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Opfølgning på investering ifm sygedagpengestrategi 
 
Resumé 
Notatet beskriver effekterne af den økonomiske investering på ca. 6,6 mio. kr., der blev 
tilført sygedagpengeområdet i forbindelse med den politiske vedtagelse af 
sygedagpengestrategien i 2010. Opfølgningen sandsynliggør en økonomisk gevinst af 
investeringen på ca. 49 mio. kr. og desuden en kvalitetsmæssig gevinst.  
På den baggrund anbefales det, at investeringen gøres permanent. 
 
Baggrund 
Sygedagpengestrategien blev godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2010 og i 
Økonomiudvalget den 21. juni 2010. I forbindelse med vedtagelsen fik området tilført ca. 
6,6 mio. kr. fordelt med ca. 2 mio. kr. til konto 6 og den øvrige investering til 
beskæftigelsesområdet. 
 
Strategien havde baggrund i dels et efterslæb i sagsbehandlingen på 420 sygemeldte 
borgere, dels lovændringer som påvirker kommunens økonomiske incitamenter til en aktiv 
sygedagpengeindsats.  
 
I juni 2009 og april 2010 trådte nye forlængelsesregler i kraft, som medførte et stigende 
antal sager over 52 ugers varighed. Derfor skulle der afsluttes langt flere sager over 52 
uger for at overholde det budgetterede antal. I januar 2010 trådte nye regler for 
statsrefusion i kraft, så kommunen opnår 35 % statsrefusion af ydelserne til passive 
sygedagpengemodtagere, mens aktive tilbud udløser 65 % refusion. Efter 52 ugers 
sygemelding ophører statusrefusionen. 
 
I forlængelse af strategien har sygedagpengeområdet i 2010, 2011 og 2012 gennemført 
mere end 30 kvalitetssikringsinitiativer ift. forbedring af arbejdsgange, efteruddannelse af 
medarbejdere, kommunikation, brugertilfredshedsmålinger mv. En række af initiativerne 
er forankret i politiske beslutninger i Arbejdsmarkedsudvalget. 
 
I 2012 har sygedagpengeområdet gennemført organisatoriske forandringer, så 
sagsbehandlingen er placeret i Udførersektionen. Desuden er det politiske 
styringsgrundlag for sygedagpengeområdet nu Administrationsgrundlaget, som 
Arbejdsmarkedsudvalget vedtog den 9. maj 2012. 
 
Økonomiske mål med sygedagpengestrategiens investering 
Forventningen til sygedagpengestrategien var en reduktion af forventede 
budgetoverskridelser i 2010 fra ca. 14,8 mio. kr. til ca. 6,4 mio. kr. Nedenstående tabel 
viser de forventede økonomiske konsekvenser af sygedagpengestrategiens investeringer 
og tiltag.  
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Tabel 1: Budgetoverskridelse hhv. uden investering og med investering 

 
Opfølgning på økonomiske effekter 
 
2010 
Den samlede budgetoverskridelse blev i 2010 minimeret til 4.503.704 kr., hvilket er 1,9 
mio. kr. mindre en forudsat i strategien. Gevinsten ved investeringen kan således opgøres 
til ca. 16,9 mio. kr. i 2010. 
 
2011 
Investeringen i den aktive sygemelding blev fastholdt for 2011. Det samlede antal sager 
blev reduceret fra 1.417 løbende sager i 2010 til 1.321 løbende sager i 2011. Var 
sagstallet ikke reduceret, ville regnskabet for 2011 forventeligt have været ca. 10,7 mio. 
kr. større1   
 
2012 
Investeringen i den aktive sygemelding blev fastholdt for 2012. Det samlede antal sager 
for 2012 forventes pr. december 2012 at blive de budgetterede 1.222 løbende sager. Var 
sagstallet fra 2010 ikke reduceret, ville regnskabet for 2012 forventeligt have været ca. 
21,7 mio. kr. større.2 
 

                                          
 
1 Beløbet er beregnet som forskellen mellem 1.417 og 1.321 sager ganget gennemsnitsudgiften pr. 

sag. 
2 Beløbet er beregnet som forskellen mellem 1.417 og 1.222 sager ganget gennemsnitsudgiften pr. 

sag. 
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Tabellen nedenfor viser den samlede økonomiske gevinst i 2010 – 2012. 
 
Tabel 2: Samlet økonomisk gevinst (mio. kr.) 
 Investering Økonomisk gevinst Nettogevinst i alt 

2010 6,6 16,9 10,3 

2011 6,6 10,7 4,1 

2012 6,6 21,7 15,1 

 I alt 19,8 49,3 29,5 
 
Skabelse af kvalitetsforbedring  
Investeringen i sygedagpengestrategien, de mere end 30 kvalitetssikringsinitiativer og det 
politisk besluttede administrationsgrundlag har desuden givet resultater ift. kvaliteten af 
sygedagpengeindsatsen. Det kan bl.a. ses ved at: 
 

• I 2012 er 61 % tilfredse eller meget tilfredse med deres sagsbehandling. Det 
svarer til, at den generelle brugertilfredshed blandt sygedagpengemodtagere er 
steget med næsten 20 % -point målt fra 2011 til 2012.  

• Andelen af ophævede, ændrede eller hjemviste sager fra 
Beskæftigelsesankenævnet er faldet fra 2011 og 1. halvår 2012 til 3. kvartal 2012. 
Andelen af stadfæstede sager er steget i samme periode (jf. tabel nedenfor). 

 
Tabel 3: Afgørelser fra beskæftigelsesankenævnet på sygedagpengeområdet  
 2011 1. halvår 2012 3. kvartal 2012 

Afvisning/henvisning 8,7 % 2 % 13,8 % 
Stadfæstelse 57,9 % 55 % 69,0 % 
Ophævelse/ændring 16,7 %  23 % 10,3 % 
Hjemvisning 16,7 % 20 % 6,9 % 
I alt  100 % 100 % 100 % 
 


