
Rådmanden for MSB er den 26. november i P4 Østjylland citeret for at sige, at 32 ud af 97 borgere i projekt 

”Langtidsledige tager teten” er kommet i job. Herudover er Rådmanden citeret for at sige: ”Det er en rigtig 

god investering i de ledige, og det er en rigtig god investering for kommunekassen, så det vil vi meget gerne 

meget mere af.” 

Liberal Alliance og Venstres byrådsgruppe undrer sig over rådmandens udlægning, da rapporten selv 

fortæller at den ikke er kvantitativ, og at man endnu ikke kan sige noget om resultaterne med sikkerhed. 

1) Af delevalueringen fremgår det at:” 32 ud af de 97 borgere, der deltog i projektet, har indtil videre 

forladt kontanthjælpssystemet” 

A. Rådmanden bedes redegøre for, hvor mange af de 32 borgere der i dag er i fuld forsørgelse fordelt 

på brancher og sektorer 

B. Hvor mange af de 32 er i delvis offentlig forsørgelse, herunder ansættelse i fleksjob, løntilskud og 

anden støttet beskæftigelse 

C. Hvor mange af de 32 er på fuld offentlig forsørgelse fordelt på typer af forsørgelse 

D. Rådmanden bedes ligeledes redegøre for, hvor mange penge hver af disse 32 borgere fik af 

projektmidlerne. 

2) Det fremgår at der i projektet er anvendt 4.083.685 kr til den direkte støtte til deltagerne. 

A. Rådmanden bedes redegøre for til hvor mange af de 97 deltagere de 4.083,685 kroner pengene er 

udbetalt til 

B. Hvor mange har fået udbetalt midlerne, og er fortsat på delvis/fuld offentlig forsørgelse 

 

3) Sluttelig fremgår det af devalueringen, at nogle borgere har misbrugt dele af eller hele deres bevilling og 

at der i alt blev misbrug midler for 150.000 kr. 

Rådmanden bedes redegøre for 

A. Hvor mange ud af de 97 deltagere har i november 2018 misbrugt dele eller hele deres bevilling 

B. Hvor mange ud af de 97 deltagere står i dag med en større gæld end ved projektets start  

C. Hvor mange af de 97 deltagere er i dag gået fra at være arbejdsmarkedsparat til aktivitetsparat 

D. Hvilke skridt har rådmanden gjort for at indkassere de misbrugte midler på 150.000 kroner 
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