
  Besparelse/Effektivisering 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Reduktion i sygefravær på tværs af forvaltningsområder Nr.: B30-06 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Social- og Sundhedsudvalget Social og Velfærd 

Senior og Velfærd 
På tværs af områder 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter -1.635 -1.635 -1.635 -1.635 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto -1.635 -1.635 -1.635 -1.635 
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
Forsalget indebærer at der iværksættes en forstærket sygefraværsindsats på tværs af forvaltningen 

decentrale områder. 

 

En forstærket sygefraværsindsats betyder blandt andet følgende: 

  

 Der vil blive sat fokus på sygefravær i Lokal-MED, og der laves lokal indsats i TRIO 
samarbejde om at nedbringe fraværet og øge nærværet  

 Der sættes stort fokus på at støtte op om ”nye ledere” så deres arbejdsmiljø og 
opgavemængde giver plads til den direkte ledelsesopgave herunder blandt andet 
sygefravær. 

 Der sættes ekstra fokus på at styrke arbejdsmiljø og afholde gode 
sygefraværssamtaler. 

 

Positiv effekt ved nedbringelse af sygefraværet vil i økonomisk perspektiv være færre udgifter til vikarer og 

anvendelsen af vikarbureauer. 

 

Besparelsespotentialet vurderes at være til stede, men det vil kræve indsatsplaner, løbende tilpasning og 

der skal løbende forholdes til den eksisterende rekruttering og fastholdelsesudfordring i forvaltningen. 

 

Der er beregnet en potentiel årlig besparelse på ca. 1,635 mio. kr. gennem en reduktion af det 

gennemsnitlige sygefravær med omkring en halv procent fra ca. 6,1 til 5,5 procent.  

 

 

 

 

 

 
Tidshorisont  
 
Forslaget kan få virkning fra og med 2023. 
 
Personale konsekvenser 
 

Forslaget forventes at medføre positive konsekvenser for områdets personale, idet der vil blive sat 

yderligere fokus på trivsel og arbejdsmiljø. Et lavere sygefravær vil alt andet lige betyde at det i højere grad 

vil være fastansat personale som varetager arbejdsopgaverne på de enkelte områder med mere 

kontinuitet og kvalitet i opgaveløsningen til følge.   

 
Hvordan realiseres den økonomiske effekt – sæt X 
Færre indkøb Færre lønudgifter Andet Lavere serviceniveau Højere serviceniveau 

 X   X 

 

 


