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Notat

Redegørelse til revisionsberetning for 2019 fra Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget

Revisionen af regnskabet for 2019 har givet anledning til en revisionsbemærkning i 
relation til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Bemærkningen er på be-
skæftigelsesområdet vedrørende Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, 
som skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

PwC har primo 2020 gennemført revision i Center for Arbejdsmarked, herunder pri-
mært gennemgang af de områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra staten 
og som varetages af Center for Arbejdsmarked.

Der henvises til siderne 5 og 6 i bilaget "Bilag 2–3 til revisionsberetning af 30. 
april 2020 vedrørende årsregnskabet 2019".

5.2.6 Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

Revisionen har gennemgået fire bevillingssager på området og konstateret fejl i tre 
af sagerne. Der har bl.a. ikke været afholdt samtale i forbindelse med bevilling af 
jobafklaringsforløb samt rehabiliteringsplanens forberedende del ses ikke udarbej-
det i én af sagerne.

Selvom revisionen anerkender, at den manglende rettidighed i forhold til fremlæg-
gelse af sagerne for rehabiliteringsteamet, i tre af sagerne angiveligt ikke har haft 
betydning for progressionen i sagerne, vurderer revisionen, at der er tale om væ-
sentlige mangler i sagsbehandlingen, hvorfor dette vurderes til ikke at være til-
fredsstillende.

Revisionen vurderer, at der er risiko for, at der ikke bliver iværksat de rigtige ind-
satser og dermed risiko for, at progressionen i forløbene ikke er tilstrækkelige.

Revisionen anbefaler, at der sættes fokus på at sikre, at sager med jobafklarings-
forløb fremlægges for rehabiliteringsteamet rettidigt.
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Side 2

Ledelsens kommentarer

Ballerup Jobcenter vil gennemføre ændring af setuppet i forhold til jobafklaringsfor-
løb, således at sagsbehandler i sygedagpengeteamet hurtigst muligt efter afgørelse 
om visitation til jobafklaring giver besked til sagsbehandler i jobafklaringsteamet.

Herefter vil jobcentret bestræbe sig på, at borger bliver indkaldt senest ugen efter 
med henblik på at udarbejde rehabiliteringsplanens forberedende del, med henblik 
på at sikre, at sagen bliver fremlagt rettidigt for rehabiliteringsteamet, jf. gældende 
lovgivning. Det forventes, at ændringen af setuppet træder i kraft i løbet af foråret 
2020.

Ballerup Jobcenter har i øvrigt løbende, og vil fortsat fremadrettet have fokus på, at 
der bliver afholdt det antal samtaler, som loven foreskriver.

I forhold til bevilling af mentor bør rehabiliteringsteamet have den relevante op-
mærksomhed på at tage stilling til dette ved mødet i rehabiliteringsteamet. Dette 
vil snarest blive præciseret over for rehabiliteringsteamet.


