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Lb. Nr. BIU-F-01 

Sæt kryds (______) (___x____) 

Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager
Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring. 

Udvalg: Beskæftigelses og Integrationsudvalget 
Center: Center for Familie, Social & Beskæftigelse 
Funktion: 06.45.51 personale 

 05.57.72 ydelsen 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
Fra slut 2017 til 31.12.18 deltog vi i STAR projekt hvor første sygeopfølgning foregik på arbejds-
pladsen. Denne indsats besluttede vi at videreføre i 2019, dog i en mere relevant udgave tillpasset 
vores afdeling og ikke de krav STAR stiller som kan være lidt firkantede. 
Efterfølgende er vi steget i sagsantal således, at der aktuelt og over længere tid har været 70 
borgere mere på sygedagpenge om ugen end tidligere. Det betyder, at ved flere sager kommer 
vi ikke ud på arbejdspladserne i ret stort omfang. Indsatsen er mindre, det kan betyde at sagerne 
bliver længere, vi er steget i gns. varighed på ca. 2 uger pr. sag.  

At flere borgere kommer i arbejde giver mulighed for flere sygemeldinger. Antallet at borgere som 
er ledige og sygemeldte er steget fra 12% til 13% på et år, næsten ingenting, antallet af 
selvstændige er faldet lidt, måske et resultat af det tætte samarbejde med kontrolgruppen som 
besøger selvstændige sygemeldte 4 gange årligt. 

En sagsbehandler stilling koster 498.000 pr. år ca. 

Max sygedagpenge er 18.871 kr. med statsrefusion i forhold til refusionstrappen såfremt 
sygedagpenge er første ydelse fra 0-4 uger på 80%, fra uge 5-26 på 40%, fra uge 27-52 på 30% og 
over 53 uger på 20%.  
Sygedagpenge/jobafklaring er der hvor den høje refusionstakst bruges, hvor vi helst skal ”gøre 
noget” så hurtigt og effektivt som muligt, således at borgeren har fået de redskaber som gør de 
ikke sygemelder sig igen. 

Der arbejdes med en fleksibilitet mellem sygedagpenge og jobafklaring således at der er ansatte 
som arbejder med den målgruppe hvor der kræves en indsats grundet højt sagsantal, dette kan 
nu ikke løse problemerne da vi har højt sagsantal begge steder. 
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Aktuelt har vi 63 sager over 52 uger, en ”egen udgift” pr. sag årligt 181.162 kr. derfor jo tidligere 
indsats jo kortere forløb og mere tjent ind både i økonomi for os og formentlig bedre tilbud til 
borger. 

Det er skønnet at opnormeringen vil medføre en reduktion af ovenstående dyre sagstyper med 
mindst 10. 

At vi kommer ud på virksomhederne betyder også at vi får et tættere samarbejde med 
arbejdsgiver og den sygemeldte, får løst flere problemer, får flere delvis tilbage i job, 
omplaceringer m.v. 

Hvori består ændringen?  
En øget kontakt til virksomhederne, sygefraværssamtaler mellem borger, virksomhed og 
sagsbehandler, dermed mere fokus på optrapningsplaner (tilbagevenden) eller fokus på ny løsning 
skal findes. 

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?  
Umiddelbart vil vi se en merudgift til lønninger, men den tidligere indsats og tætte kontakt vil 
reducere antallet af sygemeldte. 
Det er vigtigt indenfor dette område, at medarbejdere som indtil nu er så fleksible at indsatsen 
rykkes mellem sygedagpenge og jobafklaring, i forhold til hvor stort presset er det enkelte sted. 
Med de nævnte udgifter til sygedagpenge, mange ældre sager, og en indsats med 2 
medarbejdere vil der skulle arbejdes både ud fra en strategi om at få afsluttet ældre sager, men 
også en indsats for at forløbene bliver så korte så muligt med rette indsats således at pågældende 
ikke sygemeldes igen. 

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift
+ : Mindreindtægt/merudgift

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:
Udgift 900 900 900 900 
Indtægt 
Ej serviceramme: 
Udgift 
Indtægt -1.800 -1.800 -1.800 -1.800

Nettovirkning -900 -900 -900 -900

ØKONOMI 
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 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

0 0 0 0 

   Ikke relevant 
 
 
 
 

 
Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 
Nej. 

              

  
 

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
Nej 
 
Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? 
Nej 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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Lb. Nr. BIU-F-02 
 

Sæt kryds (______)  (_  X_  ) 
 
Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge  

 
Udvalg: Beskæftigelse & Integrationsudvalget 
Center: Center for Familie, Social og Beskæftigelse 
Funktion: 05.57.78 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
Faxe Kommune har pr. 31/3 2019, 479 fuldtidspersoner på A-dagpenge. Heraf har 180 over 12 
måneders ledighed og derved er kommunens refusion nedsat til 20% på ydelsen. 
 
Bemandingen på området betyder, at en fuldtidsmedarbejder har ca. 116 borgere i sin 
sagsstamme. 
 
De langtidsledige borgere har ofte psykiske eller fysiske udfordringer, hvorved vi hyppigt ser at 
denne målgruppe sygemelder sig, ved igangsættelse af tilbud. Borgerne skifter derved ydelse til 
sygedagpenge og opnår en udsættelse af eventuelle tiltag, indtil de bliver indkaldt til samtale i 
sygedagpengeafdelingen, som ofte må lukke sagen – da borgeren ikke opfylder 
uarbejdsdygtighedsprincippet. Borgeren kommer herved enten retur til a-dagpengeteamet eller i 
de tilfælde, hvor A-kassen vurderer, at borgeren ikke er til rådighed ender denne i 
kontanthjælpssystemet. Dette betyder, at der typisk kan gå 3-4 måneder med en sådan proces. 
Denne cirkuleren mellem ydelserne, kan herved fortsætte indtil borgeren dagpengeperiode er 
udløbet. 
 
Hvori består ændringen?  
Pr. 1/1 2020 ændres beskæftigelsesloven, hvorved kommunen har mulighed for at tilrettelægge et 
mere fleksibelt kontaktforløb og indsats på området. 
 
Der foreslås at oprette en Taskforce, som arbejder på tværs af a-dagpenge, sygedagpenge og 
kontanthjælpsområdet. 
 
Taskforcen foreslås normeret med 2 ½ medarbejder ud fra STAR´s anbefalinger omkring sagsantal 
for ”udsatte borgere” – på 35 sager pr. medarbejder. I alt 90 løbende sager. Taksforcen agerer 
både myndighedssagsbehandler, mentor og virksomhedskonsulent hvorved kontaktpunkterne for 
den enkelte borger reduceres væsentligt. Borgeren vil opleve en samlet plan og færre 
sagsbehandlerskift. Borgerens sag forbliver i Taskforcen indtil borgeren enten er kommet i job eller 
er visiteret til fleksjob, ressourceforløb eller pension via rehabiliteringsteamet. 
 
Formålet er at reducere antallet af langtidsledige borgere ved at foretage en øget og intensiv 
indsats. 
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Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion 
Oprettelse af en tværgående Taskforce med 2 ½ medarbejder, forventes at nedbringe antallet af         
langtidsledige på a-dagpenge fra 180 til 100 borgere over en fireårig periode. 
 
Månedlig omkostning pr. a-dagpengemodtager kr. 18.600 – 20% refusion kr. 3.700 =      15.000  
 
Indtægt: 
Nedsættelse af ledigheden med 25 årsværk  (15.000 x 25 x 12)    = 4.500.000  
 
Udgift: 
Opnormering af 2 ½ årsværk til Taskforce       = 1.250.000 
Uddannelses- og opkvalificeringsmidler til borgerne (årligt)    =    300.000 
            = 1.550.000 
Forudsætning er investering i ansættelse af 2 ½ årsværk jobformidlere til en taskforce, samt midler 
til opkvalificering af borgerne, så de matcher arbejdsmarkedets behov. 
 

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift 1.550 1.550 1.550 1.550 
Indtægt -4.500 -4.500 -4.500 -4.500 
     
Nettovirkning -2.950 -2.950 -2.950 -2.950 

 
 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

0 0 0 0 

  Ikke relevant 
 

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 
 
Mindre tilgang til kontanthjælp samt hurtigere afklaring af borgernes arbejdsevne. 

              

  
Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
Fortsat vækst på arbejdsmarkedet 
 
Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? 
Nej 

ØKONOMI 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 
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Lb. Nr. BIU-F-03 
 
 

Sæt kryds (______)  (_  X_  ) 
 
Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp  

 
Udvalg: Beskæftigelse & Integrationsudvalget 
Center: Center for Familie, Social og Beskæftigelse 
Funktion: 05.57.73 
 

 

 

Beskriv nuværende situation inden ændring 
Faxe Kommune har pr. 31/3 2019, 232 fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp.  
 
173 unge har over 12 mdr. ledighed med refusion nedsat til 20% på ydelsen 
  28 unge har over 6 mdr. ledighed med refusion nedsat til 30% på ydelsen 
 
Bemandingen på området betyder, at en fuldtidsmedarbejder (ungeguide) har en sagsstamme 
på ca. 55 unge. 
  
De unge langtidsledige er typisk sårbare og utilpassede unge, som lider af angst og depression.  
 
Arbejdet med de unge kræver en tæt kontakt og der er behov for en større relationsopbygning 
mellem sagsbehandler og den unge. De unge sårbare, som det lykkedes at få over i 
uddannelsessystemet, har desuden en stor risiko for at afbryde deres uddannelse inden den bliver 
færdiggjort. 
 
Hvori består ændringen?  
Jævnføre STARs anbefalinger, samt Faxe kommunes egne gode erfaringer i forbindelse med 
projekt Flere Skal Med, anbefales en sagsstamme på max. 35 pr. medarbejder. Det vurderes 
desuden, at en sådan opnormering, vil kunne medvirke til at fastholde den unge i 
uddannelsessystemet og ikke blot slippe den unge ved overgang til SU. 
  
Det foreslås derfor at opnormere med en medarbejder på ungeområdet, samt at afsætte midler til 
at klargøre og fastholde den unge i uddannelse. 
 
Opnormeringen vil ikke nedbringe sagsstammen pr. medarbejder til de anbefalede 35 personer, 
men vil fortsat forbedre indsatsen på området. 
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Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?  
Opnormering med en medarbejder (ungeguide) på ungeområdet, forventes at nedbringe det  
samlede antal unge på uddannelseshjælp fra 232 til 157 fuldtidspersoner. Fordelt med 25 
fuldtidspersoner i hhv. år 1 og 2, 15 fultidspersoner i år 3, samt 10 fuldtidspersoner i år 4. 
 
Taksterne for en uddannelseshjælpsmodtager afhænger af hvorvidt den unge er ude- eller 
hjemmeboende, samt om den unge er forsørger eller diagnosticeret. 
Investeringen beregnes derfor som en gennemsnit af de laveste uddannelseshjælpstakster. 
I alt kr. 7.000 om måneden pr. borger. 
 
Der vurderes at være størst effekt for målgruppen med mellem 6 og 12 måneders ledighed (30% 
refusion), og en lidt mindre effekt for de mest udsatte med over 12 måneders ledighed (20% 
refusion). 
Beregningen foretages derfor ud fra et gennemsnit på 30% refusion. 
 
Eksempel: 
Gennemsnits borger på uddannelseshjælp kr. 7.000 – 30% refusion    =       5.000  
 
Indtægt: 
Nedsættelse med 25 fuldtidspersoner i år 1 og 2 (5.000 x 25 x 12)    = 1.500.000  
Nedsættelse med hhv. 15 og 10 fuldtidspersoner de efterfølgende 2 år. 
 
Udgift: 
Opnormering af 1årsværk (ungguide)       =    500.000 
Uddannelses- og opkvalificeringsmidler til borgerne (de første 2 år)   =    300.000 
            =    800.000 
Forudsætning er investering i ansættelse af 1 årsværk(ungeguide), samt midler til opkvalificering af 
borgerne, så borgerne kan påbegynde samt gennemføre en uddannelse. 
 
Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser 
Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2020 2021 2022 2023 
Serviceramme:     
Udgift 0 0 0 0 
Indtægt 0 0 0 0 
Ej serviceramme:     
Udgift          800 800 500   500 
Indtægt -1.500 -1.500  -900 -600 
     
Nettovirkning -700 -700 -400 -100 

 
 

ØKONOMI 
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 2020 2021 2022 2023 
Budget før 
Budgettilpasning 

0 0 0 0 

  Ikke relevant 
 
 
 

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder? 
 
Unge med en uddannelse bag sig, har nemmere ved efterfølgende at bide sig fast på 
arbejdsmarkedet og tilgangen til offentlig forsørgelse, vil derved formindskes. 

 
              

  
Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? 
Nej 
 
Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttes eller ikke må blive besluttet? 
Nej 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 
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