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1. Omlægning af refusionsøkonomien 

 

Sagsfremstilling 

Som led i forhandlingerne om Finanslov 2010 er der indgået en række forlig, der 

påvirker refusionsøkonomien på arbejdsmarkedsområdet.  

Der er indgået 2 aftaler:  

1.            Sygedagpengeområdet, hvor de væsentlige elementer er en fritagelse 

af de meget lette og de meget syge grupper, så der kan fokuseres på 

en indsats der virker, for de resterende. Dette er kombineret med den 

fælles refusionsmodel og at driften på sygedagpengeområdet nu 

indgår under rådighedsloftet.  

2.            Refusionsområdet, hvor de væsentlige ændringer er en omlægning fra 

refusion til bloktilskud og beskæftigelsestilskud. Der er sket en generel 

sænkning af refusionssatserne og en forøgelse af de faste tilskud.  

Brugen af anden aktør gøres mindre fordelagtig ved at fjerne refusion 

på administrationsomkostningerne.  Der er således ikke længere 

nogen forskel på om opgaverne udføres af Jobcenteret eller af anden 

aktør.  

Det er således kun aktiveringsindsatsen, der med fordel kan udlægges 

til andre aktører.  

  

De ændrede regler på sygedagpengeområdet og på refusionsområdet vil have 

som konsekvens, at: 

1.            Den samlede aktiveringsindsats reduceres betydeligt.  

2.            Aktiveringsindsatsen vil have fokus på virksomhedsvendt aktivering og 

ordinær uddannelse. Målrettede aktiviteter, der forkorter den lediges 

ophold i ydelsessystemet. 

3.            At vejledningsredskabet fortrinsvis vil blive anvendt til sikring af at 

rettidigheden overholdes.  

4.            At aktiveringsindsatsen primært vil blive rettet mod de, der er lettest 

placerbare på arbejdsmarkedet. 

5.            At aktiveringsindsatsen for tungere målgrupper primært vil blive 

fokuseret på ret og pligt. 

En gennemregning af budget 2011 ud fra en alt andet lige betragtning med de nye 

refusionssatser giver Frederikshavn Kommune et underskud på 55,0 mio. kr.  

En tilpasning af aktiveringen til kun at være ret- og pligt-aktivering og en samtidig 

reduktion af Projektafdelingen, så der er plads til 368 helårspersoner mod nu 1.000 

helårspersoner, giver et budgetteret underskud på 21,8 mio. kr. 

Aftalen indeholder en overgangsordning, der sikrer at kommunerne højest kan tabe 

0,1 % af beskatningsgrundlaget. Frederikshavn Kommunes beskatningsgrundlag 

udgør for 2011 9,1 mia. kr. og 0,1 % udgør således 9,1 mio. kr.  

Tabet beregnes af Indenrigsministeriet og der beregnes et tilskud, der så skal 
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dække tabet ud over 0.1 % af beskatningsgrundlaget. Tallet og beregningsnøglen 

er endnu ikke kendt. 

Dette tab på 9,1 mio. kr. må ud fra ovenstående anses for at være det mindst 

mulige tab. 

Forskellen op til 21,8 mio. kr. skal i løbet af 2011 indtjenes ved en mere effektiv 

indsats, hvor den enkelte borger hurtigere bringes tilbage til ustøttet ordinært 

arbejde. Fra 2012 er der ikke noget tilskud som følge af omlægningen.  

Det indstilles således, at der vedtages en handleplan, der indeholder følgende 

elementer:  

 En reduktion af medarbejderantallet i Arbejdsmarkedscentret svarende til 
en helårsvirkning på lønsum på 9,1 mio. kr. netto.  

 En omrokering af yderligere et antal medarbejdere til Virksomhedsservice 
med henblik på at skaffe virksomhedsrettet aktivering.  

 En omlægning af indsatsen i Projektafdelingen, så der fokuseres på ret - og 
pligt-aktivering for de der ikke kan komme i virksomhedsvendt aktivering.   

Al aktiveringsindsats evalueres ved løbende cost/bennefit-analyser, hvor 
det vurderes om indsatsen har den ønskede effekt.  

 Der tages politisk initiativer til udnyttelse af den offentlige løntilskudskvote 
og andre ansættelser på særlige vilkår ved følgende handlinger:  

 Dialog med de faglige organisationer  

 Dialog med direktionen  

 Dialogen skal indledes allerede på nuværende tidspunkt, 
hvis der skal opnås helårsvirkning i 2011  

 Der tages politiske initiativer til udnyttelse af de muligheder, der er for et 
tættere samarbejde med det pri vate erhvervsliv om oprettelse af flere 

virksomhedsvendte aktiveringspladser:  

 Dialog med faglige organisationer  

 Dialog med erhverslivet (her erhversråd/-
foreninger/arbejdsgiverorganisationer)  

 Støtte til etablering af flest mulig partnerskabsaftaler, så 
der bliver oprettet et arsenal af ledige aktiveringspladser  

 Fokus på arbejdsmarkedet og ikke på de sociale aspekter, så det sikres at 
al aktivering giver kortere ledighedsforløb (perioder på offentlig forsørgelse)  

 Fokus på placering af indsatsen, der hvor indsatsen giver størst effekt frem 
for placering hos anden aktør på grund af refusionsregler  
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Indstilling 

Direktøren indstiller, at handleplanen drøftes og vedtages.  

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 25. november 2010  

Sagen genoptages.  

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Helle Madsen.  

 

Bilag 

Foreløbig konsekvensberegning af omlægningen (dok.nr.141405/10) 

Aktivitetsbehovsliste - Sygedagpengeafdelingen (dok.nr.141746/10) 

Aktivitetsbehovsliste - Specialteamet (dok.nr.141745/10) 

Aktivitetsbehovsliste - Ledighedsafdelingen (dok.nr.141741/10) 

Budgetmæssige konsekvenser af omlægningen (dok.nr.141406/10) 
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2. Direktøren orienterer 
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3. Eventuelt 

 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 25. november 2010  

Intet til dette punkt. 

  

Fraværende: Jens Ole Jensen og Helle Madsen.  
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 13:45  

 

Underskrifter: 

 

      

Jens Ole Jensen 
   

      

Helle Madsen 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Søren Visti Jensen 
   

      

Erik Kyed Trolle 
   

 

      

Jette Fabricius Toft 
   

      

Birthe Marie Pilgaard 
   

 

 
 


