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Besparelsespotentiale Aalborg jobcenter
Forsørgelsesydelse
1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013

Forudsagte
Potentiel
Fuldtidspersoner
fuldtidspersoner
reduktion af
i pct. af
i pct. af
antal
befolkningen
befolkningen
fuldtidspersoner

Besparelsespotentiale
(i mio. kr.)

A-dagpenge

3,32

3,77

-629

-67,0

Kontanthjælp (inkl. revalidering,
forrevalidering, ressourceforløb og
uddannelseshjælp)

4,65

3,87

1.048

91,6

Sygedagpenge

1,91

2,04

-192

-20,3

Permanente ydelser
(ledighedsydelse, fleksjob og
førtidspension)

7,04

9,20

-3.020

-266,6

16,91

18,89

1.048

91,6

I alt

Kilde: www.jobindsats.dk
Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe
antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange
den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den
pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte
andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den
potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i
andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det
niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger.
Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder
modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret
dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.
Note: Ovenstående tabel er den officielle opgørelse af besparelsespotentialet. I tabel 1 i resultatrevisionen er ovenstående tabel suppleret med rækker, der
viser delsummer for hvor Jobcenter Aalborg klarer sig dårligere end forventet og hvor Jobcenter Aalborg klarer sig bedre end forventet, ligesom der er lavet et
samlet resultat herfor – i modsætning til ovenstående tabel, hvor rækken i alt kun fokuserer på hvor Jobcenter Aalborg klarer sig dårligere end forventet.

