KLAR TIL
START
Økonomisk beregning af de kommunale
gevinster ved det særligt tilrettelagte
ansættelsesforløb KLAR TIL START

Klar til start

Introduktion
KLAR TIL START (KTS) hjælper borgere
med Autisme Spektrum Forstyrrelser
varigt i job. Tidligere evalueringer
viser, at forløbet og det efterfølgende
job grundlæggende og substantielt
forbedrer den enkeltes liv, men det kan
ligeledes have en positiv indvirkning på
kommunens økonomi. I dette materiale
beskrives kommunernes forventede
økonomiske gevinst (eller tab) ved at
visitere borgere til KTS.

Det har derfor også været nødvendigt
at antage i beregningerne, at en borger,
som har fået job efter KTS, fortsætter
i job gennem hele perioden, samt at
borgeren uden KTS var fortsat på
samme ydelse mv., som vedkommende
havde før.
Resultatet skal således ikke ses som
en garanteret gevinst (eller udgift) for
kommunen. Mere baggrund på side
1415.

I materialet sammenlignes de kommu
nale udgifter til en borger, som har
været igennem forløbet, med de forven
tede kommunale udgifter, hvis borgeren
ikke havde været en del af forløbet.
Der er ikke tilgængelige data til at lave
en forløbsanalyse, hvor det analyseres,
hvilke ydelser, indsatser mv. som hhv.
KTSdeltagere og ikkedeltagere rent
faktisk har fået over en årrække. Derfor
baserer den økonomiske beregning sig
på de forventede kommunale udgifter
vurderet ud fra en række forskellige
datakilder, bl.a. FONDEN UNGES
forløbsdatabase for KTS, Den Social
økonomiske Investeringsmodel (SØM)
samt surveydata fra deltagende kom
muner om hidtidige KTSdeltagere.

Om KLAR TIL START
KLAR TIL START er et landsdæk
kende særligt tilrettelagt ansættel
sesforløb for unge og voksne med
Autisme Spektrum Forstyrrelser,
som ikke er i stand til at indgå i et
job på en almindelig arbejdsplads
uden en særlig indsats. Der udste
des en ansættelsesgaranti ved
forløbets start, og 80% af alle visi
terede borgere fuldfører og får fast
job. Ca. 98% af alle ansatte siden
starten i 2013 er stadig i job.

98%
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fastholdes i jobbet
efter KLAR TIL START.

Hvilke kommunale udgifter
er inkluderet i beregningen?
• Ydelser og indsatser på beskæf
tigelsesområdet.

Resultater

• Tilbud/støtte på socialområdet
og sundhedsområdet.

Resultatet af den økonomiske bereg
ning afhænger i høj grad af, hvilken
ydelse borgeren forventeligt ville have
været på uden KLAR TIL START. Figuren
nedenfor indeholder et overblik over
fordelingen blandt de tidligere delta
gere.

• En række andre udgiftsposter,
jf. oversigt på side 5.

Hvilke udgifter er ikke
inkluderet?
• De velfærdsmæssige konsekven
ser, fx borgernes livskvalitet.
• Skatte og udligningsmæssige
konsekvenser, jf. note på side
1415.

Hertil skal det nævnes, at borgere
forventes at flytte mere til venstre i
figuren mod case I, når de flytter hjem
mefra eller bliver ældre. Det betyder, at
KTS til borgere i case II og III på længere
sigt ligeledes kan blive en god investe
ring. Den gennemsnitlige indtjeningstid
for alle hidtidige deltagere er ca. 8,5 år.

For borgere på kontanthjælp mv. (case
I) er der en samlet kommunal gevinst
efter blot 4 år, mens investeringen i
KTS ikke tjener sig hjem for borgere på
uddannelseshjælp under 25 år (case II)
eller hjemmeboende (case III).

Fordeling af tidligere KTS-deltagere på ydelsesgrupper
Uddannelseshjælp, udeboende
Case II
Revalideringsydelse*

46%

Gennemsnit

7%

Case III
Uden
aktivitetstillæg

9%

5%

Uden
aktivitetstillæg

20%

7%

Hverken tab
eller gevinst
efter 5 år

Kommunalt tab efter 5 år

Kommunal gevinst efter 5 år

Case I

Uddannelseshjælp, hjemmeboende

Case I

Case II

Case III

Gennemsnit

Ydelse før KTS: Kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller uddannelseshjælp med aktivitetstillæg,
ude-/ hjemmeboende, over 25 år

Ydelse før KTS: Uddannelseshjælp
med aktivitetstillæg

Ydelse før KTS: Uddannelseshjælp
med aktivitetstillæg

Ydelse før KTS: Ca. 8.000 kr./md.
71% udeboende

• Hjemmeboende
• 18-30 år
• Effektiv arbejdstid: 5,6 timer/uge

• Gennemsnit: 25,3 år
• Effektiv arbejdstid: 6,1 timer/uge

• Effektiv arbejdstid: 6,5 timer/uge

• Udeboende
• 18-25 år
• Effektiv arbejdstid: 4,1 timer/uge

Samlet kommunal gevinst
5 år efter
10 år efter
34.000 kr.
261.000 kr.

Samlet kommunal gevinst
5 år efter
10 år efter
-118.000 kr.
-97.000 kr.

Samlet kommunal gevinst
5 år efter
10 år efter
-231.000 kr.
-360.000 kr.

Samlet kommunal gevinst
5 år efter
10 år efter
-57.000 kr.
47.000 kr.

Investeringen i KTS er tjent hjem
efter ca. 4 år

Investeringen i KTS er ikke tjent
hjem efter 10 år.

Investeringen i KTS er ikke tjent
hjem efter 10 år.

Investeringen i KTS er tjent hjem
efter ca. 8 år.

Note: Figuren summer ikke til 100%, da 7% af hidtidige deltagere ikke kan placeres i ovenstående kategorier af forsørgelsesydelser.
*
Deltagere på revalideringsydelser er en meget heterogen gruppe, som varierer i både alder, bolig og effektiv arbejdstid.
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Klar til start

Gevinst ved borgeres overgang
til førtidspension
En del borgere i målgruppen for KLAR
TIL START har så svært ved at opnå
permanent tilknytning til arbejdsmar
kedet, at de på lidt længere sigt får
tilkendt førtidspension. Et KTSforløb,
der fastholder en tilknytning til
arbejdsmarkedet rummer et stort
menneskeligt og økonomisk potentiale
for kommunerne. Den potentielle
gevinst er ikke medregnet i Implements
beregninger, fordi der ikke er tilgænge
lige data for antallet af unge, der uden
KTS ville blive tilkendt førtidspension.
For alligevel at tilnærme sig et billede
af den mulige kommunale gevinst gives
der i nedenstående et estimat ved at
fastholde tilknytningen til arbejdsmar
kedet og dermed undgå tilkendelse
af førtidspension. Det er et usikkert
estimat, som er baseret på relevante,
men ikke fuldkomment overførbare
vurderinger. Det kan således give en
indikation af en mulig gevinst, men ikke
tages som udtryk for en sikker gevinst
eller business case.
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Estimering af gevinst

Beregningseksempler

Kommunerne har en årlig gevinst på ca.
90.000 kr.* for hver borger, som i stedet
for at være på førtidspension er ansat i
fleksjob via KTS.

I tabellen til højre er angivet en række
regneeksempler for kommunens sam
lede gevinst over en 20årig periode
ved forskellige antagelser om: 1) Andel
borgere i målgruppen, som forventes at
blive tilkendt førtidspension uden KTS
inden 20 år, og 2) andel KTSdeltagere,
der tilkendes førtidspension 20 år efter
afsluttet forløb.

For at afdække, hvor mange borgere
det drejer sig om, skal det estimeres,
hvor stor sandsynligheden er for, at:
1. Borgere tilkendes førtidspension,
hvis de ikke havde fået fleksjob
igennem KTS.
2. Borgere, som har fået fleksjob via
KTS, senere i livet må opgive jobbet
og få tilkendt førtidspension.
Det er muligt, at mange borgere ville
blive tilkendt førtidspension uden KTS,
men hvis borgere i KTS også tilkendes
førtidspension, bare på et senere tids
punkt, kan kommunen ikke forvente
samme gevinst.

Der er ikke tilstrækkelig evidens til at
fastslå, hvilke sandsynligheder der er
mest retvisende. I forhold til 1) viser
tidligere studier dog, at et sted mellem
21 og 50% af målgruppen tilkendes
førtidspension uden et tilbud som KTS,
jf. faktaboks. I forhold til 2) vurderer
FONDEN UNGES, at det er 1520% af
deltagerne, som falder fra fleksjob,
inden der er gået 20 år.
På baggrund af disse estimater er det
mest sandsynligt, at kommunen vil
have en gevinst i omegnen af 96.858 kr.
for hver enkelt borger, som visiteres til
KTS, jf. den midterste celle i tabellen.
Det er baseret på en antagelse om, at
33% ville være blevet tilkendt før
tidspension uden KTS, mens 20% af
KTSdeltagerne tilkendes det.

21% af borgere med Autisme
Spektrum Forstyrrelser er på
førtidspension.
Kilde: Autismeforeningen (2016)

50% af borgere med Autisme
Spektrum Forstyrrelser, som får
en indsats efter serviceloven,
er på førtidspension.
Kilde: Socialpolitisk Redegørelse,
Børne- og Socialministeriet (2018)

Kommunal gevinst pr. borger efter 20 år ved forskellige antagelser om overgang til førtidspension
2) Andel i KTS, der tilkendes førtidspension

1) Andel, som
uden KTS ville
være tilkendt
førtidspension

10%

20%

30%

10%

74.506

0

-74.506

33%

171.365

96.858

22.352

50%

298.026

223.519

149.013

Eksempler
Hvis 50% af målgruppen uden delta
gere i KTS tilkendes førtidspension
inden 20 år, og 20% af deltagerne i KTS
også tilkendes førtidspension inden 20
år, vil det give kommunen en gevinst på
ca. 223.000 kr.
Hvis kun 10% af KTSdeltagerne,
men stadig 50% af målgruppen uden
KTS, tilkendes førtidspension, vil den
kommunale gevinst være ca. 298.000
kr. over 20 år.

Note: Gennemsnit over 10 år med samme beregningsmetode som cases. Antagelse om 6,1 effektive arbejdstimer ugentligt (gennemsnit af hidtidige KTSdeltagere). Estimaterne i tabellen er baseret på en antagelse om, at både KTS-deltagere og borgere, som ikke deltager i KTS, overgår til førtidspension løbende
over de 20 år. Det vil sige, at det fx antages, at ingen af de borgere, som har opnået ansættelse via KTS, er faldet fra i første år, mens alle, fx 20%, er faldet fra
efter 20 år. Estimaterne er uafhængige af casene på forrige side, da estimaterne i denne tabel ikke er baseret på, hvilke ydelser som borgerne fik før KTS.
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Klar til start

Resultat for case I
Deltagerne i case I udgør 46% af de
hidtidige deltagere i KTS. De fik samme
niveau af overførsler før starten på KTS,
men kommer fra forskellige ydelses
typer, jf. figur til højre.
Beregningen viser, at den økonomiske
gevinst ved at få disse borgere i fleks
job forventes at være ca. 45.000 kr. pr.
år efter afslutningen af forløbet. Det
betyder, at kommunens investering i
KLAR TIL START vil være tjent ind efter
ca. 4,5 år, og at den kommunale gevinst
over hhv. 5 og 10 år forventes at være
hhv. 30.000 kr. og 253.000 kr.
Kommunen forventes allerede i andet
år efter forløbsstart at have flere
indtægter end udgifter til deltagerne,
også på trods af at en del af forløbets
betaling først falder her.
Kommunens gevinst er et resultat
af en besparelse på andre beskæf
tigelsesindsatser (inkl. evt. STU) og
et fald i ydelserne på socialområdet,
jf. tabellen nedenfor. Overgangen fra
indkomstoverførsel til både løn og kom
munalt fleksløntilskud giver ikke i sig
selv besparelsen for kommunen. Det
skyldes, at målgruppen forventes
at arbejde 6,5 timer/uge, hvorfor de
kommunale overførsler fortsat udgør
størstedelen af indkomsten. En for
øgelse af den effektive arbejdstid
vil derfor også øge den kommunale
gevinst, jf. grafen på modsatte side.
For eksempel vil investeringen allerede
være tjent hjem efter 2 år, hvis borgeren
kommer i ordinært job.
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Beskrivelse af case

Overførsel før KLAR TIL START

11.423 kr./md.

Ydelsestype

Kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller
uddannelseshjælp med aktivitetstillæg,
ude-/ hjemmeboende, over 25 år

Gennemsnitlig alder

27,3 år

Effektiv arbejdstid i fleksjob

6,5 timer pr. uge

Bolig

70% udeboende

Årlig og akkumuleret kommunal nettogevinst pr. KTS-deltager (1.000 kr.)
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-229

-56

0

0

0

0

0

0

0

0

Beskæftigelsesindsats
(udover KLAR TIL START)*

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Medarbejdere i jobcenter

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

0

Politi, retsvæsen og kriminalforsorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ungdoms- og voksenuddannelse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sparede omkostninger til STU
(se forklaring på side 14-15)

60

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociale serviceydelser

4

6

4

0

1

1

1

1

1

0

Total

-119

13

49

45

46

46

46

45

45

45

Total – akkumuleret

-119

-106

-56

-11

34

80

125

170

216

261

Indkomstoverførsler (inkl. statsrefusion)

Omkostninger til KLAR TIL START

Sundhedsydelser

*

Gevinsten ved beskæftigelsesindsatser, som frafalder ifm. KLAR TIL START, er estimeret på baggrund af kommuners erfaringer med 31 tidligere deltagere.
Der tages således forbehold for usikkerheden heri. Se yderligere information på side 14-15.

Akkumuleret kommunal nettogevinst ved forskellige niveauer af effektiv arbejdstid (1.000 kr.)
Effektiv arbejdstid

37 timer pr. uge
600

15 timer pr. uge
500
10 timer pr. uge

400
300

Case I:
6,5 timer pr. uge

200

2 timer pr. uge

100
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-100
-200

Antal år efter start af KLAR TIL START-forløb
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Klar til start

Resultat for case II
Deltagerne i case II udgør 9% af de hid
tidige deltagere i KTS. De var før KTS på
uddannelseshjælp med aktivitetstillæg
og 1825 år gamle.
Beregningen viser, at kommunen ikke
har nogen økonomisk gevinst ved at
få borgerne fra denne case i fleks
job – hverken over 5 eller 10 år. Efter
10 år forventes kommunen at have en
samlet omkostning på 105.000 kr. pr.
deltager. Det betyder, at lidt over halv
delen af investeringen i KTSforløbet vil
være tjent hjem.
Hovedforklaringen bag, at kommunen
ikke kan forvente nogen økonomisk
gevinst ved at få disse deltagere i job,
er, at kommunens fleksjobtilskud er ca.
42.000 kr. dyrere for kommunen end
den uddannelseshjælp, som borgerne
var på før forløbet, jf. tabellen på
modsatte side. Det gør desuden tabet
større, at borgerne i casen kun kan
arbejde 4,1 timer pr. uge i gennemsnit.
Hvis borgerne i stedet kunne arbejde
ca. 10 timer pr. uge, ville kommunen for
denne gruppe have en gevinst efter ca.
7 år, jf. grafen på modsatet side.
Det skal bemærkes, at borgerne kun
vil være i case II, indtil de bliver 25 år,
hvorefter de flytter til case I, såfremt
de fortsat er udeboende. I så fald vil
kommunen også for deltagere fra
denne case have mulighed for at få
en gevinst på længere sigt.
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Beskrivelse af case

Overførsel før KLAR TIL START

7.353 kr./md.

Ydelsestype

Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg

Alder

18-25 år

Effektiv arbejdstid i fleksjob

4,1 timer pr. uge

Bolig

Udeboende

Årlig og akkumuleret kommunal nettogevinst pr. KTS-deltager (1.000 kr.)
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

0

-30

-42

-42

-42

-42

-42

-42

-42

-42

-229

-56

0

0

0

0

0

0

0

0

Beskæftigelsesindsats
(udover KLAR TIL START)*

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Medarbejdere i jobcenter

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

0

Politi, retsvæsen og kriminalforsorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ungdoms- og voksenuddannelse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sparede omkostninger til STU
(se forklaring på side 14-15)

60

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociale serviceydelser

4

6

4

0

1

1

1

1

0

0

Total

-119

-17

8

4

5

5

4

4

4

4

Total – akkumuleret

-119

-135

-127

-123

-119

-114

-110

-105

-101

-97

Indkomstoverførsler (inkl. statsrefusion)

Omkostninger til KLAR TIL START

Sundhedsydelser

*

Gevinsten ved beskæftigelsesindsatser, som frafalder ifm. KLAR TIL START, er estimeret på baggrund af kommuners erfaringer med 31 tidligere deltagere.
Der tages således forbehold for usikkerheden heri. Se yderligere information på side 14-15.

Akkumuleret kommunal nettogevinst ved forskellige niveauer af effektiv arbejdstid (1.000 kr.)
Effektiv arbejdstid
37 timer pr. uge

1000

15 timer pr. uge

800
600
400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

-200
-400

8

9

10 timer pr. uge
10Case II:
4,1 timer pr. uge
2 timer pr. uge

Antal år efter start af KLAR TIL START-forløb
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Klar til start

Resultat for case III
Deltagerne i case III udgør 20% af de
hidtidige deltagere i KTS. Deltagerne
var før KTS på uddannelseshjælp med
aktivitetstillæg og hjemmeboende.
Beregningen viser, at kommunen ikke
har nogen økonomisk gevinst ved at
få borgerne i denne case i fleksjob
– hverken over 5 eller 10 år. Efter 10 år
forventes kommunen at have en samlet
omkostning på 368.000 kr. pr. borger.
Det betyder, at kommunen ikke kan
forvente at tjene noget af investeringen
i forløbet hjem.
Hovedforklaringen bag, at kommunen
forventes at have et stort tab ved at få
disse borgere i job, er, at kommunens
fleksjobtilskud er ca. 72.000 kr. dyrere
for kommunen end den uddannelses
hjælp, som borgerne var på før forlø
bet, jf. tabellen på modsatte side. Den
effektive arbejdstid for borgerne fra
casen er 5,6 timer pr. uge, men det vil
kræve over 15 effektive timer pr. uge, for
at kommunen kunne opnå en gevinst
over bare 10 år, jf. grafen på modsatte
side.
Det skal bemærkes, at borgerne vil
flytte fra case III til case II eller case
I, hvis de enten bliver over 25 år eller
flytter hjemmefra. I så fald vil kommu
nen også for borgerne fra denne case
have mulighed for at få en gevinst på
længere sigt.
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Beskrivelse af case

Overførsel før KLAR TIL START

3.553 kr./md.

Ydelsestype

Uddannelseshjælp med aktivitetstillæg

Alder

18-25 år

Effektiv arbejdstid i fleksjob

5,6 timer pr. uge

Bolig

Hjemmeboende

Årlig og akkumuleret kommunal nettogevinst pr. KTS-deltager (1.000 kr.)
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

0

-52

-72

-72

-72

-72

-72

-72

-72

-72

-229

-56

0

0

0

0

0

0

0

0

Beskæftigelsesindsats
(udover KLAR TIL START)*

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Medarbejdere i jobcenter

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

0

Politi, retsvæsen og kriminalforsorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ungdoms- og voksenuddannelse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sparede omkostninger til STU
(se forklaring på side 14-15)

60

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociale serviceydelser

4

6

4

0

1

1

1

1

0

0

Total

-119

-38

-22

-26

-26

-26

-26

-26

-26

-26

Total – akkumuleret

-119

-157

-179

-205

-231

-256

-282

-308

-333

-360

Indkomstoverførsler (inkl. statsrefusion)

Omkostninger til KLAR TIL START

Sundhedsydelser

*

Gevinsten ved beskæftigelsesindsatser, som frafalder ifm. KLAR TIL START, er estimeret på baggrund af kommuners erfaringer med 31 tidligere deltagere.
Der tages således forbehold for usikkerheden heri. Se yderligere information på side 14-15.

Akkumuleret kommunal nettogevinst ved forskellige niveauer af effektiv arbejdstid (1.000 kr.)
600

Effektiv arbejdstid
37 timer pr. uge

400

200

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
15 timer pr. uge

-200

10 timer pr. uge
-400

-600

Case III:
5,6 timer pr. uge
2 timer pr. uge
Antal år efter start af KLAR TIL START-forløb
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Klar til start

Resultat for gennemsnit
Ud fra informationer om alle hidtidige
KTSdeltagere kan det estimeres, hvil
ken gevinst en kommune gennemsnit
ligt kan forvente ved at bevillige KTS til
en borger. Af figuren til højre fremgår
således en beskrivelse af den gennem
snitlige borger i KTS.
Beregningen viser, at den gennemsnit
lige økonomiske gevinst ved at få en
KTSdeltager i job forventes at være
ca. 20.000 kr. pr. år efter afslutningen
af forløbet. Kommunen vil efter 5 år
have haft en samlet omkostning på
61.000 kr., mens kommunen efter 10 år
forventes at have en samlet gevinst på
ca. 39.000 kr. Det betyder, at kommu
nens investering i KTS gennemsnitligt
vil være tjent ind efter ca. 8 år.
Kommunens gevinst er et resultat
af en besparelse på andre beskæf
tigelsesindsatser (inkl. evt. STU) og
et fald i ydelserne på socialområdet,
jf. tabellen nedenfor. Overgangen fra
indkomstoverførsel til løn og kommu
nalt fleksløntilskud giver i sig selv en
nettoudgift for kommunen. Det skyldes,
at målgruppen kun forventes at have
en effektiv arbejdstid på 6,1 timer/uge,
hvorfor de kommunale overførsler fort
sat udgør størstedelen af indkomsten.
En forøgelse af den effektive arbejdstid
vil derfor også øge den kommunale
gevinst, jf. grafen på modsatte side.
For eksempel vil investeringen allerede
være tjent hjem efter 2 år, hvis borgeren
kommer i ordinært job.
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Beskrivelse af gennemsnit

Alder

25,3 år

Ydelse før KLAR TIL START

Ca. 8.000 kr./md.

Effektiv arbejdstid i fleksjob

6,1 timer pr. uge

Bolig

71% udeboende

Årlig og akkumuleret kommunal nettogevinst pr. KTS-deltager (1.000 kr.)
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

År 6

År 7

År 8

År 9

År 10

0

-18

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-25

-229

-56

0

0

0

0

0

0

0

0

Beskæftigelsesindsats
(udover KLAR TIL START)*

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Medarbejdere i jobcenter

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

0

Politi, retsvæsen og kriminalforsorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ungdoms- og voksenuddannelse

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sparede omkostninger til STU
(se forklaring på side 14-15)

60

18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sociale serviceydelser

4

6

4

0

1

1

1

1

0

0

Total

-119

-6

25

20

21

21

21

21

21

20

Total – akkumuleret

-119

-123

-98

-78

-57

-36

-15

6

26

47

Indkomstoverførsler (inkl. statsrefusion)

Omkostninger til KLAR TIL START

Sundhedsydelser

*

Gevinsten ved beskæftigelsesindsatser, som frafalder ifm. KLAR TIL START, er estimeret på baggrund af kommuners erfaringer med 31 tidligere deltagere.
Der tages således forbehold for usikkerheden heri. Se yderligere information på side 14-15.

Akkumuleret kommunal nettogevinst ved forskellige niveauer af effektiv arbejdstid (1.000 kr.)
Effektiv arbejdstid

37 timer pr. uge
600
500
400

15 timer pr. uge

300
200

10 timer pr. uge

100

Gennemsnit:
6,1 timer pr. uge

0
1

2

3

4

5

6

7

-100
-200

8

9

10
2 timer pr. uge

Antal år efter start af KLAR TIL START-forløb
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Hvilke forhold påvirker gevinsten?
Kommunens økonomiske gevinst (eller
det økonomiske tab) ved at visitere
borgere til KLAR TIL START varierer
meget alt efter borgerens situation.
De tre cases på de forrige sider viser
beregningens overfølsomhed over for,
hvilke ydelser som borgeren alternativt
ville være på, samt hvordan borgerens
effektive aktive arbejdstid kan gøre
gevinsten større. Nedenfor findes
yderligere baggrund om gevinsten ved
et højere antal effektive arbejdstimer
samt en beskrivelse af, hvordan andre
forhold kan gøre gevinsten enten større
eller mindre.

Effektiv arbejdstid hos
tidligere deltagere
Som det er beskrevet ifm. flere cases,
afhænger gevinsten ved KTS bl.a. af,
hvor mange effektive timer borgeren

arbejder i sit fleksjob. Det skyldes, at
kommunen skal betale differencen
mellem arbejdsgivers betaling og en
fuldtidsløn med relativt lille statslig
refusion.
Den gennemsnitlige KTSkandidat
afslutter sit forløb med en arbejds
effektivitet på 6,1 effektive timer om
ugen, jf. nedenstående figur. En enkelt
af de tidligere deltagere er i ordinært
job, og ca. 10 unge arbejder mere end
10 effektive timer om ugen, men fler
tallet af de tidligere deltagere arbejder
mellem 10 og 2 effektive timer pr. uge.
Niveauet for effektive timer beregnes
ud fra såvel antal arbejdstimer som
værdien af den arbejdstid, der leveres.
Mens antallet af arbejdstimer varierer
blandt de hidtidige deltagere, er værdien
af den enkeltes arbejdstid typisk mel
lem 20 og 35%.

Effektive timer pr. uge
40
35

1 deltager i
ordinært job

30
25
20
Laveste antal effektive
timer: 2 timer/uge

15
10

Gennemsnit: 6,1 timer/uge

5
0
Tidligere deltager i KLAR TIL START-forløbet
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Andre forhold, der kan ændre
den økonomiske beregning
Den økonomiske beregning er base
ret på en antagelse om, at borgeren,
såfremt vedkommende ikke var startet
i KTS, ville have fået samme ydelse,
tilbud mv. i hele analyseperioden, som
vedkommende fik året før starten i KTS,
jf. introduktionen. Det er en (nødvendig)
forsimpling, som dog gør, at kommunen
også bør være opmærksom på, at ænd
ringer i ydelser, tilbud mv. over tid vil
påvirke gevinstens størrelse. Se neden
stående eksempler.

KTS bliver en større gevinst for kommunen, hvis:
• Borgeren uden KTS ville være til en dyrere ydelse, fx førtidspension eller
kontanthjælp, når vedkommende fylder 30 år. Kommunens besparelse på
ydelserne ville i så fald være større.
• Borgeren uden KTS flytter fra en case uden gevinst til en case med gevinst.
For eksempel er det sandsynligt, at unge fra case II og III på længere sigt vil
blive en del af case I, når de flytter hjemmefra eller bliver ældre.
• Borgeren, som deltager i KTS, opnår andre positive effekter, hvis økonomiske
konsekvens ikke indgår i beregningerne.

KTS bliver en mindre gevinst for kommunen, hvis:
• Beskæftigelsesindsatserne for borgeren i scenariet uden KTS bliver mindre
intensive – og dermed billigere – over tid.
• Borgeren i scenariet uden KTS kommer i støttet eller ordinær beskæftigelse,
selvom vedkommende ikke deltager i KTS.
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Vi zoomer ind på muligheden for
bevægelse mellem cases
Kommunens gevinst ved, at unge
kommer i job gennem KLAR TIL START,
afhænger af, hvilken ydelse borgeren
ellers ville have modtaget, jf. casene.
For en del af målgruppen ændrer det
sig over tid, hvilken ydelse de ellers ville
have modtaget, og dermed hvilken case
de er i, fordi de fx bliver ældre og flytter
hjemmefra.
Nedenstående eksempel viser, hvor
dan en borger over en periode på 10
år flytter sig fra først case III, dernæst
til case II og endelig til case I. Der
kan også ske andre ændringer i den
forventede gevinst over tid, jf. forrige
side, men disse er ikke eksemplificeret
her. I dette eksempel vil kommunen
over 10 år få en samlet gevinst på ca.
28.000 kr., mens hvis borgeren har en
højere alder ved visiteringen til KTS, vil
borgeren hurtigere ende i case III, hvor
den største årlige gevinst er.
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Illustration af bevægelse mellem cases

20 år

25 år

30 år

Alder

Kursisten i eksemplet
er 20 år og hjemmeboende
og derfor i case III

CASE III
Gevinst pr. år
-36.000 kr.
1. skift efter 2 år:
Borgeren flytter hjemmefra
og overgår til case II

CASE II
Gevinst pr. år
-9.700 kr.
2. skift efter 5 år:
Borgeren fylder 25 år og
overgår til case I

CASE I
Gevinst pr. år
26.000 kr.
Borgeren bliver i case I,
indtil vedkommende
evt. ville være overgået
til førtidspension
Bemærkninger: Forudsætningerne for hver case er beskrevet i casegennemgangen på side 3.
Gevinst = gennemsnitlig gevinst pr. år over 10 år, jf. cases.
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Baggrund
Beregningsmetode

Omkostninger
baseline
(uden KTS)

Kommunal
nettogevinst
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Succesraten
for at blive i job

Omkostninger
ved ydelser,
tilbud mv.

Omkostninger
i situation med
deltagelse i KTS

Succesraten
for at
blive i job

Konsekvenserne
af job

Priserne
på ydelser,
tilbud mv.

Betaling
for forløb

De underliggende
delomkostninger
Omkostninger består af en række
delomkostninger, både i situationen
med og uden deltagelse i KLAR TIL
START, jf. ovenfor. Tabellen nedenfor
oplister delomkostningerne, som
indgår i den økonomiske beregning.

Delomkostning

Beregning

Bemærkning

Kilde

Indkomstoverførsler

Difference mellem ydelse i året før
KTS og kommunens fleksløntilskud
efter KTS.

Der er fratrukket statslig refusion (sat til 20%) og
statsligt fleksbidrag fra indkomstoverførslerne.
Deltagerne antages ikke at være forsørgere.

KTS-portal med oversigt
over nuværende og tidligere
forløb, inkl. baggrundsinformation om borgere

Omkostninger til KLAR
TIL START

16.900 kr. pr. måned pr. fuldført
forløb. Derudover estimeres der
med 26.000 kr. pr. forløbsstart til
at dække udgifter til borgere, som
ikke fuldfører forløb.

17% af borgerne fuldfører ikke forløbet. De falder fra
løbende gennem hele forløbet.

KTS’ officielle priser
+ frafaldsprocent fra
KTS-portal

Beskæftigelsesindsats
(udover KTS)

Difference mellem udgifter til
beskæftigelsestilbud før forløb og
udgifter parallelt med fleksjob, fx
mentorstøtte.

For eksempel forløb hos anden aktør eller kommunen
selv, vejledning og opkvalificering. I 15% af hidtidige
job har borgeren fået mentorstøtte. Disse omkostninger er inkluderet.

Interview og survey hos
kommuner + SØM

Medarbejdere i jobcenter

Differencen mellem antal samtaler
pr. år før KTS og antal samtaler pr. år,
når deltageren er kommet i fleksjob.

Antagelse om antal samtaler før KTS: 4-6 samtaler pr.
år alt efter målgruppe. Antagelse om antal samtaler
efter KTS: 1 samtale pr. år.

Antal samtaler estimeret:
Interview/survey hos
kommuner. Pris pr. samtale:
KL’s løndatabase

Sundhedsydelser

SØM-beregning af gevinst ved, at
målgruppen kommer i fleksjob.

SØM-beregningen viser, at en øget beskæftigelsesgrad for målgruppen forventes at mindske antal
sygehuskontakter.

SØM

Politi, retsvæsen og
kriminalforsorg

SØM-beregning af gevinst ved, at
målgruppen kommer i fleksjob.

SØM-beregningen viser, at en øget beskæftigelsesgrad for målgruppen ikke forventes at påvirke de
kommunale udgifter.

SØM

Ungdoms- og
voksenuddannelse

SØM-beregning af gevinst ved, at
målgruppen kommer i fleksjob.

SØM-beregningen viser, at en øget beskæftigelsesgrad for målgruppen ikke forventes at påvirke de
kommunale udgifter.

SØM

Omkostninger til
alternativ STU
(andel, hvor KTS er STU)

Omkostningerne til alternative
STU-tilbud i kommuner, som bruger
KTS som STU.

KTS udgør et STU-tilbud i nogle kommuner. De omkostninger, som kommunen ellers ville have brugt
på STU-tilbud, indregnes for denne andel.

KTS-portal + STU-satser
fra udvalgte kommuner

Sociale serviceydelser

SØM-beregning af gevinst ved, at
målgruppen kommer i fleksjob.
Difference mellem andel med
personlig assistance før og efter
KTS-forløb.

SØM-beregningen viser, at en øget beskæftigelsesgrad for målgruppen forventes at mindske antal
dage på midlertidige botilbud samt aktivitets- og
samværstilbud.64% af KTS-kursisterne får personlig
assistance sammen med deres fleksjob.

SØM + kvalitetstjek hos
udvalgte kommuner + data
om personlig assistance
for kommuner

Note: De skatte- og udligningsmæssige konsekvenser er ikke inkluderet i gevinstberegningen, da det ikke har været muligt at estimere ændringen i statens
tilskud til kommunerne ved ændringer i overførslerne, bl.a. pga. budgetgarantien. Det er dog ikke forventningen, at en beregning, som inkluderer kommunal
indkomst, ville give et væsentligt andet resultat, da deltagerne har meget lave lønniveauer i fleksjob pga. de få effektive arbejdstimer.
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Kontakt
Du kan få flere oplysninger ved at kontakte:
Troels Møller Grosen
Implement Consulting Group
+45 3085 8016
tmg@implement.dk

implementconsultinggroup.com

