
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Budgetreduktioner B2022 BO2023 BO2024 BO2025

BIU-CFSB-R01 Afklaring fra Mikro-fleksjob til pension - afhængig af investering på ØK -300                 -637                 -637                 -637 

BIU-CFSB-R02 Etablering af ergoterapeutisk indsats - afhængig af investering på ØK -326                 -809                 -809                 -809 

BIU-CFSB-R03 Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger for flygtninge 0                 -200                 -200                 -200 

BIU-CFSB-R04 Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på ledighedsydelse skal 
henvises til ”anden aktør”

-100                 -100                 -100                 -100 

BIU-CFSB-R05 Ophør med anvendelse af ”Brobygning” -1.000              -1.000              -1.000              -1.000 

BIU-CFSB-R06 Besparelse af 1 medarbejder på UngeVejen – Faxe kommunes 
Kombinerede Ungeenhed (KUI)

-300                 -300                 -300                 -300 

BIU-CFSB-R07 Besparelse af 1 medarbejder i projekt Fast Track (Forsikrede ledige)) -500                 -500                 -500                 -500 

Budgetreduktioner I alt -2.526 -3.546 -3.546 -3.546

Der er ingen opprioriteringer under Beskæftigelses & Integrationsudvalget



 

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 

Forslagets navn  Afklaring fra Mikro-fleksjob til pension 
Forslagets nr.: BIU-CFSB-R01  
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget 

Center for Familie, 
Social & 
Beskæftigelse 

5.48.66 FØP 
6.45.53 Jobcentre 

Vibeke Dyhr 

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:  
Investeringsforslaget resulterer i, at borgere på ledighedsydelse,  med en arbejdsevne på 
op til max. 5 timer ugentligt (mikro-fleksjob), udredes og afklares til pension, hvor det ikke 
er lykkedes at fremfinde et fleksjob igennem en længere periode. 
 
Dette vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering af borgers sag og med 
hensynstagen til borgers eget ønske. Målgruppen af borgere vurderes p.t. at ligge på 20 
fuldtidspersoner. 

 2022 2023 2024 2025 
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) -300.000 -637.360 -637.360 -637.360 
- Heraf serviceudgifter     
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) + 250.000    
- Heraf serviceudgifter + 250.000    
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
Resultat (kr.) -50.000 -637.360 -637.360 -637.360 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
Investeringsforslaget giver udsatte borgere med en arbejdsevne på op til 5 timer ugentligt 
mulighed for at blive afklaret til pension, ud fra en konkret og individuel vurdering af 
borgers sag. 
Administrative konsekvenser 
 

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
Forslaget vil efterfølgende frigive ressourcer, som kan anvendes til fordel for andre udsatte 
borgere, som derved kan få hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet. 

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov 
Fleksjobområdet har en midlertidig COVID-19 opnormering på en medarbejder på 
området som udløber pr. 31.12.2021. Administrationen vurderer, at der efterfølgende ikke 
vil være ressourcer til at færdiggøre de ca. 20 sager som p.t. vurderes at omfatte 
målgruppen, til behandling i rehabiliteringsteamet med henblik på pension, uden at 
påvirke afdelingens mulighed for at yde en intensiveret indsats til de resterende borgere 
på ledighedsydelse.  
Investeringsforslaget indeholder derfor en opnormering på en medarbejder i yderligere 6 
måneder, svarende til en merudgift på 200.000 kr. i 2022. Dertil kommer 
engangsomkostninger til lægeerklæringer og ekstra møder i rehabiliteringsteamet. Der 
vurderes således at være en besparelse på 50.000 kr. i 2022.  
Sammenhæng til øvrige forslag 
 



 

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 

Forslagets navn  Etablering af ergoterapeutisk indsats 
Forslagets nr.: BIU-CFSB-R02  
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget 

Center for Familie, 
Social & 
Beskæftigelse 

5.57.71 Sygedgp. 
5.68.90 Driftudg. Ej se 
6.45.53 service 

Vibeke Dyhr 

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:  
Formålet med en investering i ergoterapeutisk faglighed i beskæftigelsesindsatsen er at 
forkorte sygedagpengeforløb og fastholde borgere i arbejde. Erfaringer fra andre 
jobcentre i Danmark viser, at dette er muligt. 
En ergoterapeutisk indsats vil have to spor.  

• Brug af ergoterapeutiske faglighed i fastholdelsesarbejdet, når Jobcentret i 
samarbejde med borger og arbejdsgiver arbejder målrettet med fastholdelse af 
medarbejdere under en sygemelding og i forlængelse af en sygemelding. 

• Målrettet styring af hjælpemidler. 
 

 2022 2023 2024 2025 
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) -825.888 -1.309.000 -1.309.000 -1.309.000 
- Heraf serviceudgifter     
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +) +658.000 +733.000 +733.000 +733.000 
- Heraf serviceudgifter +158.000 +233.000 +233.000 +233.000 
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
Resultat (kr.) -167.888 -576.000 -576.000 -576.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
Formålet med lov om sygedagpenge er blandt andet at medvirke til, at den sygemeldte 
borger genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som 
muligt. Derudover er der fokus på at understøtte samarbejdet mellem kommuner, 
virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. 
Ved at sende en ergoterapeut ud som en del af indsatsen for borgeres tilbagevenden til 
arbejdspladsen, investeres der i at hjælpe og støtte borger tilbage til arbejde, samt give 
arbejdsgiver mulighed for i højere grad at blive inddraget i planen om en medarbejders 
hurtigere tilbagevenden til jobbet. Arbejdsgiver vil samtidig opleve råd og vejledning fra 
kommunen og støtte i processen. 
Administrative konsekvenser 
 

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
 

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov 
Hjælpemiddelområdet er i hastig forandring og kræver specialiserede sundhedsfaglig 
viden. For at kunne vurdere et konkret behov for det rette hjælpemiddel, kræves viden 
om kroppens anatomi og fysiologi. Ved en bevilling af f.eks. en kontorstol ses et spænd 
på udgifter fra 1.810 kr. til 49.000 kr. Investeringsforslaget indebærer derfor ansættelse af 



 

en ergoterapeut i Jobcenter Faxe. Med indsatsen skal der derudover etableres styring af 
udlån af hjælpemidler, og derved sikre overblik af allerede indkøbte ledige hjælpemidler. 
Dette understøttes med ansættelse af en administrativ medarbejder 19 timer om ugen. 
Registrering af hjælpemidler vil understøtte, at tilbageleverede hjælpemidler kan 
genbruges og færre indkøb foretages.  
Sammenhæng til øvrige forslag 
Investeringsforslaget understøtter indsatsen på sygedagpengeområdet, som blev 
godkendt af udvalget d. 12. april 2021.  
 



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg 

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 

Forslagets navn  Reduktion af boligsocial indsats i midlertidige boliger 
for flygtninge 

Forslagets nr.: BIU-CFSB-R03  

Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 

Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget 

Center for Familie, 
Social & 
Beskæftigelse 

5.60 Vibeke Dyhr 

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:  

Primo maj 2021 har Faxe Kommune 25 beboere i midlertidige boliger. Disse er under 
flytning til 3 adresser med i alt 28 boliger, idet hidtidig domicil på Søndergade skal 
anvendes til andet formål. 

Faxe Kommune forventer at modtage i alt 10 flygtninge i 2021 (jf. kommunekvoter) 

Ud fra erfaringer fra tidligere år forventes en løbende nettofraflytning fra de midlertidige 
boliger. Dette naturligvis under forudsætning af de senere års lave kvote-tal.  

Mere end halvdelen af de nuværende beboere i de midlertidige boliger er i job, og vil 
derfor have økonomi til at bo i egen bolig. Udfordringen er at finde tilstrækkelig med små 
billige boliger.  

Den boligsociale indsats som er knyttet til de midlertidige boliger omfatter vejledning i det 
at bo (rengøring, vask, brug af komfur mv.), vejledning i økonomi (husleje, betaling af 
regninger, aftaler om afdrag af gæld mv.), samtaler om overholdelse af husorden, 
konflikthåndtering mellem naboer og meget mere, herunder bl.a. også motivation til 
beboerne i forhold til at lade sig opskrive til relevante boliger.  

Den boligsociale indsats varetages p.t. af en medarbejder, der er ansat 32 timer om ugen 
og bruger størstedelen af sin tid til denne funktion. Forslaget indebærer en reduktion af 
denne indsats således at den vil kunne varetages med et halvt årsværk.  

Faxe Kommune er via gældende lovgivning ikke forpligtet til at anvise permanent bolig til 
beboerne, som er boligplaceret i kommunen efter 1. marts 2019, og der er ikke noget 
tidskrav i forhold til, hvornår beboere med tidligere boligplacering skal have anvist 
permanent bolig. Ved kommunal anvisning af permanent bolig hæfter kommunen for 
husleje og evt. fraflytningsomkostninger, hvilket giver en potentiel udgift for kommunen. 
Desuden har der løbende været hårdt brug for almene boliger som kommunen får stillet 
til rådighed for boligsocial udlejning, hvorfor der løbende har været meget få sådanne 
boliger som har været til rådighed for anvisning af permanent boliger til flygtninge.  

Ved fortsættelse af intensiv motivation af beboerne i de midlertidige boliger til selv at 
finde permanent bolig forventes, at der i løbet af 2022 kan ske yderligere reduktion af 
antal beboere i midlertidig bolig. Herved vurderes at den boligsociale indsats tilknyttet de 
midlertidige boliger kan reduceres.  



Det forudsættes at antallet af boligplacering af flygtninge fremadrettet ligger på samme 
lave niveau som de seneste år. 

 2022 2023 2024 2025 

Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)  -200.000 -200.000 -200.000 

- Heraf serviceudgifter     

Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     

- Heraf serviceudgifter     

Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     

Resultat (kr.)  -200.000 -200.000 -200.000 

Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 

Beboerne i de midlertidige boliger vil angiveligt opleve et lavere serviceniveau, herunder i 
forhold til hjælp til læsning af breve, hjælp til jobsøgning etc.  

Administrative konsekvenser 

Mindreudgift til løn fra 2023  

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 

Den kommunale omkostning til at stille midlertidige boliger til rådighed kan minimeres. I 
denne vurdering bør overvejes hvor stor kapacitet der bør være i forhold til usikkerheden 
om hvor mange flygtninge der bliver boligplaceret i Faxe Kommune fremadrettet 

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov 

 

Sammenhæng til øvrige forslag 

 

 

 

 

 

 



 

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 

Forslagets navn  Afkortelse af lovpligtige forløb, hvor borgere på 
ledighedsydelse skal henvises til ”anden aktør” 

Forslagets nr.: BIU-CFSB-R04  
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget 

Center for Familie, 
Social & 
Beskæftigelse 

5.68.98 (alt vedr. 
finansiering af ’Arne’ 
er lagt her) 

Vibeke Dyhr 

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:  
 
Der lægges med dette forslag op til, at borgere på ledighedsydelse, som efter 12 
måneder har ret til at overgå til anden aktør – tilbydes et forløb på 8 uger modsat det 
nuværende forløb på 13 uger. 
 
Der er i loven ikke angivet et krav omkring længde på disse forløb. 

 2022 2023 2024 2025 
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
- Heraf serviceudgifter     
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
- Heraf serviceudgifter     
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
Resultat (kr.) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
Der kan være risiko for, at enkelte borgere vil opleve tilbuddet som et meget kort forløb. 
Administrationen vurderer dog, at kommunens interne jobformidling vil være lige så 
effektiv i forhold til etablering af fleksjob, som hvis borger er tilknyttet anden aktør. 
 
En risiko kan desuden være, at det er svært at fastholde en aftale med en leverandør – 
hvilket vil kunne give udfordringer, da vi som kommune er forpligtet til at disse borgere 
overgår til en ekstern aktør efter 12 måneder. 
Administrative konsekvenser 
Ingen 

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
 

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov 
 
Sammenhæng til øvrige forslag 
 
 



 

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 

Forslagets navn  Ophør med anvendelse af ”Brobygning” 
Forslagets nr.: BIU-CFSB-R05  
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget 

Center for Familie, 
Social & 
Beskæftigelse 

5.68.98 (alt vedr. 
finansiering til ’Arne’ 
er lagt her) 

Vibeke Dyhr 

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:  
”Regeringens ”Nytænkning af Beskæftigelsesindsatsen” bløder op i proceskrav for 
indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere – og giver samtidig udsatte unge retten til at 
modtage mentorstøtte i op til 6 måneder ved overgang til uddannelse. 
 
Forslaget omhandler at nedlægge det eksisterende brobygningsforløb og i stedet 
anvende den fra 1/1 2022 lov om retten til mentor ved overgang til uddannelse. 
 
Faxe Kommune har p.t. en aftale med ZBC om brobygning til uddannelse. Faxe 
Kommuner betaler for, at udsatte unge kan gå i et brobygningsprojekt på erhvervsskolen 
og dermed vænne sig til skolemiljøet og klargøres til på sigt at tage en uddannelse. 
 
Faxe kommune har løbende 8 elever i dette projekt.  

 2022 2023 2024 2025 
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
- Heraf serviceudgifter     
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
- Heraf serviceudgifter     
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
Resultat (kr.) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
Ophør af anvendelse af forløbet Brobygning og erstatte det med et  mentorforløb, kan for 
nogle elever være det helt rigtige og ved mentors hjælp, kan den unge kommer 
hurtigere i gang med en SU-berettiget uddannelse. 
En risiko kan dog være, at andre unge forlænges på uddannelseshjælp – da de ikke ser 
sig i stand til, at starte direkte på en uddannelse, uden først at have lært skolen at kende 
og de kan samtidig have sociale udfordringer med at begå sig i et læringsmiljø. 
Administrative konsekvenser 
Ingen 

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
Der kan være en risiko for, at færre unge gennemfører en erhvervsuddannelse. 

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov 
 
Sammenhæng til øvrige forslag 
 
 



 

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 

Forslagets navn  Besparelse af 1 medarbejder på UngeVejen – Faxe 
kommunes Kombinerede Ungeenhed (KUI) 

Forslagets nr.: BIU-CFSB-R06  
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget 

Center for Familie, 
Social & 
Beskæftigelse 

5.68.98 (alt vedr. 
finansiering til ’Arne’ 
er lagt her) 

Vibeke Dyhr 

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:  
”Regeringens ”Nytænkning af Beskæftigelsesindsatsen” bløder op i proceskrav for 
indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere – samt giver mulighed for digitale samtaler 
efter 6 måneders ledighed. 
 
Der lægges med dette forslag op til, at spare en stilling i kommunens ungeenhed og 
omlægge de interne arbejdsgange. Dette ses at kunne sættes i værk, da de nye 
proceskrav formindskes i forhold til de nuværende krav på området. 
 
Faxe kommune har løbende 8 elever i dette projekt.  

 2022 2023 2024 2025 
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
- Heraf serviceudgifter -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
- Heraf serviceudgifter     
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
Resultat (kr.) -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
Der kan være risiko for at de unge, vil opleve længere sagsbehandlingstid – samtidig vil  
udmøntning af forslaget om færre tilbud til de unge, betyde at indsatsen ændres fra en 
aktiv til en mere passiv indsats.. 
Administrative konsekvenser 
Ingen 

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
Der kan være en risiko for, at mindre aktiv sagsbehandling, kan medføre at varighed på 
forsørgelse forlænges. Samtidig giver den nye mulighed om længere tid mellem 
aktiveringstilbuddene også mulighed for, at finde et bedre match ved tilbud om 
praktikker til de unge. 
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov 
 
Sammenhæng til øvrige forslag 
 
 



 

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025 

Forslagets navn  Besparelse af 1 medarbejder i projekt Fast Track 
(Forsikrede ledige) 

Forslagets nr.:  
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion: Kontaktperson 
Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget 

Center for Familie, 
Social & 
Beskæftigelse 

5.68.98 (alt vedr. 
finansiering af ’Arne’ 
er lagt her) 

Vibeke Dyhr 

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:  
 
Der lægges med dette forslag op til, at spare en stilling i investeringsprojekt Fast-Track. 
Projektet er et tidligere bevilget investeringsprojekt med 2 ½ medarbejderressource. 
Projektets formål er, at give langtidsledige borgere en mere effektiv og tættere indsats, 
uden skift af sagsbehandler ved svits mellem ledighed og sygdom. 
 
Projektet har allerede opnåede gode resultater og nye arbejdsgange er udviklet – 
samtidig er ledigheden for langtidsledige borgere faldet fra 180 borgere i 2019 til 123 
borgere pr. 30/7 2021. 
  

 2022 2023 2024 2025 
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 
- Heraf serviceudgifter     
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
- Heraf serviceudgifter     
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)     
Resultat (kr.) -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser 
Det vurderes at indsatsen kan fortsætte uændret med en mindre i bemanding.  
En medarbejder i Fast-Tracken har opsagt sin stilling juni 2021 – og stillingen er netop ikke 
genbesat pga. det midlertidige ansættelsesstop. Besparelsen kan derfor tages fuldt ud 
allerede fra 2022.. 
Administrative konsekvenser 
Ingen 

Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker) 
Forslaget er betinget af, at den generelle ledighed ikke stiger. 

Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov 
 
Sammenhæng til øvrige forslag 
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