heraf lønudgifter
Investeringsbehov i 
mio. kr.
Resultat i mio. kr. -0,35 0,00 0,00 0,00
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Administrative konsekvenser 

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering Billigere indkøb Færre lønudgifter
Færre 

driftsudgifter i 
øvrigt

Lavere 
serviceniveau

Højere 
serviceniveau

Afledte konsekvenser 

Positive effekter

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2023-2025

Politikområde Kerneområde

Som følge af en højkonjunktur og mulighed for direkte jobformidling, vurderes det muligt i stigende grad at sikre en 
effekttiv og smidig direkte jobformidling af job til borgere uden forudgående løntilskud. Derfor vurderes det realistisk 
at reducere i brugen af løntilskud uden konsekvens for jobeffekten under forudsætning af konjunkturens vedvarende 
gunstige udvikling.

Beskæftigelse



Forslagets navn: Markedsføring og events i HUSC
Effektiviseringsforslag nr.: VBAF-07
Effektiviseringsforslag
Politisk udvalg Kontaktperson
BUE VBAF Emil Erichsen
Indhold i forslaget

Økonomisk potentiale 2023 2024 2025 2026
Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,05 -0,05 -0,05 -0,05
Heraf lønudgifter
Investeringsbehov i mio. kr.

Resultat i mio. kr. -0,05 -0,05 -0,05 -0,05
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

Administrative konsekvenser 

x

Hvordan realiseres den økonomiske effekt?

Digitalisering Billigere indkøb 
Færre 

lønudgifter

Færre 
driftsudgifte

r i øvrigt

Lavere 
servicenivea

u
Højere serviceniveau

Investeringsbehov

Effektiviseringsforslag 2023-2026

Politikområde Kerneområde

Med forslaget gøres markedsføringsindsatser og studiemiljøaktiviteter primært billigere ved at reducere markedsføring 
og arrangementer, samt mindske facebook- og instagram-aktiviteter. Der kan også indhentes finansiering hos lokale 
sponsorer eller uddannelsesudbyderne. Hvis det viser sig, at vi ikke kan få samme effekt for færre penge, vil det betyde 
mindre kendskab til uddannelserne i HUSC og mindre studiemiljøaktiviteter i Holbæk. 

Det betyder i praksis at der reduceres med en studentermedhjælper
Afledte konsekvenser 

Positive effekter

Reduktion og fokusering af markedsføring og events m.m.

Dagundervisning


