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Baggrund

I forbindelse med budgetprocessen for 2019 blev det besluttet at igangsætte en række initiativer 
med henblik på at reducere bruttoudgifterne til forsørgelsesudgifter med 30 mio. kr.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fik i april 2019 en uddybende status på initiativerne. 
Nærværende notat vil kort give en status på udviklingen indenfor de målgrupper, der var omfattet 
af initiativerne. Den økonomiske opfølgning på initiativerne vil indgå i den almindelige 
budgetopfølgning for området. 

Dette skyldes, at man ikke bør isolere effekter af et enkelt initiativ, da det, qua de forbundne kar, 
kan have påvirkning på andre områder. Derfor skal udgifterne til overførselsindkomsterne ses 
samlet.

Initiativer for jobparate borgere

Initiativerne for de jobparate borgere var følgende:

- Øget fokus på anvendelse af praktik og løntilskud for jobparate
- Samarbejdsaftaler med virksomheder
- Intensivering af samtaler og tilknytning af personlig jobformidler
- Telefonisk kontakt til alle ny tilmeldte a-dagpenge modtagere i 1. ledighedsuge
- Øget brug af rådighedsafprøvende tilbud/nytteaktivering
- Jobcentret skal have mulighed på at formidle på kommunale vikarjob
- Opkvalificering indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Udviklingen i jobparate i tal

Som tidligere nævnt bør man ikke se isoleret på et enkelt initiativ, men hvis man samlet set ser på 
udviklingen i gruppen af jobparate borgere1 er der i perioden januar 2018 til juni 2019 sket et fald. I 
januar 2018 var der knap 1.600 jobparate fuldtidspersoner, mens det tilsvarende til antal i juni 2019 
er reduceret til knap 1.300 borgere.

Der ses et fald i alle grupper af jobparate borgere, med undtagelse af de unge uddannelsesparate, 
hvor der i de månederne op til sommerferien opleves en lille stigning. Stigningen kan muligvis 
skyldes at færre unge er henvist til produktionsskolen, som bekendt blev nedlagt pr. 1/8 og nu er 
erstattet af den forberedende grunduddannelse (FGU). 

Tallene forventes igen at falde efter sommerferien.

1 A-dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere og uddannelsesparate 
uddannelseshjælpsmodtagere
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Initiativer for aktivitetsparate borgere

Der er en række borgere, der ikke er jobparate, men har behov for at få hjælp til at få etableret en 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller få afklaret deres arbejdsevne. Initiativerne for denne gruppe af 
borgere var følgende:

- Skærpet fokus på ordinære løntimer (småjob) i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud
- Begrænset brug af private virksomheder til afklaring – denne skal primært forgå via særlige 

tilbud eller praktikker på kommunale arbejdspladser
- Træningsbaner på kommunale arbejdspladser
- Etablering af et minimumsantal småjob indenfor alle direktørområder.
- Øge mulighederne for aktivitetsparate borgere ved at fremme oprettelse af 

socialøkonomiske virksomheder.
- Kampagneaktiviteter målrettet virksomhederne i Svendborg med fokus på mulighederne for 

ansættelser i småjob

Udviklingen i aktivitetsparate i tal

Antallet af aktivitetsparate borgere2 er faldet med cirka 120 fuldtidspersoner fra januar 2018 til juni 
2019.  Der er sket et fald indenfor alle grupper af aktivitetsparate borgere.

2 Målt som aktivitetsparate borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.
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Som tidligere nævnt bør man ikke alene se på udviklingen i antallet af aktivitetsparate borgere, da 
en del af faldet kan skyldes overgang til andre ydelser, som ressourceforløb, fleksjob eller 
førtidspension.

Initiativer for borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb

På sygedagpengeområdet blev der peget på to initiativer, for at fastholde og forbedre resultaterne 
på området:

- Etablering af en fælles enhed på tværs af jobcenter og HR, der sætter fokus på 
nedbringelse af det kommunale sygefravær

- Geninvestering af personale der evt. frigøres på andre områder til 
sygedagpenge/jobafklaring

Udviklingen i borgere på sygedagpenge eller i jobafklaring i tal

Det er endnu ikke muligt at måle om det kommunale sygefravær er faldende, men det følges 
løbende.  Samlet set er antallet af sygedagpenge modtagere faldet, men samtidig er antallet af 
borgere på jobafklaringsforløb steget.

Antalsmæssigt er antallet af sygedagpengesager faldet med 111 fra januar 2018 til maj 2019, i 
samme periode er antallet af jobafklaringsforløb steget med 43. Samlet set er antallet således 
faldende.
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Fleksjobsområdet

På fleksjobsområdet er der ikke beskrevet konkrete initiativer for 2019, men et fokus på 
mulighederne for at tilkende fleksjob i få timer, og samtidig have fokus på at øge timetallet når det 
er muligt. 

Det samlede antal fleksjob3 er steget med 31 procent fra 410 i januar 2018 til 537 i juni 2019. Der 
ses en stigning inden for alle timetal, men den største stigning ses bland fleksjob på 6-10 timer 

Der er fortsat fokus på at øge timetallet.
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3 Tilkendt efter ny ordning efter 1. januar 2013
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Integrationsområdet

På integrationsområdet startede 20 borgere i et IGU-forløb inden for SOSU-området.

De 17 IGU-elever, der var i gang i april er fortsat i gang og har nu afsluttet deres skoleforløb. Der 
er udarbejdet et budgettema med henblik på at etablere yderligere 20 forløb.
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