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Tak for din henvendelse af 11. september 2018, hvor du har stillet
spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om de økonomiske konsekvenser af budgetaftalen for sagsstammer.
Spørgsmål
1. Hvad koster det at implementere alle taskforcens anbefalinger på
føp-fleks området - fratrukket det beløb, som indgår i BR-flertallets
budgetaftale?
Konkret: hvor meget koster det at få sagsstammerne ned på niveau
med Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger?
2. Hvor store bliver sagsstammerne - fordelt på de forskellige områder
- når BR-flertallets budgetaftale bliver implementeret? Vi vil gerne
have en tabel, der også viser hvordan den midlertidige statslige finansiering spiller ind på sagsstammernes størrelse.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Ad 1: Taskforcen for førtidspension og fleksjob har, baseret på deres
undersøgelse af behandling af sager om ressourceforløb, fleksjob og
førtidspension, fremsat en række anbefalinger med det formål at skabe
hurtigere afklaring af arbejdsevnen for borgere med disse sager 1.
Jf. ’Anbefaling 2’ kan et af midlerne for at skabe bedre betingelser for
hurtig afklaring af arbejdsevnen være, at: ”Antallet af sager per medarbejder bør sættes ned, så der skabes rum til bedre opfølgning i sagerne og større mulighed for at foretage løbende socialfaglige vurderinger af sagerne.”
Rapporten fremsætter ikke specifikke anbefalinger vedrørende størrelsen på sagsstammer. For så vidt angår spørgsmålet om, hvad det koster at komme ned på Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger,
henvises til svaret på spørgsmål 2.
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Ad 2: Forvaltningen kan ikke besvare spørgsmålet, da ikke alle midler
er fordelt på målgrupper. Budgetforligspartierne i BIU skal først i efteråret 2019 beslutte, hvordan de ikkemålgruppespecifikke midler skal
fordeles på tværs af målgrupper.

Med venlig hilsen
Michael Baunsgaard Schreiber
Kst. adm. direktør
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