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Baggrund
Stigende pres på tilgang til
ressourceforløb
Baggrunden for analysen er, at der er tale om en voksende målgruppe
for ressourceforløb, hvor der er et stort koordineringsbehov på tværs af
forvaltningerne. Det stigende pres skyldes:

Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på
ressourceforløb ved uændret tilkendelsespraksis
Antal borgere
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Politisk aftale i KK om, at flere borgere skal afklares og overgå fra
kontanthjælp til noget andet.
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Nye regler om kontanthjælpsloft og ændrede ferieregler kan øge
presset på at borgerne ønsker at komme i ressourceforløb.
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Bestand v. 5 års gns. Varighed
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Bestand v. 3 års gns. Varighed

2018

Behov for mere viden

2017

Alt efter længden på nye forløb forventes der 25-110 pct. flere i
målgruppen ved fuld indfasning.

2016
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2015

Ny satspuljeaftale har afsat midler til at få alle langvarige
kontanthjælpsmodtagere afklaret videre fra kontanthjælp.

2014

3.

Realiseret

Enhedspriser for målgrupper
kr. per helårsperson (budget 2017)
Kontanthjælpsmodtager
Ressourceforløbsborger

Service
4.789
6.859

Indsats
15.128
41.084
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Udgifter til københavnere i
ressourceforløb i 2014.
485 københavnere var i 2014 i ressourceforløb. Gruppen
havde udgifter til velfærdsydelser på i alt 76 mio. kr., hvoraf
79 pct. af udgifterne kunne henføres Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen og 17 pct. til Socialforvaltningen. 1
pct. kan henføres til SUF, 2 pct. til KFF og 1 pct. til BUF.
 Den gennemsnitlige udgift til borgere i ressourceforløb var
156.000 kr. i 2014.
Lidt under halvdelen har fået ydelser i SOF og med en
gennemsnitsudgift på 54.000 kr. Medianen er dog langt
lavere, og viser at der er nogle få borgere med et højt
udgiftsniveau.

Fordeling af udgifter til borgere i
ressourceforløb
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Kilde: Database for personhenførbare udgifter 2014
Ressourceforløb
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Analysemetode
Analysen er baseret på både en kvantitativ og en kvalitativ fase

Gennemgang af
stikprøve af sager

Drøftelser med
fagmedarbejdere
og chefer om
udfordringer og
løsninger

Udarbejdelse
af forslag til
ændringer og
beregning af
potentiale

Samkøring af data på
tværs af forvaltninger og
nationalt data
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Konklusioner

Mere sammenhængende forløb
Der er brug for mere koordinerede forløb, hvilket
kan ske ved at gøre det mere tydeligt at de
forskellige indsatser på tværs af forvaltninger er
en del af ressourceforløbet. Dette forventes at
give borgeren en bedre oplevelse af forløbet.

Identifikation af udfordringer
Fagmedarbejdere på tværs af BIF
og SOF er enige om, hvor
problemet er, og hvad der skal til.

Nye indsigter
Samkøring af data har givet nye
indsigter.

Effektiviseringspotentiale
En effekt af mere sammenhængende forløb vil være
et årligt effektiviseringspotentiale på 8 til 14 mio. kr.
ved at sammentænke indsatserne (frigivelse af
servicemåltal). Heraf er halvdelen
finansieringsbidrag (øget statsrefusion).
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Forslag til ændring (I)
Der arbejdes på mere integrerede forløb / mere samlede pakker for ressourceforløbene.

1. Mere koordineret indsats vil give en bedre oplevelse af forløbet for borgeren, og et
bedre møde med kommunen som helhed.
Bedre
forløb

2. Indsatsen vil i højere grad leve op til intentionerne i reformen af
Førtidspension/fleksjob, hvor der særligt var fokus på sammenhængende forløb.
3. Reducere ventetid på særligt SOF indsatser/ydelser, hvilket kan hjælpe til at
nedbringe varigheden af forløbene.
4. Sandsynligheden for delvist overlappende tilbud reduceres, hvilket både vil være til
gavn for borgeren og for kommunen

Forslag til ændring (II)
Der arbejdes på mere integrerede forløb / mere samlede pakker for ressourceforløbene.

1. Ved mere sammenhængende indsatser vil der være mulighed for i højere grad at gøre det
mere klart at de indsatser borgeren modtager er en del af ressourceforløbet, og skal
opfattes som en beskæftigelsesrettet indsats.
Mere
beskæftigelsesrettet

2. Ved større fokus på, at formålet med indsatsen i fx SOF og SUF er beskæftigelsesrettet
og en del af ressourceforløbet, vil det det forventeligt have en bedre effekt.

3. En konsekvens af forslaget er, at nogle indsatser i ressourceforløbet fremover bliver
finansieret af indsatsmidler i BIF og dermed rettelig bliver omfattet af de nuværende
finansieringsregler med statslig refusion.
4. I forbindelse med omlægningen, foreslås det, at både den interne og eksterne revision
inddrages for at sikre korrekt kontering af de koordinerede forløb.

Urealiseret potentiale ift. servicemåltal samt
finansieringsbidrag ved sammentænkning af indsatser
Beregning på data fra første halvår 2016
Total

Forbrug i dag

Effektiviseringsbidrag
til servicemåltal

Finansieringsbidrag

Medtages relevante
forløb startet lige før
og efter
ressourceforløbets
start, er det totale
potentiale:

I dag købes der
forløb i SOF og SUF
som en del af
ressourceforløbet for:

Potentialet, der kan
realiseres ved at
flytte midler fra
servicerammen hos
SOF og SUF til
indsatsmidler hos BIF
er derfor:

BIF modtager 50 pct.
refusion fra staten på
indsatsmidler.
Gevinstpotentialet er
derfor:

Ca. 5,5-8 mio. kr.

Ca. 1-1,5 mio. kr.

Ca. 4-7 mio. kr.

Ca. 2-3,5 mio. kr.

Beregningerne baserer sig udelukkende på effektiviserings- og finansieringsbidraget fra en højere andel
af beskæftigelsesrettede forløb, der varetages af SOF og SUF, hvilket retteligt bliver omfattet af de nuværende
finansieringsregler med statslig refusion. Der tages derfor ikke højde for, at mere koordinerede og effektive forløb kan
medvirke til kortere varighed af ressourceforløbene for den enkelte borger.
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