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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Fælles

Forslag nr.: BSK01

Overskrift for forslag: Reduktion af småjobprojekt i Drift og Service
Hvilke borgere bliver berørt?
Forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed og jobparate kontanthjælpsmodtagere
Hvad betyder forslaget for borgeren?
I dag er der en aftale med kommunens Drift og Service om 20 træningspladser for borgere i målgruppen. Her
får borgeren optrænet sociale og faglige kompetencer i praktik i kombination med lønnede timer i afdelingen.
Med forslaget reduceres denne særlige indsats og målrettes udvalgte borgere på baggrund af projektets
erfaringer indtil nu. Det betyder, at borgerne i målgruppen i mindre grad vil få hjælp og støtte til at opnå hel
eller delvis selvforsørgelse via småjobs.
Projektet udløber ved udgangen af 2020, hvorfor der ikke er indregnet besparelse for de følgende år.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-2.665

0

0

0
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Fælles

Forslag nr.: BSK02

Overskrift for forslag: Omlægning af nyttejobsindsatsen
Hvilke borgere bliver berørt?
Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
I dag er der en aftale med Drift og Service om et fast antal pladser i nyttejobs, hvor borgeren arbejder for sin
ydelse i Drift og Service. Med forslaget vil tilbuddet om nytteindsats i Drift og Service blive nedlagt, og der vil i
stedet blive ansat en nyttejobkonsulent, der vil sørge for at finde nyttejobs rundt omkring på de kommunale
arbejdspladser. Borgeren vil derfor i stedet kunne få nyttejob rundt omkring på de mange kommunale
arbejdspladser.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-100

-300

-300

-300
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Fælles

Forslag nr.: BSK03

Overskrift for forslag: Nedlæggelse af ’Ny Start – i job i Sundhed og Ældre’
Hvilke borgere bliver berørt?
Aktivitetsparate borgere, flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Forslaget indbærer at borgere ikke længere har mulighed for at indgå i ’Ny Start – i job i Sundhed og Ældre’.
Borgeren mister muligheden for at modtage særlig tilrettelagte uddannelser og veje, for derigennem at blive
opkvalificeret til enten at gå i ordinær uddannelse indenfor Sundhed og Ældre eller søge ansættelse f.eks. i
Sundhed og Ældre. Formålet med rekruttering til Sundhed og Ældre denne vej vil ikke længere være en
mulighed, hvor borgeren må deltage i ordinære forløb for at nå dertil.
Forslaget vil betyde at fastholdelse og videreudvikling af tilbuddet, der blev vedtaget som en del af
optimeringspakken efter budgetforlig 2019, ikke længere vil være aktuelt.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-781

-1.130

-1.826

-1.826
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Fælles

Forslag nr.: BSK05b

Overskrift for forslag: Samarbejde med Flexfabrikken ophører
Hvilke borgere bliver berørt?
Borgere hvis arbejdsevne er afklaret med henblik på et lille fleksjob.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Herning Kommune har indgået et samarbejde med den socioøkonomiske virksomhed FlexFabrikken.
FlexFabrikken tilbyder ansættelse i egen, eller andre, virksomhed(er), og leverer fleksible
medarbejderløsninger inden for IT, salg, administration, marketing og i øvrigt forefaldende opgaver.
Samarbejdet med, og anvendelsen af, tilbuddet ophører. Ved at lade samarbejdet med Flexfabrikken ophøre
får borgerne ikke mulighed for at blive ansat på faktura ved FlexFabrikken.
Samarbejdsniveauets nuværende skala svarer til, at der kan afvikles to hold årligt. Hvert hold består af 10
pladser, til en stk. pris på 25.000 kr. pr. plads.
Med forslaget opgives samarbejdet med Flexfabrikken, som blev indgået med afsæt i en politisk beslutning i
2019.
Forslag BSK05a og BSK05b er gensidig udelukkende.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-500

-500

-500

-500
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Fælles

Forslag nr.: BSK06

Overskrift for forslag: Reduktion af muligheden for sparring ved psykiatrisk lægekonsulent
Hvilke borgere bliver berørt?
Sygemeldte borgere

Hvad betyder forslaget for borgeren?
Med forslaget vil der ske en reduktion rådgivernes mulighed for sparring med psykiatrisk lægekonsulent.
Borgere i målgruppen vil ikke opleve en forringelse af indsatsen, men vil kunne opleve længere
sagsbehandlingstider. Rådgiverne skal fremadrettet i et større omfang sparre med læger fra psykiatrien, hvor
borgeren er tilknyttet eller med borgerens egen praktiserende læge. Der er en risiko for at det kan medføre en
mindre stigning i antallet af special lægeerklæringer.
Forslaget betyder en reduktion i lægekonsulenttimer på 20 %.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-238

-318

-318

-318
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Fælles

Forslag nr.: BSK07

Overskrift for forslag: Ingen merudgiftsgodtgørelse ved deltagelse i tilbud
Hvilke borgere bliver berørt?
Kontant-, overgangsydelses- og uddannelseshjælpsmodtagere, personer i jobafklarings- og ressourceforløb,
selvforsørgende og unge under 18 år.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Med forslaget vil borgere i målgruppen, der deltager i tilbud (uddannelse, kurser, virksomhedspraktik og
nytteindsats) ikke længere kunne få merudgiftsgodtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud.
Godtgørelsen bruges som udgangspunkt til at dække borgerens udgifter til kørsel op til 24 kilometer samt evt.
arbejdstøj. Det er ikke en betingelse for at få godtgørelsen, at borgeren rent faktisk har ekstra udgifter
forbundet med deltagelse i tilbud.
Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter retningslinjer for, hvem der kan få merudgiftsgodtgørelsen og
størrelsen af denne ( dog maks. 1.000 kr. om måneden). Godtgørelsen er således ikke en ret.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-800

-1.600

-1.600

-1.600
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Jobcenteret

Forslag nr.: JOB01

Overskrift for forslag: Færre kurser til forsikrede ledige
Hvilke borgere bliver berørt?
Forsikrede ledige
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Forslaget betyder, at færre borgere i målgruppen vil kunne få tilbud hos eksterne leverandører. Det bevirker,
at der i mindre grad vil kunne gives individuelle tilbud målrettet borgerens behov, og at der er borgere, der
ikke kan få den opkvalificering, støtte og vejledning, der styrker borgeren i sin jobsøgning.
Med forslaget reduceres i køb af eksterne forløb for forsikrede ledige – især forløb, der understøtter og
kvalificerer borgerens jobsøgning samt understøtter at borgeren kommer i virksomhedspraktik hos
arbejdsgivere.
Forslaget betyder også, at der fremover kun bevilges fagspecifikke kurser af en vis beløbsstørrelse til
målgruppen, hvis der foreligger en jobgaranti efterfølgende. Det betyder, at der er borgere, der ikke kan få
den opkvalificering, som kan gøre borgeren bedre i stand til at matche arbejdsgivers behov – fx ved ønske
om brancheskift.
Forslaget vil betyde, at rammen for eksternt køb til forsikrede ledige bliver reduceret fra 5.802.000 kr
(forventet forbrug 2019) til 5.132.000 kr. svarende til ca. 12%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-670

-670

-670

-670
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Jobcenteret

Forslag nr.: JOB03

Overskrift for forslag: Reduktion i indsatsen for forsikrede ledige over 25 år
Hvilke borgere bliver berørt?
Forsikrede ledige over 25 år
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Med forslaget reduceres i den almindelige indsats for forsikrede ledige over 25 år, hvilket vil sige samtaler,
rådgivning og igansættelse af og opfølgning på kurser og praktikker. Det vil sige, at der bliver mindre tid til
indsatsen for den enkelte borger. Det vil også kunne betyde mindre service for den enkelte borgere og kan
blandt andet påvirke udbuddet af ledige tider til selvbooking og telefonisk rådgivning.
Forslaget betyder at antallet af rådgivere for målgruppen reduceres med 11%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-149

-446

-446

-446
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Jobcenteret

Forslag nr.: JOB05

Overskrift for forslag: Færre tilbud om kurser til ledige fleksjobbere
Hvilke borgere bliver berørt?
Ledige fleksjobbere (ledighedsydelsesmodtagere)
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Forslaget betyder, at borgere i målgruppen vil kunne få andre og mindre omfattende tilbud hos eksterne
leverandører end i dag. Det betyder, at der i mindre grad vil kunne gives individuelle tilbud målrettet
borgerens behov.
Med forslaget reduceres i køb af eksterne forløb for ledige fleksjobbere – især forløb, der understøtter og
kvalificerer borgerens jobsøgning samt understøtter at borgeren kommer i virksomhedspraktik hos
arbejdsgivere. Ledige skal efter en given periode i tilbud hos en ekstern leverandør. Det er varighed og
indholdet i disse tilbud, der vil blive reduceret med dette forslag.
Forslaget betyder, at rammen for eksterne køb for ledighedsydelsesmodtagere bliver reduceret fra 2.140.000
kr. (forventet forbrug 2019) til 2.000.000 kr. svarende til 7%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-140

-140

-140

-140
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Jobcenteret

Forslag nr.: JOB06

Overskrift for forslag: Færre administrative ressourcer i jobcenteret
Hvilke borgere bliver berørt?
Forsikrede ledige og ledige fleksjobbere
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Der vil blive skåret ned på administrative ressourcer i jobcenteret, hvilket vil betyde, at borgeren vil kunne
opleve længere sagsbehandlingstider og ventetid i telefonen og forringet service.
Antallet af administrative medarbejdere reduceres med 15%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-137

-412

-412

-412
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Jobcenteret

Forslag nr.: JOB07

Overskrift for forslag: Færre tilbud om kurser til jobparate kontanthjælpsmodtagere
Hvilke borgere bliver berørt?
Jobparate kontanthjælpsmodtagere
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Forslaget betyder, at færre borgere i målgruppen vil kunne få tilbud hos eksterne leverandører. Det betyder,
at der i mindre grad vil kunne gives individuelle tilbud målrettet borgerens behov, og at der er borgere, der
ikke kan få opkvalificering, støtte og vejledning, der styrker borgeren i sin jobsøgning.
Med forslaget reduceres i køb af eksterne forløb for jobparate kontanthjælpsmodtagere – især forløb, der
understøtter og kvalificerer borgerens jobsøgning samt understøtter at borgeren kommer i virksomhedspraktik
hos arbejdsgivere.
Med forslaget reduceres rammen for eksternt køb til målgruppen fra 1.596.000 kr. (forventet forbrug 2019) til
1.206.000 kr. svarende til 24%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-390

-390

-390

-390
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Social- og jobindsats

Forslag nr.: SOJ02

Overskrift for forslag: Mindre indsats til borgere i ressourceforløb
Hvilke borgere bliver berørt?
Borgere i ressourceforløb, der tidligere har modtaget uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ledighedsydelse.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Med forslaget nedlægges en job- og indsatskonsulent stilling, hvilket for borgeren indebærer:
•

Flere og længere perioder med reduceret kontakt til borger

•

Færre samtaler med borgeren

•

Færre virksomhedspraktikker i kombination med lønnede timer

Der vil blive nedlagt en job- og indsatskonsulent stilling. Forslaget vil betyde at opgaverne fordeles ud til
afdelingens ressourceforløbs sagsbehandlere og øvrige job- og indsatskonsulenter.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-145

-435

-435

-435
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Social- og jobindsats

Forslag nr.: SOJ03

Overskrift for forslag: Reduktion i eksterne køb af vejledning og opkvalificering
Hvilke borgere bliver berørt?
Samtlige målgrupper indenfor Social- og jobindsats, herunder aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og
borgere af anden etnisk herkomst end dansk og som er overgået til kontanthjælp efter integrationsperiodens
udløb m.fl.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Med forslaget reduceres i køb af eksterne forløb for samtlige målgrupper indenfor Social- og jobindsats. Det
betyder, at færre borgere i målgruppen vil kunne få disse tilbud hos eksterne leverandører og at der i mindre
grad vil kunne gives individuelle tilbud målrettet borgerens behov.
Med forslaget reduceres rammen for eksterne køb til målgruppen fra 2.281.238 kr. (forventet forbrug 2019) til
1.981.238 kr., svarende til 13,15 %

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-300

--300

-300

-300
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Social- og jobindsats

Forslag nr.: SOJ04

Overskrift for forslag: Reduceret sagsbehandlerkontakt for målgruppen i Social- og jobindsats
Hvilke borgere bliver berørt?
Aktivitetsparate borgere der modtager kontanthjælp, samt uddannelses- og aktivitetsparate borgere der
modtager uddannelseshjælp, borgere som er revalidender, førtidspensionister eller selvforsørgende.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Borgere i målgruppen vil få mindre kontakt med sagsbehandler og modtage færre samtaler. Forslaget
betyder, at der bliver mindre tid til indsatsen for den enkelte borger.
Med forslaget vil antallet af sagsbehandlere reduceres med 8%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-132

-395

-395

-395
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Social- og jobindsats

Forslag nr.: SOJ05

Overskrift for forslag: Reduceret virksomhedsrettet indsats og social indsats for målgruppen i Socialog jobindsats
Hvilke borgere bliver berørt?
Aktivitetsparate borgere der modtager kontanthjælp, samt uddannelses- og aktivitetsparate borgere der
modtager uddannelseshjælp, revalidender, førtidspensionister eller selvforsørgende.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Borgeren vil få reduceret mentorstøtte ved job- og indsatskonsulent. Borgeren vil få en reduceret støtte til
fastholdelse af behandlingsforløb, støtte til deltagelse i tilbud mv. og den kontinuerlige relation og mødet med
borgeren reduceres.
Forslaget vil påvirke virksomhedssamarbejdet med færre virksomhedspraktikker, lønnede timer og fleksjob.
Med forslaget vil antallet af job- og indsatskonsulenter reduceres med 7%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-424

-424

-424

-424
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Social- og jobindsats

Forslag nr.: SOJ06

Overskrift for forslag: Reduceret virksomhedsrettet indsats og social indsats for målgruppen i Socialog jobindsats
Hvilke borgere bliver berørt?
Aktivitetsparate borgere der modtager kontanthjælp, samt uddannelses- og aktivitetsparate borgere der
modtager uddannelseshjælp, revalidender, førtidspensionister eller selvforsørgende.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Borgeren vil få reduceret mentorstøtte ved job- og indsatskonsulent. Borgeren vil få en reduceret støtte til
fastholdelse af behandlingsforløb, støtte til deltagelse i tilbud mv. og den kontinuerlige relation og mødet med
borgeren reduceres.
Forslaget vil påvirke virksomhedssamarbejdet med færre virksomhedspraktikker, lønnede timer og fleksjob.
Med forslaget vil antallet af job- og indsatskonsulenter reduceres med 7%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-151

-453

-453

-453

Side 22 af 29

Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Social- og jobindsats

Forslag nr.: SOJ07

Overskrift for forslag: Reduceret sagsbehandlerkontakt for målgruppen i Social- og jobindsats
Hvilke borgere bliver berørt?
Aktivitetsparate borgere der modtager kontanthjælp, samt uddannelses- og aktivitetsparate borgere der
modtager uddannelseshjælp, borgere som er revalidender, førtidspensionister eller selvforsørgende.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Borgere i målgruppen vil få mindre kontakt med sagsbehandler og modtage færre samtaler. Forslaget
betyder, at der bliver mindre tid til indsatsen for den enkelte borger.
Med forslaget vil antallet af sagsbehandlere reduceres med 8%.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-110

-329

-329

-329
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Sygefravær- og jobfastholdelse

Side 24 af 29

Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Sygefravær og Jobfastholdelse

Forslag nr.: SYG01

Overskrift for forslag: Mindre administrativ support
Hvilke borgere bliver berørt?
Sygemeldte borgere.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Der vil blive reduceret i den adminstrative support til ledere og medarbejdere i Sygefravær og
Jobfastholdelse. Dette kan medføre længere sagsbehandlingstider for borgerne. Rådgivere,
tilbudsmedarbejdere og ledere skal varetage flere administrative opgaver selv. Den enkelte borger vil ikke
opleve en stor ændring.
Forslaget vil betyde, at det administrative personale vil blive reduceret med 25 %.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-110

-330

-330

-330
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Sygefravær og Jobfastholdelse

Forslag nr.: SYG03

Overskrift for forslag: Færre samtaler i ressourceforløb
Hvilke borgere bliver berørt?
Borgere i ressourceforløb, der tidligere har været i sygedagpenge- eller jobafklaringsforløb
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Med dette forslag vil borgere i målgruppen opleve færre samtaler med deres koordinerende sagsbehandler.
Det vil ikke længere være muligt at blive tilknyttet en rådgiver, der også er mentor. Nogle mentoraftaler skal
opsiges eller reduceres. Forslaget indebærer at optimeringsforslaget fra optimerings- og
investeringsprocessen i 2019 omhandlende koordinerende sagsbehandler og mentor i samme funktion vil
blive nedlagt. Der vil blive reduceret med en rådgiver og borgeren vil få flere kontaktpersoner eller ingen
mentor.
Forslaget betyder en reduktion på 14 % i antallet af borgerne i målgruppen, der kan få ekstern mentor.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-83

-250

-250

-250

Side 26 af 29

Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Sygefravær og Jobfastholdelse

Forslag nr.: SYG05

Overskrift for forslag: Færre borgere tilbydes coaching
Hvilke borgere bliver berørt?
Sygemeldte borgere.
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Fremadrettet vil færre borgere blive tilbudt coaching. Coaching anvendes til forebyggelse af sygefravær,
fastholdelse i arbejde og nyorientering imod arbejdsmarked.
Fremadrettet vil samtaler med borgere, der har en arbejdsgiver, hovedsageligt være med deres
fastholdelselsesrådgiver.
Forslaget betyder, at der reduceres i muligheden for at få coach samtaler.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-64

-193

-193

-193
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Sygefravær og Jobfastholdelse

Forslag nr.: SYG06

Overskrift for forslag: Færre arbejdspladsvurderinger af en ergoterapeut
Hvilke borgere bliver berørt?
Sygemeldte borgere, som har en arbejdsgiver
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Fremadrettet vil sygemeldte borgere blive tilbudt basal arbejdspladsindretning ved deres
fastholdelsesrådgiver eller jobkonsulent. Alle fastholdelsesrådgivere og jobkonsulenter vil blive oplært i basal
arbejdspladsindretning.
Der vil i et mindre omfang en tidligere blive tilbudt en arbejdspladsvurdering af en ergoterapeut eller
fysioterapeut. En arbejdspladsvurdering er en vurdering af, hvordan arbejdspladsen kan indrettes (herunder
behov for evt. hjælpemidler), således at medarbejderen fortsat kan fungere i jobbet. Jobcenteret tilbyder også
denne service.
Virksomhederne vil blive opfordret til at få vejledning fra de firmaer, hvor de køber kontorstole, stå-måtter o.l.
Forslaget betyder en reduktion på 40 % af det samlede antal ergoterapeut timer.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter

2020

2021

2022

2023

-123

-368

-368

-368
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Besparelsesforslag

Ansvarlig enhed: Sygefravær og Jobfastholdelse

Forslag nr.: SYG08

Overskrift for forslag: Nedlæggelse af kursus til nyorientering mod arbejdsmarkedet
Hvilke borgere bliver berørt?
Sygemeldte borgere
Hvad betyder forslaget for borgeren?
Der nedlægges et kursus for borgere, der har brug for at nyorientere sig mod arbejdsmarkedet, fordi de ikke
kan vende tilbage til deres tidligere arbejdsområde. Borgerne vil derfor ikke kunne tilbydes den nuværende
støtte til at orientere sig mod arbejdsmarkedet efter et sygdomsforløb.
Vejledningen vil i et vist omfang blive foretaget på anden vis af jobkonsulenterne.
Forslaget betyder, at der vil blive reduceret med 20 optrænende praktikker fra 120 til 80 løbende. Dette vil
betyde at jobkonsulenterne kan varetage vejledningen af borgere, der skal nyorientere sig mod
arbejdsmarkedet.

Økonomiske konsekvenser
(Driftsudgifter. Alle beløb i 1.000 kr., 2020-pl. - =besparelse; +=investering)

Ændring i driftsudgifter
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2023

-79

-236

-236

-236
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