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Indledning 
 
Budgettet under på Social og Arbejdsmarked dækker ydelser, der retter sig mod borgernes 
relationer til arbejdsmarkedet. Målgruppen er de 18-65-årige, som har mistet forsørgelses-
grundlaget, og hvor der skal tilrettelægges en indsats med henblik på at borgerne kommer 
tættere på arbejdsmarkedet og i uddannelse eller selvforsørgelse. Budgettet dækker en række 
forsørgelsesydelser: Dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, sygedag-
penge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, førtidspension og lønt-
ilskud.  
 
Endvidere dækker budgettet udgifter til arbejdsmarkeds- og integrationspolitiske foranstaltnin-
ger som vejledning og opkvalificering, virksomhedsrettet aktivering og tilbud til borgere omfat-
tet af integrationsloven, herunder danskundervisning. Endelig dækker budgettet udgifter til 
forberedende grunduddannelse (FGU). Budgettet indeholder desuden udgifter til boligsikring og 
boligydelse.  
 
Budget 
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 2023 2024 2025 2026 

Arbejdsmarkedspolitik, overførsler:         
Forberedende grunduddannelse (FGU) 5.800 5.800 5.800 5.800 
Tilbud til udlændinge  19.707 19.707 19.707 19.707 
Førtidspensioner 511.790 522.995 533.113 542.912 
Personlige tillæg 9.394 9.394 9.394 9.394 
Sygedagpenge  121.600 121.600 121.600 121.600 
Sociale formål  4.618 4.618 4.618 4.618 
Kontant- og uddannelseshjælp  135.124 135.124 135.124 135.124 
Boligydelse og boligsikring  92.591 92.591 92.591 92.591 
Forsikrede ledige  120.962 120.962 120.962 120.962 
Revalidering  2.026 2.026 2.026 2.026 
Fleksjob  189.839 201.045 211.162 220.960 
Ledighedsydelse  45.040 45.040 45.040 45.040 
Ressource- og jobafklaringsydelse  92.638 92.638 92.638 92.638 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger  96.264 96.264 96.264 96.264 
I alt 1.447.393 1.469.804 1.490.039 1.509.636 

 
Der er ikke indlagt en lokal vurdering af konjunkturudviklingen i overslagsårene 2024-2026, 
men alene den at KL forventede landsgennemsnitlige udvikling. 
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Bemærkninger 2023-2026 
 
Ungdomsuddannelser  
 
Området indeholder det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på for-
beredende grunduddannelse (FGU), øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn 
til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi. Ungdomsuddannelser har et nettobudget 
på 5,800 mio. kr.    
 
Tilbud til udlændinge 
 
Området indeholder de driftsrelaterede udgifter til danskuddannelse, vejledning og opkvalifice-
ring samt mentor til henholdsvis flygtninge og familiesammenførte under integrationspro-
grammet og danskuddannelse til borgere omfattet af et integrationsforløb. Derudover omfatter 
området grund- og resultattilskud til borgere under integrationsprogrammet, samt ydelsen til 
udlændinge, hvor der skelnes mellem borgere under integrationsprogrammet og andre, og 
yderligere eventuelle repatrieringer. Tilbud til udlændinge har et nettobudget på 19,707 mio. 
kr.    
 
Førtidspensioner  
 
Området for førtidspensioner kan opdeles i to grupperinger; førtidspension til de borgere, der 
er visiteret efter første juli 2014 og dermed er omfattet af refusionsreformen, og førtidspension 
til de borgere, som er visiteret før juli 2014. Førtidspension tilkendes som udgangspunkt bor-
gere over 40 år. Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsev-
ne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at personen uanset mulighe-
derne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke 
vil være i stand til at blive selvforsørgende med et indtægtsgivende arbejde. Førtidspension 
har et nettobudget på 511,790 mio. kr.   
 
Personlige tillæg 
 
Personlig tillæg omfatter udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det 
kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og var-
meudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg. Personlig tillæg har et net-
tobudget på 9,394 mio. kr.  
 
Sygedagpenge 
 
Sygedagpenge omfatter udgifter til sygedagpenge herunder løntilskud under sygedagpenge. 
Driftsudgifter til sygedagpengemodtagere er anført under udgiftsposten Arbejdsmarkedsforan-
staltninger sammen med de øvrige driftsudgifter. Det er således kun driftsudgifter, der vedrø-
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rer regresindtægter der indgår i nærværende udgiftspost. Sygedagpenge har et nettobudget 
på 121,600 mio. kr.   
 
Sociale formål 
 
Sociale formål, vedrører merudgifter til børn samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 
til forældre, der selv passer deres børn. Der er 50 pct. statsrefusion på merudgiftsydelser. Ud-
gifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. konteres ligeledes her. 
Sociale formål har et nettobudget på 4,618 mio. kr.  
 
Kontant- og uddannelseshjælp 
 
Kontant- og uddannelseshjælp består af udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, herun-
der udgifter til kontanthjælpsydelser for forsørgere, ikke-forsørgere og unge under 30 år, per-
soner fyldt 60 år uden ret til social pension m.fl. Kontant- og uddannelseshjælp har et netto-
budget på 135,124 mio. kr.  
 
Boligsikring og boligydelse 
 
Området omfatter den kommunale medfinansiering af boligsikring til ikke pensionister og boli-
gydelse til pensionister. Boligsikring ydes til lejeboliger, hvor den ydes som et tilskud til hus-
lejen. Boligsikringens størrelse fastsættes på baggrund af en række forhold som husleje, antal 
børn og voksne i husstanden og den samlede husstandsindkomst. Hertil kommer indfasnings-
støtte i forbindelse med byfornyelse, der fører til lejeforhøjelse. Boligsikring og boligydelse har 
et nettobudget på 92,591 mio. kr.   
 
Dagpenge til forsikrede ledige 
 
Dagpenge til forsikrede ledige, omfatter kommunens medfinansieringsudgifter til dagpenge til 
forsikrede ledige. Dagpenge til forsikrede ledige har et nettobudget på 120,962 mio. kr.   
 
Revalidering 
 
Revalidering, består af udgifter til revalidering. Ligeledes registreres udgifter til hjælpemidler 
og befordringsgodtgørelse for revalidender og udgifter til hjælpemidler i ikke støttet beskæfti-
gelse. Driftsudgifter i forbindelse med revalidering er anført under udgiftsposten Arbejdsmar-
kedsforanstaltninger sammen med de øvrige driftsudgifter. Revalidering har et nettobudget på 
2,026 mio. kr.   
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Fleksjob 
 
Fleksjob omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. 
Fleksjob har et nettobudget på 189,839 mio. kr.   
 
Ressource og –jobafklaringsydelse 
 
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, omfatter udgifterne til forsørgelse. Ressource- og jo-
bafklaringsforløb har et nettobudget på 92,638 mio. kr.   
 
Ledighedsydelse 
 
Ledighedsydelse omfatter udgifterne til borgere, som er visiteret til et fleksjob, men som ikke 
for nuværende er i et fleksjob. Ledighedsydelse har et nettobudget på 45,040 mio. kr.   
 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger 
 
Arbejdsmarkedsforanstaltninger omfatter opgaverne løn til forsikrede ledige i løntilskud, senio-
rjob, beskæftigelsesordninger for ikke-forsikrede ledige og beskæftigelsesindsatsen for forsik-
rede ledige. Størstedelen af driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen for såvel forsikrede 
som ikke-forsikrede ledige kan henføres til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesind-
sats. Arbejdsmarkedsforanstaltninger har et nettobudget på 96,264 mio. kr.   
 
Generelle bemærkninger 
  
Forvaltningens skøn for budget 2023 er baseret på prognosen i Økonomisk Redegørelse august 
2022 samt økonomiaftalen for 2023. Ud fra denne forventes udgifterne for området samlet set 
at udgøre 1.447,393 mio. kr. Det bemærkes:  
 

• at anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (tidlig pension, den så-
kaldte Arne-pension) først er indgået i juni 2022 efter økonomiforhandlingerne for 2023 
er indgået. Virkningen af anden delaftale er således ikke medregnet i overførselsskøn-
net for 2023, men vil indgå i midtvejsvurderingen af 2023 i forbindelse med økonomi-
forhandlingerne for 2024. 

 
• at fordelingen mellem myndighedsopgaver og den beskæftigelsesrettede indsats er ju-

steret i forhold til et foreløbigt skøn over de faktiske forhold. Skønnet bygger på en ret-
visende fordeling af personaleudgifterne på henholdsvis Arbejdsmarkedspolitik, over-
førsler og Administrationspolitik, service.  Den foreløbige korrektion har omplaceret 10 
mio. kr. fra Arbejdsmarkedspolitik, overførsler til Administrationspolitik, service. Der er 
på baggrund af endelig opgørelse overført yderligere ca. 10,0 mio. kr. via tillægsbevil-
ling meddelt ultimo 2022. 


