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Beskæftigelse
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
-775.888

Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)
- Heraf serviceudgifter
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)
+658.000
- Heraf serviceudgifter
+158.000
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)
Resultat (kr.)
-167.888
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser

2023
-1.209.000

2024
-1.209.000

2025
-1.209.000

+733.000
+233.000

+733.000
+233.000

+733.000
+233.000

-576.000

-576.000

-576.000

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
Ingen 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, kræver 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.

