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Budgetnotat 2022 – IPS-forløb 
Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket et budgetnotat, som beskriver en investering i et særligt beskæftigelses-
rettet forløb målrettet personer med en psykisk diagnose eller sårbarhed, som ønsker og er motiverede for 
at komme i job eller uddannelse. Investeringen består af en særlig håndholdt beskæftigelsesindsats med 
udgangspunkt i IPS-konceptet, hvor borgerne skal hurtigt ind på arbejdsmarkedet og tilbydes støtte, mens 
de er på arbejdsmarkedet.  

Målgruppen for indsatsen har særlige udfordringer som ofte er en følge af svære sindslidelser eller psykisk 
sårbarhed (som fx udviser symptomer på angst, depression, tendens til isolation, personlige eller traumatiske 
udfordringer, belastninger eller livssituationer). Det gør at de ofte ikke kan profitere af den normale 
beskæftigelsesindsats og har derfor en forhøjet risiko for at hænge fast i offentlig forsørgelse. Der kræves i 
stedet en indsats som i høj grad tager højde for den enkeltes motivation og udfordringer og samtidig 
fokuserer på den tværgående koordinering med særligt fokus på samarbejdet med psykiatrien. 

Udover det økonomiske rationale, som der ikke er nogen garanti for kan realiseres, handler det i høj grad 
også om at skabe rammerne for et bedre livsforløb med mere livskvalitet for borgere i målgruppen. 
Derudover kommer potentielt en række afledte positive resultater af en styrket indsats over for målgruppen, 
da der er tale om borgere, der typisk har eller kan få relativt lange forløb i andre centre i Rebild Kommune. 
Disse er ikke medregnet i businesscasen, da det vil variere fra borger til borger, om der er andre forløb, hvilke 
forløb, der i givet fald er tale om, hvorvidt forløbet kan afsluttes som følge af IPS-indsatsen eller skal fortsætte 
etc. Der er for store usikkerheder forbundet med disse vurderinger til, at det er muligt at give en realistisk 
vurdering af en eventuel besparelse over et antal år 

En estimering af den forventede øgede effekt på baggrund af erfaringer fra lignende indsatser viser, at der 
ikke helt kan hentes en besparelse alene på reducerede forsørgelsesudgifter, som kan gøre at udgifterne til 
investeringen kan hentes hjem i løbet af budgettets overslagsår. For at sikre, at investeringen hentes hjem i 
nærværende forslag, kan forvaltningen medfinansiere merudgiften på 0,25 mio. kr. inden for det nuværende 
indsatsbudget.  

Det skyldes for det første, at der er tale om en indsatsmodel som har vist rigtigt gode resultater i andre 
kommuner (herunder Hjørring) og som forvaltningen derfor gerne vil iværksætte for at blive klogere på, om 
konceptet kan give samme resultater i Rebild. På den baggrund vil det allerede i løbet af 2023 blive vurderet, 
om der på baggrund af effekterne er basis for at integrere IPS-konceptet i den normale drift, hvis målgruppen 
fortsat har en vis volumen i jobcentret. Det vil i den sammenhæng også blive vurderet, om der er basis for at 
uddanne egne medarbejdere i IPS-metoden - evt. i samarbejde med nabokommunerne, hvis der er 
sammenfald i behov for opkvalificering. 

Det forudsættes at ca. 15 personer i målgruppen får mulighed for at få et IPS-forløb. Besparelsen realiseres 
primært gennem en øget grad af selvforsørgede i målgruppen som følge af forløbet. Sekundært vil der for en 
del af målgruppen skabes en mindre besparelse ved at en større andel finder et fleksjob. 
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Økonomi 

 

Beløb i mio. kr. 2022 2023 2024 2025 Samlet 
Investering 1,00 0,15   1,15 
Medfinansiering (indsatsbudget CAB) 0,18 0,07   0,25 
Besparelse  -0,33 -0,41 -0,41 -1,15 
Resultat 1,18 -0,11 -0,41 -0,41 0,25 
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