Notat

Budgetspørgsmål 29 til budget 2019 – Samlet gevinst ved flytning fra passiv til ordinær beskæftigelse

Dato: 13. september 2018
Sags nr.: 00.30.04-S00-29-18
Sagsbehandler: AGGG

Spørgsmål:
Hvad vil den samlede gevinst være ved at flytte én borger fra passiv forsørgelse
til ordinær beskæftigelse?
Der ønskes skønsmæssige beregninger ud fra scenarier der knytter sig til forskellige ledighedsgrupper fx uddannelsesparate unge under 30 år, langtidsledige osv.
Svar:
Samlet gevinst forstås her som besparelser som følge af manglende udbetalinger i ydelser til en person, som går i arbejde, ordinær uddannelse eller ikke længere ønsker at modtage ydelser.
Kommunen udbetaler ydelsen til uddannelseshjælp, men får dækket dele af udgifterne ved statslig refusion. Størrelsen på refusionen afhænger af, hvor længe
borgeren samlet set har været på ydelser.

Uddannelseshjælp
Korttidsledige (1-4 uger)
Korttidsledige (5-26 uger)
Langtidsledige (27-52 uger)
Langtidsledige (Over 52 uger)

Nettoudgift pr. måned 1. halvår 2018
787
3.021
4.696
7.353

I tabellen nedenunder ses eksempel på hvad en borger samlet har kostet i ydelsesudgift for kommunen, afhængig af hvor længe borgeren har været ledig. Udgiften vil stige til ca. det dobbelte i gennemsnit for hver 6. måned der går, inden
borgeren f.eks. kommer i uddannelse.

Borger på uddannelseshjælp
6 måneder
12 måneder
18 måneder
24 måneder

Samlet nettoudgift for perioden
15.892
44.068
88.186
132.304

Når det handler om dagpengemodtagere udbetales ydelserne i a-kasser og
kommunen er medfinansierende med forskellige procentsatser alt efter længden, som borgeren er på ydelser.

SEKRETARIAT FOR POLITIK & LEDELSE

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 2
2620 Albertslund
www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68

Notat: Budgetspørgsmål 29 til budget 2019 – Samlet gevinst ved flytning fra passiv til ordinær beskæftigelse

A-dagpenge
Korttidsledige (1-4 uger)
Korttidsledige (5-26 uger)
Langtidsledige (27-52 uger)
Langtidsledige (Over 52 uger)

Nettoudgift pr. måned 1. halvår 2018
1.455
6.989
8.738
10.682

I tabellen nedenunder ses eksempel på hvad en borger samlet har kostet i ydelsesudgift for kommunen, afhængig af hvor længe borgeren har været ledig. Udgiften vil stige lidt under det dobbelte i gennemsnit for hver 6. måned der går, inden borgeren kommer i beskæftigelse.

Borger på A-dagpenge
6 måneder
12 måneder
18 måneder
24 måneder

Samlet nettoudgift for perioden
36.400
88.828
152.920
217.012

På tilsvarende vis får kommunen refusion og er medfinansierende på alle de
øvrige overførselsindkomster, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse,
revalidering, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, førtidspension osv.
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