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Investeringsstrategien har følgende målgrupper



Sygedagpengemodtagere
Borgere i jobafklaringsforløb

Investeringen vil indeholde følgende indsatser
Indsatsen består i at ansætte to ekstra sagsbehandlere til sygedagpengeområdet. Den ekstra indsats
sigter på:
 En omorganisering af sygedagpengeområdet, herunder en specialisering i forhold til
jobafklaringsforløb for at sikre fokus på udvikling og progression.
 Fokus på tæt opfølgning, tidlig indsats og flow i sag.
 Øget fokus på indsats, der virker – dvs. samtaler og virksomhedsrettede tilbud.
 En total gennemgang alle lange sagsforløb og udarbejdelse af retningslinjer og niveau for sager,
der skal overgå til jobafklaringsforløb.
 Udarbejdelse af retningslinjer og sagsgangsbeskrivelser i forhold til forlængelser.
 Justering af jobcentertilbud i VitaPark og udvidelse af kapaciteten i tilbuddene.
 Øget ledelsestilsyn udover den individuelle opfølgning hver måned.

Bagrund for indsatsen





Baggrunden for investeringen er, at kommunen i 2015 havde et højt antal sygedagpengesager og
et højt antal sager over 52 uger. Det betød, at kommunens sagsbehandlere havde mange sager og
derfor ikke den fornødne tid til at lave en tæt opfølgning i alle sager. Medio 2015 igangsatte
kommunen derfor den første investering med ansættelse af to eksterne konsulenter til at håndtere
40 sager over 52 uger, og ansættelse af to ekstra sagsbehandlere ultimo 2015.
I løbet af 2016 faldt antallet af sager og antallet af langvarige sager markant, og de gode
resultater betød, at investeringen måtte videreføres.
Derfor godkendtes en ny investering på to sagsbehandlere i 2017 og 2018.

Investeringsomfang
Omfanget af investeringen er udgifterne til sagsbehandlere - 850.000 kr. i 2017 og 850.000 kr. i 2018.
Investeringen løber i 2017 og 2018 med ønske om at gøre investeringen permanent fra og med budgetår
2019. I den forbindelse arbejder kommunen ligeledes med at gøre en projektstilling permanent indenfor
fastholdelsesindsatsen på sygedagpengeområdet.
Forventet effekt
Den forventede effekt af investeringen i 2016 var en besparelse på minimum 5,3 mio. kr. Investeringen i
2017 og 2018 er lavet med argument om, at budgettet ville skulle stige med minimum samme beløb, hvis
ikke kommunen investerede i de ekstra ressourcer.

