Notat om: De økonomiske konsekvenser ved tilrettelæggelsen af kommunal indsats for unge under 25 år
Sagsbehandler: Jakob Duvå

Dato: 25-04-2019

Til: BEU/BSU/ØU/KB

J. nr.: 15.00.00-A00-3-19

Af nedenstående skema fremgår de økonomiske konsekvenser af den sammenhængende ungeindsats og
FGU’en fordelt på hovedfunktioner for hvert udvalg i 2019 og budget 2020 og fremefter:
Udvalg
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget

Børne- og Skoleudvalget
I alt (- = øget
kassebeholdning)

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)
Hovedfunktion
2019
6.45: Administrativ organisation
721
3.22: Folkeskoler
3.30: Ungdomsuddannelser
-605
5.57: Kontante ydelser
5.68: Arb.mark.foranstaltninger
3.22: Folkeskoler
-116
3.30: Ungdomsuddannelser
0

2020
1.663

2021
1.663

2022
1.663

-2.079

-708

-791

-1.687

-2.874

-2.874

-2.103

-1.919

-2.002

Økonomiudvalget tillægsbevilling vedrører primært nyansættelser i jobcentret i relation til den nye opgave
med den sammenhængende ungeindsats.
Beskæftigelsesudvalgets tillægsbevilling vedrører primært, at der forventes lidt færre udgifter til skoleydelse
end kommunen tidligere har haft til uddannelseshjælp og EGU-skoleydelse til denne målgruppe.
Børne- og Skoleudvalgets tillægsbevilling vedrører bortfald af udgiften til produktionsskolerne og UU-Vestegnen, hvor sidstnævnte dog delvist opvejes af nye udgifter til dels virksomhedsoverdragede medarbejdere fra
UU-Vestegnen og dels nyansættelser i forbindelse med den sammenhængende ungeindsats.
Kassebeholdningen øges varigt med 2.002 t.kr. netto om året, når reformen er fuldt indfaset i 2022.
Kommunen er i forbindelse med budget 2019 blevet DUT’tet for reformen om FGU’en og den sammenhængende ungeindsats. DUT’ningen blev i budget 2019 midlertidigt placeret under Beskæftigelsesudvalget, og er
således indregnet under Beskæftigelsesudvalget i ovenstående tabel.
DUT-kompensationen bliver givet på baggrund af landsgennemsnittet, og ikke den enkelte kommunes udgifter på området. Rødovre Kommunes kompensation fremgår af følgende tabel:
DUT-kompensation (placeret midlertidigt under BEU ifm. budget 2019).
1.000 kr.
2019
2020
2021
2022
DUT
-362
3.661
7.081
7.081

Den kommunale medfinansiering af FGU’en er på 65 pct. af den samlede udgift, og forventes opkræves året
efter udgiften er afholdt. Dette betyder, at kommunen i 2020, vil blive opkrævet for 5 måneders forbrug i
2019. Først i 2021 vil kommunen afholde en fuld årsudgift for FGU’en.
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