Notatet omhandler administrationens forslag til områder/indsatser, der med fordel kan
investeres i, for yderligere at optimere beskæftigelsesindsatsen. Forslagene er udarbejdet
med henblik på drøftelse af prioriteringer/budgetønsker i relation til budget 2020-2023.
Nedenstående forslag til investeringer er beskrevet i tilfældig rækkefølge. For alle forslag
er udarbejdet en businesscase.
Fokusområder:




Unge
Udsatte ledige
Sygedagpenge

Businesscases


Fokusområde Sygedagpenge

Businesscase 4: Tidlig indsats
Beskrivelse af indsatsen
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen (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 612
forløb for perioden januar til og med oktober i 2019 (Kilde: jobindsats).
Økonomi/investeringsomfang:
1 fuldtidsstilling svarende til 500.000 kr. pr. år.
Effekt:
 Nedbringe varigheden på sygedagpengeforløb mellem 14-22 uger med 1 uge.
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Forudsætning for beregning:
 612 sygedagpengemodtagere.
 Reducering af varigheden på sygedagpenge med 1 uge.
 Anvendt takst til beregning er taksten på sygedagpenge på kr. 19.074 pr. måned
(2020-pris) – gennemsnitstakst pr. uge kr. 4.405
 Refusion 40 %.
Besparelsespotentiale:

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

Antal
borgere
612

Gennemsnitlig
takst pr. uge
4.405
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uger
1

Forventet
udgift år 1
(2020)
-2.695.860
1.078.344
-1.617.516
500.000
1.117.516
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