Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum

Ønske X

BESdr-004
Beskæftigelsesudvalget
Sygedagpengeteam

I 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

+450

+450

+450

+450

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Tidlig indsats
Profitcenter: 4300000014
F3-niveau: 06.45.53

Beskrivelse:
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (UA) har udarbejdet forslag til en indsats, der med fordel kan
investeres i for yderligere at optimere beskæftigelsesindsatsen. Der er i investeringsforslaget udarbejdet en
businesscase.
Beskrivelse af indsatsen
UA foreslår at styrke den tidlige indsats overfor nye sygemeldte således, at 1. samtale gennemføres på
arbejdspladsen/i virksomheden som en rundbordssamtale med deltagelse af borger, arbejdsgiver og beskæftigelsesmedarbejder fra sygedagpengeafdelingen. Konceptet er at komme i dialog med borger (sygemeldte)
samt arbejdspladsen så tidligt i forløbet for at understøtte hurtigst mulig tilbagevenden til arbejde.
Baggrunden for indsatsen:
Undersøgelser viser, at en sygemelding kan have store menneskelige og økonomiske konsekvenser for både
den sygemeldte og dennes arbejdsplads. Foruden de fysiske og/eller psykiske gener, som er forbundet med
årsagen til, at man bliver sygemeldt, kan en sygemelding medføre reduceret trivsel og en risiko for, at man
mister en medarbejder eller kollega, som besidder værdifuld viden og kompetence, som har betydning for
arbejdspladsen og dennes resultater.
Forslaget til indsatsen er udarbejdet med henblik på at styrke indsatsen overfor sygedagpengemodtagere, og
dermed påvirke varigheden på sygedagpengeforløb.
Forudsætninger:
Antallet af forløb på sygedagpenge med en varighed mellem 14-22 uger udgjorde 554 i 2018 (Kilde: Jobindsats).
Økonomi/investeringsomfang:
1 fuldtidsstilling svarende til ca. 450.000 kr. pr. år.
Effekt:
 Nedbringe varigheden på sygedagpengeforløb mellem 14-22 uger med 1 uge.

Forudsætning for beregning:
 554 sygedagpengemodtagere.
 Reducering af varigheden på sygedagpenge med 1 uge.
 Anvendt takst til beregning er taksten på sygedagpenge på kr. 18.857 pr. måned (2019-pris) –
gennemsnitstakst pr. uge kr. 4.355.
 Refusion 40%.

Besparelsespotentiale:

Bemærkning
Besparelse sygedagpenge
Refusion 40%
Besparelse - netto
Lønudgift til en fuldtidsmedarbejder
Besparelse - netto

Antal
borgere
554

Gennemsnitlig
takst pr. uge
4.355

Antal
uger
1

Forventet
udgift år 1
(2020)
2.412.670
-965.068
1.447.602
-450.000
997.602

Driftsønsket har været drøftet på Beskæftigelsesudvalgsmødet den 4. juni 2019, og der træffes endelig
beslutning om driftsønsket på Beskæftigelsesmødet den 12. august 2019.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Ingen relevante nøgletal.
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Ingen betydning.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Investeringen vil medføre et mindre brug på overførselsudgifter til sygedagpenge.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Vil ikke påvirke andre steder i den kommunale virksomhed.
Konsekvenser for service til borgerne:
Ingen konsekvenser for servicen til borgerne.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen konsekvenser.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
 Jobcenter LokalMED.
 ForvaltningsMED.
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke relevant.

