Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025
Forslagets navn
Afklaring fra Mikrofleksjob til pension
Forslagets nr.:
Politisk udvalg:
Fagcenter:
Funktion:
Kontaktperson
BIU
Beskæftigelse
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
tuldtidspesoner.
2022
-300.000

2023
-637.360

2024
-637.360

2025
-637.360

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

