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Udvalgsaftale 2019

Udvalgsaftale for Arbejdsmarkedsudvalget
Udvalgsaftalen er indgået mellem Arbejdsmarkedsudvalget og afdelingschefen for bevilling 61
Arbejdsmarked – service, bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale
overførsler og bevilling 69 Arbejdsmarked – institutioner. Aftalen er et-årig, men kan indeholde
flerårige mål.
Udvalgsaftalens mål baseres på byrådets strategiske målsætninger:
Målsætning:
 Fortsat befolkningstilvækst
 Fokus på velfærdsområdet
 Vækst i beskæftigelse og uddannelse
 Fortsat fokus på Natur og Miljø
 Robust økonomi
Herudover vil FNs verdensmål indgå som input, når politikker udarbejdes.
Byrådets Værdimarkører:





Samspil med omverdenen (borgere, organisationer og erhvervsliv – inddragelse og
samarbejde)
Samspil på tværs i kommunen (dialog og imødekommenhed)
Fokus på de mest sårbare (generel lighed f.eks. i uddannelse og sundhed, mod til at
prøve nye veje/innovativ velfærd)
Faglighed og evidens (medarbejderinddragelse/viden i arbejdstilrettelæggelse)

Mål
Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: bevilling 61 Arbejdsmarked – service,
bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling
69 Arbejdsmarked – institutioner, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets
strategiske målsætninger.
Tværgående mål
Fælles mål med Børne- og ungeudvalget vedrørende bevilling 61 Arbejdsmarked – service,
bevilling 66 Arbejdsmarked – overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling
69 Arbejdsmarked – institutioner
Mål
Flere unge vælger en
erhvervsuddannelse

Handlinger
Skoleafdelingen og
Beskæftigelsesafdelingen vil
gennem styrket samarbejde
arbejde på at opnå målet ved
at:




Udskolingen kvalificerer
elevernes valg af
ungdomsuddannelser
igennem specialisering af
udskolingens fagrække.
Undervisningen i
udskolingen bliver mere

Succeskriterium
Mindst 25 pct. af kommunens
afgangselever skal vælge en
erhvervsuddannelse direkte
efter 9. eller 10. klasse i 2020.
Andelen skal op på mindst 30
pct. i 2025.
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anvendelsesorienteret og
erhvervsrettet, bl.a. ved at
grundskolerne kan tilbyde
eleverne et mere varieret
og praktisk orienteret
udskolingsforløb med forløb
på lokale virksomheder.
Styrke
uddannelsesvejledningen
om erhvervsuddannelserne
Øge synliggørelsen af
karriereveje inden for de
erhvervsfaglige områder.
Forankre den politisk
vedtagne strategi for
uddannelse til flere udsatte
unge, som bl.a. har fokus
på at skabe gode overgange
mellem grundskole og
tværfaglig indsats for de
mest udsatte unge.
Styrke indsatsen omkring
erhvervsvejledning for børn
og unge i skolen.

Fælles mål med Børne- og Ungeudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget
vedrørende bevilling 61 Arbejdsmarked – service, bevilling 66 Arbejdsmarked –
overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 69 Arbejdsmarked –
institutioner
Mål
Udsatte unge* tilbydes en tidlig
og fremskudt indsats, således
at deres udfordringer ikke
vokser sig større

Handlinger
Udvikling og etablering af et
åbent rådgivningstilbud i
samskabelse med unge og
frivillige foreninger.

Succeskriterium
Åbent rådgivningstilbud er sat i
drift og der er udført en
evaluering af de unges
oplevelse heraf.

*Med udsatte unge menes, de
unge der har brug for hjælp
eller en særlig indsats. Bl.a. ift.
mental sundhed, ledighed,
misbrug, psykisk sygdom og
manglende uddannelse.

Udvikling af effektiv indsats
mod ufrivillig ensomhed i
udsatte grupper (blandt unge
og ældre) i samarbejde med
regionale og nationale
samarbejdspartnere.

Rådgivningstilbuddet har
bidraget til at de unge, der
benytter tilbuddet, har bedre
trivsel.

Udsatte unge, med flere
kontaktpunkter i kommunen,
oplever en enkel indgang og en
koordineret indsats

Der implementeres en fælles
samarbejdsmodel, som
omfatter:
 Forenkling af de unges
indgang til kommunen
 Koordinering af de
komplekse sager, der går
på tværs af kommunens
afdelinger

At der er udviklet og søsat
indsatser mod ufrivillig
ensomhed blandt unge.
Der er sket en nedgang i
antallet af ufrivilligt ensomme
unge.
Samarbejdsmodellen er søsat i
2019 og der er udført en
evaluering af de unges
oplevelse heraf.
De unge oplever en enkel
indgang og giver udtryk for, at
de har sammenhængende og
koordinerede indsatser
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Fælles mål for bevilling 61 Arbejdsmarked – service, bevilling 66 Arbejdsmarked –
overførselsudgifter, bevilling 67 Sociale overførsler og bevilling 69 Arbejdsmarked –
institutioner
Mål
Flere borgere skal i hel eller
delvis selvforsørgelse

Handlinger
Videreudvikle og forankre
effektfulde investeringer på de
enkelte målgruppeområder
Videreudvikle evidensbaseret
beskæftigelsesfaglighed og
metodeanvendelse

Succeskriterium
Samlet set skal maksimalt
9.342 årspersoner modtage
offentlig forsørgelse.
I 2017 modtog 9.393
årspersoner offentlig
forsørgelse.
Antallet af ledige årspersoner
skal maksimalt være 3.424.
I 2017 var der 3.766 ledige
årspersoner.
Antallet af sygemeldte
årspersoner skal maksimalt
være 1.570.
I 2017 var der 1.587
sygemeldte årspersoner.
Antallet af førtidspensionister
skal maksimalt være 2.678.
I 2017 var der 2.696
førtidspensionister.
Antallet af årspersoner i
fleksjob skal mindst være
1.670.
I 2017 var der 1.344
årspersoner i fleksjob.

Samskabelsen med borgere og
virksomheder skal intensiveres,
så de oplever størst mulig
værdi af
beskæftigelsesindsatsen

Den tidlige og fremskudte
beskæftigelsesindsats skal
udvikles

Tættere dialog og opfølgning
med virksomheder om deres
rekrutteringsbehov
Videreudvikling af
samskabelseskompetencer og praksis i samarbejdet med
borgere og virksomheder.
Udbygge fremskudt og
sammenhængende
beskæftigelsesindsats for unge,
herunder unge under 15 år

Borgere og virksomheders
oplevelse af værdien af
beskæftigelsesindsatsen skal
være stigende fra udgangen af
2018 til udgangen af 2019.

Der er udviklet og iværksat
indsatser mhp forebyggelse og
styrkelse af den tidlige indsats.

Udbygge de udgående/tidlige
indsatser målrettet
virksomheder og medarbejdere
for at fastholde medarbejdere
og forebygge sygemelding

Antallet af nysygemeldte
borgere falder fra 2018 til
2019.

Fremrykket indsats med
målrettet opkvalificering og
virksomhedsrettede indsatser

Antallet af langtidsledige
borgere falder fra 2018 til
2019.

Udvalgsaftale 2019

som praktikforløb mv. for at
forebygge langtidsledighed

Udsatte ledige* skal tilbydes en
indsats med virksomhedsrettet
fokus
*aktivitetsparate kontant- og
uddannelseshjælps-modtagere,
borgere i ressourceforløb og
modtagere af ledighedsydelse.

Efterværn og fastholdelse af
borgere i job eller uddannelse
skal styrkes

Udvikle nye muligheder for
vejledning om opkvalificering
og brancheskift til
ansatte/opsagte medarbejdere
Styrke dialog med
virksomheder for at fremme
flere ordinære job og fleksjob
på få timer

Der er udviklet og iværksat
indsatser mhp at udsatte ledige
tilbydes en virksomhedsrettet
indsats.

Anvendelse af kombinerede
forløb med praktik og ordinære
timer

En større andel af
virksomhedspraktikforløb fører
til job i 2019 end i 2018.

Styrke den tværfaglige og
koordinerede indsats med
fælles mål om beskæftigelse på
tværs af samarbejdsparterne
omkring borgeren

Der er indgået konkrete aftaler
med samarbejdspartnere om en
fælles, tværgående indsats.

Styrket anvendelse af
hjælpemidler, personlig
assistance o.l.
Udvikle støtte til borgerne i
overgangssituationer, f.eks.
ved overgang til uddannelse og
job
Styrket opfølgning med fokus
på fastholdelse og progression
for borgere i indsats, praktik,
løntilskud og job
Videreudvikling af samarbejdet
om
fastholdelsesmentorindsatsen
på uddannelsesinstitutionerne

Der er udviklet og iværksat
indsatser mhp at styrke
efterværn og fastholdelse i job
og uddannelse.
Færre borgere falder tilbage i
offentlig forsørgelse i 2019 end
i 2018.
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1. Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
Følgende afsnit har til formål:



at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

1.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2019 prisniveau
Beboelse
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
Produktionsskoler
Forebyggende foranstaltninger
for børn og unge
Løn til forsikrede ledige og
personer under den særlige
uddannelsesordning, den
midlertidige
arbejdsmarkedsydelsesordning
eller med ret til kontantydelse
ansat i kommuner
Servicejob
Øvrige sociale formål
Tjenestemandspension
I alt

Budget
2019
124
11.084

Overslag
2020
124
11.084

Overslag
2021
124
11.084

Overslag
2022
124
11.084

6.673
0

6.673
0

6.673
0

6.673
0

0

0

0

0

-490
2.263
80
19.734

-490
2.263
80
19.734

-490
1.920
80
19.391

-490
1.920
80
19.391

1.b Aktuelle udfordringer
Beskæftigelsesafdelingen arbejder videre med strategien for uddannelse til unge. Strategien
beskriver anbefalinger til, hvordan Beskæftigelsesafdelingen kan byde ind på fortsat udvikling
af indsatsen for de udsatte unge. Det skal ske i tæt samarbejde med de mange
samarbejdsparter, som viser stor interesse og vilje til også at investere ressourcer og energi i
at opnå ambitionen.
Strategien er indarbejdet i både de fastsatte bevillingsmål og i budgetforudsætningerne. Det
seneste initiativ har udvidet fastholdelsesindsatsen for unge i ungdomsuddannelse, indsatsen
dækker nu også de gymnasiale uddannelser, således at alle ungdomsuddannelserne nu er
omfattet af indsatsen.
Servicejob er under udfasning, dette betyder at tilskuddet bliver reduceret i takt med at
medarbejderne stopper i ordningen. Udgiften til medarbejderne er registreret på den bevilling,
hvor de er ansat. I 2019 vil 3 medarbejdere være ophørt, og funktionen mangler aktuelt 300
t.kr.
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2. Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Følgende afsnit har til formål:



at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2019 prisniveau
Erhvervsgrunduddannelser
Introduktionsprogram og
introduktionsforløb mv.
Dagpenge til forsikrede
ledige dagpengemodtagere
Løntilskud mv. til personer i
fleksjob og personer i
løntilskudsstillinger i
målgruppe § 2 nr. 6 jf. lov
om en aktiv
beskæftigelsesindsats
(tidligere skånejob)
Ressourceforløbsydelse og
jobafklaringsforløb
Driftsudgifter til den
kommunale
beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesindsats for
forsikrede ledige
Seniorjob for personer over
55 år
Beskæftigelsesordninger
I alt

Budget
2019
5.898
2.916

Overslag
2020
5.898
2.916

Overslag
2021
5.898
2.916

Overslag
2022
5.898
2.916

0

0

0

0

0

0

0

0

9.113

9.791

10.468

11.145

74.993

74.993

74.993

74.993

11.161

11.161

11.161

11.161

0

0

0

0

2.037
106.118

2.037
106.796

2.037
107.473

2.037
108.150

2.b Aktuelle udfordringer
Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt en ændret bevillingsstruktur, som betyder, at de
følgende funktioner flyttes til bevilling 67 ’Sociale overførsler’ fra budget 2019:




05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i
målgruppen §2 nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

Justeringen vil samle alle overførselsindkomsterne til borgere på en bevilling og det vil være
lettere at se den samlede udvikling i overførselsudgifterne. Bevilling 66 Arbejdsmarked –
overførsler indeholder herefter primært de indsatser der iværksættes for at hjælpe borgerne
tættere på arbejdsmarkedet.
Regeringen har indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke, og en
væsentlig del af finansieringen stammer fra en refusionsomlægning af den aktive
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beskæftigelsesindsats, hvor refusionen vil bortfalde og i stedet blive kompenseret via
budgetgarantien. Selvom der ikke er fremsat og vedtaget et lovforslag, som udmønter aftalen,
har regeringen og KL indregnet konsekvenserne i økonomiaftalen. Vi har derfor indregnet
konsekvenserne af omlægningen i budgetforslaget
Overførselsudgifterne er omfattet af statens finansieringsordninger, som kompenserer alle
kommuner under et. Mer/mindreforbrug som kan tilskrives nationale tendenser vil udløse en
regulering af bloktilskuddet.
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3. Bevilling 67 Sociale overførsler
Følgende afsnit har til formål:



at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2019 prisniveau
Kontanthjælp til udlændinge
omfattet af
integrationsprogrammet og
integrationsydelse
Repatriering
Førtidspension tilkendt efter
1. juli 2014
Personlige tillæg mv.
Førtidspension tilkendt før 1.
juli 2014
Sygedagpenge
Sociale formål
Kontant- og
uddannelseshjælp
Kontanthjælp vedrørende
visse grupper af flygtninge
Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering
Boligsikring - kommunal
medfinansiering
Dagpenge til forsikrede
ledige dagpengemodtagere
Revalidering
Løntilskud mv. til personer i
fleksjob og personer i
løntilskudsstillinger i
målgruppe § 2 nr. 6 jf. lov
om en aktiv
beskæftigelsesindsats
(tidligere skånejob)
Ressourceforløb og
jobafklaringsforløb
Ledighedsydelse
Seniorjob for personer over
55 år
I alt

Budget
2019
24.386

Overslag
2020
24.386

Overslag
2021
24.386

Overslag
2022
24.386

0
119.102

0
137.822

0
156.542

0
175.262

9.466
219.818

9.466
210.026

9.466
200.234

9.466
190.442

133.485
4.385
135.743

131.301
4.385
135.743

131.301
4.385
135.743

131.301
4.385
135.743

0

0

0

0

41.310

41.310

41.310

41.310

39.119

39.971

40.822

41.674

130.344

130.344

130.344

130.344

25.161
147.010

25.161
152.187

25.161
157.364

25.161
162.541

82.774

88.474

94.174

99.874

45.767
14.178

45.767
14.178

45.767
14.178

45.767
14.178

1.172.048

1.190.521

1.211.177

1.231.834
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2.b Aktuelle udfordringer
Siden 2015 har beskæftigelsesafdelingen arbejdet med forskellige investeringsprojekter, hvor
fokus primært har været på modtagere af de jobrettede ydelser1. Investeringsprojekterne skal,
via en øget målrettet indsats på enten beskæftigelsesindsatsen eller en administrativ
opnormering, hjælpe flere borgere i job eller uddannelse.
Vi har løbende reduceret i antallet af årspersoner på de jobrettede ydelser og denne tendens
fortsætter i budget 2019, hvor vi forventer at reducere det samlede antal årspersoner med
277. Samtidig ser vi en øget tilgang til de mere permanente forsørgelsesområder2, hvor vi har
budgetteret med en stigning på i alt 255 årspersoner. Hovedparten af stigning er i
fleksjobvisiterede, hvor borgerne fortsat er tilknyttet arbejdsmarkedet og udnytter deres
restarbejdsevne. Når vi sammenligner Silkeborg Kommune med klyngen, er der en
gennemgående tendens, hvor der ses en stigning i andelen af borgere på offentlig forsørgelse,
som er visiteret til de mere permanente ydelser.
I foråret 2017 var der markant tilgang af borgere på sygedagpenge, tendensen er fortsat
gennem resten af 2017 og i 1. kvartal 2018. Det betyder, at antallet af borgere på
sygedagpenge er noget større end forventet ved budgetlægningen i 2018. En del af
forklaringen skyldes at beskæftigelsen er steget generelt, og når der er flere aktive på
arbejdsmarkedet vil der også blive flere sygemeldte. Der har særligt været en stigning i
antallet af fleksjobansatte, hvor den gennemsnitlige andel sygemeldte er højere. Vi arbejder
løbende på at finde årsagsforklaringer, for at kunne iværksætte de rette korrigerende
handlinger.
Overførselsudgifterne er omfattet af statens finansieringsordninger, som kompenserer alle
kommuner under et. Mer/mindreforbrug som kan tilskrives nationale tendenser vil udløse en
regulering af bloktilskuddet.

De jobrettede ydelser omfatter forsikrede ledige, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge,
jobafklaring og revalidering
2
Permanente forsørgelsesområdet omfatter fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb og førtidspension.
1
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4. Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner
Følgende afsnit har til formål:



at synliggøre fokusområder inden for fagområdet.
at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal
ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2.a Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger
om økonomiske baggrundsvariable, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen.
Netto
1.000 kr. i 2019 prisniveau
Driftsudgifter til den
kommunale
beskæftigelsesindsats
I alt

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

0

0

0

0

0

0

0

0

2.b Aktuelle udfordringer
Beskæftigelsesafdelingen har foretaget en større omorganisering. Formålet med den nye
struktur er at skabe bedre rammer for, at borgere, virksomheder og samarbejdspartnere
oplever en mere enkel, sammenhængende og faglig kvalificeret beskæftigelsesindsats. Et af
elementerne i den nye struktur er at skabe en tættere sammenhæng mellem sagsbehandler og
udfører, for at give de enkelte organisatoriske enheder mulighed for hurtigt og fleksibelt at
kunne indrette tilbudsviften efter de ledige og sygemeldtes behov.
Der er en aktuel udfordring i at få revurderet den nuværende tilbudsvifte og få lavet et smidigt
og fleksibelt fagligt og økonomisk set up, som sikrer at de enkelte tilbud leverer en høj kvalitet
og god beskæftigelseseffekt til konkurrencedygtige priser.

Opfølgning på mål og budget
Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og
målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og
oktober. Der kan derudover forekomme ad-hoc opfølgninger efter behov.
Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger,
ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede
mål og budgettet.
Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således årets budget
overholdes.

2 Drøftelse af budget 2019
2.2 - Bilag: 61-2 Budgetforudsætninger
DokumentID: 7222217

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 61 Arbejdsmarked - service
00.25.11 Beboelse
1.000 kr.
Budget
2019-priser
2018
Netto

125

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

124

124

124

124

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

Midlertidig boligplacering af flygtninge

Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.
Rammebeløbet er ikke reguleret i takt med at vi har modtaget flere flygtninge. Budgettet
svarer til udgiften for to boliger. Merforbruget er tidligere blevet kompenseret via særlige
flygtningetilskud.
Der vil i 2019 være 3 lejeboliger, samt det tidligere Grauballelund, som består af små boliger,
som primært passer til enlige flygtninge, hvor der kan bo op til 8 personer.
I forbindelse med at flygtningekvoterne er reduceret i både 2017 og 2018, har vi tilpasset
kapaciteten bedst muligt ved at opsige en række andre boliger. Vi har p.t. 6 lejeboliger, hvoraf
3 vil blive opsagt i løbet af 2018. Behovet for boliger følges tæt og reguleres løbende.

03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

11.360

11.084

11.084

Overslag
2021

Overslag
2022

11.084

11.084

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Vejledningen skal opsøge alle unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en
tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation med henblik
på hurtigt at få iværksat en godkendt aktivitet.
Den primære vejledning til unge i alderen 16 til 25 år med bopæl i kommunen rettes mod de
sårbare unge, der ikke er i færd med eller ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.
UU indgår i opgaven med unge under 30 år. UU varetager opgaver i forbindelse med bl.a.
rehabiliteringsmøder (tilkendelse af førtidspension og ressourceydelse), ressourceforløb,
modtagelsen af unge der søger uddannelseshjælp, visitationssamtaler, korridoren, visitationen
til KUU, EGU og STU. UU etablerer bl.a. sammen med Uddannelseshjælp indsatser, der hjælper
udsatte unge videre mod en ungdomsuddannelse og spiller en koordinerende rolle ift.
samarbejde og udvikling i Garantiskolen.
Der er budgetteret med udgifter til personale, elever og ungeaktiviteter, herunder udførelse af
udvidede vejledningsordninger jævnfør lovgivningen vedrørende UU-virksomheden.
Som en del af budgetaftalen for 2016 er der afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til gratis
psykologhjælp til unge under 25 år, som supplerer den gratis psykologhjælp som
ungdomsuddannelserne tilbyder under garantiskoleordningen. Puljen målrettes unge i UU-regi,
som vurderes at have brug for psykologhjælp, og hvor hjælpen kan understøtte og målrette de
foranstaltninger, der skal hjælpe den unge videre i enten uddannelse eller beskæftigelse.
Ordningen evalueres med udgangen af 2018.
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I forbindelse med investeringsprojektet omkring unge, der startede i august 2016, blev UU
tilført 125 t.kr. til øgede aktiviteter. Det er besluttet, beløbet i 2019 omprioriteres til
medfinansiering af øget en mentorindsats i forbindelse med ”fastholdelsesordningen”.

03.30.44 Produktionsskoler
1.000 kr.
Budget
Budget
2019-priser
2018
2019
Netto

6.741

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

6.673

6.673

6.673

6.673

På denne funktion afholdes udgifter til:

Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler.
For hver produktionsskoledeltager, der udløser statstilskud, betaler elevens
hjemstedskommune et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den
kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i
kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelser nr.
688 af 22. juni 2012.
Silkeborg Kommune forventer at skulle betale for i alt:
Årspersoner
Elever under 18 år
Elever over 18 år

47
71

Takst pr. år
Kr.
36.557
62.956

Budget
(1.000 kr.)
1.718
4.470

Der budgetteres endvidere med grundtilskud til produktionsskoler med 0,5 mio. kr.
Der er fremsat et lovforslag, som vil samle EGU, kombineret ungdomsuddannelse og
produktionsskoletilbud i en ny samlet forberedende grunduddannelse (FGU). Loven forventes
at træde i kraft den 1. august 2019. Reformen forventes at medføre øgede kommunale
udgifter. Kommunernes merudgifter forventes kompenseret via bloktilskuddet. Da lovgivningen
endnu ikke er vedtaget, er konsekvenserne ikke indregnet i budgetforslaget.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
Netto

42

0

0

Overslag
2022

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Integrationsvejlederfunktionen (familiekonsulenter) i Integrationsafdelingen
Udgifterne er primært løn- og personaleudgifter og udgifter til tolkebistand.
I henhold til Servicelovens § 11, stk. 3 kan ydes støtte til flygtningefamilier i de første 3 år
efter datoen for forældrenes opholdstilladelse.
Efter Servicelovens §181, stk. 2 kan der hjemtages 100% refusion af udgifterne.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige
uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret
til kontantydelse
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ansat i kommuner
1.000 kr.
Budget
2019-priser
2018
Netto

1

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

Løn og løntilskud til forsikrede ledige
Når en forsikret ledig ansættes i et kommunalt løntilskud, vil kommune modtage et tilskud på
116,18 kr. pr. time. Den ledige modtager lidt højere løn end tilskuddet, forskellen mellem
lønnen og løntilskuddet afholdes af ansættelsesstedet. Indtægter og udgifter på funktionen vil
derfor balancere.
Der er i budgettet for 2019 indregnet løn og løntilskud til 2 årspersoner.

05.68.96 Servicejob
1.000 kr.
Budget
2019-priser
2018
Netto

-495

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

-490

-490

-490

-490

På denne funktion afholdes indtægter til:

Ansættelse af personer i servicejob.
Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse
med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002.
Servicejob, der er bevilget før den 1. april 2002, fortsætter uændret, indtil
ansættelsesforholdet ophører.
Vi forventer at der i 2019 vil være ca. 1,8 helårspersoner i kommunale servicejob.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
Netto

1.513

2.263

2.263

1.920

Overslag
2022
1.920

På denne funktion afholdes udgifter til:

Mentorordning

Fastholdelseskonsulenter
I 2014 blev der iværksat en mentorordning for unge på Teknisk Skole og Handelsskolen i
Silkeborg som skal hjælpe med at fastholde unge i risiko for at falde ud af uddannelsen. I 2016
blev der godkendt et investeringsprojekt omkring unge, hvor et af elementerne var at udvide
mentorordningen til også at omfatte Social- og Sundhedsskolen og Produktionshøjskolen.
I 2018 udvides ordningen yderligere med 2 fastholdelsesmentorer, som skal arbejde med at
fastholde elever på gymnasieuddannelserne.
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06.52.72 Tjenestemandspension
1.000 kr.
Budget
Budget
2019-priser
2018
2019
Netto

0

80

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

80

80

80

På denne funktion afholdes udgifter til:

Tjenestemandspension til tidligere ansatte medarbejdere i
Ungdommens Uddannelsesvejledning (”Den lukkede lærergruppe”)
Tjenestemandspension udbetales til pensionerede tjenestemandsansatte medarbejdere, hvor
en andel af udgiften afholdes af den bevilling, som medarbejderen tidligere har været ansat
på. Udgiften har tidligere været dækket af UU’s budget, men er nu flyttet denne funktion, hvor
udgiften også afholdes.

2 Drøftelse af budget 2019
2.3 - Bilag: 61-3 ændringsskema
DokumentID: 7222221

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022
Udvalg:

Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. i 2019-prisniveau

Bevilling: 61 Arbejdsmarked - service
Budget
2018
Nettobevilling i budget 2018

2019

2020

2021

2022

19.287

Ændringer i forhold til budget 2018
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Der ompriorireres 125.000 kr. fra UU’s ”ungeinvestering” til medfinansiering af øget
mentorindsats i forbindelse med
”fastholdelseskonsulentordningen”
UU har årligt en udgift til dækning af
tjenestemandspension for den lukkede
lærergruppe. Beløbet flyttes til rette funktion.
Diverse justeringer - herunder generel 1%
besparelse

-125

-125

-80

-80

-80

-80

-71

-71

-71

-71

-68

-68

-68

-68

-42

-42

-42

-42

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige
sociale formål
Nettoudgift i forbindelse med finansiering af
udvidelse af "fastholdelsesmentor-ordningen":
Overført fra UU, funktion 03.22.14
Overført fra bevilling 66, funktion 05.68.90
Ophør af investeringsprojekt omkring unge fastholdelsesmentor
Diverse justeringer - herunder generel 1%
besparelse

125
640

125
640

640
-343

640
-343

-15

-15

-15

-15

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige
sociale formål
UU har årligt en udgift til dækning af
tjenestemandspension for den lukkede
lærergruppe. Beløbet flyttes til rette funktion.

80

80

80

80

3

3

3

3

447

447

104

104

19.734

19.734

19.391

19.391

03.30.44 Produktionsskoler
Der budgetteres med 8 elever yderligere under
18 år og 6 elever færre over 18 år.
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for
børn og unge
Integrationsvejlederfunktionen. Forskel i P/L på
udgifter og indtægter

Diverse justeringer og afrundinger for bevillingen
under et
Ændringer i alt i forhold til budget 2018:
I alt:

2 Drøftelse af budget 2019
2.4 - Bilag: 66-2 Budgetforudsætninger
DokumentID: 7222222
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03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

7.087

5.898

5.898

Overslag
2021

Overslag
2022

5.898

5.898

På denne funktion afholdes udgifter til:
 Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser
 Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m.
Der er på funktionen budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb, jf. lov
om erhvervsuddannelse. Derudover er der budgetteret med udgifter til EGU-elever i praktik i
kommunalt regi. Vi forventer 50 årselever i 2019.
EGU henvender sig til de borgere, der hidtil ikke har været omfattet af en
ungdomsuddannelse. Finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelserne er en delvis
refusionsordning, hvor kommunen modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske
antal elever.
Der er fremsat et lovforslag, som vil samle EGU, kombineret ungdomsuddannelse og
produktionsskoletilbud i en ny samlet forberedende grunduddannelse (FGU). Loven forventes
at træde i kraft den 1. august 2019. Reformen forventes at medføre øget kommunale udgifter.
Kommunernes merudgifter forventes kompenseret via bloktilskuddet. Da lovgivningen endnu
ikke er vedtaget, er konsekvenserne ikke indregnet i budgetforslaget.
05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
Netto

269

2.916

2.916

2.916

Overslag
2022
2.916

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Integrationsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven.
 Introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven
 andetsprog for voksne udlændinge m.fl.
 Tolkeudgifter vedrørende personer omfattet af integrationsloven.
 Grundtilskud fra staten i 3 år for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven.
 Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter
Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år
eller pågældendes forældre får lovligt ophold her i landet.
 Resultattilskud fra staten for visse udlændinge
Nye flygtninge og familiesammenførte i 2019
Udlændingestyrelsen har den 26. april 2018 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal
flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2019, og som skal visiteres til boligplacering i
kommunerne. Det foreløbige landstal for 2019 er fastsat til 1.000 personer. Styrelsen har
samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal
modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2019 foreløbig fastsat til 30 personer, både børn
og voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 22 voksne
familiesammenføringer.
KL gør opmærksom på, at udviklingen i antalsforudsætninger på udlændingeområdet fortsat er
genstand for usikkerhed. Forudsætningerne afhænger dels af forholdene i de lande, som
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Danmark modtager flygtninge fra, dels af den førte udlændingepolitik i Danmark og resten af
Europa.
Danskuddannelse og beskæftigelsestilbud
I budget 2018 var der budgetteret med, at 550 årspersoner havde ret til danskuddannelse og
beskæftigelsestilbud. Tilstrømningen af flygtninge har i 2017 været væsentlig mindre end
forventet, og dette påvirker niveauet for både 2018 og 2019. Vi forventer at 247 årspersoner
skal have en beskæftigelsesindsats i 2019. Hertil kommer danskuddannelse til
selvforsørgende.
Integrationsperioden kan vare i op til 5 år. Vi har fortsat fokus på at skabe jobs via
branchepakkeforløb, og samtidig har vi øget fastholdelsesindsatsen for de flygtninge, som
kommer i job.

Beskæftigelsestilbud
Danskuddannelse, ydelsesmodtagere
Danskuddannelse, selvforsørgende
Danskuddannelse, introduktionsforløbet

Antal
årspersoner
247
247
60

Budget
(1.000 kr.)
11.122
7.000
1.880
1.670

Regeringen har medio juni 2018 vedtaget lovforslaget om egenbetaling for danskuddannelse til
udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven. Det forventes, at antal deltagere i
introduktionsforløbet vil falde væsentligt. I henhold til KL’s beregninger reduceres budget for
2019 med ca. 70% i forhold til budget 2018.
Tolkebistand
Udgifterne til tolkebistand er har været stigende i løbet af 2017, da den del af
integrationsborgerne, der fortsat ikke er i arbejde, har behov for en bredere tværfaglig og
mere intensiv indsats, der også medfører en større tolkeindsats. Dette gør sig også gældende i
både 2018 og 2019. Der forventes derfor samme udgiftsniveau som i 2018, som udgør ca. 3
mio. kr.
Grundtilskud
Der kan hjemtages grundtilskud i 3 år for hver voksen flygtning og familiesammenført til
flygtning, der er omfattet af et integrationsprogram. Der kan også hjemtages grundtilskud for
udlændinge, som ikke er statsborgere i Norden eller et EU/EØS land, og som er tilbudt
integrationsprogram. Grundtilskuddet kan hjemtages uanset forsørgelsesgrundlag.
Vi forventer, at hjemtage grundtilskud for 259 årspersoner á 33.624 kr., heraf udgør flygtninge
og familiesammenførte til flygtninge 184 årspersoner. I 2018 var der budgetteret med
grundtilskud til 435 årspersoner.
I 2019 bortfalder yderligere det ekstra grundtilskud som kommunerne kunne hjemtage i 2017
og 2018 for flygtninge og familiesammenførte flygtninge.
Ovenstående ændringer betyder færre indtægter fra grundtilskud på ca. 12 mio. kr. i 2019.
Tilskud uledsagede mindreårige flygtninge
Vi forventer, at der kan hjemtages tilskud for uledsagede mindreårige flygtninge for 2
årspersoner á 111.800 kr. Da Udlændingestyrelsen ikke har informeret om evt. nye
uledsagede i 2018, er kun budgetteret med aktuelle personer. Der var budgetteret med 9
årspersoner i 2018.
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Resultattilskud
Der kan hjemtages resultattilskud når en borger har bestået danskuddannelse, bliver ansat i
ordinær beskæftigelse eller påbegynder en kompetencegivende uddannelse. Vi forventer, at
kunne hjemtage følgende resultattilskud i 2019.
Årspersoner
Ordinær beskæftigelse 1. – 3 år
Ordinær beskæftigelse 4. – 5 år
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 1. – 3. år
Studie- eller kompetencegivende uddannelse 4. – 5. år
Bestået danskprøve

35
5
15
5
75

Takst pr. år
(kr.)
79.591
53.060
79.591
53.060
33.959

Statsrefusion:
Staten refunderer 50 % af udgifterne til integrationsprogrammet, herunder danskuddannelse
og aktiveringstilbud, inden for et rådighedsbeløb.
Rådighedsbeløbet ved deltagelse i integrationsprogrammet udgør i 2019 36.774 kr. pr.
årsperson. Vi forventer, at 307 årspersoner kan indgå i beregning af rådighedsbeløbet.
Dette er en væsentlig reduktion i forhold til tidligere år, hvilket skyldes det faldende antal
flygtninge, der er inden for integrationsperioden. De samlede refusionsindtægter vil i 2019
blive reduceret med ca. 5.7 mio. kr.

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
1.000 kr.
Budget
Budget
2019-priser
2018
2019
Netto

144.018

0

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

0

0

0

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:
 Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
 Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere
Udgifterne er flyttet til bevilling 67 Sociale overførsler fra budget 2019.

05.58 .81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i
målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
2022
Netto

117.464

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
 Løntilskud til personer i skånejob
 Driftsudgifter til personer i fleksjob
Udgifterne er flyttet til bevilling 67 Sociale overførsler fra budget 2019.

0
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05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

7.352

9.113

9.791

Overslag
2021

Overslag
2022

10.468

11.145

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Driftsudgifter ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering
 Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer i ressourceforløb
 Mentorstøtte til personer i ressourceforløb
Vi forventer, at i alt 330 årspersoner deltager i ressourceforløb og 347 årspersoner i
jobafklaringsforløb i 2019. Antallet af borgere i ressourceforløb forventes at være stigende i de
kommende år, der er derfor indregnet en stigning på 45 årspersoner pr. år.
Forløb kan bestå af ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering m.v.
Under såvel ressource- som jobafklaringsforløb forventes et betydelig antal borgere, at have
brug for mentorstøtte.
De budgetterede bruttoudgifter til ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering,
hjælpemidler, opkvalificering og mentor udgør følgende pr. årsperson:



30.101 kr. for personer i ressourceforløb
23.900 kr. for personer i jobafklaringsforløb

Statsrefusion:
Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
Netto

74.232

74.993

74.993

74.993

Overslag
2022
74.993

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Driftsudgifter for forsikrede dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,
uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere
og modtagere af ledighedsydelse
 Deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.
 Mentorer
Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandet andet af aktivering af modtagere af
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge
og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse.
Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrig uddannelse og
opkvalificering.
Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats,
medens øvrige uddannelser og opkvalificering bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1,
nr. 2.
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Driftsudgifterne er budgetteret med udgangspunkt i enhedspriserne for 2018 pr. borger i de
enkelte målgrupper. De samlede udgifter er fastsat ud fra det antal ledige, som skal modtage
en beskæftigelsesindsats, ligesom der er reguleret for investeringer og effekter beskrevet i
investeringsprojekterne der blev vedtaget i august 2016.
Regeringen har indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke, og en
væsentlig del af finansieringen stammer fra en refusionsomlægning af den aktive
beskæftigelsesindsats, hvor refusionen vil bortfalde og i stedet blive kompenseret via
budgetgarantien. Selvom der ikke er fremsat og vedtaget et lovforslag, som udmønter aftalen,
har regeringen og KL indregnet konsekvenserne i økonomiaftalen. Vi har derfor indregnet
konsekvenserne af omlægningen i budgetforslaget.
Hovedparten af statsrefusion af driftsudgifterne bortfalder pr. 1. januar 2019, for
målgrupperne forsikrede ledige og sygedagpenge kan der hjemtages refusion frem til 1. juli
2019. Efter de nuværende regler ville vi kunne hjemtage 22,5 mio. kr. i refusion, mens der
kun er indregnet ca. 6 mio. kr. i budgetforslaget efter de nye regler.
Forsikrede dagpengemodtagere
Driftsudgifterne til forsikrede dagpengemodtagere omfatter udgifter til ordinær uddannelse og
øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. Der
ydes ikke statsrefusion til øvrige opkvalificering og vejledningsforløb.
Kontanthjælp
Vi forventer at 833 årspersoner skal have en indsats i 2019. Dette er både jobparate og
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt integrationsydelsesmodtagere, som ikke er
omfattet af integrationsprogrammet.
Der kan ikke hjemtages refusion af øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb for jobparate
kontanthjælpsmodtagere. Ordinære målrettede uddannelsesforløb prioriteres i relevant
omfang.
Uddannelseshjælp
Indsatsen til borgere på uddannelseshjælp er tilrettelagt med udgangspunkt i ungestrategien
og investeringsprojektet på ungeområdet, hvor det er beskrevet, hvilke tiltag der etableres for
at hjælpe de unge hurtigst muligt i uddannelse. Der er fortsat øget fokus på den
virksomhedsrettede indsats i forbindelse med afklaring og opkvalificering i forhold til
uddannelse.
Der er budgetteret med en øget indsats for borgere under 18 år, som kan tilbydes en indsats
efter beskæftigelsesloven. Indsatsen skal hjælpe de unge hurtigere i gang med et
uddannelsesforløb. Indsatsen hører til under funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger,
enhedsprisen på uddannelseshjælp er reduceret svarende til indsatsen til unge under 18 år.
Der kan ikke hjemtages refusion af øvrige vejlednings- og opkvalificeringsforløb for åbenlyse
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Ordinære målrettede uddannelsesforløb
prioriteres i relevant omfang.
Revalidering
Budgettet dækker udgifter i forbindelse med revalideringsmæssig afklaring og optræning, samt
diverse kursus, erhvervs- og videregående uddannelsesforløb og mentorforløb.
Sygedagpenge
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Budgettet dækker en tidlig virksomhedsrettet indsats med fokus på at afkorte sygefraværet og
efter principperne i investeringsprojektet på sygedagpengeområdet. Indsatserne skræddersyes
til den enkelte, og der etableres parallelindsatser samtidigt med virksomhedspraktik. Desuden
er der etableret en intensiv fastholdelsesindsats, hvor der er mulighed for at vende tilbage til
hidtidig arbejdsplads.
Ledighedsydelse
Der afholdes driftsudgifter til vejledning, opkvalificering og mentorforløb for personer på
ledighedsydelse.
Antal
årspersoner

Budget
(1.000 kr.)

965
833
575
150
1.223
325

8.873
22.741
16.607
8.467
15.351
6.124
2.754
-5.924

Driftsudgifter forsikrede dagpengemodtagere
inkl. Deltagelse i seks ugers jobrettet uddannelse
Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere
Driftsudgifter uddannelseshjælpsmodtagere
Driftsudgifter revalidender/forrevalidender
Driftsudgifter sygedagpengemodtagere
Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere
Virksomhedssupport
Refusion

Staten yder 50% refusion indenfor et fællesdriftsloft i 1. halvår på målgrupperne forsikrede
ledige og sygedagpenge. Loftet forventes at udgøre 11.642 kr. for forsikrede ledige og 10.342
kr. for sygedagpengemodtagere.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

10.796

11.161

11.161

Overslag
2021

Overslag
2022

11.161

11.161

På funktionen afholdes udgifter til:
 Løntilskud til forsikrede ledige
 Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede
 Fastholdelsesmentorer
 Personlig assistance til handicappede
Fastholdelsesteamet, som arbejder på tværs af beskæftigelsesafdelingen, har ekstra fokus på
anvendelse af hjælpemidler for at fastholde og opnå ansættelse. Vi forventer at have samme
niveau for hjælpemidler som i 2018, men vi forventer et mindre niveau for anvendelse af
fastholdelsesmentorer.
Personlig assistance
Der er et øget antal henvendelser fra virksomheder om hjælp til fastholdelse, dette betyder, at
vi forventer et højere niveau end i 2018. Dette er en naturlig udvikling, da flere borgere med
skånehensyn hjælpes i beskæftigelse. Vi forventer denne andel af borgere med skånehensyn
skal have flere timer, hvorfor de gennemsnitlige antal timer hæves.
Silkeborg kommune deltagelse i CABI projekt "Kompensation til flere", som har fokus på at
udvide og udvikle gruppen for personlig assistance for borgere med psykisk handicap,
projektet øger ligeledes brugen af personlig assistance.
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Vi forventer gennemsnitlig at have 235 borgere ansat med personlig assistance i 2019.
Staten yder 50% refusion til hjælpemidler og personlig assistance.
Løntilskud
Borgerne kommer i større grad direkte i job, i stedet for specielt offentligt løntilskud. Samtidig
er der færre ledige, hvorfor redskabet løntilskud bliver anvendt i stadig mindre omfang.
Vi forventer dermed et niveau, der er en anelse lavere end i budget 2018.

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

15.416

0

0

Overslag
2021

Overslag
2022

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

Løn til personer i seniorjob

Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.
Udgifterne er flyttet til bevilling 67 Sociale overførsler fra budget 2019.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger
1.000 kr.
Budget
Budget
2019-priser
2018
2019
Netto

1.327

2.037

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

2.037

2.037

2.037

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende:
• Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år
• Udgifter ved kommunale løntilskud for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
• Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf.
LAS § 82
• Regional uddannelsespulje og pulje til uddannelsesløft for dagpengemodtagere
• Udgifter til jobrotation, efter 01.01.2015
• Udgifter til ansættelse af Voksenlærlinge, fra 2016
• Pulje til opkvalificering på mangelområder
• Udgifter til vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige
Puljerne vedr. Regional uddannelsespulje og Pulje til uddannelsesløft, offentliggøres først efter
budget afslutning. Vi antager at niveauet vil være som i budget 2018, dog med større refusion
til den regionale uddannelsespulje, da der er givet tilsagn om yderligere tilskud i 2018, men
hvor refusionen først udbetaltes i 2019. Der ydes 80% statsrefusion til udgifterne.
Der er som følge af et øget fokus på indsatsen overfor 15-17 årige afsat 2,8 mio. kr. i
budgettet i 2019. Udgiften til indsatser for unge på uddannelseshjælp er reduceret tilsvarende.
Udgifterne til indsatsen refunderes med 50 %.
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ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022
Udvalg:

Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. i 2019-prisniveau

Bevilling: 66 Arbejdsmarked - overførsler
Budget
2018
Nettobevilling i budget 2018

2019

2020

2021

2022

377.961

Ændringer i forhold til budget 2018
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers
skoleophold
Vi forventer 50 årselever deltager i EGU mod 60
årselever i 2018.
05.46.60 Integrationsprogram og
Introduktionsforløb m.v.
Antallet af integrationsydelsesmodtagere under
integrationsloven er reduceret, hvorfor budgettet
til indsatser er reduceret tilsvarende
Mindre regulering i udgifter til danskuddannelse
for selvforsørgende og borgere i
introduktionsforløb
Stigende tolkeudgifter grundet en mere intensiv
beskæftigelsesindsats
Fald i grund- og resultattilskud som følge af
færre flygtninge og bortfald af det forhøjede
grundtilskud der var gældende i 2018
Konsekvenser af ny lov omkring egenbetaling til
danskuddannelse
Regulering af enhedsprisen til
beskæftigelsesindsatsen
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Funktionen er flyttet til bevilling 67 - jf. ny
bevillingsstruktur
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i
fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i
målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
Funktionen er flyttet til bevilling 67 - jf. ny
bevillingsstruktur
05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb
Budgettet er beregnet med udgangspunkt i
enhedsprisen for 2018, der er reguleret for
ændringer i de to målgrupper. I overslagsårene
er der indregnet et stigende antal borgere på
ressourceforløb

-1.189

-1.189

-1.189

-1.189

-4.055

-4.055

-4.055

-4.055

-101

-101

-101

-101

952

952

952

952

14.816

14.816

14.816

14.816

-3.830

-3.830

-3.830

-3.830

-5.135

-5.135

-5.135

-5.135

-144.018

-144.018

-144.018

-144.018

-117.464

-117.464

-117.464

-117.464

1.761

2.439

3.116

3.793

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022
Udvalg:

Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. i 2019-prisniveau

Bevilling: 66 Arbejdsmarked - overførsler
Budget
2018
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale
beskæftigelsesindsats
Budgettet er beregnet med udgangspunkt i
enhedsprisen for 2018, der er reguleret for
ændringer i de enkelte målgrupper, samt for en
øget indsats for de 15 - 17 årige.
Mistet refusion som følge af omlægning af
refusion på den aktive indsats
I forbindelse med beskæftigelsesafdelingens
organisationsændring er vi blevet opmærksom
på en forkert konteringspraksis mellem
hovedkonto 5 og hovedkonto 6, forholdet er
afklaret med kommunes revisor (BDO).
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for
forsikrede ledige
Personlig assistance:
Øget fokus på fastholdelse af udsatte grupper af
medarbejdere på arbejdsmarkedet i
kompenserende ordninger
Løntilskud:
Da borgerne kommer i større omfang direkte
job, er udgifterne til løntilskud reduceret
marginalt i 2019
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år
Funktionen er flyttet til bevilling 67 - jf. ny
bevillingsstruktur
05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Indsatser til 15-17 årige, omprioriteret fra
driftsudgifter til aktivering
Den regionale uddannelsespulje: Tilsagn om
yderligere tilskud til udmøntning i 2019
Diverse mindre justeringer

Ændringer i alt i forhold til budget 2018:
I alt:

2019

2020

2021

2022

-10.909

-10.909

-10.909

-10.909

16.670

16.670

16.670

16.670

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

500

500

500

500

-135

-135

-135

-135

-15.416

-15.416

-15.416

-15.416

1.403

1.403

1.403

1.403

-815

-815

-815

-815

122

122

122

122

-271.843 -271.165 -270.488 -269.811
106.118

106.796

107.473

108.150

2 Drøftelse af budget 2019
2.6 - Bilag: 67-2 Budgetforudsætninger
DokumentID: 7222226

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og
integrationsydelse m.v.
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
2022
Netto

36.420

24.386

24.386

24.386

24.386

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet
 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven.
Udlændingestyrelsen har den 26. april 2018 udmeldt sit skøn for landstallet, dvs. det antal
flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2019, og som skal visiteres til boligplacering i
kommunerne. Det foreløbige landstal for 2019 er fastsat til 1.000 personer. Styrelsen har
samtidig lavet en foreløbig beregning af, hvor mange flygtninge, de enkelte kommuner skal
modtage. Silkeborg Kommunes kvote er for 2019 foreløbig fastsat til 30 personer, både børn
og voksne. Dertil kommer familiesammenførte til flygtninge, som skønnes til 22 voksne
familiesammenføringer.
KL gør opmærksom på, at udviklingen i antalsforudsætninger på udlændingeområdet fortsat er
genstand for usikkerhed. Forudsætningerne afhænger dels af forholdene i de lande, som
Danmark modtager flygtninge fra, dels af den førte udlændingepolitik i Danmark og resten af
Europa
I alt forventer vi at 317 årspersoner vil modtage integrationsydelse i 2018 mod 495
årspersoner i budget 2018. Integrationsydelse ydes til alle borgere med ret til kontanthjælp,
som ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. Der er således ikke kun borgere
omfattet af integrationsprogrammet, som har ret til integrationsydelse.
Målgruppe
Integrationsydelse under
integrationsprogrammet
Integrationsydelse øvrige

Antal
Årspersoner

Bruttopris
(Kr.)

247

100.977

Nettobudget
2019
(1.000 kr.)
18.945

70

100.977

5.441

Statsrefusion:
Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af
ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion
aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år. Staten yder 50 % refusion til hjælp i
særlige tilfælde.
Refusionsprocenten på integrationsområdet er fastsat til 23,9 %.
03.46.65 Repatriering
1.000 kr.
Budget
2019-priser
2018
Netto

6

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

0

0

0

0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven
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Reintegrationsbistand.

Statsrefusion:
Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

93.266

119.102

137.822

Overslag
2021

Overslag
2022

156.542

175.262

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. juli 2014.
Alle borgere der er tilkendt pension efter den 1. juli 2014 er omfattet af refusionsreformen og
konteres på denne funktion. Da førtidspension er en varig ydelse, så forventer vi at udgiften er
stigende i de kommende år. Alle nytilkendelser sker på denne funktion, mens afgangen på
førtidspension primært sker på funktioner 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.
Nettoudgiften på den nye ordning er markant højere, som følge af de refusionsomlægninger
der har været, der vil derfor være en stigning i den kommunale andel af udgiften til
førtidspension både i Silkeborg Kommune og på landsplan.
Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner i 2019 på
763 mod 599 i budget 2018. Stigningen skyldes blandt andet en større tilkendelse i efteråret
2016 og 2017 end forventet. Vi forventer, at udgifterne stiger med 120 årspersoner i
overslagsårene. Den skønnede gennemsnitsudgift er 156.000 kr. netto.
Kommunal medfinansiering:
Kommunerne skal medfinansiere førtidspensionen i henhold til refusionstrappen.
Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt borgerens samlede varighed på offentlig
forsørgelse. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år.
Medfinansieringen på førtidspensionsområdet udgør 79 %.
05.48.67 Personlige tillæg mv.
1.000 kr.
Budget
Budget
2019-priser
2018
2019
Netto

10.026

9.466

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

9.466

9.466

9.466

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Helbredstillæg
 Personlige tillæg
 Varmetillæg.
Helbredstillæg:
Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som
sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje,
tandproteser mv.
Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 86.000 kr. og en personlig
tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og
reguleres med den personlige tillægsprocent.
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Personlige tillæg:
Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters
nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige
tillægsprocent.
Varmetillæg:
Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales
uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent.
Personlig tillægsprocent:
Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst
udover den sociale pension.
Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 20.500 kr. for enlige pensionister og 40.600 kr. i
alt for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 507 kr.
henholdsvis 1.022 kr. hvis indkomsten overstiger de nævnte grænser.
Budgetforudsætninger:
Der er taget udgangspunkt i regnskab 2017 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2018. Der er et
uændret budget i budgetoverslagsårene pga. pensionisters generelt større likvide formue.
Statsrefusion:
Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg.
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

238.421

219.818

210.026

Overslag
2021

Overslag
2022

200.234

190.442

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år før den 1. juli 2014.
Udgifterne er ikke omfattet af refusionsreformen. Borgerne er tilkendt førtidspension på
forskellige tidspunkter, og der er forskellige regler for både ydelser og refusioner afhængig af,
hvornår borgeren er blevet tilkendt pension.
Vi forventer et samlet antal førtidspensionister på 1.915 årspersoner mod 2.054 årspersoner i
2018.
Pension tilkendt i
Perioden
1. januar 1992 –
31. december 1998
1. januar 1999 –
31. december 2002
1. januar 2003 –
1. juli 2014

Antal
Årspersoner

Gennemsnitsudgift
Netto

Budget 2019
(1.000 kr.)

203

79.670

16.173

436

86.981

37.924

1.276

129.851

165.690

Alle nye pensionstilkendelser sker efter reglerne gældende fra 1. juli 2014. Udgifterne på
denne funktion er under udfasning og påvirkes kun af til- og fraflytninger, dødsfald eller
overgang til folkepension.
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I løbet af 2019 træder den højere folkepensionsalder i kraft. Det betyder, at der i de
kommende år vil være et mindre fald i antallet af førtidspensionister på den gamle ordning end
tidligere. Den forøgede folkepensionsalder forventes at øge udgifterne til førtidspension med 8
mio. kr. i 2019 og yderligere 10 mio. kr. i overslagsårene.
Kommunal medfinansiering:
Alle førtidspensionister, som ikke er omfattet af refusionsreformen konteres på denne funktion.
Funktionen indeholder en række ordninger og medfinansieringen svinger mellem 50 % og 65
% af den samlede udgift.

05.57.71 Sygedagpenge
1.000 kr.
Budget
2019-priser
2018
Netto

117.198

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

133.485

131.301

131.301

131.301

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Sygedagpenge og regres
I løbet af 2017 har der været en markant større tilgang til sygedagpenge end forventet, i 1.
kvartal 2018 har der også været en stigning, selvom tilgangen af mindre end det vi så i 2017.
På budgetlægningstidspunktet forventer vi at der vil være 1.267 årspersoner i 2018.
Vi forventer derfor en stigning i antallet af borgere på sygedagpenge fra 1.125 i budget 2018
til 1.223 årspersoner i 2019. Gennemsnitsprisen er vurderet til 166 t. kr. brutto pr. årsperson.
Beskæftigelsesafdelingen arbejder videre med investeringsprojektet på sygedagpenge, som
samlet skal reducere antallet af sygedagpengemodtagere, der arbejdes samtidig med at
kortlægge årsagerne til den øgede tilgang af ny-sygemeldte. Vi foretager løbende justeringer
af vores indsats, men henblik på at reducere antallet af sygemeldte.
Via investeringsprojektet vil der være øget fokus på:
-

En tidlig og styrket virksomhedskontakt, hvor fastholdelsesteamets viden og indsats
bringer borgerne hurtigere tilbage i job via delvis raskmelding og dermed hurtigere fuld
raskmelding.
Styrket sagsbehandling med tidligere, intensiveret og målrettet indsats for alle
sygemeldte herunder to taskforce grupper dels for ledige sygemeldte dels for borgere
med behov for afklaring.
En fortsættelse af stressenheden, der arbejder med at forhindre sygemelding og afkorte
sygefravær hos stressede borgere, ansat ved Silkeborg Kommune.

Statsrefusion:
Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af
ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion
aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.
Refusionsprocenten på sygedagpengeområdet er fastsat til 34,1 %.

05.57.72 Sociale formål
1.000 kr.
Budget
2019-priser
2018

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler
Netto
På denne






4.884

4.385

4.385

4.385

4.385

funktion afholdes udgifter og indtægter til:
Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn
Hjælp til sygebehandling
Enkeltudgifter og flytning
Merudgifter til voksne med handicap
Efterlevelseshjælp.

Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100:
Vi forventer, at 311 årspersoner i 2019 vil modtage merudgiftsydelse jfr. Servicelovens § 100.
Det forventede antal årspersoner er beregnet på grundlag af en gennemsnitlig ydelse på
12.560 kr. pr. år pr. modtager.
Enkeltydelser:
Borgere, som er i en vanskelig økonomisk situation, kan søge om økonomisk tilskud til en
række udgifter.
Ved vurdering af den økonomiske situation indgår borgerens indtægter og udgifter, opsparing
og formue, familiesituationen (hvis borgeren er gift indgår ægtefællens forhold i den samlede
vurdering), muligheden for at have kunnet forudsige ekstraudgiften samt typen af
ekstraudgift.
Ordningen omfatter ikke borgere, som modtager folkepension eller modtager førtidspension
tilkendt efter 1. januar 2003.
Eksempelvis kan der søges om:






Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis borgeren har været ude
for ændringer i sine forhold.
Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis borgeren er udsætningstruet på grund af
huslejerestance.
Nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet sygebehandling, medicin, tandbehandling.
Flytteudgifter, som udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og rejseudgifter.
Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos borgeren.

Statsrefusion:
Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

155.679

135.743

135.743

Overslag
2021

Overslag
2022

135.743

135.743

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Kontanthjælp
 Uddannelseshjælp
 Særlig støtte
 Løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler
Indsatsen på kontant- og uddannelseshjælp har siden 2015 været præget af de iværksatte
investeringsprojekter og reformer på beskæftigelsesområdet. I 2016 blev der iværksat nye
investeringsprojekter, ligesom en række af indsatserne fra de første investeringsprojekter er
blevet forankret. Indsatserne har haft en god effekt og vi ser at antallet af borgere på kontantog uddannelseshjælp er reduceret. Samlet forventer vi 1.337 årspersoner i 2019 mod 1.508
årspersoner i budget 2018.
Målgruppe

Antal
Årspersoner

Bruttopris
(Kr.)

210
552
575

153.714
153.714
99.038

Jobparate kontanthjælpsmodtagere
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Uddannelseshjælpsmodtagere

Nettobudget
2019
(1.000 kr.)
32.780
84.850
56.947

Statsrefusion:
Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af
ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion
aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.
Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter
 Refusionsprocenten for kontanthjælp er fastsat til 21,1 %
 Refusionsprocenten for uddannelseshjælp er fastsat til 24,1%
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
Netto

0

0

0

0

Overslag
2022
0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
Statsrefusion:
Staten yder 100% statsrefusion til disse udgifter.

05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
Netto

41.196

41.310

41.310

41.310

Overslag
2022
41.310

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er
tilkendt pension før 1. januar 2003.
Pr. 1. maj 2018 modtager 4.307 husstande boligydelse. Der er budgetteret med 4.335
boligydelsesmodtagere i 2019.
Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2019 på 38.118 kr. årligt.
Den kommunale andel af udgiften udgør 25 %.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler
05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

37.735

39.119

39.971

Overslag
2021

Overslag
2022

40.822

41.674

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og boligsikring til
personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.
Pr. 1. april 2018 modtager 4.513 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i
antal boligsikringsmodtagere på ca. 100 pr. år.
Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2019 på 17.034 kr. årligt.
Den kommunale andel af udgiften udgør 50 %.
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
1.000 kr.
Budget
Budget
2019-priser
2018
2019
Netto

0

130.344

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

130.344

130.344

130.344

På denne funktion afholdes kommunens medfinansiering af:
 Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede dagpengemodtagere
 Befordringsudgifter til forsikrede dagpengemodtagere
Udgifterne var i 2018 placeret på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Vi forventer, at det samlede antal forsikrede ledige falder fra 1.070 årspersoner i budgettet for
2018 til 965 årspersoner i 2019. Bruttoprisen er vurderet til 208.354 kr. pr. årsperson.
Der er fortsat fokus på at videreføre indsatserne fra jobcoach, efter udløb af
investeringsperioden ultimo 2018. Vi oplever, at en stadigt større andel af borgere i
målgruppen har et kompetencegab i forhold til efterspørgsel på arbejdskraft, og derfor kræver
en større indsats. Vi arbejder derfor på at målrette vores aktiviteter mod brancher med mangel
på arbejdskraft.
Kommunal medfinansiering:
Kommunerne skal medfinansiere arbejdsløshedsdagpengene i henhold til refusionstrappen.
Medfinansieringen af ydelsen sker med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på
offentlig forsørgelse. Medfinansieringen øges fra 20 % til 80 % i løbet af det første år.
Medfinansieringen på forsikrede ledige udgør 64,8 %.
05.58.80 Revalidering
1.000 kr.
Budget
2019-priser
2018
Netto

28.832

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

25.161

25.161

25.161

25.161

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler




Revalideringsydelse under uddannelse
Løntilskud til revalidender
Hjælpemidler og befordring under aktivering

I forbindelse med reduktionskataloget i 2016 blev der justeret i anvendelsen af revalidering.
Justeringen har haft en større effekt end forventet, og vi har nu sat fokus på anvendelsen af
revalidering, hvor det vurderes at skabe den bedste beskæftigelseseffekt for borgeren. Med
udgangspunkt i det forventede antal årspersoner ved første budgetopfølgning i 2018 vurderer
vi at der vil være 150 årspersoner på revalidering i 2019 mod 176 årspersoner i budget 2018.
Den gennemsnitlige bruttopris er skønnet til 213.882 kr. pr. årsperson.
Statsrefusion:
Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af
ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion
aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.
Refusionsprocenten på revalidering er fastsat til 21,7 %.
05.58 .81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i
målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
2022
Netto

0

147.010

152.187

157.364

162.541

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:
 Løntilskud og fleksløntilskud til personer i fleksjob
 Løntilskud til personer i skånejob
 Driftsudgifter til personer i fleksjob
Udgifterne var i 2018 placeret på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Der har gennem de sidste år været stort fokus på at etablere fleksjob og skånejob. Det er
lykkedes at skabe en række nye fleksjob og skånejob, og antallet af borgere ansat i
ordningerne er øget markant. Denne udvikling, forventer vi, fortsætter i 2019, og der
budgetteres derfor med 1.670 årspersoner i 2019 mod 1.500 årspersoner i budgettet for 2018.
Fleksjobordningen er ændret af flere omgange. For fleksjob etableret efter 1. januar 2013
udbetaler arbejdsgiver løn for de faktiske effektive arbejdstimer. Lønnen suppleres op med
fleksløntilskud udbetalt fra kommunen til personen i et fleksjob. Tilskuddet indtægtsreguleres i
takt med ændringer i lønindkomsten.
For fleksjob før 1. januar 2013 beregnes tilskuddet til arbejdsgiveren ud fra mindstelønnen
inden for fagområdet. Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig
virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at
opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt
i den mindste overenskomstmæssige løn for området.
Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob, som er etableret efter den 1. juli 2014, og som
derved er omfattet af refusionstrappen. Fleksbidraget udgør op til ca. 53.000 kr. pr. borger pr.
år, og tilskuddet er indeholdt i bruttoprisen.
Statsrefusion:

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler
For borgere der er visiteret til ordningen før 1. juli 2014 yder staten 65 % refusion af udgifter
til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob samt
til driftsudgifter.
Borgere der er visiteret til fleksjob efter den 1. juli 2014 er omfattet af refusionstrappen.
Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af
ydelse med udgangspunkt borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion
aftrappes fra 80 % til 20 % i løbet af det første år.
Der er




budgetteret med følgende refusionsprocenter
Refusionsprocenten for fleksjob før 1. januar 2013 er fastsat til 65 %
Refusionsprocenten for fleksjob efter den 1. januar 2013 er fastsat til 42,7 %
Refusionsprocenten for skånejob er fastsat til 50%

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

66.885

82.774

88.474

Overslag
2021

Overslag
2022

94.174

99.874

På denne målgruppe afholdes udgifter og indtægter til:
 Forsørgelse ved ressourceforløb
 Forsørgelse ved jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Målgruppen for ressourceforløb blev udvidet i slutningen af 2016, før dette tidspunkt, havde vi
en meget lille anvendelse af ordningen i forhold til vores sammenligningskommuner. Vi har
efter udvidelsen haft større tilgang til ressourceforløb end klyngen. Vi forventer, fortsat tilgang
i 2019.
Ordningen er fortsat under indfasning og borgerne kan tilkendes ressourceforløb i op til 5 år,
og derfor forventer vi en løbende tilgang til ydelsen. Samlet forventer vi 330 årspersoner i
2019 mod 259 årspersoner i budget 2018. Vi forventer, at antallet af borgere i ordningen er
stigende i de kommende år, der er budgetteret med en stigning på 45 årspersoner pr. år i
overslagsårene. Bruttoprisen er skønnet til 158.957 kr. pr. årsperson.
Jobafklaring
Jobafklaringsforløb tilkendes borgere, som fortsat er sygemeldt efter 22 uger, men som ikke
kan forlænges efter reglerne i sygedagpengeloven.
I 2019 forventer vi at 347 årspersoner er i jobafklaringsforløb mod 354 årspersoner i 2018. I
2019 forventer vi en sats på 150.277 kr. brutto.
Der er igangsat en businesscase på jobafklaringsforløb, den har til formål at bringe antallet af
årspersoner ned på klynge niveau. I 2018 har vi reduceret antallet af årspersoner med 20.
Målet for 2019 er en yderligere reduktion på 7 årspersoner. Reduktionen skal primært
realiseres ved fortsat skærpet fokus på den virksomhedsrettede indsats, fastholde den
effektive overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, samt øge antallet af
opfølgningssamtaler.
Statsrefusion:

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler
Staten yder refusion af ydelser i henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af
ydelse med udgangspunkt i borgerens samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion
aftrappes fra 80% til 20% i løbet af det første år.
Der er budgetteret med følgende refusionsprocenter
 Refusionsprocenten for ressourceforløb er fastsat til 20,3 %
 Refusionsprocenten for jobafklaringsforløb er fastsat til 21,4 %
05.58.83 Ledighedsydelse
1.000 kr.
Budget
2019-priser
2018
Netto

41.813

Budget
2019

Overslag
2020

Overslag
2021

Overslag
2022

45.767

45.767

45.767

45.767

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

Ledighedsydelse

Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på
ledighedsydelse.
Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i
venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie
eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob.
Efter førtidspensionsreformen er iværksat, ses der en øget andel af personer, som bliver
visiteret til fleksjob. Der er løbende fokus på at få etableret fleksjob, og der ses også en
markant stigning i antallet af borgere ansat i fleksjob.
Der har henover årsskiftet 2017/2018 være en stor tilgang til ordningen. Vi forventer 325
årspersoner i 2019 mod 280 i budget 2018. Bruttoprisen er skønnet til 180.444 kr. pr.
årsperson.
Den øgede tilgang af personer på ledighedsydelse skal blandt andet ses i lyset af bestræbelser
på indførelse af en mere systematisk afklaring af borgere på kontanthjælp, sygedagpenge,
jobafklaring og i uddannelsesforløb m.v.
Der er iværksat korrigerende handlinger som blandt andet omfatter




projekt ”Mere i fleksjobbet”
projekt ”Jobrettede samtaler”
Alle tilbud til ledighedsydelsesmodtagere revurderes i dialog med de relevante
samarbejdspartnere.

Der er fokus på rettidighed i forhold til jobsamtaler, oprettelse på Jobnet samt rettidig
oprettelse af CV. Der er fortsat fokus på at øge antallet af arbejdspladser i socialøkonomiske
virksomheder. Arbejdspladserne vil primært være til borgere i fleksjob, og dette kan være med
til at reducere antallet af borgere på ledighedsydelse.
Statsrefusion:
Det er kun borgere der er visiteret til fleksjob efter den 1.7.2014, som er omfattet af
refusionsreformen. For borgere omfattet af refusionsreformen yder staten refusion af ydelser i
henhold til refusionstrappen. Der ydes refusion på tværs af ydelse med udgangspunkt
borgeren samlede varighed på offentlig forsørgelse. Refusion aftrappes fra 80 % til 20 % i
løbet af det første år. Hovedparten af borgerne er i 2019 omfattet af refusionsreformen.

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 67 Sociale overførsler
Refusionsprocenten for ledighedsydelsesmodtagere omfattet af refusionstrappen er opgjort til
21,6 %.
For de borgere der ikke er omfattet af refusionsreformen yder staten refusion på 0 %, 30 %
eller 50 % afhængig af sagens varighed og omfanget af aktivering.
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
Netto

0

14.178

14.178

Overslag
2021

Overslag
2022

14.178

14.178

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

Løn til personer i seniorjob

Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob.
Udgifterne var i 2018 placeret på bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
Silkeborg Kommune er forpligtet til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede
medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har opbrugt retten til modtagelse af dagpenge.
Endvidere er det en betingelse for opnåelse af retten til et seniorjob, at der maksimalt er 5 år
tilbage, før man når efterlønsalderen.
Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen
i stedet udbetale en kompensationsydelse.
Der er maj 2018 ansat 69 fuldtidspersoner i seniorjob ved kommunen og 3 modtagere af
kompensationsydelse. Der budgetteres for 2019 med 65 årspersoner ansat i seniorjob og 4
modtagere af kompensationsydelse. Dette har blandt andet baggrund i vurderingen af, hvor
mange personer over 57,5 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2019.
Der er pr. 1.1.2017 indført nye regler for fleksibel genoptjening og forlængelse af
dagpengeperioden, hvilket i et vist omfang kan have indflydelse på, hvornår ansættelse i et
servicejob kan påbegyndes.
I budgettet for 2019 fastsættes den gennemsnitlige årlige lønudgift til 339.786 kr., medens det
kommunale tilskud til seniorjob udgør 147.362 kr.
Til personforsikringer er endvidere afsat 300.000 kr.

2 Drøftelse af budget 2019
2.7 - Bilag: 67-3 Ændringsskema
DokumentID: 7222228

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022
Udvalg:

Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. i 2019-prisniveau

Bevilling: 67 Sociale overførsler
Budget
2018
Nettobevilling i budget 2018

2019

2020

2021

2022

872.360

Ændringer i forhold til budget 2018
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge
omfattet af integrationsprogrammet og
integrationsydelse mv.
Reduktion i antal årspersoner fra 495 i 2018 til
324 i 2019. Herudover har der været et fald i
refusionsprocenten fra 27,7 % i budget 2018 til
23,9% i budget 2019.

-12.034

-12.034

-12.034

-12.034

25.836

44.556

63.276

81.996

-560

-560

-560

-560

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli
2014
Mindreudgiften skyldes førtidspensionisters
overgang til folkepension. Ordningen vil
langsomt blive udfaset

-18.603

-28.395

-38.187

-47.979

05.57.71 Sygedagpenge
Stigning i antal årspersoner fra 1.125 i budget
2018 til 1.223 i budget 2019

16.287

14.103

14.103

14.103

-499

-499

-499

-499

-19.936

-19.936

-19.936

-19.936

114

114

114

114

1.384

2.236

3.087

3.939

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1.
juli 2014
Der forventes en årlig tilgang af
førtidspensionister på ca. 120 årspersoner.
05.48.67 Personlige tillæg mv.
Det forventes, at færre pensionister opfylder
betingelserne for tilskud.

05.57.72 Sociale formål
Mindreudgiften skyldes, at udgiften er justeret
efter det seneste konstaterede forbrug.
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
Antallet af kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere er faldende.
Samlet set forventer vi et fald fra 1.601
årspersoner i 2018 mod 1.337 årspersoner i
2019.
05.57.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering
Merudgiften skyldes en lille stigning i antallet
af modtagere af boligydelse.
05.57.77 Boligsikring - kommunal
medfinansiering
Merudgiften skyldes en forventning om at
antallet af modtagere af boligsikring stiger med
ca. 100 pr. år.

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022
Udvalg:

Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. i 2019-prisniveau

Bevilling: 67 Sociale overførsler
Budget
2018
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Funktionen er flyttet fra bevilling 66 - jf. ny
bevillingsstruktur
Reduktion i antal årspersoner fra 1.070 i 2018
til 965 i 2019

2019

2020

2021

2022

144.018

144.018

144.018

144.018

-13.674

-13.674

-13.674

-13.674

-3.671

-3.671

-3.671

-3.671

117.464

117.464

117.464

117.464

14.669

19.846

25.023

30.200

14.877

14.877

14.877

14.877

16.660

22.360

28.060

33.760

-771

-771

-771

-771

3.954

3.954

3.954

3.954

05.58.80 Revalidering
Reduktion i antal årspersoner på revalidering
fra 176 årspersoner i 2018 til et forventet antal
årspersoner i 2019 på 150.
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i
fleksjob og personer i løntilskudsstillinger
i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)
Funktionen er flyttet fra bevilling 66 - jf. ny
bevillingsstruktur
Stigning i antallet af borgere i fleksjob på 170
årspersoner. I budgettet til 2018 blev der
budgetteret med 1.500 årspersoner, og vi
forventer et antal årspersoner i 2019 på 1.670
årspersoner. Vi forventer herudover en stigning
på 60 årspersoner i overslagsårene.
Budget 2018 var beregnet med udgangspunkt i
regnskab 2016. Det er efterfølgende
konstateret, at der har været en række
konteringsfejl, som har betydet at refusionen
har været fejlskønnet.
05.58.82 Ressource- og
jobafklaringsforløb
Vi forventer en stigning i antallet af
årspersoner på ressourceforløb fra 259 i 2018
til 330 i 2019. Herudover forventer vi en
stigning på 45 årspersoner i hvert af
overslagsårene.
Vi forventer en lille reduktion på 5 årspersoner
på jobafklaring i forhold til budget 2018.
05.58.83 Ledighedsydelse
Vi forventer en stigning i antallet af
årspersoner på ressourceforløb fra 280 i 2018
til 325 i 2019.

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022
Udvalg:

Arbejdsmarkedsudvalget

1.000 kr. i 2019-prisniveau

Bevilling: 67 Sociale overførsler
05.68.97 Seniorjob for personer over 55
år
Funktionen er flyttet fra bevilling 66 - jf. ny
bevillingsstruktur
Der budgetteres i 2019 med 5 færre
årspersoner i seniorjob og med 2 årspersoner
flere på kompensationsydelse.
Diverse reguleringer og afrundinger for hele
bevillingen

Ændringer i alt i forhold til budget 2018:
I alt:

Budget
2018

2019

2020

2021

2022

15.416

15.416

15.416

15.416

-1.238

-1.238

-1.238

-1.238

-5

-5

-5

-5

299.688

318.161

338.817

359.474

1.172.048 1.190.521 1.211.177

1.231.834

2 Drøftelse af budget 2019
2.8 - Bilag: 69-2 Budgetforudsætninger
DokumentID: 7222230

BUDGETFORUDSÆTNINGER
Bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
1.000 kr.
Budget
Budget
Overslag
Overslag
2019-priser
2018
2019
2020
2021
Netto

0

0

0

Overslag
2022

0

0

Beskæftigelsesafdelingen producerer en stor andel af vores beskæftigelsestilbud internt. Der er
et tæt samarbejde med myndighed og udfører for at sikre, at vi har en bred tilbudsvifte, som
løbende bliver tilpasset til de ledige og sygemeldtes behov. Alle udgifter til
beskæftigelsestilbud afregnes internt til de enkelte målgrupper og samlet set skal økonomien
”hvile i sig selv”, dvs. at udgifter og indtægter skal balancere.
Ydelserne dækker et bredt spektrum: Jobrettet opkvalificering af ledige eller sygemeldte
borgere, erhvervspsykologiske undersøgelser, arbejdspladsindretning, placering i og opfølgning
på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for
personer med stressbetinget angst og depression, interne erhvervsrettede forløb i værksteder
osv.
Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet.
Vi forventer i 2019 har producerer beskæftigelsestilbud for ca. 60 mio. kr.

6 Godkendelse af revisionsberetningerne for 2017
6.1 - Bilag: 740.000, Silkeborg Kommune, beretning nr. 13, løbende revision 2017,
endelig
DokumentID: 7156461

Tlf: 89 30 78 00
aarhus@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Kystvejen 29
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 20 22 26 70

SILKEBORG KOMMUNE
Revisionsberetning nr. 13
LØBENDE REVISION
Side 262 – 272
Delberetning for regnskabsåret 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.
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Til Silkeborg Byråd
INDLEDNING
I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Silkeborg Kommune afgives hermed
beretning om revisionsarbejder vedrørende 2017.
Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange
og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det,
om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med
byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådenes og udvalgenes beslutninger,
og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig
måde.
Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i
øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 12).
Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning.
Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2017 først er afsluttet, når vi har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.
REVISIONENS BEMÆRKNINGER
2.1

GENERELT

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført
under afsnit 2.2.
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis





2.2
2.2.1

regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.
REVISIONENS BEMÆRKNINGER
Nye revisionsbemærkninger

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:
Personsager på det sociale område
På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende integrationsprogram og merudgifter til voksne ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende
regler.
For det nærmere indhold henvises til afsnit 6.2 og 6.3.
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2.2.2

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved revisionen har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt
i tidligere revisionsberetninger.
Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov – revisionsberetning nr. 8 (løbende revision 2015) og nr. 10 (løbende revision 2016)
I revisionsberetning nr. 8 vedrørende den løbende revision for 2015 afgav vi revisionsbemærkning på
området fordi der ikke fuldt ud blev administreret i henhold til gældende regler.
I revisionsberetning nr. 10 vedrørende den løbende revision for 2016 foretog vi opfølgning på området.
Vi konstaterede, at området fortsat ikke fuldt ud blev administreret i henhold til gældende regler, da
der forekom for mange fejl og mangler vedrørende handleplaner, børnefaglige undersøgelser og rettidig
opfølgning. Derudover forekom der også flere enkeltstående fejl og mangler. Vi kunne således ikke afslutte revisionsbemærkningen på området og samtidig iværksatte kommunen en række yderligere indsatser til forbedring af sagsadministrationen.
Silkeborg Byråd besluttede på sit møde den 22. maj 2017, at vi skulle gennemføre en yderligere opfølgning på revisionsbemærkningen med henblik på at understøtte implementeringen af de iværksatte initiativer og for at følge op på initiativernes effekt.
Vi har med særskilt rapport af 23. november 2017 afsluttet denne opfølgning.
Det er vores vurdering, at kommunens ledelsestilsyn er godt på vej, og der er påbegyndt en god proces.
Det ses tydeligt i de af os gennemgåede sager, at der er kommet faglig ledelse ind over sagsbehandlingen,
og at der sker en sagsdrøftelse og guidning i sagerne.
Vi vurderer også, at ledelsestilsynet har bidraget med at tilføre et generelt fokus på temaerne i ledelsestilsynet, og at der er igangsat en læringsproces og at dette arbejde fortsat skal understøttes, idet der
er tale om en længerevarende proces. Til brug for det videre arbejde har vi i rapporten anført en række
anbefalinger.
Rapportens resultat og anbefalinger er behandlet i Børne- og ungeudvalget den 5. december 2017.
Vi har fået oplyst, at der indenfor 6 måneder forventes at kunne ses en generel forbedring af sagsadministrationen. Vi vil derfor igen foretage opfølgning i forbindelse med den løbende revision af kommunens
regnskab for 2018.
Personsager på det sociale område
Vi har i tidligere revisionsberetninger afgivet revisionsbemærkninger om personsager på det sociale område vedrørende uddannelseshjælp, revalidering, fleksjob, ledighedsydelse og integrationsprogram. Vi
har foretaget opfølgning herpå i 2017.
På alle områder ser vi en forbedring i sagsadministrationen i 2017 i forhold til de udfordringer, der har
været i tidligere år.
Vedrørende området integrationsprogram, hvor vi tidligere konstaterede manglende rettidig opfølgning,
er der alene konstateret enkeltstående fejl herom. På sagsområderne revalidering og fleksjob har vi
alene fundet få eller ingen fejl i sagerne. Vedrørende uddannelseshjælp ser vi en væsentlig forbedring
med rettidige tilbud og vedrørende ledighedsydelse forbedringer vedrørende rettidig opfølgning.
Der henvises i øvrigt til afsnit 6.3.
Vi kan således afslutte de tidligere afgivne revisionsbemærkningerne på disse områder.
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REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER
3.1

PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING

Vi har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og herunder vurderet, om principperne
fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis.
Konklusion
Det er fortsat vores opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen
og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og
ledelsestilsynet.
I de følgende afsnit har vi efterprøvet, om konkrete og væsentlige dele af principperne for økonomistyring fungerer i praksis.
3.2

BILAGSBEHANDLING, FUNKTIONSADSKILLELSE OG INTERNE KONTROLLER

Vi har valgt at sætte fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget
i kasse- og regnskabsregulativet.
Principperne for økonomistyring indeholder følgende grundlæggende regler for den elektroniske bilagsbehandling i kommunen:




Bilagene effektueres til betaling, når bilaget er attesteret elektronisk.
Den ledelsesmæssige kontrol af bilagene er integreret i de budgetansvarliges almindelige ledelsestilsyn ud fra en afvejning af risiko og væsentlighed.
Økonomiafdelingen udfører kontroller af særlig risikofyldte udbetalinger.

Vi har undersøgt, om bilagsbehandlingen følger disse regler og i det hele taget er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. Vi har ved revisionen efterprøvet om de tilrettelagte bilagskontroller er udført
samt foretaget stikprøvevis bilagsrevision.
Konklusion
Det er generelt vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.
Principperne for bilagsbehandling følges. I henhold hertil er der ikke i alle tilfælde etableret en fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i kommunen. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler.
Til imødegåelse af disse risici er der etableret kontrol af pengestrømme, som ikke er omfattet af NemKonto, budgetansvarliges ledelsestilsyn med bilagsbehandlingen, systemansvarliges kontroller af indberetninger og kontrol med særlig risikofyldte bilag.
Vores revision har dog givet anledning til at kommunen har ændret opsætningen i Prisme, så det alene
er administratorer, der kan ændre i kreditoroplysninger på fakturaer, ligesom der er indført en ny procedure for anvendelse af lister vedrørende NemKonto til brug for kontrol af pengestrømme.
Endvidere har vi konstateret, at der siden april 2017 ikke var udført ledelsestilsyn af en institutionsleder
med budgetansvar. Endelig har vi i enkelte tilfælde konstateret fejl og mangler i bilagsbehandling vedrørende moms og dokumentation for de afholdte udgifter. Vi har orienteret Regnskab og Rådgivning om
foranstående forhold og de vil foretage opfølgning herpå.
3.3

BEHOLDNINGSEFTERSYN OG GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER

Vi har foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn pr. 29. november 2017, som har omfattet kontrol af
tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, fejlkonti og leverandørgæld.
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Vi har ved revisionsbesøget fokuseret på at undersøge, om de enkelte afdelinger overholder reglerne i
kasse- og regnskabsregulativet om løbende afstemning af balancekonti.
Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke
opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder.
Vi har stikprøvevis efterprøvet, om afstemningerne i 2017 er udført i forhold til fastlagte regler og tidsterminer.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens kassevirksomhed fungerer betryggende og følger de regler, som
byrådet har vedtaget. Under eftersynet fik vi bekræftet tilstedeværelsen af de likvide beholdninger.
Det er vores opfattelse, at der er etableret en betryggende forretningsgang for afstemning af balancens
konti, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver.
3.4

DECENTRALE BESØG

Vi har foretaget revisionsbesøg ved:



Frydenslund Botilbud
Børneinstitutionen Solbo

Formålet med besøgene har været, at vurdere en række administrative forretningsgange. I det omfang
det er aktuelt på de besøgte steder har vi gennemgået følgende områder:





Administration af likvide midler, herunder forskudskasser, kontante indtægter m.v.
Decentral bogføring og bilagsbehandling
Administration af midler tilhørende beboere og brugere
Decentral indtægtsadministration

Ved besøgene blev det oplyst, hvilke midler der administreres af ansatte ved de enkelte steder. Vurderingen af forretningsgange er foretaget ved interview med områdeansvarlige medarbejdere, samt ved
gennemgang af diverse materiale.
Konklusion
Ved besøgene konstaterede vi en god decentral administration.
Besøget på Frydenslund Botilbud gav dog anledning til præcisering af de gældende regler behandling af
udgifter med moms, ændring i forretningsgangene for afregning af udlæg til personalet og afregning af
kantineindtægter, så de gøres mere hensigtsmæssige samt overvejelser om afskaffelse af forskudskasse.
REVISION AF KOMMUNENS INTERNE IT-KONTROLLER
Omfang
Revisionen har omfattet revision af kommunens generelle it-kontroller og udvalgte applikationskontroller
for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Vi har tilrettelagt revisionen efter et rotationsprincip, således at ikke alle områder revideres i samme
omfang hvert år. I 2017 har revisionen omfattet følgende områder:





Adgangssikkerhed til lønsystemet, herunder brugeradministration, brugerrettigheder, adgangskontrol og systemadministration.
Adgangssikkerhed for sikkerheds- og systemadministratorer i økonomistyringssystemet og sikkerhedssystemet KSP-CICS
Outsourcing af centrale it-systemer, herunder kommunens egne kontroller samt indhentelse og
vurdering af revisorerklæringer fra it-serviceleverandører.
Udvalgte områder indenfor Databeskyttelsesforordningen.
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Revisionen har desuden omfattet elementer af forvaltningsrevision inden for it-organisation, it-politikker
og it-risikovurderinger. Gennemgangen har også omfattet en overordnet gennemgang af Cybersikkerhed
og Software Asset Management. Endvidere har revisionen omfattet en opfølgning på konstaterede svagheder fra sidste år.
Det udførte arbejde
Vi har foretaget forespørgsler hos it-ledelsen, medarbejdere med ansvar og opgaver inden for it samt
systembrugere.
Vi har udført revisionshandlinger i form af inspektioner, observationer og udførelse af kontroller, herunder gennemgang af modtagne dokumenter og materialer, efterprøvelse af interne it-kontroller og dokumentation herfor samt test af de interne it-kontrollers funktionalitet, hvor dette er relevant.
Vi har baseret revisionen på eksterne revisorerklæringer med høj grad af sikkerhed for de dele af itsystemerne, som Fujitsu A/S, Silkeborg Data A/S og KMD A/S er ansvarlige for i henhold til aftale med
kommunen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige
interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data,
som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.
Endvidere er det vores opfattelse, at kommunens overordnede styring af it-sikkerheden inden for de
gennemgåede områder er tilfredsstillende.
I forbindelse med it-revisionen har vi afgivet anbefalinger til forbedringer af de interne kontroller. Anbefalingerne er beskrevet i et særligt ledelsesbrev.
LØN- OG PERSONALEOMRÅDET
5.1

FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION

Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer
betryggende.
Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig
betydning for løndannelsen både centralt og decentralt. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt
en række lønsager til test af forretningsgangene.
Stikprøverne er primært udvalgt inden for følgende løntunge driftsområder:





Børnepasning
Skoleområdet
Ældreområdet
Det administrative område

I lønsagerne har vi bl.a. påset,






at der foreligger godkendt ansættelsesbrev
at lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst
at der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn
at der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse
at den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er
betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.
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5.2

VEDERLAG MV. TIL POLITIKERE

Vi har undersøgt, om byrådet har truffet beslutning om ændring af vederlæggelse af byrådet i henhold
til den nye bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv.
Vi har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer.
Konklusion
Gennemgangen af udbetalt vederlag m.v. har vist, at udbetalingerne er foretaget i henhold til gældende
regler og kommunens bestemmelser i øvrigt.
REVISION AF DE SOCIALE OMRÅDER MED STATSREFUSION
6.1

GENERELT

De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som
er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau.
6.1.1 Formål
Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis,
herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale
områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 1591 af 15.
december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden
for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets,
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.
6.1.2 Revisionens omfang og udførelse
Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige
vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v.
Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, test af kontroller og substansrevision.
Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed
og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:





Nyetablerede sager
Sager af væsentlig økonomisk karakter
Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter
Sager efter revisors vurdering.

Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i
sagerne.
Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger
samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er
taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden
for de forskellige områder.
Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har
udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent
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omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser.
6.2

FORRETNINGSGANGE MV.

I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.
Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:






Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til udlændinge omfattet af integrationsloven)
Personlige tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension
Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, enkeltydelser,
merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne)
Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige).

Vi har foretaget test af kontroller i en række personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange,
kvalitetskontrol og andre interne kontroller.
Konklusion
Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange
m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.
For Jobcentret er der i løbet af 2017 foretaget et udvidet ledelsestilsyn på en række sagsområder, som
tidligere har givet anledning til revisionsbemærkninger og hvor der var behov for en opstramning af
sagsadministrationen. Herudover er der taget en række initiativer til forbedring af sagsadministrationen.
Som det fremgår af afsnit 6.3 har det haft en positiv effekt på flere af områderne.
Vi har konstateret, at der vedrørende merudgifter til voksne ikke er udført ledelsestilsyn for 2017. Socialafdelingen har oplyst, at ledelsestilsyn snarest vil blive iværksat.
Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2.1 vedrørende nye revisionsbemærkninger.
6.3

PERSONSAGER

På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personsager.
Personsagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk kritisk revision
inden for følgende områder:






Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogram og introduktionsforløb og ydelser til udlændinge omfattet af integrationsloven)
Personlige tillæg og helbredstillæg efter lov om social pension
Kontante ydelser (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og merudgifter til
voksne)
Revalidering (herunder ressourceforløb, jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige).

Sammenfattende konklusion på personsagsgennemgang
På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagerne generelt administreres i
overensstemmelse med gældende regler.
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På følgende områder har vi alene fundet få eller ingen fejl:








Forsikrede ledige
Repatriering
Revalidering
Udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse
Fleksjob – visitation og opfølgning
Kontanthjælp
Jobafklaringsforløb

På følgende områder er der efter vores opfattelse behov for en opstramning af sagsadministrationen:
Integrationsprogram
Vi har foretaget gennemgang af 6 sager. I alle 6 sager er virksomhedsrettede tilbud ikke givet rettidigt
og der mangler i 3 af sagerne en aftale mellem jobcenteret og udlændingen om, hvordan den pågældende
skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter jævnfør IL § 26 stk. 3. Der er ikke dokumenteret opfølgning
på jobsøgning ved jobsamtalerne. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl i sagerne. Vi har fået oplyst,
at kommunen har taget initiativer til forbedring af sagsadministrationen.
Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2.1 vedrørende nye revisionsbemærkninger.
Vedrørende rettidig opfølgning – som tidligere har givet anledning til revisionsbemærkninger - er der sket
en forbedring af sagsadministrationen. Der er alene konstateret manglende rettidig opfølgning i enkelte
tilfælde.
Merudgifter til voksne
Vi har foretaget gennemgang af 8 sager. Gennemgangen har vist, at der er i 4 sager ikke er foretaget
tilstrækkelig opfølgning og truffet fornyet afgørelse om bevilling af merudgifter.
Socialafdelingen har oplyst, at der snarest vil blive iværksat et ledelsestilsyn, ligesom der anvendes
ekstra ressourcer til at sætte fokus på opfølgning og sagsbehandling på området.
Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2.1 vedrørende nye revisionsbemærkninger.
På følgende områder er der efter vores vurdering behov for fortsat fokus på sagsadministrationen:
Ledighedsydelse
Vi har gennemgået 7 sager. I 2 af sagerne er opfølgning, herunder CV-samtale ikke foretaget rettidigt.
Det kan dog konstateres, at der generelt er sket en væsentlig forbedring i rettidig opfølgning vedrørende
ledighedsydelse.
Uddannelseshjælp
Vi har gennemgået 8 sager. I 2 sager var der manglende opfølgning i enkelte tilfælde og i 1 sag var der
ikke afholdt 3 samtaler i visitationsperioden. I 2 sager var der mindre forsinkelser i rettidige tilbud.
Herudover var der øvrige enkeltstående fejl. Det kan dog konstateres, at der er sket forbedring med
rettidige tilbud.
Sygedagpenge
Vi har gennemgået 7 sager. I 2 sager var opfølgning ikke i alle tilfælde foretaget rettidigt og i 2 sager var
opfølgningsform ikke i alle tilfælde korrekt, da den var foretaget telefonisk og ikke personligt.
JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION
7.1

GENERELT

Den lovpligtige revision omfatter ifølge Styrelsesloven både finansiel revision, forvaltningsrevision og
juridisk-kritisk revision.
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Forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision på udvalgte lovmæssige og væsentlige områder.
Vi skal således fremhæve følgende afsnit i denne revisionsberetning, hvor forvaltningsrevision og juridiskkritisk-revision er udført integreret med den finansielle revision:





Afsnit 3 om forretningsgange for regnskabsføring og interne kontroller (forvaltningsrevision)
Afsnit 4 om revision af kommunens interne it-kontroller (forvaltningsrevision)
Afsnit 5 om forretningsgange og sagsrevision på løn- og personaleområdet (forvaltningsrevision
og juridisk-kritisk revision)
Afsnit 6 om forretningsgange, interne kontrolprocedure, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol på de sociale områder (forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision)

For de nærmere konklusioner af den udførte revision henvises til ovennævnte afsnit.
7.2

KONTRAKTSTYRING

7.2.1 Generelt
Det er i de nye faglige standarder for forvaltningsrevision samt juridisk- kritisk revision fastlagt, at revisor
over en 5-års periode skal gennemgå en række fast definerede emner som en del af den samlede revisionsproces.
Kontraktstyring dækker over ét af disse faste emner i forhold til, at kontrakterne skal omfatte indkøb af
varer eller tjenesteydelser, der indgår i det samlede årsregnskab med væsentlige udgiftsbeløb eller har
væsentligt administrativ, samfundsmæssig eller politisk betydning for kommunen som helhed.
Der er gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af kommunens kontraktstyring med
eksterne (private) leverandører, med fokus på om kontrakter styres og administreres hensigtsmæssigt i
forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen.
7.2.2 Formål
Fokus i forvaltningsrevisionen har været bredt på kontraktstyring i forhold til kommunens kontrakter med
eksterne (private) leverandører. Der var på forhånd ikke fastsat forvaltningsområder, som forvaltningsrevisionen af kontraktstyring skal dække.
Fokus i den juridisk-kritiske revision har været på det retslige grundlag for gennemførelse af konkurrenceudsættelse, herunder om der er tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere, at
kommunen har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler.
7.2.3 Revisionens omfang og udførelse
Vi har med udgangspunkt i udtræk fra økonomisystemet og indkøbssystemet og i dialog med kommunen
udvalgt følgende kontrakter til nærmere gennemgang:



Det Danske Madhus Silkeborg A/S
Schultz Pleje og Hjemmeservice ApS

Der er taget udgangspunkt i kommunens indkøbs-og udbudspolitik samt i det kontraktlige grundlag, herunder udbudsmateriale, mødereferater, afregningsgrundlag mv.
Det er primært den daglige controlling samt den løbende opfølgning og dialog med leverandøren inden
for gældende regler, der har været genstand for forvaltningsrevisionen og den juridisk-kritiske revision.
7.2.4 Konklusion
Det er vores opfattelse, at Silkeborg Kommune generelt har en god og hensigtsmæssig organisering og
styring af indkøbs- og udbudsområdet herunder kontraktstyring med eksterne (private) leverandør, som
overordnet sikrer en sparsommelig, produktiv og effektiv drift.
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Ligeledes vurderes det, at kommunen har tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere,
at kommunen har indgået kontrakter i overensstemmelse med gældende regler på indkøbs- og udbudsområdet.
For de udvalgte kontrakter er der tilrettelagt en tilfredsstillende controlling, fakturakontrol og opfølgning på den leverede kvalitet.
Aarhus, den 20. juni 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Ole Nielsen
Registreret revisor
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Til Silkeborg Byråd

KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2017
1.1

INDLEDNING

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 20. juni 2018 afsluttet revisionen af Silkeborg Kommunes regnskab for året 2017.
I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Silkeborg Kommune afgives hermed
beretning om den udførte revision.
Revisionen har omfattet side 5 (fra anvendt regnskabspraksis) til side 29 i ”Årsberetning 2017” og siderne
38 – 504 samt 507 – 534 i ”Regnskab 2017”.
Hovedtallene udviser (mio. kr.):
Oprindeligt
budget
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Resultat af ordinær driftsvirksomhed ............................
Resultat af det skattefinansierede område......................
Resultat af forsyningsvirksomheder ...............................
Balance
Aktiver .................................................................
Egenkapital ............................................................

368,2
-13,3
16,0
Ultimo 2016
8.671,0
-5.878,3

Regnskab
339,2
-86,3
7,1
Ultimo 2017
8.815,7
-6.018,6

Positive tal = overskud/aktiver.
Negative tal = underskud/egenkapital.
1.2

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har borgmester og kommunaldirektør over for os afgivet
en regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet 2017.
1.3

IKKE-KORRIGEREDE FORHOLD

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i
årsregnskabet.
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 er der konstateret følgende forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet. Denne oplysning gives for at sikre, at byrådet er orienteret herom:



Vi har konstateret, at der i alt er aktiveret 10,1 mio. kr. for meget vedrørende materielle anlægsaktiver. Fejlen opstår, da en lejet ejendom der anvendes af en institution fejlagtigt er optaget i kommunens balance.
Vi har konstateret, at kommunen har indregnet aktier i Sampension A/S i balancen efter nominel
værdi. I henhold til de gældende regler og kommunens egen regnskabspraksis skal aktier indregnes efter indre værdi. Kommunens aktier burde således være indregnet med yderligere 26,8 mio.
kr. i balancen ultimo 2017 under langfristede tilgodehavender.

Forholdene vil blive rettet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018 og har kun betydning for
kommunens balance pr. 31. december 2017 og påvirker således ikke regnskabsresultatet for 2017.
1.4

REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION
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Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer
til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.
Vi har forsynet årsregnskabet med følgende påtegning:
”DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til byrådet i Silkeborg Kommune
REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Silkeborg Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017,
jfr. side 5 (fra anvendt regnskabspraksis) til side 29 i ”Årsberetning 2017” og siderne 38 – 504 samt 507
– 534 i ”Regnskab 2017”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt
regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:






Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 339,2 mio. kr.
Resultat af det skattefinansierede område på -86,3 mio. kr.
Resultat af forsyningsvirksomheder på 7,1 mio. kr.
Aktiver i alt på 8.815,7 mio. kr.
Egenkapital i alt 6.018,6 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen,
revision mv.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.
Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder
og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i
bekendtgørelse om kommunal og regional revision.
Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer,
der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag,
for en detaljeret oplistning af opgaver.
Vi blev af byrådet antaget som revisor for Silkeborg Kommune fra regnskabsåret 2012 og har varetaget
revisionen i en samlet opgaveperiode på 6 år frem til og med regnskabsåret 2017. Vi har efter udbud af
revisionsopgaven indgået ny revisionsaftale fra regnskabsåret 2017.
Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved
vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores
revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen
særskilt konklusion om disse forhold.
Sociale udgifter med statsrefusion
Sociale udgifter med refusion udgør 294,8 mio. kr. og består hovedsageligt af overførselsindkomster.
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Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale udgifter med statsrefusion
det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på
dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold
til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver,
at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt.
Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende revision af sociale udgifter med statsrefusion har
været:





Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på
områder med statsrefusion på det sociale område.
Vi har gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt
udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har udført vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets,
Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
Vi har revideret statsrefusionsskemaet for 2017.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2017 som sammenligningstal i
årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt,
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen,
revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan
findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige,
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.
Herudover:
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Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller,
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom
Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter siderne 3 -5 i ”Årsberetning
2017” samt siderne 1 – 37 og 505 – 506 i ”Regnskab 2017”, som ikke er omfattet af årsregnskabet og
vores erklæring herom.
Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den
forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi
på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.
Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af
de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse
ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner,
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med
de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer,
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
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Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse”.
1.5

REVISIONENS BEMÆRKNINGER

1.5.1 Generelt
Revisionsbemærkninger, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført
under afsnit 1.5.2.
Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis







regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
udførelsen af byråd og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet
Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
REVISIONSMETODIK OG -STRATEGI
Revisionen udføres ved stikprøver, med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange
og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det,
om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig
praksis.
I forbindelse med revisionen vurderes, om udførelsen af byråd og udvalgenes beslutninger samt den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.
Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien
skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte administrative områder af
betydning for årsregnskabet.
Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til kommunens aktiviteter og forhold i øvrigt,
har vi, i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for 2017, identificeret områder med
særlige risici for væsentlige fejl i årsregnskabet.
2.1

VÆSENTLIGHEDSNIVEAU

Målet med revisionen af regnskabet er at sætte BDO i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt
regnskabet i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets
krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Ved udarbejdelse af revisionsplanen fastlægger BDO et acceptabelt væsentlighedsniveau for at afdække
beløbsmæssig væsentlig fejlinformation. Både beløbets størrelse (kvantitativ) og arten (kvalitativ) af
fejlinformationen vurderes.
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Væsentlighedsniveauet fastlægges for regnskabet som helhed, og væsentlighedsniveauet anvendes både
i planlægningsfasen og ved afslutning af revisionen.
I planlægningsfasen har væsentlighedsniveauet betydning for vores bedømmelse af revisionsindsatsen på
de enkelte områder. Områder, som beløbsmæssigt er over væsentlighedsbeløbet, skal undergives revision.
Ved afslutningen af revisionen har væsentlighedsbeløbet betydning for, om vi kan afgive erklæring uden
forbehold. Knytter en væsentlig fejl sig til en enkelt regnskabspost, kan der blive tale om, at der alene
tages forbehold for den konkrete regnskabspost.
Væsentlighedsniveauet er bestemmende for, hvor stor en fejl vi kan acceptere uden at tage forbehold
for, om regnskabet er rigtigt. Med udgangspunkt i kommunens størrelse har vi anvendt et væsentlighedsniveau på 135 mio. kr. Hvis en fejl i årsregnskabet udgør 5 % heraf vil vi som udgangspunkt orientere
byrådet herom i revisionsberetningen.
Herudover tager vi hensyn til den operationelle risiko (politiske risiko), så der på områder med særlig
bevågenhed vil være et langt lavere væsentlighedsniveau. Det kunne blandt andet være på følgende
områder:




Vederlæggelse af politikere
Repræsentationsudgifter
Udbetalinger til enkeltpersoner

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i
øvrigt til vores beretning om revisionsaftale (beretning nr. 12).
2.2

DRØFTELSER MED LEDELSEN OM BESVIGELSER

Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst,
at kommunen efter ledelsens vurdering har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, herunder fejlinformation som følge af besvigelser.
Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser
af formodede besvigelser.
Vi har i forbindelse med vores revision ikke konstateret fejl som følge af besvigelser.
2.3

DEN LØBENDE REVISION

Den løbende revision er i løbet af året gennemført ved besøg i den kommunale forvaltning. Formålet
med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for
løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til omkostninger og risici, dels
at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.
Ved den løbende revision har vi gennemgået udvalgte væsentlige forretningsgange på forvaltningsområderne. Vi har lagt vægt på ledelse og styring som indfaldsvinkel til revisionen, og der er således fokuseret
på kommunens målsætninger og strategier for området, samt på hvorvidt de tilrettelagte procedurer og
det etablerede ledelsestilsyn understøtter disse strategier og målsætninger. Når der er god sammenhæng
imellem målsætninger, procedurer og ledelsestilsyn, er der tale om effektiv og hensigtsmæssig forvaltning af området.
Om den løbende revision henvises til delberetning nr. 13.
2.4

DEN AFSLUTTENDE REVISION

Den afsluttende revision sikrer, at de aflagte regnskaber ikke indeholder væsentlige fejl. Det vil sige, at
regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.
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REVISION AF ÅRSREGNSKABET
3.1

ÅRSREGNSKABETS OPBYGNING OG INDHOLD

Vi har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.
Vi har fulgt op på, om der i forhold til regnskabet for 2017 er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af byrådet. Det er endvidere vurderet, om de foretagne ændringer er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
3.2

FORRETNINGSGANGE FOR REGNSKABSAFLÆGGELSEN

Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået. Ved denne gennemgang
har vi vurderet, om kommunen i tilstrækkelig grad sikrer korrekt regnskabsaflæggelse ved hjælp af procedurer, ansvarsplacering og ledelsestilsyn, herunder anvendelse af materialeplaner og andre styringssystemer.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at forretningsgangene vedrørende regnskabsaflæggelse generelt har fungeret
tilfredsstillende.
3.3

BUDGET- OG BEVILLINGSKONTROL

Vi har påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget,
meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.
Samtidig har vi undersøgt, om kommunens bevillingsniveau er fastlagt i overensstemmelse med gældende
regler.
Konklusion
Vi har i det aflagte regnskab ikke konstateret overskridelse af de meddelte bevillinger, og det vedtagne
bevillingsniveau er i overensstemmelse med gældende regler. Vi har ikke konstateret forhold, der rejser
tvivl om going concern.
3.4

TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER

Tilskuds- og udligningsbeløb er sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af SKAT foretagne fordelinger
og meddelte oplysninger.
Vi har endvidere undersøgt, om kommunens kontering og periodisering er i overensstemmelse med konteringsreglerne i Budget- og regnskabssystemet for kommuner.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at tilskuds- og udligningsbeløb samt skatter er korrekt optaget i regnskabet.
3.5

REFUSION AF KØBSMOMS

Vi har ved den afsluttende revision påset, at opgørelsen af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler.
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Ved gennemgangen af området har vi blandt andet påset, at der er tilrettelagt en forretningsgang, der
sikrer,



at der afregnes 17,5 % af tilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger med flere,
at der sker tilbagebetaling af købsmoms ved salg af anlæg, når salget sker inden der er gået 5 år
fra godkendelse af anlægsregnskabet,

Konklusion
Det er vores opfattelse, at opgørelsen af købsmomsrefusion er korrekt udarbejdet og korrekt optaget i
regnskabet.
3.6

LØNNINGER OG VEDERLAG

Vi har i løbet af året gennemgået kommunens forretningsgange og stikprøvevist efterprøvet dokumentation, beregning og udbetaling i lønsagerne.
Ved revisionen af årsregnskabet har vi undersøgt kommunens forretningsgange mv. i forhold til interne
kontroller ved anvendelse af lønsystemet, bl.a. medarbejdernes muligheder for at indberette til egne
CPR-numre mv.
Lønudbetalinger til kommunens direktion er stikprøvevis gennemgået.
Det er undersøgt, om lønsystemet er afstemt til bogholderiet/årsregnskabet.
Det er endvidere påset, at de til SKAT afgivne oplysninger om løn mv. er afstemt, ligesom det er kontrolleret, at tilbageholdt A-skat mv. er afregnet og afstemt.
Konklusion
Det er vores vurdering, at de interne kontroller udføres på betryggende vis og i henhold til kommunens
gældende retningslinjer.
De nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.
Gennemgang af lønudbetalinger til kommunens direktion har vist, at der ikke er foretaget fejludbetalinger.
Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til SKAT.
Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.
3.7

KOMMUNAL MEDFINANSIERING AF DE REGIONALE SUNDHEDSOPGAVER

Vi har påset, at den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering, jf. kommunens regnskab, er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen
Konklusion
Det er vores opfattelse, at den kommunale medfinansiering er korrekt optaget i regnskabet.
3.8

ANLÆGSVIRKSOMHED

Vi har undersøgt kommunens regler vedrørende aflæggelse af anlægsregnskaber, herunder hvorvidt gældende lovgivning følges i forhold til aflæggelsen.
Konklusion
Det er vores vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse
med gældende regler og kommunens retningslinjer.
3.9

INDBERETNING TIL FORSYNINGSSEKRETARIATET MV.
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De tidligere kommunale forsyningsvirksomheder på vand- og spildevandsområdet er omdannet til aktieselskaber med 100 % kommunalt ejerskab.
I forbindelse med kommunens indberetning i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14. oktober 2010 om
kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger, skal vi for 2017 i henhold til § 3 i bekendtgørelsen afgive revisionserklæring om rigtigheden og
fuldstændigheden af kommunens indberetning i henhold til § 2 i bekendtgørelsen.
Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf udstedt en særlig revisionsinstruks, som gælder for alle
indberetninger, der foretages efter den 31. december 2011.
Konklusion
Vi har afgivet revisorerklæring for kommunens indberetning og erklæring til Forsyningssekretariatet for
2017.
Erklæringen er afgivet med forbehold om, at årsrapport 2017 Silkeborg Vand A/S, Silkeborg Spildevand
A/S og Silkeborg Forsyning A/S samt årsregnskab 2017 for Silkeborg Kommune, ikke var aflagt på erklæringstidspunktet, hvorfor vi ikke havde et fuldstændigt grundlag for at kunne udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag.
Bortset fra den mulige indvirkning af ovennævnte forhold, er det vores opfattelse, at kommunens indberetning og erklæring for perioden 2017 i al væsentlighed er i overensstemmelse med bekendtgørelsens
regler.
3.10 BALANCEN
Generelt
Vi har ved den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.
Vores gennemgang har omfattet udvalgte poster fra balancen, og vi har blandt andet påset:









at posterne er indregnet og målt i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystem for kommuner og kommunens regnskabspraksis
at materielle og immaterielle anlægsaktiver er optaget i overensstemmelse med anlægskartotekets oplysninger, og at til- og afgange er korrekt registeret i anlægskartoteket
at finansielle anlægsaktiver er korrekt indregnet, herunder at aktier, andelsbeviser og ejerandele i § 60-virksomheder er korrekte i forhold til kommunens ejerandele
at omsætningsaktiver er korrekt indregnet og periodiseret
at likvide beholdninger er korrekt indregnet og periodiseret
at egenkapitalen er fordelt, registreret og klassificeret korrekt
at indregning og måling af hensatte forpligtigelser er sket i overensstemmelse med gældende
regler
at gældsforpligtelser er korrekt indregnet og periodiseret.

Vi har nedenfor redegjort nærmere for vores gennemgang af de enkelte områder:
Anlægsaktiver
Anlægsaktiverne består af materielle og finansielle anlægsaktiver.
Vi har gennemgået anlægsaktiverne og vurderet, hvorvidt indregning og måling, herunder nettotilgangen,
stemmer overens med den fastlagte regnskabspraksis, og herunder at aktiverne vurderes at være til
vedvarende brug.
Vi har stikprøvevis kontrolleret ejerforholdet af de i anlægskartoteket opførte aktiver samt stikprøvevis
kontrolleret årets til- og afgange.
Endelig har vi gennemgået de foretagne af- og nedskrivninger og påset, at anlægsaktiverne afskrives i
overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis og efter gældende regler.
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Omsætningsaktiver
Omsætningsaktiverne består af varebeholdninger, fysiske anlæg til salg, kortfristede tilgodehavender,
værdipapirer og likvide aktiver.
Vi har påset, at mellemværender med pengeinstituttet er optaget til saldiene pr. 31. december og er
afstemt med pengeinstituttets noteringer. Vi har indhentet engagementsoversigt fra pengeinstitutter.
Vi har påset, at værdien af kommunens fysiske anlæg til salg er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.
Vi har gennemgået kommunens kortfristede tilgodehavender og på baggrund heraf er det vores opfattelse, at disse ikke indeholder væsentlige tabsrisici.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser består af tjenestemandspensioner, arbejdsskadeforpligtelser, miljøforpligtigelser
m.v.
Vi har gennemgået de væsentligste forpligtelser herunder kontrolleret årets til- og afgange samt påset
at de er optaget i kommunens årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler.
Gæld
Gæld består af langfristede gældsforpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser.
Vi har gennemgået de finansielle dispositioner, herunder de optagne lån. Vi har kontrolleret, at den
optagne, langfristede gæld er i overensstemmelse med kreditgivernes noteringer. Herunder har vi foretaget en gennemgang af nye lån.
Ved den kortfristede gæld har vi gennemgået afstemningerne og stikprøvevis foretaget sammenholdelse
til kommunens betalinger i 2018.
Konklusion på revision af balancen
Det er vores opfattelse, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemningerne.
Vi har konstateret, at der i alt er aktiveret 10,1 mio. kr. for meget vedrørende materielle anlægsaktiver.
Fejlen opstår, da en lejet ejendom der anvendes af en institution fejlagtigt er optaget i kommunens
balance.
Endvidere har vi konstateret, at kommunen har indregnet aktier i Sampension A/S i balancen efter nominel værdi. I henhold til de gældende regler og kommunens egen regnskabspraksis skal aktier indregnes
efter indre værdi. Kommunens aktier burde således være indregnet med yderligere 26,8 mio. kr. i balancen ultimo 2017 under langfristede tilgodehavender.
Forholdene vil blive rettet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018 og har kun betydning for
kommunens balance pr. 31. december 2017 og påvirker således ikke regnskabsresultatet for 2017.
Vores gennemgang af udvalgte poster bekræfter herudover, at kommunens aktiver og passiver er indregnet i balancen i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner og
kommunens regnskabspraksis.
Kommunens ejerandel i Silkeborg Forsyning A/S er i overensstemmelse med Budget- og regnskabssystemets regler indregnet med 3.901,8 mio. kr. opgjort på grundlag af selskabets regnskab for 2016. Til
orientering kan oplyses, at kommunens ejerandel ifølge selskabets regnskab for 2017 er ændret til
3.517,3 mio. kr. Årsagen hertil er, at Landsretten i januar 2018 har afsagt kendelse om opgørelsesmetode
for skattemæssig værdiansættelse af anlægsaktiverne i forsyningsselskaber. Da afgørelsen kan få en afsmittende effekt for Silkeborg Forsyning A/S, er det af forsigtighedsmæssige grunde valgt at indregne en
udskudt skatteforpligtelse i regnskabet 2017.
3.11 EVENTUALPOSTER
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Eventualposter optages ikke i balancen og omfatter kautions- og garantiforpligtelser samt eventualforpligtelser og –rettigheder. Vi har gennemgået området og har i den forbindelse modtaget en ledelseserklæring.
Konklusion
Gennemgangen har ikke givet anledning til kommentarer.
3.12 LÅNOPTAGELSE
Vi har gennemgået kommunens procedure for lånoptagelse og lånerammeopgørelse for bl.a. at påse, at
denne følger Økonomi- og Indenrigsministeriets regler på området.
Endvidere har vi påset, at den udarbejdede opgørelse over lånerammen kun indeholder kategorier af
udgifter og beløbsstørrelser, som kan medtages, jf. lånebekendtgørelsen med tilhørende fortolkninger.
Konklusion
Kommunens lånerammeberegning og lånoptagelse er i overensstemmelse med gældende regler.
REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED STATSREFUSION
Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.
Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.
Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang
og resultater såvel generelt som mere detaljeret.
4.1

REVISIONSERKLÆRING VEDRØRENDE DE SOCIALE IT-SYSTEMER

I bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med administrationen af en række opgaver på Børne- og Socialministeriets,
Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og øvrige ministeriers ressortområder.
Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system
fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i
systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.
Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller
tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end
den dataansvarlige kommune.
Konklusion
Kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de
den 21. marts 2018 udarbejdede erklæringer for 2017, som kommunen har fået fremsendt fra KMD.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har overfor os oplyst, at erklæringerne fra KMD ikke fuldt
ud er i overensstemmelse med kravene i § 26, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om
statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område for så vidt angår ”at
de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner”. KMD er bekendt hermed.
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Vi anbefaler at kommunen indhenter en erklæring på registreringssystemerne fra KMD, som fuldt ud
dækker kravene i § 26, stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse.
4.2

LØBENDE REVISION

4.2.1 Forretningsgange og sagsbehandling
I løbet af året reviderer vi udvalgte forretningsgange og personsager på det sociale område.
Der henvises i øvrigt til delberetning nr. 13 om løbende revision.
Beretning nr. 13 samt denne beretning skal efter byrådets behandling sendes til ressortministerierne
sammen med byrådets besvarelse af eventuelle bemærkninger.
Dette skal ske som følge af ministeriernes krav om lovpligtige redegørelser om den udførte revision af
områder med statsrefusion og tilskud, jf. bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion
og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets,
Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).
Der henvises til bilag 1, 2 og 3, hvor der fremgår en mere detaljeret redegørelse for resultatet af den
udførte personsagsgennemgang, herunder fravalg samt den tværministerielle oversigt og opfølgning på
decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år.
4.3

AFSLUTTENDE REVISION

4.3.1 Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion
Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere
stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet.
Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne.
Vi har påset, at der ved skattepligtige ydelser er foretaget korrekt afregning af A-skat mv.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes
regler for området samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter i alt væsentlighed
svarer til bogføringen.
Vedrørende refusionsopgørelsen for særligt dyre enkeltsager har der været enkelte fejl som er rettet
forinden påtegning
4.3.2 Socialt bedrageri
I bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og
revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) er der fastsat et krav om, at vi skal påse, at kommunen har etableret procedurer til at
forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende på områder
omfattet af denne bekendtgørelse samt for sagsoplysning på Udbetaling Danmarks sagsområde, jf. § 11 i
lov om Udbetaling Danmark, og om procedurerne fungerer på betryggende vis.
Vi har ved vores revision påset:



om kommunen har vedtaget politiske eller strategiske retningslinjer
hvordan kontrollen er organiseret
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om kommunen har en procedure for håndtering af oplysninger mellem afdelinger, fra andre myndigheder, private samt gennemførte virksomhedskontroller og elektroniske eller manuelle kontroller. Herunder om kommunen har nedsat en kontrolgruppe
om kommunen har en procedure for tilbagebetalingskrav.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at kommunen har etableret en betryggende og hensigtsmæssig forretningsgang
til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser.
4.4

TEMAREVISION - HJEMTAGELSE AF STATSREFUSION EFTER SERVICELOVENS § 181

Indledning
I henhold til Børne- og Socialministeriets skrivelse af 15. juli 2017 samt vejledning af 29. september
2017 er vi blevet bedt om at udføre temarevision i 2017 omhandlende kommunernes hjemtagelse af
statsrefusion efter servicelovens § 181.
Det følger af servicelovens § 181, stk. 2 og 3, at staten afholder kommunernes udgifter til udlændinge,
som har fået opholdstilladelse efter nærmere angivne bestemmelser i udlændingeloven, jf. servicelovens § 181, stk. 1. Servicelovens § 181, stk. 2 og 3, angiver nærmere bestemt, hvilke udgifter afholdt
til udlændinge med opholdstilladelse kommunerne kan hjemtage statsrefusion for, og hvilke betingelser som skal være opfyldt, før statsrefusionen kan hjemtages.
De kommunale revisorer skal ved temarevisionen konkret undersøge og besvare følgende fokuspunkter:
1. Har den enkelte kommune tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for
sagsbehandlingen, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 29, stk. 1, som sikrer, at kommunen anmelder
de korrekte refusionskrav?
2. Er det dokumenteret i sagsbehandlingen, når kommunerne hjemtager refusion i henhold til servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1,
a. at der er tale om en person omfattet af personkredsen i § 181, stk. 1,
b. at der er tale om et døgnophold, og
c. at kravene om personbogføring for udgifter, hvor der hjemtages refusion, er opfyldt?
3. Hjemtager kommunerne refusion efter servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2, for udgifter, som er
afholdt efter det uledsagede flygtningebarn er fyldt 18 år?
4. Hjemtager kommunerne refusion for brug af rådgivning til udlændinge med opholdstilladelser
efter servicelovens § 11, stk. 3 i tilfælde, hvor der er tale om en almindelig integrationsindsats?
Temarevisionen skal således tilrettelægges, så der skabes klarhed over, hvorvidt kommunens sagsgang
og ledelsestilsyn sikrer, at kommunen hjemtager den korrekte statsrefusion i henhold til Servicelovens §
181.
Vi har gennemført vores revision vedrørende temarevisionen i perioden februar - maj 2018. Vi har foretaget en gennemgang af de tilrettelagte forretningsgange på området og har foretaget gennemgang af
et antal personsager.
Vi vil dog gøre opmærksom på, at vi ved udførelse af sagsgennemgang af fokuspunkt 4 vedrørende rådgivning efter servicelovens § 11, stk. 3 ikke har vurderet, om indsatsen er tilstrækkelig og relevant i
forhold til det enkelte barns eller unges behov. Dette anser vi som en faglig bedømmelse af sagerne.
Konklusion på de udførte fokuspunkter
Fokuspunkt 1 vedrørende forretningsgange
Det er vores vurdering, at kommunen har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange
for hjemtagelse af 100 % refusion, jf. reglerne i § 181 i Lov om social service.
Fokuspunkt 2 vedrørende refusion jf. servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1
Kommunen har ikke hjemtaget refusion efter reglerne i SEL § 181, stk. 3 nr. 1.
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Fokuspunkt 3 vedrørende refusion efter servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2
Kommunen har ikke hjemtaget refusion efter servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2 efter det fyldte 18. år.
Fokuspunkt 4 vedrørende refusion af udgifter efter servicelovens § 11, stk. 3
Det er vores vurdering, at udgifter afholdt til forebyggende foranstaltninger, jf. § 11, stk. 3 og anmeldt
til refusion, jf. § 181, stk. 2, generelt omfatter en indsats, der ligger ud over den traditionelle integrationsindsats.
Der har dog i nogle af de gennemgåede sager været udført opgaver, som efter vores vurdering har karakter af myndighedsopgaver i forbindelse med den traditionelle integrationsindsats. Der kan derfor være
udgifter anmeldt til refusion efter § 181, stk. 2, som reelt ikke er refusionsberettigede.
Kommunen har oplyst, at de selv opmærksom på denne problemstilling, og der er i november 2017 udarbejdet ny samarbejdsaftale, hvor det tydeliggøres hvilke opgaver der skal varetages af myndighed.
Silkeborg Kommune vil fortsat udføre ledelsestilsyn, hvor der bl.a. er fokus på dette.
Revisors anbefaling til kommunen
Vores gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige anbefalinger i forhold til yderligere konkrete
tiltag vedrørende kommunens hjemtagelse af refusion, jf. reglerne i § 181 i Lov om social service.
Der bør dog vedrørende hjemtagelse af refusion efter § 181, stk. 2 for forebyggende foranstaltninger
efter SEL § 11, stk. 3 være fortsat fokus på, at der ikke varetages opgaver omfattet af den traditionelle
integrationsindsats og dermed anmeldes udgifter til refusion, som ikke er refusionsberettigede.
AFGIVNE REVISIONSBERETNINGER OG PÅTEGNEDE OPGØRELSER MV.
5.1

REVISIONSBERETNINGER AFGIVET TIL SILKEBORG BYRÅD

Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet følgende delberetninger:
Beretning om

Nr.

Dato

Beretning vedrørende revisionsaftale

12

20. juni 2018

Beretning vedrørende løbende revision

13

20. juni 2018

5.2

DIALOG MED POLITISK OG ADMINISTRATIV LEDELSE




5.3

Møde med Økonomi- og erhvervsudvalget den 21. august 2017 vedrørende revisionen af regnskabet for 2016
Møde med kommunens ledelse den 9. oktober 2017 om revisionsplanlægningen for 2017
Møde med kommunens ledelse den 15. juni 2018 vedrørende revisionsberetninger for 2017
PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER

Der henvises til oversigten i bilag 5.
REVISORS ERKLÆRING
Vi erklærer, at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbestemmelser og at vi under revisionen
har modtaget alle de forklaringer, oplysninger, dokumenter mv. som vi har anmodet om.
Vi har iværksat foranstaltninger til sikring af, at BDO lever op til kravene i Bekendtgørelse 965 af 28. juni
2016 om Kommunal og regional revision, herunder Revisorlovens §24 a og b.
Aarhus, den 20. juni 2018
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BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Ole Nielsen
Registreret revisor
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BILAG 1, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2017
Funktion

Sagsområde

Regler

Antal udvalgte sager

Væsentlige
fejl uden
refusionsmæssig betydning

Væsentlige
fejl med refusionsmæssig betydning

(Antal note- (Antal noteres)
res)

Funktion
5.57.73,
5.57.75 og
8.51.52
Funktion
5.57.75
samt 5.57.73
Funktion
5.57.73.
5.58.80
8.51.52
Funktion
5.57.71,
5.68.73,
5.68.75,
5.68.79,
5.58.80,
5.58.81,
5.58.82,
5.58.83,
5.68.91 og
5.68.98
Funktion
5.68.90

Kontant-og uddannelseshjælp.
LAS
Udbetaling, beregning og kontering. Rådighedsvurdering og
sanktionering.
Særlig støtte (medfinansiering
og tilbagebetaling)
Aktivering (bortset fra løntilLAB
skud), kontaktforløb, jobplaner
mv. til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
Revalidering inkl. ForrevalideLAS kap. 6
ring
Tilskud til udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse m.v. til alle målgrupper,
tilskud til jobrotation og voksenlærlinge, løntilskud til alle
målgrupper, skånejob, isbryderordning, personlig assistance og
vejledning og opkvalificering af
15-17 årige

LAB kap. 12, 13
a-b, 14, 15 og
18 samt lov om
kompensation
til handicappede i erhverv
m.v.

Driftsudgifter og mentorstøtte,
hvor refusion ydes under et rådighedsbeløb

LAB kap. 8 a, 9
b og 10 m.v.
LAB §§ 73 b, 81
a, 83 og 99

Systematiske/generelle
fejl uden
refusionsmæssig
betydning

Systematiske/generelle
fejl med
refusionsmæssig
betydning

(Ja/Nej)

(Ja/Nej)

Kommentarer vedrørende
konstaterede fejl
(Henvisning til
afsnit)

Området
fravalgt

Området administreres
generelt i
overensstemmelse med
gældende
regler
(Ja/Nej)

(Ja/Nej)

Revisions
bemærkninger
(Noteres
ved angivelse af
samme
nummerering som
fremgår af
revisionsberetningen)

Forbehold

(Antal noteres)

13

0

1

Nej

Nej

Afsnit
1.3.1

Nej

Ja

Nej

0

13

7

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.1 /
1.3.2

Nej

Ja

Nej

0

2

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

12

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

18

2

2

Nej

Nej

Afsnit
1.3.3

Nej

Ja

Nej

0
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Funktion
5.58.81
8.51.52
Funktion
5.58.83

Fleksjob

Funktion
5.57.71 og
8.51.52
Funktion
5.68.97

Sygedagpenge

Funktion
5.68.96

Servicejob (løntilskud)

Funktion
5.57.78,
Funktion
5.58.82
8.51.52
Funktion
5.58.82

Funktion
5.57.78 og
5.57.79

Ledighedsydelse

Seniorjob

LAB §§ 69 - 75
5

1

1

Nej

Nej

Afsnit
1.3.4

Nej

Ja

Nej

0

7

2

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.5

Nej

Ja

Nej

0

Lov om sygedagpenge

7

4

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.6

Nej

Ja

Nej

0

Lov om seniorjob

2

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

4

2

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.7

Nej

Ja

Nej

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

3

3

0

Nej

Nej

Afsnit
1.3.8

Nej

Ja

Nej

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

LAS kap. 7

Lov om ophævelse af lov om
servicejob
Forsikrede ledige
§ 82 a i lov om
(medfinansiering af a-dagarbejdsløshedspenge, opfølgning kontaktforløb forsikring m.v.
og tilbud)
og LAB
Forsørgelse og aktivering (bort- LAB kapital 12
set fra løntilskud) af personer i a
ressourceforløb, der modtager
ressourceforløbsydelse, inkl.
mentor.
Forsørgelse og aktivering (bort- LAB kapital 12
set fra løntilskud) af personer i b.
jobafklaringsforløb, der modtager ressourceforløbsydelse,
inkl. mentor.
Midlertidig arbejdsmarkedsLAB kapitel 13
ydelse (medfinansiering af mid- d og lov om arlertidig arbejdsmarkedsydelse
bejdsløshedsog tilhørende aktiveringsudgifforsikring § 52
ter bortset fra løntilskud)
o.

Funktion
5.57.79

Kontantydelse og dertilhørende
aktiveringsudgifter (bortset fra
løntilskud)

LAB kapitel 13
e og lov om
kontantydelse

Funktion
5.57.72

Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling,
samværsret med børn, flytning)

LAS kap. 10

Funktion
0.25.11
0.25.18
7.32.23

Beboerindskudslån

Lov om individuel boligstøtte
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8.32.23
9.32.23
Funktion
5.48.67

Personlige tillæg til pensionister

Lov om social
pension kap. 2
og Bekendtgørelse af lov om
højeste, mellemste, forhøjet almindelig
og almindelig
førtidspension
m.v. kap. 2

0

LAS - Lov om aktiv socialpolitik

Ja
Er der manglende afstemninger området

Nej
x

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0
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1.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Beskæftigelsesministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt
regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen for
2017 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Beskæftigelsesministeriets ressortområde.
Bilaget indeholder:
•
•
•
•
1.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER FOR 2016

Jf. decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 21. februar 2018 ses der ikke
forhold til opfølgning.
1.3

PERSONSAGSGENNEMGANG

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er
konstateret ved sagsgennemgangen.
1.3.1 Kontanthjælp
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


I 1 sag mangler der stillingtagen til sanktion ved enkelte udeblivelser

Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


I 1 sag er der ikke dokumenteret opfølgning på jobsøgning og CV ved jobsamtaler

1.3.2 Uddannelseshjælp
Der er ved gennemgangen konstateret 6 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:





I
I
I
I

2
1
2
1

sager er der manglende opfølgning i enkelte tilfælde
sag er der ikke afholdt 3 samtaler i visitationsperioden
sager er der mindre forsinkelser i rettidige tilbud
sag er der ikke foretaget FVU-test

1.3.3 Driftsudgifter
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


I 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er udgifter til tilbud fejlkonteret. Fejlkontering har refusionsmæssig betydning og er oplyst rettet
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Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


I 2 sager vedrørende uddannelseshjælp er udgift til FVU-test konteret som driftsudgift. Fejlen
har dog ikke refusionsmæssig betydning

1.3.4 Fleksjob/Flekslønstilskud
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


I 1 sag er fleksløntilskud fejlkonteret de sidste 2 måneder i 2017

Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


I 1 sag er status jf. § 70d, stk. 3 efter 4½ år ikke udarbejdet

1.3.5 Ledighedsydelse
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


I 2 sager er opfølgning, herunder CV-samtale ikke foretaget rettidigt

1.3.6 Sygedagpenge
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:



I 2 sager er opfølgning ikke i alle tilfælde foretaget rettidigt
I 2 sager er opfølgningsform ikke i alle tilfælde korrekt, da opfølgning er foretaget telefonisk og
ikke personligt

1.3.7 Forsikrede ledige
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:



I 1 sag er der manglende rettidig opfølgning i enkelte tilfælde
I 1 sag er tilbud ikke givet rettidigt

1.3.8 Jobafklaringsforløb
Der er ved gennemgangen konstateret 3 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


1.4

I 2 sager er sagen ikke rettidigt forelagt rehabiliteringsteamet inden 4 uger. Der er tale om
mindre forsinkelser
I 1 sag er opfølgningsform i nogle tilfælde ikke korrekt. Der er ikke holdt personlige samtaler
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2017 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:




Ressourceforløb (senest revideret i 2016)
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse (senest revideret i 2014)
Kontantydelse (senest revideret i 2016)
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Hjælp i særlige tilfælde, LAS kap. 10 (senest revideret i 2015)
Beboerindskudslån (senest revideret i 2015)
Personlige tillæg til pensionister (senest revideret i 2016)
Servicejob

Ressourceforløb, Hjælp i særlige tilfælde, LAS kap. 10, beboerindskud og personlige tillæg til pensionister er fravalgt, da områderne ikke har givet anledning til fejl og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års
planen.
Kontantydelse og Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er fravalgt, da der alene er få udgifter og områderne
er under udfasning.
Vedrørende området servicejob er dette revideret i forhold til tilskudsberegningen, som en del af refusionsopgørelsen.

294

BILAG 2, BØRNE- OG SOCIALMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2017
Funktion

Funktion
5.22.07

Sagsområde

Statsrefusion – Særligt dyre enkeltsager

Regler

SEL §§ 176 og
176 a

Antal ud- Væsentlige Væsentlige
valgte sa- fejl uden
fejl med
ger
refusions- refusionsmæssig bemæssig
tydning
betydning

13

Systematiske/generelle
fejl uden
refusionsmæssig
betydning

Systematiske/generelle
fejl med
refusionsmæssig
betydning

Kommentarer vedrørende
konstaterede fejl

Området
fravalgt

(Henvisning
til afsnit)

(Ja/Nej)

(Antal noteres)

(Antal noteres)

(Ja/Nej)

(Ja/Nej)

0

6

Nej

Nej

Beretning
14 Afsnit
4.3.1

Nej

Området
RevisionsForbehold
administre- bemærkninres geneger
relt i overensstemmelse med
(Noteres
gældende
ved angiregler
velse af
samme
(Ja/Nej)
nummere- (Antal notering, som
res)
fremgår af
revisionsberetningen)
Ja

Nej

0
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Funktion
5.25.10
5.28.20
5.28.21
5.28.22
5.28.23
5.28.24
5.32.32
5.32.33
5.32.34
5.32.35
5.35.40
5.35.42
5.35.45
5.38.50
5.38.52
5.38.53
5.38.58
5.38.59
5.57.74
Funktion
5.57.72

Hjælp til flygtninge
(Udgifter med 100 % statsrefusion)

Funktion
5.57.72

Tabt arbejdsfortjeneste

Funktion
5.28.20

Advokatbistand, aktindsigt mv.

Merudgiftsydelse

SEL § 181

2

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

SEL § 41
SEL § 42
0
SEL § 72
1
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Funktion
5.57.72

Dækning af nødvendige merudgifter

SEL § 100

Funktion
5.38.42

Botilbud

SEL § 109

Funktion
5.38.42

Botilbud

SEL § 110

5.25.10

Refusionsberettigede udgifter
vedrørende flygtninge

Dagtilbudsloven
§ 99

SEL - Lov om social service

Ja
Er der manglende afstemninger på området

Nej
x

8

4

0

Ja

Nej

Afsnit
2.3.1

Nej

Nej

Beretning
nr. 13 afsnit
2.2.1

0

1

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

3

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0
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2.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Børne– og Socialministeriet på baggrund af de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud
samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til revisionsberetningen
for 2017 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Børne- og Socialministeriets
ressortområde.
Bilaget indeholder:




2.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER VEDRØRENDE 2016

Jf. decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet er der anmodet om opfølgning på området børn og
unge med særligt behov. Der henvises til beretning nr. 13, afsnit 2.2.2, hvoraf opfølgning på tidligere
revisionsbemærkning fremgår.
2.3

PERSONSAGSGENNEMGANG

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er
konstateret ved sagsgennemgangen.
2.3.1 Merudgifter til voksne SEL § 100
Der er ved gennemgangen konstateret 4 fejl i de udvalgte sager uden udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


2.4

I 4 sager er der ikke foretaget tilstrækkelig opfølgning og truffet fornyet afgørelse om bevilling
af merudgifter
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2017 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:




Merudgiftsydelser SEL §41 (senest revideret i 2015)
Tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42 (senest revideret i 2015)
Refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Dagtilbudsloven §99

Personsagsgennemgang på merudgiftsydelser SEL § 41 og tabt arbejdsfortjeneste SEL § 42 er fravalgt, da
området ikke har givet anledning til fejl og mangler tidligere år og vil indgå i 3 års planen.
Personsagsgennemgangen på refusionsberettigende udgifter vedrørende flygtninge Dagtilbudslovens §99
er fravalgt, da der ingen udgifter er hertil.
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BILAG 3, UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET
TVÆRMINISTERIEL OVERSIGT OVER KONSTATEREDE FEJL OG MANGLER VED DEN SOCIALE REVISION 2017
Funktion

Sagsområde

Regler

Antal udvalgte sager

Væsentlige
fejl uden
refusionsmæssig betydning

Væsentlige
fejl med refusionsmæssig betydning

(Antal note- (Antal noteres)
res)

Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned

Løbende opfølgning på integrationskontrakten
Funktion
5.46.60

Funktion
5.46.60

Systematiske/generelle
fejl uden
refusionsmæssig
betydning

Systematiske/generelle
fejl med
refusionsmæssig
betydning

(Ja/Nej)

(Ja/Nej)

Kommentarer vedrørende
konstaterede fejl

Området
fravalgt

Området
administreres generelt i overensstemmelse med
gældende
regler

(Henvisning til
afsnit)

(Ja/Nej)

(Ja/Nej)

Revisions
bemærkninger

Forbehold

(Noteres (Antal noteved angires)
velse af
samme
nummerering
som fremgår af revisionsberetningen)

IL § 19
5

1

0

Nej

Nej

Afsnit
3.3.1

Nej

Ja

Nej

0

6

1

0

Nej

Nej

Afsnit
3.3.1

Nej

Ja

Nej

0

6

10

2

Ja

Nej

Afsnit
3.3.1

Nej

Nej

Beretning
nr. 13 afsnit 2.2.1

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

IL § 20

Tilbud om integrationsprogram, IL Kapitel 4
herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud og tilbud om ordinær danskuddannelse
Tilbud om introduktionsforløb,
IL Kapitel 4a
herunder aktive beskæftigelsesrettede tilbud, tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (kun 1. halvår 2017)
og ordinær danskuddannelse

299

Funktion
5.46.61

Udbetaling af integrationsLAS kapitel 4
ydelse til udlændinge omfattet
af integrationsprogrammet og
udbetaling af integrationsydelse
til øvrige

Funktion
5.46.60

Resultattilskud efter integrationsloven

IL § 45

Funktion
5.46.60

Henvisning til danskuddannelse
efter danskuddannelsesloven

Danskuddannelseslovens §§
2, 2a og 2b

Funktion
5.46.61

Hjælp i særlige tilfælde

IL kapitel 6

Funktion
5.46.60

Grundtilskud, tilskud til uledsagede mindreårige

IL § 45

Funktion
5.46.65

Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. og resultattilskud
efter repatrieringsloven

Repatrieringslovens §§ 7, 8
og 13

Funktion
8.21.22

Udbetaling af godtgørelse for
deltagelse i IGU-skoleforløb

Funktion
0.25.11

Refusion af nettoudgifter til
midlertidig boligplacering af
flygtninge

Lov om integrationsgrunduddannelse §
10
IL § 45 a

IL – Lov om integration af udlændinge i Danmark
LAS – Lov om aktiv socialpolitik

Ja
Er der manglende afstemninger området

Nej
x

6

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

11

0

1

Nej

Nej

Afsnit
3.3.2

Nej

Ja

Nej

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

2

1

0

Nej

Nej

Afsnit
3.3.3

Nej

Ja

Nej

0

8

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

1

0

0

Nej

Nej

*

Nej

Ja

Nej

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

0

*

*

*

*

*

Ja

*

*

0

300

3.1

INDLEDNING

Dette bilag er en særskilt redegørelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet på baggrund af
de særlige rapporteringskrav, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Redegørelsen skal ses som et supplement til
revisionsberetningen for 2017 vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion på Udlændinge-og Integrationsministeriet ressortområde.
Bilaget indeholder:
•
•
•
•
3.2

Opfølgning på decisionsskrivelse vedrørende 2016 og tidligere år
Den tværministerielle oversigt
Redegørelse for personsagsgennemgang
Redegørelse for fravalg af gennemgang af personsager
OPFØLGNING PÅ DECISIONSSKRIVELSER FOR 2016

Jf. decisionsskrivelse fra Udlændinge – og Integrationsministeriet af 19. december 2017 ses der ikke
forhold til opfølgning.
Vi har som beskrevet i beretningen for 2016 foretaget opfølgning på området Integrationsprogram. Resultat heraf fremgår af beretning nr. 13 og dette bilag.
3.3

PERSONSAGSGENNEMGANG

I det efterfølgende redegøres for væsentlige fejl og mangler i forhold til den enkelte personsag, der er
konstateret ved sagsgennemgangen.
3.3.1 Integrationskontrakt og Integrationsprogrammet
Der er ved gennemgangen konstateret 2 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:



I 1 sag er der ikke sanktioneret ved udeblivelser
I 1 sag er der udbetalt godtgørelse efter § 23f uden pågældende har deltaget i tilbud

Der er ved gennemgangen konstateret 12 fejl og mangler i de udvalgte sager uden umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:






I 6 sager er virksomhedsrettede tilbud ikke givet rettidigt
I 3 sager mangler en aftale mellem jobcenteret og udlændingen om, hvordan den pågældende
skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter jævnfør IL § 26 stk. 3. Der er ikke dokumenteret
opfølgning på jobsøgning ved jobsamtalerne
I 1 sag mangler der opfølgning på om aftalt ansøgning af SU
I 1 sag integrationskontrakten ikke udarbejdet rettidigt og ikke underskrevet
I 1 sag er opfølgning ikke foretaget rettidigt

3.3.2 Resultattilskud
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


I 1 sag var der registreret resultattilskud for ordinær uddannelse uden at krav til resultattilskud
var opfyldt. Er rettet på endelig refusionsopgørelse
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3.3.3 Hjælp i særlige tilfælde
Der er ved gennemgangen konstateret 1 fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalingsog/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til:


3.4

I en sag med udbetaling af etableringshjælp var der ikke i forbindelse med bevilling foretaget
vurdering af behov for etableringshjælp
FRAVALG AF PERSONSAGSGENNEMGANG

Vi har for 2017 foretaget fravalg af revision af personsager inden for følgende områder:





Tilbud om introduktionsforløb
Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven
Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb
Midlertidig boligplacering (senest revideret i 2016)

Personsagsgennemgang på Midlertidig boligplacering er fravalgt, da området ikke har givet anledning til
fejl og mangler i 2016.
Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i IGU-skoleforløb er fravalgt, da områderne ikke er af væsentlig
økonomisk betydning.
Vedrørende områderne introduktionsforløb og henvisning til danskuddannelse er der ikke foretaget sagsrevision, men områderne er revideret som en del af refusionsopgørelsen.

302

BILAG 4, OMRÅDER MED SÆRLIGE RAPPORTERINGSKRAV
Vi har efterfølgende beskrevet den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav,
hvor der ikke i forvejen er afgivet særskilt revisionsberetning.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Byfornyelse
Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter
følgende:


Lov om byfornyelse og udvikling af byer, herunder områderne: Områdefornyelse, bygningsfornyelse, opkøb af nedslidte ejendomme, friarealer, kondemnering og byfornyelsesnævn.

Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder:


Bekendtgørelse nr. 811 af 23. juni 2016 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og
udvikling af byer

I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af byrådet trufne beslutninger
er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse.
Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet
af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter.
Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale.
Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede
regnskabsmateriale.
Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter
ikke har været til hinder herfor. Revisionen har givet overbevisning om, at statsrefusionsopgørelsen for
regnskabsåret 2016 er retvisende, herunder at refusionsgrundlaget er i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
Der henvises i øvrigt til Bilag 5, Påtegnede opgørelser og øvrige opgaver.
Forhold vedrørende byfornyelsesområdet for 2016
Efterfølgende redegøres for antal reviderede byfornyelsessager. Herudover er der særskilt redegjort for
de enkelte fejl- og mangeltyper. I denne redegørelse er alle konstaterede fejl og mangler i den enkelte
byfornyelsessag medtaget. Såfremt fejlen eller manglen er systematisk, er dette anført.


Der er gennemgået 4 sager, hvoraf 4 er uden fejl

Konklusion
Det er vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.
Sundheds- og Ældreministeriet
Som led i revision af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende regnskab:


Puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere - Klippekortmodellen for
2016
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at tilskuddet er anvendt til de bevilgede formål. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Børne- og Socialministeriet
Som led i revision af de sociale udgifter har vi påtegnet følgende regnskab:


Puljen Maklæs Pena - Klub Penalhus for 2017

Konklusion
Det er vores opfattelse, at tilskuddet er anvendt til de bevilgede formål. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Projektregnskaber med tilhørende revisionsprotokol
Vi har i løbet af regnskabsåret 2017 forsynet følgende projektregnskaber med vores revisionserklæring
samt afgivet en revisionsprotokol til tilskudsyderen:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)





Kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og A-kasser for perioden december 2016 til
april 2017
2 jobrotationsprojekter – særlig pulje for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017
Bedre virksomhedsrettede ressourceforløb i Silkeborg og Syddjurs Kommuner for perioden 1. november 2016 til 30. november 2017
Den regionale uddannelsespulje 2017

Børne- og Socialministeriet


Mere pædagogisk personale i dagtilbud for perioden 1. januar til 31. december 2016

Sundhedsstyrelsen



Samarbejde om familieorienteret alkoholbehandling for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2017
Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier for perioden 1. januar 2014 til 31. december
2017

Vejdirektoratet


Cykelsti i Søndergade, Kjellerup for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2017

Sundheds- og Ældreministeriet



Mere værdig ældrepleje 2017, overførte midler fra 2016
Mere værdig ældrepleje 2017

Fonden Aarhus 2017


Rethink Læring for perioden 1. januar til 31. december 2017

Undervisningsministeriet


Digitale lære midler 2017

Alle projektregnskaber er forsynet med vores erklæring om, at tilskudsopgørelsen efter vores opfattelse
i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsyders tilskudsbrevs bestemmelser samt
at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.
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De afgivne revisionsprotokoller er hver for sig ikke omfattet af § 42b, stk. 1, i Den kommunale Styrelseslov
og er således ikke udsendt til de enkelte byrådsmedlemmer, men alene fremsendt til tilskudsyder samt
kommunens administration.
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BILAG 5, PÅTEGNEDE OPGØRELSER OG ØVRIGE OPGAVER
Oversigt over revisionspåtegnede opgørelser for 2017
Vi har revideret og påtegnet følgende opgørelser og indberetninger:
 Revisorerklæring vedrørende kommunens administration af og indberetning til BOSSINF
2016
 Projekt Klippekortmodellen for 2016
 Projekt Mere pædagogisk personale i dagtilbud 2016
 Regnskabsskema drift af musikskoler for 2016
 Projekt Samarbejde om familieorienteret alkoholbehandling for perioden 1. januar 2015
til 30. juni 2017
 Erklæring til Landsbyggefonden
 Erklæring statsrefusion Byfornyelse for 2016
 Erklæring el og varmeindberetning til Energistyrelsen for 2016
 Projekt Kompetenceudvikling for jobkonsulenter i jobcentre og A-kasser for perioden
december 2016 til april 2017
 Projekt Mere værdig ældrepleje 2016
 Udbetalingserklæring til STAR – Flere skal med
 2 jobrotationsprojekter for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017
 Erklæring indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven 2013 – 2016
 Projekt Cykelsti i Søndergade, Kjellerup for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2017
 Projekt Busprioritering på Chr. 8’s Vej for perioden 1. august 2015 til 22. december 2017
 Regnskab for EGU for perioden 1. december 2016 til 30. november 2017
 Erklæring vedrørende indberetning Stoploven 2017
 Projekt Bedre virksomhedsrettede ressourceforløb i Silkeborg og Syddjurs kommuner for
perioden 1. november 2016 til 30. november 2017
 Saldoopgørelse momsrefusion 2017
 Projekt Bedre barselsomsorg med fokus på sårbare familier for perioden 1. januar 2014
til 31. december 2017
 Erklæring takstberegning 2018 Silkeborg Krisecenter
 Projekt Mere værdig ældrepleje 2017, overførte beløb fra 2016
 Projekt Mere værdig ældrepleje 2017
 Regnskab Regionale uddannelsespulje 2017
 Projekt Rethink Læring for perioden 1. januar til 31. december 2017
 Revisorerklæring vedrørende indberetning af parkeringsindtægter 2017
 Refusionsopgørelse for Børneteater 2017
 Projekt Klub Penalhus 2017
 Refusionsopgørelse vedrørende boliglån 2017
 Refusionsopgørelse vedrørende integrationsområdet 2017
 Refusionsopgørelse vedrørende sociale ydelser 2017
 Refusionsopgørelse vedrørende udgifter i særlig dyre enkeltsager 2017
 Erklæring takstberegning 2018 forsorgshjem Borgergade og udslusningsboligerne
 Projekt Digitale læremidler for 2017
Øvrige opgaver
På følgende væsentlige områder har vi ydet kommunens bistand:








Analyse af hjemmeplejen
Servicetjek af sygedagpengelovens § 7
Analyse af tilkendelsespraksis for førtidspension
Assistance til særligt dyre enkeltsager (indtægtsoptimering)
Assistance til sociale ydelser (indtægtsoptimering)
Assistance til mellemkommunal refusion (indtægtsoptimering)
Assistance til fastsættelse af garantiprovision
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Assistance vedrørende indskud i Landsbyggefonden
Assistance til gennemgang af erstatningskrav vedrørende Lysbrohøjen
Rådgivning i forbindelse med overvejelser om etablering af multiarena
Vurdering af beregning af udgifter til plejecenterpladser
Kursus i dimensionskontoplan
Kursus om tabt arbejdsfortjeneste
Særlig opfølgning på revisionsbemærkninger fra tidligere år på beskæftigelsesområdet
Særlig opfølgning på revisionsbemærkninger fra tidligere år på børn- og ungeområdet

Forinden accept af ovennævnte arbejder har vi særskilt vurderet betydningen heraf for vores uafhængighed.
Det er vores opfattelse, at de udførte opgaver enkeltvis og samlet er udført i overensstemmelse med
gældende bestemmelser om revisors uafhængighed.

7 Drøftelse af BDO servicetjeck på
sygedagpengeområdet
7.1 - Bilag: PP med anbefalinger BDO marts 2018
DokumentID: 7232334

SERVICETJEK AF SYGEDAGPENGELOVENS § 7
SILKEBORG KOMMUNE

1
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AGENDA
Stigning i tilgangen til sygedagpenge?
BDO gennemgår relevante sager – er håndteringen af § 7 årsagen?
Andre årsager?
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UDVIKLINGEN AF ”ÅBNEDE” SYGEDAGFORLØB I SILKEBORG KOMMUNE
FIGUR 1
Udviklingen i tilgang i sygedagpengeløb I Silkeborg
11.000
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9.800
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Jan-nov 15

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer
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Jan-nov 16

Jan-nov 17

SERVICETJEK AF § 7 I SILKEBORG KOMMUNE
På baggrund af en stigende tilgang af ”åbnede” sygedagpengesager i Silkeborg
Kommune, har BDO gennemført et service tjek på håndteringen af § 7 i
sagsadministrationen på ydelseskontoret og i Jobcentret.
Der er udarbejdet notat på de sager, hvor der er relevante drøftelse ift. § 7
Sagsgrundlaget vil være oplysningsskemaet, LÆ285 samt sagsnotat fra de/den
første samtale.
Servicetjekket omfatter en gennemgang af 20 sygedagpengesager, der har en
varighed på mellem 9 – 18 uger.
Hertil kommer gennemgang af 5 sager med jobafklaringsforløb med fokus på § 7
ved overgangen til jobafklaringsforløb.
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UDVALGTE SAGER

Jan 2017
Feb 2017
Mar 2017
Apr 2017
Maj 2017
Jun 2017
Jul 2017
Aug 2017
Sep 2017
Okt 2017
Nov 2017

Under 2 uger
159
165
134
119
149
115
101
142
160
183
178

2-4 uger
129
153
116
102
103
101
86
89
114
127
114

5-8 uger
167
138
173
153
147
145
135
126
133
176
197

9-13 uger
167
170
158
173
148
147
150
147
118
129
185

Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen
14-22 uger
23-26 uger
27-39 uger
195
49
100
199
52
98
203
57
101
198
61
114
215
62
128
198
68
124
186
75
135
200
57
133
191
64
133
178
65
125
176
58
131

40-52 uger

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM)

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

55
59
65
60
64
70
72
76
79
84
75

1-2 år
140
128
110
109
109
101
107
112
101
108
115

2-3 år

Over 3 år
22
27
28
27
22
23
21
20
24
24
23

8
8
9
9
10
9
10
11
9
8
8

JOBAFKLARINGSFORLØB

Der er gennemgået 5 sager med jobafklaringsforløb
Revurderingen er i fuld overensstemmelse med de lovgivningsmæssige
rammer og BDO er enig i revurderingerne.
Alle sagerne er velbelyst helbredsmæssigt
Der er ikke ved nogle af sagerne indikator på, at borger ikke er
uarbejdsdygtige ved revurderingen.
Sagsnotaterne er systematisk opbygget og over eller underbelyser ikke
sagerne.
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JOBAFKLARINGSFORLØB
Diagnoser
Angst, tristhed,
belastningssymptomer
Muskelgigt og depression
Smerter i højre skulder +
knæ
migræne, angst, stress

Helbredsoplysninger Status ved revurderingen

LÆ135

Fortsat udvikling i funktionsevne. Usikker
prognose.

læ265 og læ105

Operation af ryggen 03.10.2017. Prognose
usikker

læ125 (orto) og læ135 (el)

Afventer MR af knæ - usikkerhed om
prognose

læ285 (14.11.2017)

Usikker prognose. Psykologsamtaler hver
uge.

Borrelia infektion (flåtbid) Forventning om at blive 100% ok. Usikker
hovedpine
Læ125 (neuro) og læ135 (el) tidshorisont

7

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SYGEDAGPENGESAGER
Der er gennemgået 20 sygedagpengesager, der omhandler:
Køn og alder
9 mænd og 11 kvinder
19 er over 30 år og 1 er under 30 år
Forsørgelsestyper:
13 er lønmodtagere
3 er fleksjob
4 er ledige
Helbredsoplysninger
Der er indhentet LÆ 285 i 13 af sagerne forud for 1. samtale
2 af lægerklæringerne er velbegrundet LÆ 105 fra onkologisk

8
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SYGEDAGPENGESAGER
Arbejdsgiverkontakt:
Der er kontakt med arbejdsgiver ifm. den første samtale ved 8
sygemeldte – ud af 16 mulige arbejdsgivere
Diagnoser:
Angst/depression:
Stress relateret:
Kræft:
Bevægeapparat:
Andet:
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2
6
2
3
7

SYGEDAGPENGESAGER

Der er udarbejdet 8 notater, hvoraf 5 notater omhandler risikosager ift. §
7 ved indgangen.
I 4 af de 5 sager vurdere BDO, at sagen burde have været oplyst
yderligere ved et opkald til borger/arbejdsgiver og afhængig af disse
oplysninger formentligt ikke været åbnet.
Den sidste sag vurderer BDO uanset opkald skulle have været åbnet,
grundet de efterfølgende lægelige oplysninger.
3 notater omhandler den videre sagsbehandling ift. § 7, herunder bred
vurdering og afslutning af sagen.
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SYGEDAGPENGESAGER
Lønmodtagere
1.§ 7

14 uger og 3 dage

2.§ 7 stk. 3

15 uger og 1 dag

3. § 7

16 uger og 4 dage

4.7 stk. 4

18 uger og 2 dage

5.Ikke § 7

12 uger og 4 dage

Fleksjob
6. § 7

18 uger og 4 dage

Ledige
7. § 7

17 uger og 2 dage

8. § 7 stk. 4

10 uger og 3 dage
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SYGEDAGPENGESAGER
Anbefalinger:
Ved risikosager, hvor det fremgår af oplysningsskemaet, at sagen
omhandler sociale omstændigheder, livskriser, misbrug, , stress,
gentagne sygemeldinger bør borger altid kontaktes straks for at bistå
med uafklarede spørgsmål.
Arbejdsgiveren bør altid kontaktes ved stress sager ( er kontaktet i 2 ud
af 5 sager)
Vær opmærksom på raskmelding datoer i lægepapirerne
Vær opmærksom på arbejdsgiver kontakten generelt: Arbejdsgiverne er
kontaktet i 8 sager ud af 16 sager med arbejdsgiver.
Vær opmærksom på, at anvende delvis raskmelding fremfor
virksomhedspraktik – om muligt.
Vær opmærksom på, at den brede vurdering kan anvendes tidligt i
sagsforløbet.
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ER DER ET YDERLIGERE POTENTIALE?

Ja, der er formentlig et yderligere potentiale. Denne stikprøve på 20
sager udgør ca. 8 – 10 % af et enkelt varigheds ”rul” mellem 9 – 13 uger.
Inden for denne ramme var der 2 sager (20%), der kunne lukkes og 2
sager, der evt. ved en tidlig oplysning hos borger ikke skulle have været
åbnet.
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ANDRE ÅRSAGER TIL DEN STIGENDE TILGANG AF FORLØB
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BETYDER EN STIGNING I ANVENDELSEN AF §§ 56 OG 58 A, AT DER
SKER EN YDERLIGERE STIGNING I ANTAL FORLØB?

ja – det kan
forklare en del af stigningen i antal forløb – men ikke
stigningen i antal personer

15
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INDEKSERET UDVIKLING I TILGANG AF SYGEDAGPENGEFORLØB OG PERSONER I
KLYNGEN FRA 2016 – 2017 JAN – SEPTEMBER. 2016 = 100

Indekseret udvikling i forløb 2016/17

Indekseret udvikling i personer 2016/17

140

108

120
85

101

108

103

104
102

80

100

60

96

98

98

94

40

92

20

90
88
Samsø
Gribskov
Helsingør
Hvidovre
Odder
Rebild
Solrød
Horsens
Holbæk
Svendborg
Greve
Hele landet
Syddjurs
Ikast-Brande
Sorø
Kolding
Favrskov
Vejle
Herning
Silkeborg
Struer
Ærø

0

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer
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Solrød
Helsingør
Svendborg
Greve
Favrskov
Rebild
Gribskov
Odder
Syddjurs
Hele landet
Struer
Hvidovre
Ikast-Brande
Samsø
Holbæk
Kolding
Herning
Vejle
Horsens
Sorø
Silkeborg
Ærø

100

94

106

BETYDER EN ØGET TILGANG AF FLEKSJOB - EN ØGET TILGANG I
FORLØB

Ja - en øget
tilgang i fleksjob kan forklare en del af stigningen i
forløb. Dog ligger Silkeborg kommune, sammenlignet
med andre kommuner ikke med en højere andel af
sygemeldte i fleksjob.
17
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UDVIKLINGEN I SYGEDAGPENGEMODTAGERE OG JOBAFKLARINGSFORLØB,
FULDTIDSPERSONER

Andel sygedagpengemodtagere i
fleksjob i 2017

Udviklingen i antal
sygedagpengemodtagere i fleksjob
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Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer
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100
0
2016
Personer

2017
Fuldtidspersoner

BILAG
Sygedagpenge og jobafklaringsforløb i tal i Silkeborg Kommune
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SYGEMELDTES ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN
(SYGEDAGPENGE +JOBAFKLARINGSFORLØB)

Sygemeldte, andel af arbejdsstyrken 16 - 66 år i 2017
4,5

4,1

4,0

3,7

3,5
3,0

2,7

2,9

3,1

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

www.Jobindsats.dk.Kilde: KMD's sygedagpengeregister
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UDVIKLINGEN I SYGEDAGPENGEMODTAGERE OG JOBAFKLARINGSFORLØB,
FULDTIDSPERSONER

Udviklingen i sygemeldte i Silkeborg,
fuldtidspersoner, 2014 - 17
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Udviklingen i sygedagpenge og
jobafklaringsforløb
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2015
Sygedagpenge

2016
Jobafklaringsforløb

2017

UDVIKLINGEN I SYGEMELDTE: (SYGEDAGPENGEMODTAGERE + JOBAFKLARINGSFORLØB) 2016/17

Udviklingen i sygemeldte 2016/17
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Juni

Juli

2017

2016

August

September Oktober

November December

UDVIKLINGEN I SYGEDAGPENGEMODTAGERE OG JOBAFKLARINGSFORLØB,
FULDTIDSPERSONER

Udviklingen i
sygedagpengemodtagere,
fuldtidspersoner, 2016/17
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Udviklingen i jobafklaringsforløb,
fuldtidspersoner 2016/17
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2016

2017

UDVIKLINGEN I ANTAL FORLØB
Forløb
Samsø
Gribskov
Helsingør
Hvidovre

Jan-nov 14
389
4.359
6.539
6.401

Jan-nov 15
352
4.590
6.292
5.896

Jan-nov 16
371
4.714
6.303
6.010

Jan-nov 17
314
4.445
5.994
5.751

2.295
3.201
2.080
9.853

2.406
3.362
2.067
9.401

2.471
3.303
2.121
9.631

2.396
3.225
2.078
9.578

97
98
98
99

Holbæk
Svendborg
Greve
Hele landet
Syddjurs
Ikast-Brande

7.898
6.550
4.334
584.909
5.323
4.775

7.322
6.292
4.377
571.983
5.148
4.660

7.425
6.285
4.407
580.226
5.135
4.777

7.492
6.355
4.470
588.762
5.371
5.001

101
101
101
101
105
105

Sorø
Kolding
Favrskov
Vejle

3.756
9.363
5.327
11.193

3.706
9.358
5.462
11.157

3.677
9.021
5.690
11.001

3.852
9.451
6.025
11.679

105
105
106
106

Herning
Silkeborg
Struer
Ærø

9.179
9.840
2.524
491

9.642
10.126
2.816
447

10.231
10.072
3.178
504

10.954
10.883
3.435
652

107
108
108
129

Odder
Rebild
Solrød
Horsens
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Indeks: 2016 =100
85
94
95
96

UDVIKLINGEN I ANTAL PERSONER
2014

2015

2016

2017

1.380
4.294
4.182
3.108
3.402
2.121
3.040
1.540
3.210
378.234
1.561
3.949
3.017
248
5.229
6.340
5.892
7.412
6.400
2.204
6.346
391

1.385
4.123
4.150
3.151
3.337
2.110
3.011
1.580
3.233
369.984
1.551
3.788
2.954
243
5.013
6.257
5.885
7.333
6.245
2.229
6.308
321

1.436
4.017
4.084
3.269
3.377
2.066
2.984
1.511
3.181
369.868
1.528
3.715
3.057
251
5.041
6.011
5.931
7.245
6.254
2.198
6.207
360

1.368
3.828
3.910
3.147
3.255
2.003
2.896
1.474
3.108
362.568
1.498
3.643
3.005
247
4.981
5.996
5.917
7.245
6.323
2.252
6.379
381

Indeks: 2016 =100

Antal personer

Solrød
Helsingør
Svendborg
Greve
Favrskov
Rebild
Gribskov
Odder
Syddjurs
Hele landet
Struer
Hvidovre
Ikast-Brande
Samsø
Holbæk
Kolding
Herning
Vejle
Horsens
Sorø
Silkeborg
Ærø
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95
95
96
96
96
97
97
98
98
98
98
98
98
98
99
100
100
100
101
102
103
106

UDVIKLINGEN I ANTAL FLKESJOB

Fleksjob. Antal personer og fuldtidspersoner
Antal personer

Antal fuldtidspersoner

Silkeborg
2016

1.354

1.195

2017

1.569

1.348

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA

26

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

BDO

Manager
Katrine Madsen
Cand. Jur.
KAD@BDO.dk
Mobil: +4528755124
Senior Manager
Else Kirstine Rendbæk
Cand. Merc. Jur.
Ere@BDO.dk
Mobil: +4524295124
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8 Drøftelse af udspil om den nære psykiatri i
Midtjylland
8.1 - Bilag: Udspil om den nære psykiatri
DokumentID: 7225287

Den nære psykiatri
i Midtjylland
Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum

Alliancen om den nære psykiatri

8. juni 2018

Patient- og pårørendeforeninger
Praktiserende læger (PLO Midt)
Region Midtjylland
De 19 midtjyske kommuner

Alliancen om den nære psykiatri
Stadig flere borgere rammes af psykiske lidelser. Den nære psykiatri - forstået som indsatser,
der retter sig mod den enkeltes hverdagsliv - spiller en afgørende rolle, når man skal komme
sig efter en psykisk sygdom, og når psykiske lidelser skal forebygges.

Tværsektoriel styregruppe for
alliancen om den nære psykiatri

Mange borgere med psykiske lidelser har komplekse problemer og brug for flere tilbud - ofte
på tværs af de kommunale forvaltningsområder, den regionale behandlingspsykiatri, almen
praksis og civilsamfundet. Det er derfor helt afgørende, at der er sammenhæng i tilbuddene
til den enkelte borger. Samtidig oplever en voksende del af befolkningen mistrivsel, stress og
angst, hvilket også stiller større krav til indsatsen.

Der er nedsat en tværsektoriel
styregruppe bestående af 3
kommunale repræsentanter, 3
regionale repræsentanter, 1
repræsentant fra PLO Midtjylland, 1
repræsentant fra patientforeninger.

En fælles retning for udviklingen af den nære psykiatri på tværs af kommuner, region, almen
praksis og civilsamfund er derfor helt central.
Kommunernes Kontaktråd (KKR) afholdt den 7. marts 2018 en konference i Silkeborg med
emnet Den nære psykiatri. Konferencen var startskuddet på en fælles alliance mellem de 19
kommuner, Region Midtjylland, PLO Midtjylland og bruger- og pårørende organisationer om
at forbedre og udvikle den nære psykiatri i Midtjylland.
Den 25. maj 2018 blev der afholdt en workshop med bred deltagelse fra alliancens parter.
Følgende udspil til vision, definition, målgrupper og udfordringer er en omsætning af denne
workshop.

Styregruppens opdrag er at
udarbejde udspil til vision for den
nære psykiatri, en definition,
målgrupper og udfordringer samt en
køreplan for omsætning til konkrete
handlinger og udviklingsrum.
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Forslag til vision for den nære psykiatri
Med borgeren ved roret i den nære psykiatri
Vi vil arbejde for at forbedre den borgerrettede indsats i en stærk alliance mellem borgere,
pårørende, kommuner, praktiserende læger og hospitaler.
"Med borgeren ved roret" betyder, at alliancen tager udgangspunkt i borgerens drømme
og ønsker for fremtiden. Men det betyder ikke, at vi lader borgeren i stikken. Vi inddrager
det forebyggende perspektiv og står klar med hjælpen, når den enkelte har brug for det –
uanset, om borgeren kun kortvarigt er i kontakt med den nære psykiatri, eller om borgeren
har behov for varierende grader af støtte resten af livet.
De pårørende vil ofte have en livslang tilstedeværelse i borgerens liv, og derfor skal deres
ressourcer inddrages og understøttes af alliancens øvrige parter med respekt for den
situation, de befinder sig i. Særligt børn og unge har brug for, at deres forældre også
deltager og hjælper med at holde kursen.
I alliancen når vi langt, når vi forener kræfterne, men kun med borgeren ved roret når vi
frem.

Alliancen arbejder for at
•

Tage udgangspunkt i borgerens
drømme og ønsker for fremtiden

•

Prioritere forebyggelse,
behandling og rehabilitering af
psykiske sygdomme på linje med
behandling af somatiske
sygdomme

•

Inddrage og understøtte familie
og netværk omkring borgeren

•

Handle hurtigt ved tegn på
mistrivsel eller forværring af
psykisk sygdom

•

Tilbyde den rette hjælp i rette tid
til borgere, der har brug for
støtte eller behandling
3

Forslag til definition af den nære psykiatri
Den nære psykiatri

Det er i de nære omgivelser, at livet leves. Den nære psykiatri omhandler derfor borgerens hverdagsliv.
Her skal aktørerne i alliancen støtte op om, at borgeren kan komme sig og leve et godt liv på trods af sin
psykiske sygdom. Den enkelte borgers håb og drømme for eget hverdagsliv skal inddrages, og borgerens
kompetencer og omgivelser skal bringes i spil. Derfor understøtter alliancens aktører den enkeltes
hverdagsliv - gennem hele livet.

•

Tager udgangspunkt i
den enkeltes håb og
drømme

•

Har fokus på
borgerens
hverdagsliv

Den nære psykiatri har et forebyggende og opsporende sigte, hvor alliancen skal have fokus på at sætte ind
med den rette indsats så tidligt som muligt i forhold til den enkelte borger og familien.

•

Har et forebyggende,
behandlende og
rehabiliterende sigte

•

Sikrer sammenhæng
i forløb og mellem
tilbud

Den nære psykiatri har også et geografisk aspekt, hvor indsatsen eksempelvis foregår i eget hjem eller i de
nære omgivelser. Den nære psykiatri kan også understøtte på distancen, hvor hospitalet fx tilbyder
ekspertrådgivning, fremskudte funktioner, udgående teams, fælles psykiatrihuse samt telefonrådgivning
eller telemedicin. Fællesnævneren er, at centrale kompetencer gøres tilgængelige for borgerne og for de
indsatser og fagfolk, der er tæt på borgernes hverdag.
Da der ofte er flere aktører involveret i den enkelte borgers forløb, er et vigtigt fokusområde for den nære
psykiatri at sikre, at den enkelte borger oplever sammenhæng i forløb og gode overgange mellem tilbud.
Løsninger skal derfor skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, kommune, praktiserende læger,
privatpraktiserende speciallæger, region, frivillige, private virksomheder, uddannelsesinstitutioner med
flere. I dette arbejde ønskes det at afprøve nye innovative tilgange og løsninger i samarbejdet.
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Målgrupper for den nære psykiatri
Den nære psykiatri henvender sig til et bredt spekter af borgere, der spænder fra mennesker
i mistrivsel eller med dårlig mental sundhed til mennesker med svær psykisk sygdom.
Borgernes behov, udfordringer og det organisatoriske setup varierer over dette kontinuum,
ligesom der er forskellige rammer for indsatsen for henholdsvis børn, unge og voksne.
Generelt stiger kompleksiteten ift. antallet af fagpersoner, som den enkelte borger er i
kontakt med, når man bevæger sig på kontinuummet fra mistrivsel til svær psykisk sygdom.

Dårlig mental sundhed

Psykisk sygdom og
funktionsnedsættelse

Svær psykisk sygdom
eller svære symptomer

Eftersom der er tale om et kontinuum, vil der være en glidende overgang mellem
målgrupperne, ligesom udfordringer og indsatser kan gå på tværs af målgrupper og
aldersinddelinger.

Målgrupper i den nære psykiatri
Børn 0-16 år
Unge 16-24 år
• Unge i mistrivsel og med dårlig
mental sundhed
• Unge med psykisk sygdom og
funktionsnedsættelse
• Unge med svær psykisk sygdom
eller svære symptomer
Voksne
• Voksne med psykisk sygdom og
funktionsnedsættelse
• Voksne med svær psykisk sygdom
eller svære symptomer
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Hvilke udfordringer oplever borgerne?
For at tegne et fælles billede af de største udfordringer for borgerne i målgrupperne for den nære psykiatri, blev der afholdt en workshop i maj 2018. Her bidrog repræsentanter fra pårørende- og patientforeninger, kommuner og region til i fællesskab at prioritere de
væsentligste udfordringer, der opleves af borgerne i de 6 målgrupper. Nedenfor fremgår de udfordringer, workshoppens deltagere
pegede på, som de væsentligste at prioritere i alliancens videre arbejde. Listen er ikke udtømmende, men angiver forslag til, hvor der i
alliancen bør findes fælles løsninger.

• Børn 0-16 år
• Oplever:
• At de skal
tilpasse sig
indsatser – frem
for at indsatserne
tilpasses det
enkelte barn
• Manglende
sammenhæng
ml. kommuner og
Børne- og
Ungdomspsykiatrisk
Center (BUC)

• Unge i
mistrivsel
• Oplever:
• At de ikke bliver
lyttet nok til og
inddraget i deres
forløb
• Mangel på
metoder og
koordinering på
tværs af aktører
• Behov for hjælp
og støtte til
familie og
netværk

• Unge med
• Psykisk
sygdom

• Unge med svær
• psykisk sygdom

• Voksne med
• psykisk sygdom

• Oplever:

• Oplever:

• Oplever:

• Manglende struktur
og koordination på
tværs af indsatser
• Ønske om en mere
håndholdt indsats –
der skal være krav,
men de skal tilpasses
den unges ressourcer
• Behov for videndeling
og undervisning på
tværs af sektorer

• Ulighed i sundhed

• Oplever:

• At samarbejdet på
tværs af sektorer
kan forbedres. Der
er mange aktører
med manglende
gensidigt kendskab
og sammenhæng

• Manglende
sammenhæng i
indsats og
ukoordinerede
overgange

• At inklusion i
samfundet,
uddannelse og
job er væsentligt
for at trives
• At det er
relationer, der
gør forskellen.
De unge savner
ligeværd og at
dialogen sker på
deres præmisser

• For lang ventetid
og træghed ift. at
få hjælp

• Voksne med
svær
• psykisk sygdom

• Ulighed i sundhed
og ringere livskvalitet
• Ensomhed og
manglende
netværk
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Tværgående fokus
På forrige side fremgår en række af de
udfordringer, som opleves af borgerne.
Nogle af disse udfordringer er specifikke for
borgerne i hver enkelt af de 6 målgrupper,
mens andre går på tværs.
I figuren ses de tværgående områder – på
tværs af målgrupper – vi vil have fokus på i
alliancen.

Bedre
koordination på
tværs af indsatser

Øget inddragelse
og lydhørhed

- Overgang
- Sprog og viden
- Sammenhæng
- IT systemer

Mere lighed i
sundhed

- Borgerens
perspektiv og
ønsker
- Ligeværd

- Mentalt
- Fysisk

Hurtigere handling
og øget fleksibilitet

- Netværk og
relationer

- Ventetider
- Visitation
- Flaskehalse /
kapacitet
7

Dynamisk proces - vi starter her!
At forbedre og udvikle den nære psykiatri er en løbende og langsigtet proces. Processen er således dynamisk,
hvor de fire parter aftaler, hvor man sætter ind først – herefter skal der løbende ske prioriteringer. Processen vil
derfor indeholde flere spor, hvor dele forankres i sundhedsaftaleregi, og dele uden for sundhedsaftaleregi.
Det er aftalt, at første del/spor kører i sundhedsaftaleregi.
Prioriterede indsatsområder
Sundhedskoordinationsudvalget har foreslået, at et af de prioriterede indsatsområder i den kommende
sundhedsaftale (2019-2023) er den nære psykiatri, og at første fokus er:
• Mental sundhed hos børn og unge
• Voksne borgere med svær psykisk sygdom
Der er således lagt op til, at arbejdet i alliancen om den nære psykiatri starter med at finde fælles løsninger i
forhold til børn og unge i mistrivsel samt voksne med svær psykisk sygdom.
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Foreløbig køreplan for alliancens videre arbejde
KKR Konference
7. marts 2018
Dannelse af fælles
alliance om den
nære psykiatri,
herunder
tværsektoriel
styregruppe

Opsamling på
politiske
drøftelser af
udspil
Ult. juni 2018
Styregruppen
udsender opdateret
udspil om den nære
psykiatri

Workshop for
alliancens parter

Politisk kick-off
om ny
sundhedsaftale

25. maj 2018
Kvalificering af
styregruppens
forslag til vision,
definition,
målgrupper og
udfordringer

12. juni 2018
Politisk indkredsning
af 1-2 målgrupper
inden for den nære
psykiatri, der skal
arbejdes med først

Lokal politisk
drøftelse

Kommenteringsrunde

Aug. 2018
Kommuner, region,
PLOM
Mulighed for lokale
drøftelser og
bemærkninger til
udspil til vision,
målgruppe og
handlingsrum

Juli/aug. 2018
Bruger-, pårørende
org., faglige org. og
faglige selskaber
Mulighed for
drøftelser og
bemærkninger til
udspil til vision,
målgruppe og
handlingsrum

KKR

Regionsrådet

14. juni 2018
Drøftelse af
styregruppens udspil
til vision, målgruppe
og handlingsrum

25. juni 2018
Drøftelse af
styregruppens udspil
til vision, målgruppe
og handlingsrum

Kontaktudvalget

Praksisplanudvalget

31. aug. 2018
Godkendelse af
udspil til vision,
målgruppe og
handlingsrum

5. sept. 2018
Status på arbejdet i
alliancen

Da processen er dynamisk vil der løbende ske prioriteringer og udfoldelse af køreplanen.
De relevante beslutningsfora inddrages undervejs.

Sundhedskoordinationsudvalget
27. juni 2018
Drøftelse af
styregruppens udspil
til vision, målgruppe
og handlingsrum

Effektuering af
køreplan for
handlinger og
udviklingsrum
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8 Drøftelse af udspil om den nære psykiatri i
Midtjylland
8.2 - Bilag: Følgebrev til region og kommuner - udspil om den nære psykiatri i Midtjylland
DokumentID: 7225288

Udspil om den nære psykiatri i Midtjylland
Den 29. juni 2018

Til kommuner og region i Midtjylland
Der blev i foråret skabt en fælles alliance mellem kommuner, region, praktiserende læger og
bruger- og pårørende organisationer i Midtjylland for at styrke den nære psykiatri.
En styregruppe med repræsentanter fra alliancens 4 parter har på en workshop med deltagelse
af de mange interessenter på området udarbejdet et udspil med forslag til en fælles vision for
og definition af den nære psykiatri. I udspillet peges også på målgrupper, udfordringer, fokus
og køreplan for den videre fælles proces.
Alliancen er forankret i KKR og Regionsrådet, som har drøftet udspillet på deres møder i juni.
Sundhedskoordinationsudvalget har ligeledes drøftet udspillet, idet processen om den nære
psykiatri indeholder flere spor, hvor dele forankres i sundhedsaftaleregi.
Næste skridt er, at Kontaktudvalget (som består af regionsrådsformanden og de 19 borgmestre) skal drøfte og godkende udspillet på deres møde den 31. august.
Inden da gives kommuner og region mulighed for at drøfte udspillet lokalt frem mod mødet i
Kontaktudvalget. Det betyder, at I har mulighed for at dagsordenssætte udspillet på udvalgsmøder i august, hvis det ønskes.
Regionsrådsformanden og borgmestrene har mulighed for mundtligt at fremsætte
eventuelle bemærkninger til udspillet på Kontaktudvalgsmødet den 31. august.
Samtidig gives alliancens øvrige parter – som er bruger- og pårørende organisationer, faglige
organisationer og selskaber samt praktiserende læger (PLO) - mulighed for skriftligt at
indsende bemærkninger til udspillet, som kan indgå i Kontaktudvalgets drøftelse.
At forbedre og udvikle den nære psykiatri er en løbende og langsigtet proces. Processen er
således dynamisk, hvor parterne aftaler, hvor man sætter ind først – herefter skal der løbende
ske prioriteringer.
Alliancens parter vil således løbende blive inddraget i det videre arbejde med at styrke den
nære psykiatri i Midtjylland.
Vi ser frem til det videre samarbejde – og ønsker alle en god sommer!
Mvh. styregruppen for alliancen om den nære psykiatri,
Leif Gjørtz Christensen, Formand for SIND i Midtjylland
Lise Høyer, Formand for de praktiserende læger i Midtjylland (PLO)
Christian Boel, Koncerndirektør i Region Midtjylland
Gert Christensen, Direktør i Region Midtjylland
Dorthe Klith, Kontorchef i Sundhedsplanlægning
Anders Kjærulff, Direktør Silkeborg Kommune
Steinar Eggen Kristensen, Direktør Randers Kommune
Hans Henrik Gaardsøe, Direktør Viborg Kommune

er for den nære psykiatri

10 Orientering om udbetaling af kommunal
beskæftigelsesbonus
10.1 - Bilag: Kommunal beskæftigeslesbonus
DokumentID: 7156891

13 Til orientering
13.1 - Bilag: Invitation jobCAMP 18 - Komm.beskæftigelsespol
DokumentID: 7222864

Til kommunalpolitikere med ansvar
for beskæftigelsesområdet

Invitation jobCAMP 18

Dato: 29. juni 2018

KL inviterer hermed til jobCAMP 18 under overskriften Fremtidens arbejdskraft. jobCAMP 18 afholdes den 8.-9. november i Aalborg Kongres
& Kultur Center.

Sags ID: SAG-2018-02477
Dok. ID: 2565808

Det danske arbejdsmarked er i topform. Beskæftigelsen sætter nye rekorder. Jobomsætningen er høj, men virksomheder i flere brancher melder
om stigende mangel på arbejdskraft. Og ledigheden er stadig et stykke
fra det lave niveau fra før den økonomiske krise.
Det er nu, vi har chancen for at udnytte opsvinget til at få flere ledige ind i
de ubesatte job. Når vi samtidig kikker ind i en fremtid, hvor automatisering af mange jobfunktioner vil medføre øget risiko for ledighed og krav
om nye kompetencer, er der behov for, at vi stiller skarpt på fremtidens
arbejdskraft.
Kommunerne spiller en central rolle i at sikre kvalificeret arbejdskraft i
hele landet.
Derfor har vi på årets jobCAMP sat fokus på:
– fremtidens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hænder nok og flere
med
– unge som fremtidens arbejdskraft samt
– automatisering og faglig mobilitet.
På jobCAMP kan du blandt andre møde beskæftigelsesminister Troels
Lund Poulsen, årets keynote speaker professor Guy Standing, University
of London, professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet, Lizette Risgaard, formand for LO og Jacob Holbraad, adm. direktør i DA.
Bemærk at vi i år, som noget nyt, har en session, hvor ideen er, at I deltager samlet eller flest muligt fra udvalget. Det er session 5 "En ny beskæftigelsesindsats med borgerne først – hvad gør vi som politikere?
jobCAMP er for politikere og ledere med ansvar for beskæftigelsesindsatsen, de regionale arbejdsmarkedsråd, repræsentanter fra ministerier og
organisationer samt andre interessenter på beskæftigelsesområdet.

E-mail: arn@kl.dk
Direkte: 3370 3120
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 1 af 2

Program, yderligere information og tilmelding findes på: www.kl.dk/jobCAMP.

Med venlig hilsen

Thomas Kastrup-Larsen
Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

Dato: 29. juni 2018
Sags ID: SAG-2018-02477
Dok. ID: 2565808
E-mail: arn@kl.dk
Direkte: 3370 3120
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2

13 Til orientering
13.2 - Bilag: Program jobCAMP 18
DokumentID: 7222863

jobCAMP 18 – Fremtidens arbejdskraft
Torsdag den 8. november 2018
9.00

Ankomst og morgenmad

9.30

Velkommen til jobCAMP 18
Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
og ordstyrer journalist Nynne Bjerre Christensen

Tema: Fremtidens beskæftigelsespolitik
9.50

Budskaber fra beskæftigelsesministeren
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

10.10

jobCAMP-debatten: Fremtidens beskæftigelsespolitik – hænder nok og flere med!
Beskæftigelsen er rekordhøj, opgaven er at sikre nok kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, få flere ledige – også borgere på kanten – med i arbejdsfællesskabet og en langt højere erhvervsfrekvens for borgere med ikke-vestlig baggrund.
Hvad skal beskæftigelsespolitikken kunne? Hvordan lykkes vi med et enkelt og mere effektivt beskæftigelsessystem? Og
hvad er kommunernes ansvar?
Debattører:
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)
Formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Københavns Kommune
Beskæftigelsesordfører og medlem af Folketingets Beskæftigelsesudvalg Leif Lahn Jensen (A)

10.45

Pause

11.15

Vælg én af de 5 sessioner:
1)
2)
3)
4)
5)

Sådan får de bedste kommuner flygtninge i job
På vej med nye beskæftigelsesindsatser for udsatte borgere
Friere rammer og forenklet styring
Hvordan opkvalificerer vi de ledige, som ikke er kommet med i opsvinget endnu?
Kun for beskæftigelsesudvalg – En ny beskæftigelsesindsats med borgerne først– hvad gør vi som politikere?

12.15

Frokost

13.15

Fremtidens arbejdsmarked - er vi ved at skabe et prekariat i Danmark?
Står vi overfor en ny udfordring i Danmark? Globalt lever flere og flere et liv i perife rien af arbejdsmarkedet med midlertidige ansættelser, manglende rettigheder og utrygge levevilkår. De udgør en ny klasse af løst ansatte – et såkaldt prekariat. Selvom vi nærmest har fuld beskæftigelse i Danmark, ser vi tendenserne. Fastansættels erne bliver færre og midlertidige ansættelser flere. Hvilken betydning kan det få for det danske velfærdssamfund og den danske sammenhængskraft?
Årets keynote speak bliver leveret af den britiske samfundsdebattør og professor Guy Standing , der giver sin analyse på,
hvorvidt vi er ved at skabe et prekariat i Danmark.
Professor Guy Standing, University of London (bemærk oplægget er på engelsk)

14.00

jobCAMPgallerierne
Besøg ét af jobCAMP's fire inspirationsgallerier fyldt med konkrete idéer og input om:
– Virksomhedsrettede indsatser, der virker for udsatte borgere?
– Ny sammenhængende kommunal ungeindsats
– Nye teknologier i beskæftigelsesindsatsen
– Dimittender hurtigt i job

Tilmeld dig på www.kl.dk/jobcamp

15.00

Pause

15.30

Tema: Unge som fremtidens arbejdskraft
Arbejdsmarkedet er under forandring. Det stiller krav til, hvilke kompetencer de unge skal besidde for at være en attraktiv
arbejdskraft i fremtiden. Og fremskrivninger viser, at vi risikerer at mangle over 70.000 faglærte i 20 25. Der er behov for
at gå nye veje i samspillet mellem arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, for at virksomhederne kan tiltrække de unge og uddannelsessystemet kan sikre de unge relevante kompetencer.
Tre vinkler på temaet:
De topmotiverede unge
Hvordan skabes unges motivation og engagement i relation til uddannelse og arbejde? På baggrund af et eksplorativt arbejde med topmotiverede unge reflekterer Noemi Katznelson over tendenser, brydninger og forandringer i unges forhold
til læring, uddannelse, arbejde og ungdomsliv i dag. Hun giver nogle bud på, hvor de unge kan være på vej hen og rejser
en række spørgsmål og dilemmaer. Noemi kommer med anbefalinger til, hvordan man kan lære af de topmotiverede unge, der også rummer unge med flygtningebaggrund og unge, der har gået på produktionsskole.
Professor Noemi Katznelson, Aalborg Universitet
Hvad skal de unge kunne?
Danmark og danske virksomheder efterspørger i stigende grad ansatte, der har tekniske og digitale færdigheder, der
kræver kompetencer inden for STEM (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik). En virksomhedsrepræsentant fra regeringens Teknologipagt sætter fokus på, hvordan private og offentlige aktører skal arbejde samme n i nye partnerskaber
for at fremme de tekniske og digitale kompetencer i befolkningen, hvis kompetenceløftet skal lykkes.
Virksomhedsrepræsentant fra regeringens Teknologipagt
Hvordan får vi alle unge med?
Hvordan får vi alle unge med, sådan at alle unge får en fair chance på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet? I takt
med den teknologiske udvikling accelererer, bør vi i højere grad fokusere på den brede almen dannelse, der sætter os i
stand til at forstå at lære nyt. De unge skal forberede sig på et liv, hvor de kontinuerligt skal forbedre og udvikle deres
kompetencer, for at følge med i udviklingen. Som medlem af Disruptionrådet fokuserer Kasper Sand Kjær på, at almen
dannelse skal gøre ungdommen klar til fremtidens arbejdsmarked.
Formand Kasper Sand Kjær, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

16.30

12-tals unge eller kreativitet? Hvordan uddanner vi til innovationssamfundet?
Direktør Rane Willerslev, Nationalmuseet

17.00

Tak for i dag

19.00

Velkommen til aftenarrangement i forhallen

19.30

Aftenarrangement med middag og mulighed for at netværke efter spisning
Velkomst ved formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune

Fredag den 9. november 2018
9.00

Godmorgen med fællessang

9.15

Aktuelt oplæg

Tilmeld dig på www.kl.dk/jobcamp

Tema: Disruption – hvem er fremtidens ledige
9.35

Automatisering og faglig mobilitet
Når 40 pct. af arbejdstimerne kan automatiseres med afprøvet teknologi er der god grund til, at vi i årene fremover fokuserer på, hvordan vi sikrer fortsat høj beskæftigelse og lav ledighed. Udviklingen kræver omstilling og opkvalificering af
den brede del af arbejdsstyrken. Men fremtiden kræver også særlig opmærksom hed på den gruppe af borgere, der har
job i brancher med højt automatiseringspotentiale og samtidig har lav historisk mobilitet. Netop den gruppe vil være markant udsat i fremtiden; de er potentielt fremtidens ledige. Kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og arbejdsmarkedets parter skal derfor samarbejde mere effektivt om at fremme den faglige mobilitet.
Phillipp Schröder er medlem af regeringens Disruptionråd og stod sammen med Mckinsey og Company bag analysen "A
future that works: the impact of automation in Denmark" (2017).
Professor Philipp Schröder, Aarhus Universitet

10.00

Parternes indspark og bud på fremtidige løsninger:
Budskaber fra LO
Formand Lizette Risgaard, LO
Budskaber fra DA
Adm. direktør Jacob Holbraad, DA

10.35

Pause

11.00

Aktuelt oplæg

11.30

jobCAMP-analysen - Det brede perspektiv

12.00

Tak for i år og take away frokost
Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune

Tilmeld dig på www.kl.dk/jobcamp

Beskrivelse af sessioner:
Session 1

Sådan får de bedste kommuner flygtninge i job
I løbet af bare ét år er antallet af flygtninge i job steget med 60 %. Det har krævet en enorm indsats af kommunerne, som
for at komme i mål med dette resultat, har udviklet en række effektfulde metoder. Metoder, som borgerne i den almindelige beskæftigelsesindsats også kan få gavn af. På sessionen præsenteres konkrete metoder, effekter og resultater af integrationsindsatsen.

Session 2

På vej med nye beskæftigelsesindsatser for udsatte borgere
Borgernes forståelse, accept og aktive deltagelse har vist sig at være et vigtigt parameter for at skabe bedre beskæftigelseseffekter, især for udsatte grupper.
Seks kommuner, Aalborg Universitet og KL samarbejder i et forskningsprojekt om at identificere potentialer, barrierer og
nye beskæftigelsesindsatser for borgere med komplekse udfordringer.

Session 3

Friere rammer og forenklet styring
En forenklet beskæftigelsesindsats med mere frihed og mindre bureaukrati giver kommunerne nye muligheder for at sætte borgeren i centrum og iværksætte netop den indsats, der giver resultater for borgere og virksomheder.
Få inspiration til, hvordan de friere rammer kan bruges og hvordan jeres kommune via styring og ledelse får bedre resultater.

Session 4

Hvordan opkvalificerer vi de ledige, som ikke er kommet med i opsving et endnu?
Behovet for opkvalificering af ledige vil stige i fremtiden. Kommunerne spiller en stor rolle i at understøtte omstillingen a f
arbejdsstyrkens kompetencer. Kom og hør bud på, hvilke håndtag kommunerne kan dreje på.

Session 5

En ny beskæftigelsesindsats med borgerne først– hvad gør vi som politikere?
De bedste resultater skabes, når borgeren ser meningen med indsatsen. Hvordan bidrager I som politikere til, at indsatsen skabes i parløb med borgerne? Svarene er ikke givet på forhånd, men I får b rændstof til at finde dem.
Workshop for hele beskæftigelsesudvalget – ideen er, at I deltager samlet eller flest muligt fra udvalget.

Tilmeld dig på www.kl.dk/jobcamp

13 Til orientering
13.3 - Bilag: Invitation fra Perron86 til Arbejdsmarkedsudvalget
DokumentID: 7223341

Invitation - Perron86 fredag d. 17. august kl. 9.30 -11.00
Hermed inviteres arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg kommune til at besøg Perron86.
Perron86 er en indsats for flygtninge i kommunen, der overvejer at blive selvforsørgende via egen
virksomhed. Projektet er søsat af Silkeborg kommunes Integrations afdeling og erhvervSilkeborg.
Siden projektets opstart i uge 42, 2017, er der afsluttet 2 hold og hold 3 er cirka halvvejs d.d.
11 deltagere har gennemført hold 1 og 2, 2 kvinder og 9 mænd - 3 deltagere forlod hold 1, på grund af
manglende sproglige- og faglige kompetencer.
Langt fra alle deltagere, tager det direkte spring ud i selvstændigheden. Kompetenceafdækningen og det
kompetenceløft deltagerne oplever, medfører i nogle tilfælde konkrete job og i andre tilfælde en skitseret
plan for - på sigt - at kunne opnå selvstændig forsørgelse.
De typiske trin for deltagernes rejse mod en selvforsørgelse, vil være:
1. Fagrelevant praktik. Vil typisk give netværk, sprog, udtalelse/reference samt øget fagkendskab.
2. Deltidsansættelse(r) - parallelt med sprogskole eller perron86
3. Fuldtidsansættelse (meget gerne fagrelevant) - økonomisk opsparing
4. Opstart af egen virksomhed, når økonomien er på plads
Som det fremgår af nedenstående graf, er deltagernes ”næste handlinger” præcis disse, når de forlader
Perron86.

Deltager engagementer efter Perron86 - hold 1 +2
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Afklaringsforløb

Perron86 er stadig på pilotprojekt niveau, men der skabes allerede nu interessante resultater inden for
samtlige områder, der er nødvendige for optimal integration. Det er blandt andet disse, samt en mere
general præsentation af tankerne- samt holdet bag (kursister og undervisere), vi meget gerne vil invitere
Arbejdsmarkedsudvalget på besøg til.
På vegne af Perron86 håber vi derfor meget, I vil have mulighed for at komme forbi fredag d. 17. august kl.
9.30 - 10.00. Vi sørger for lidt morgenforplejning.
Vi vil meget gerne modtage besked om deltagelse senest fredag d. 10. august kl. 12.00 på
cmz@erhvervsilkeborg.dk
Perron86 er beliggende på Ferskvandscenteret bygning J - 1. sal.
Med venlig hilsen projekttovholdere og undervisere Annette Spicker og Carsten Meyer-Zeuthen

