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3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser

1. Beskrivelse af området
Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020:
Servicerammen
Mio. kr.

Udgift

Indtægt

Udenfor Servicerammen
Netto

Udgift

Indtægt

Netto

1.1 Kontante ydelser

436,9

-96,5

340,4

1.2 Sygedagpenge og jobafklaring

299,1

-102,3

196,8

1.3 Førtidspens. og pers. tillæg

582,9

-23,4

559,5

1.4 Fleks- og skånejob

409,0

-230,6

178,4

18,1

-8,1

10,0

47,3

-26,1

21,2

86,4

-8,9

77,5

14,4

-6,1

8,3

94,4

-0,5

93,9

1.988,5

-502,5

1.486,0

1.5 Seniorjob
1.6 Integrationsindsats

2,9

-1,0

1,9

1.7 Driftsudgifter og mentor m.v.
1.8 Øvrig beskæftigelsesindsats

19,8

19,8

1.9 Boligydelse og boligsikring
I alt

22,7

-1,0

21,7

Nedenfor gives en nærmere beskrivelse af de enkelte områder i ovenstående tabel.

Servicerammen

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med serviceudgifter for 21,7 mio. kr.

1.6. Integrationsindsats – boliger

Området vedrører den del af integrationsindsatsen, der drejer sig om at anvise og betale for
midlertidig boligplacering af flygtninge.

1.8. Øvrig beskæftigelsesindsats

Den del af beskæftigelsesindsatsen, der er serviceudgifter, vedrører produktionsskoler, samt de
lønudgifter, der afholdes som en del af beskæftigelsesindsatsen. Det vil sige Randers Kommunes arbejdsgiverudgifter til løntilskudsjob samt fleks- og skånejob.

Udenfor servicerammen

Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 1.988,5 mio. kr. Der forventes indtægter for 502,5 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 1.486 mio. kr.

1.1. Kontante ydelser

Området vedrører overførselsindkomster og løntilskud til modtagere af uddannelses- og kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse i forbindelse med ressourceforløb og ledighedsydelse. Ydelsen til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10
år (tidligere ’integrationsydelse til andre’), ændrer pr. 1. januar 2020 navn til ’overgangsydelse’
og er også medtaget her.
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3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser
1.2. Sygedagpenge og jobafklaring

Området vedrører forsørgelsesydelse og løntilskud til personer på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb.

1.3. Førtidspensioner og personlige tillæg

Området vedrører udgifter til førtidspensioner og personlige tillæg til førtidspensionister med tilkendelse før 2003, samt tillæg til folkepensionister. Tillæg til offentlig pension ydes, dels som
helbredstillæg på grundlag af formue- og indtægtsforhold, og dels som trangsbestemte personlige tillæg på grundlag af en aktuel økonomisk vurdering.

1.4. Fleks- og skånejob

Området vedrører det kommunale løntilskud eller fleksløntilskud til borgere i fleks- eller skånejob.

1.5. Seniorjob

Efter Lov om Seniorjob har kommunen pligt til at etablere seniorjob til ledige a-kassemedlemmer, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen.

1.6. Integrationsindsats

Den 1. juli 2019 ændrede Integrationsprogrammet navn til Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Der er ikke ændret i indholdet, og området vedrører fortsat udgifter til flygtninge og familiesammenførte til flytninge, samt danskundervisning m.v. for integrationslovens målgrupper og
personer omfattet af Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge. Endvidere indtægtsføres
på området statslige grundtilskud til kompensation for kommunale merudgifter i forbindelse med
indsatsen. Der hjemtages også resultattilskud vedr. flygtninge og familiesammenførte. Området
vedrører også udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til de borgere, som er omfattet af
programmet.

1.7. Driftsudgifter og mentorordninger mv.

Området vedrører driftsudgifter til opkvalificering mv. efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

1.8. Øvrig beskæftigelsesindsats.

Området vedrører forsørgelsesydelsen ifm. FGU, Forberedende Grunduddannelse, til enkeltudgifter efter serviceloven og udgifter til jobrotation.

1.9. Boligydelse og boligsikring

Boligydelse ydes til folkepensionister, og boligsikring ydes til ikke-pensionister samt førtidspensionister.

2. Budgetmål i 2020 for Beskæftigelsesudvalget
Byrådet har i foråret 2018 formuleret en vision for Randers Kommune, som vil være retningsgivende for den politik, der føres på de enkelte fagområder. Visionen udgør således retningen for
den beskæftigelsespolitiske indsats i byrådsperioden 2018-2021.
Arbejdsmarkedet er dynamisk, og udfordringerne kan hurtigt skifte, ligesom de nationale ønsker
på beskæftigelsesområdet. Randers Kommune udarbejder derfor hvert år en beskæftigelsesplan, der forholder sig til de aktuelle udfordringer.
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3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser
Budgetmålene for 2020 er en videreførsel af budgetmålene for 2019 og svarer endvidere til Beskæftigelsesudvalgets 6 fokusområder i Beskæftigelsesplanen 2020:
• Unge i uddannelse eller beskæftigelse
• Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddannelse
• Helhedsorienteret indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse
• Den gode borgerkontakt på jobcentret
• Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune
• Sund økonomi på beskæftigelsesområdet
Budgetmålene er relateret til de politiske visioner sat af Byrådet. De nationale ministermål på
beskæftigelsesområdet og de interne jobcentermål fra beskæftigelsesplanen 2020 er tilføjet de
relevante budgetmål som indikatorer.
Målene om Den gode borgerkontakt og Sund økonomi handler reelt om aktiviteter og er ikke
konkret målbar med en indikator.
Beskæftigelsesplanen 2020 blev vedtaget på Byrådets møde den 7. oktober 2019. Målene i beskæftigelsesplanen indgår som nævnt som indikatorer i nedenstående oversigt. Der er udarbejdet baseline og måltal for de enkelte indikatorer.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere de nationale
ministermål, og leverer data til opfølgning på målene. Forvaltningen forventer at få definitioner
og data i starten af 2020 og vil herefter fastsætte måltal på ministermålsindikatorerne.
Budgetmål
Unge i uddannelse eller beskæftigelse
Begrundelse/uddybning
”Randers Uddanner alle unge” er målsætningen for Randers Kommunes ungeindsats i jobcentret.
Ungdommens Uddannelseshus Randers (UUR) er et tæt samarbejde mellem Ungdommens
Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) og Uddannelseshuset på jobcentret. UUR er
fysisk placeret på TRADIUM for at kontakten med de unge sker i et uddannelsesmiljø.
UURs målgruppe er unge, som modtager uddannelseshjælp. Formålet med ungeindsatsen
hos UUR er, at alle unge får en uddannelse, da uddannelse er vejen til varig tilknytning til arbejdsmarkedet.
Politisk(e) målsætning(er)
Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv
Indikator
Uddannelseshuset
Andel af borgere
i beskæftigelse
eller uddannelse
3 måneder efter
afsluttet forløb.

Baseline
2017/2018
(4. kvt 2017)
Randers
Åbenlyst. Udd.
parat 83,9
Udd. parat 74,0
Aktivitetsparat
udd. hjælp 31,6

Vision 2022
Delmåltal 2020
Skal være på niveau med landsgennemsnittet
for hver af målgrupperne
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4-årigt måltal
for 2022
Skal være på niveau med landsgennemsnittet
for hver af målgrupperne

Måltal for 2023
Skal være på niveau med landsgennemsnittet
for hver af målgrupperne

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser
Opgjort i % af afsluttede forløb
for hhv. åbenlyst
uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate
borgere på uddannelseshjælp
Uddannelseshuset
Andel afsluttede
forløb.
Opgjort i % af
alle forløb i perioden for hhv.
åbenlyst uddannelsesparate,
uddannelsesparate og aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp

Hele landet
Åbenlyst. Udd.
parat 78,7
Udd. parat 66,3
Aktivitetsparat
udd. hjælp 31,3

(Juni 2018)
Randers
Åbenlyst. Udd.
parat 58,2
Udd. parat 22,6
Aktivitetsparat
udd. hjælp 7,3

Skal være på niveau med landsgennemsnittet
for hver af målgrupperne

Skal være på niveau med landsgennemsnittet
for hver af målgrupperne

Skal være på niveau med landsgennemsnittet
for hver af målgrupperne

Hele landet
Åbenlyst. Udd.
parat 44,8
Udd. parat 23,9
Aktivitetsparat
udd. hjælp 6,5

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022
Uddybningen af målet er tilpasset beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2020.
Beskæftigelsesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte ministermål, er blevet ændret fra 2019 til 2020. Under dette budgetmål indgik i 2019 et ministermål
som indikator. Dette udgår i 2020.

Budgetmål
Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og
Uddannelse
Begrundelse/uddybning
Jobcenter Randers har et vigtigt og helt nødvendigt samspil med erhvervslivet. Formålet er
dels at bidrage til, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for og dels at hjælpe
ledige ind på arbejdsmarkedet. Det gælder både de jobparate ledige og de ledige, der er længere fra arbejdsmarkedet.
Jobcenter Randers Erhverv har i indsatsen udadtil fokus på at styrke kontakten til virksomhederne ved blandt andet at give virksomhederne en entydig indgang til jobcentret.
Jobcenter Randers Erhverv har et tæt samspil med de øvrige afdelinger i Jobcenter Randers,
hvor Jobcenter Randers Erhverv formidler virksomhedskontakter og jobåbninger til de øvrige
afdelinger.
Politisk(e) målsætning(er)
Attraktiv erhvervskommune, Flere i uddannelse og beskæftigelse
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Indikator
Ministermål 1:
Virksomhederne
skal sikres den
nødvendige og
kvalificerede arbejdskraft

Jobhuset
Andelen af forsikrede ledige
samt jobparate
kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse 3
måneder efter
afsluttet forløb.
Opgjort i % af
alle afsluttede
forløb for hhv.
forsikrede ledige
og jobparate
kontanthjælpsmodtagere
Jobhuset
Andel ledige
borgere.
Opgjort som
fuldtidspersoner
i % af arbejdsstyrken
Jobhuset
Andel af jobparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære timer.
Opgjort i % af
alle jobparate
kontanthjælpsmodtagere
Fleksgruppen
Andelen i fleksjob 3 måneder

Baseline
2017/2018
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering
(STAR) er ansvarlig for at definere indikatorer
for de enkelte
mål, og leverer
data til opfølgning på målene.
Forvaltningen
forventer at få
disse i starten af
2020.
(4. kvt. 2017)
Randers
Forsikrede 64,8
Kontanthjælp
43,6

Vision 2022
Delmåltal 2020

4-årigt måltal
for 2022

Måltal for 2023

Skal være på niveau med landsgennemsnittet

Skal være på niveau med landsgennemsnittet

Skal være på niveau med landsgennemsnittet

Skal være på niveau med Østjylland

Skal være på niveau med Østjylland

Skal være på niveau med Østjylland

Skal ved udgangen af 2020
være på 30 %

Skal være på 30
%

Skal være på 30
%

Skal være 87 %
eller der over

Skal være 87 %
eller der over

Skal være 87 %
eller der over

Hele landet
Forsikrede 66,7
Kontanthjælp
47,6

(Juni 2018)
Randers 4,0
Østjylland 3,9
(Maj 2018)
Randers 25,3
Hele landet 18,8

(4. kvt 2017)
Randers 87
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efter afsluttet
forløb på ledighedsydelse
Jobcenter Randers erhverv
Antal kandidatformidlinger til
jobåbninger,
hvor Jobcenter
Randers har
modtaget en
rekrutteringsanmodning fra en
virksomhed.
Opgjort i % af
alle
rekrutteringsanmodninger.
Sygedagpengeafdelingen
Antal borgere på
sygedagpenge
Opgjort som
fuldtidspersoner
i % af arbejdsstyrken
Sygedagpengeafdelingen
Andelen af borgere der afsluttet
til beskæftigelse
(inkl. uddannelse og fleksjob)
Sygedagpenge
afdelingen
Andelen af forløb på sygedagpenge, der afsluttes inden
henholdsvis 26
og 52 uger.

Hele landet 83,8
(Gennemsnit
jan-juli 2018)
Randers 70

(Juni 2018)
Randers 2,6
Hele landet 2,2

(Juni 2018)
Randers 74

(Maj 2018)
Randers
Inden 26 uger
84,8
Inden 52 uger
96,1

Skal i gennemsnit være 75 %
pr. måned

Skal i gennemsnit være 75 %
pr. måned

Skal i gennemsnit være 75 %
pr. måned

Må ikke overstige landsgennemsnittet med
over 0,2 %

Må ikke overstige landsgennemsnittet med
over 0,2 %

Må ikke overstige landsgennemsnittet med
over 0,2 %

Skal være over
74 %

Skal være over
74 %

Skal være over
74 %

Skal være på niveau med landsgennemsnittet

Skal være på niveau med landsgennemsnittet

Skal være på niveau med landsgennemsnittet

Hele landet
Inden 26 uger
82,8
Inden 52 uger
94,9
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022
Uddybningen af målet er tilpasset beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2020.
En enkelt indikator er taget ud i forhold til fleksgruppen for at mindske antallet af målinger.
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Måltallet for to af indikatorerne på sygedagpengeområdet var i 2019 sat i forhold til kommuneklyngerne. Da STAR ikke længere leverer statistik herpå, er måltallet i stedet sat op mod
landsgennemsnittet.

Budgetmål
Helhedsorienteret indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse
Begrundelse/uddybning
Borgere med andre problemer end ledighed i Randers Kommune skal have mulighed for at
arbejde, så vidt muligt blive selvforsørgende og være en aktiv del af samfundet.
Den helhedsorienterede beskæftigelsesindsats bygger overordnet på en empowerment-orienteret tilgang, hvilket medarbejderne i jobcentret arbejder efter ved at have tydelige og positive
forventninger til, at borgerne lykkes med at komme i job. Det betyder samtidig en vægtning af
kompetencer og ressourcer før barrierer og skånehensyn. Jobhuset bruger f.eks. kompetencekort til at synliggøre en borgers evner og kvalifikationer i samarbejdet med rekrutteringsenheden i Jobcenter Randers Erhverv om jobmatch.
Indsatsen for at bringe udsatte borgere i arbejde er også båret af en stærkere betoning af beskæftigelsesrettede elementer og udvikling af arbejdsevnen fremfor afklaring af arbejdsevnen.
I Udviklingshuset er der fokus på cv fra første jobsamtale og det at få styrket arbejdsevnen i
f.eks. et småjob. Det forudsætter et rummeligt arbejdsmarked. Der er derfor et tæt sammenspil med Jobcenter Randers Erhverv, som i kontakten med virksomhederne også laver opsøgende indsatser for at skaffe småjobs og virksomhedspraktikker.
Politisk(e) målsætning(er)
Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv
Indikator
Ministermål 3
Flere personer
med handicap
skal i beskæftigelse

Udviklingshuset

Baseline
2017/2018
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering
(STAR) er ansvarlig for at definere indikatorer
for de enkelte
mål, og leverer
data til opfølgning på målene.
Forvaltningen
forventer at få
disse i starten af
2020.
(4. kvt. 2018)
Randers

Vision 2022
Delmåltal 2020

Kontanthjælp 26
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4-årigt måltal
for 2022

Måltal for 2023

Kontanthjælp 26

Kontanthjælp 26

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser
Andel i beskæftigelse, uddannelse eller fleksjob 3 måneder
efter afsluttet
forløb.

Kontanthjælp
20,5
Jobafklaring
38,4
Ressourceforløb
25

Opgjort i % af
alle
afsluttede forløb
for henholdsvis
aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere, borgere i jobafklaring og
borgere i ressourceforløb.

Hele landet
Kontanthjælp
22,2
Jobafklaring
36,7
Ressourceforløb
18,8

Udviklingshuset
Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer.
Udviklingshuset
Antal borgere på
ydelse.

(Maj 2018)

Jobafklaring 40

Jobafklaring 40

Jobafklaring 40

Ressourceforløb
18

Ressourceforløb
18

Ressourceforløb
18

Skal være 5 %

Skal være 5 %

Skal være 5 %

Kontanthjælp
2,5
Jobafklaring 0,9
Ressourceforløb
0,9

Kontanthjælp
2,5
Jobafklaring 0,9
Ressourceforløb
0,9

Kontanthjælp
2,5
Jobafklaring 0,9
Ressourceforløb
0,9

Randers 4
Hele landet 4,5
(Juli 2018)
Randers
Kontanthjælp
2,6
Jobafklaring 1,0
Ressourceforløb
1,0

Opgjort som
fuldtidspersoner
i % af arbejdsstyrken for henHele landet
holdsvis
Kontanthjælp
aktivitetsparate
1,9
kontanthjælpsmodtagere, bor- Jobafklaring 0,7
Ressourceforløb
gere i jobafklaring og borgere i 0,9
ressourceforløb.
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022
Uddybningen af målet er tilpasset beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2020.

Beskæftigelsesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte ministermål, er blevet ændret fra 2019 til 2020. Under dette budgetmål indgik i 2019 tre ministermål
som indikator. To af disse udgår i 2020.
Måltallet for to af udviklingshusets indikatorer er justeret.
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Budgetmål
Den gode borgerkontakt på jobcentret
Begrundelse/uddybning
På tværs af alle afdelinger i Jobcenter Randers bliver der arbejdet med at fastholde og styrke
en god kontakt med borgerne.
En måde at gøre det på, er direkte at spørge borgerne om deres oplevelse af jobcentret.
Sygedagpengeafdelingen og Sprogcenter Randers måler løbende på borgernes tilfredshed
med kvaliteten og indholdet af samtaler, forløb og undervisningen. Resultaterne følges nøje af
ledelsen og fremlægges for medarbejderne. Ved behov sker der justeringerne af indsatsen.
Jobhuset anvender også borgernes tilbagemeldinger om den aktuelle vifte af tilbud til evaluering og tilpasning af tilbuddene.
Jobcentret vil i 2020 også måle brugertilfredsheden på nogle af de øvrige områder. Konkret
for borgere, der tilknyttes projekt ’Flere skal med II’ og unge borgere, som er tilknyttet UUR.
Politisk(e) målsætning(er)
Flere skal i uddannelse og beskæftigelse
Indikator

Vision 2022
Delmåltal 2020

Baseline
2017/2018
Der er pt. ikke en måling på budgetmålet

4-årigt måltal
for 2022

Måltal for 2023

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022
Uddybningen af målet er tilpasset beskrivelsen i Beskæftigelsesplanen 2020.
Der er stor opmærksom på betydningen af, at borgeren har tilknyttet en fast og så vidt mulig
gennemgående kontaktperson, i forhold til oplevelsen af kontakten med jobcentret. Flere afdelinger er derfor i gang med at omlægge eller sammenlægge medarbejderfunktioner, for at
borgeren har tilknyttet så få personer som muligt.

Budgetmål
Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune
Begrundelse/uddybning
Randers Kommune modtager hvert år flygtninge. Udlændingestyrelsen vurderer, at der i 2020
vil blive givet opholdstilladelse til 600 flygtninge på landsplan. Heraf forventes for Randers
Kommune en kvote på 19 flygtninge.
Folketinget vedtog den 21. februar 2019 lovforslag nr. L 140 om ændring af udlændingeloven,
integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. Ændringerne betyder bl.a. at
kommunerne skal indberette afgørelser om repatriering, samt beskrive deres arbejde med
repatriering i beskæftigelsesplanerne.
Målet for integrationsindsatsen er, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt
gennemfører danskuddannelsen og opnår selvforsørgelse via beskæftigelse eller uddannelse.
Alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge starter i selvforsørgelses- og
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hjemrejseprogrammet. Dette ophører når borgeren har gennemført både danskuddannelsen
og er blevet selvforsørgende via lønindkomst eller SU. Det samlede selvforsørgelses- og
hjemrejseprogram kan dog højst have en varighed på 5 år. Opgjort pr. maj 2019 havde Integrationsafdelingen 410 sager omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet.
Politisk(e) målsætning(er)
Flere i uddannelse og beskæftigelse
Indikator
Ministermål 2
Flere flygtninge
og familiesammenførte skal
være selvforsørgende

Baseline
2017/2018
Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering
(STAR) er ansvarlig for at definere indikatorer
for de enkelte
mål, og leverer
data til opfølgning på målene.
Forvaltningen
forventer at få
disse i starten af
2020.
(2017)

Vision 2022
Delmåltal 2020

4-årigt måltal
for 2022

Måltal for 2023

Integrationsafdelingen
Andelen af kursi- Randers 86
ster på Sprogcenter Randers, Hele landet 72
der er omfattet
af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som
består en prøve i
dansk inden 5 år
fra påbegyndelsen af danskuddannelsen.

Skal være over
80 %

Skal være over
80 %

Skal være over
80 %

Integrationsafdelingen
Andelen af borgere på selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse
i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, som
er i virksomhedsrettet
aktivering.

Skal være over
50 %

Skal være over
50 %

Skal være over
50 %

(Juni 2018)
Randers 49,3
Hele landet 34
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Skal minimum
Skal minimum
Integrationsaf(1kvt. 2018)
være på landsvære på landsdelingen
gennemsnittet
Andelen af flygt- Randers 32
gennemsnittet
ninge og familieHele landet 38
sammenførte
med 3 års ophold i Danmark,
som er i beskæftigelse.
NYT
Skal være på ni- Skal være på niIntegrationsaf(juni 2019)
veau med lands- veau med landsdelingen
gennemsnittet
Beskæftigelsesgennemsnittet
graden for 18-66 Randers 36 %
årige flygtninge
og familiesamHele landet 35
menførte til flygt- %
ninge med udstedet cpr-nummer tre år forinden
Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022
Uddybningen af målet er tilpasset beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2020.

Skal minimum
være på landsgennemsnittet

Skal være på niveau med landsgennemsnittet

Der er tilføjet endnu en indikator på beskæftigelsesgraden i forhold til sidste år, da der er behov for at følge udviklingen mere tidsnært end den eksisterende indikator for beskæftigelse
giver mulighed for. Den hidtidige indikator bibeholdes for at fastholde kontinuitet i målingerne.
For at sikre at flere flygtninge og familiesammenførte kommer hurtigst mulig i beskæftigelse
og uddannelse, har Randers Kommune taget en række initiativer for indsatsen i 2019. Initiativerne fortsætter ind i 2020 og består af en 6-punkt plan:
• 1. Spor: Flere i integrationsgrunduddannelsen (IGU) herunder samarbejde med
Randers FC Jobakademi
• 2. Spor: Flere flygtninge i målrettet virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse
• 3. Spor: Ungegruppen – øget fokus på at komme i beskæftigelse som alternativ til uddannelse
• 4. spor: Fokus på løbende aktivering af flygtninge
• 5. spor: Brancherettede forløb - erfaringer fra særligt landbrug, bygge-/anlæg og serviceområdet undersøges nærmere, herunder indsats for ledige kvinder
• 6. spor: Øget fokus på at fastholde flygtninge i beskæftigelse
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Budgetmål
Sund økonomi på beskæftigelsesområdet
Begrundelse/uddybning
Udgifterne til overførselsindkomster og indsatser for ledige udgør en betydelig andel af Randers Kommunes samlede budget. En sund økonomi på området vil afspejle sig i, at udgifterne
til overførsler ikke overstiger det niveau, som man må forvente ud fra den samlede ledighedsudvikling samt kommunens demografiske strukturer.
Flere af målene i beskæftigelsesplanen kan relateres direkte til budgetterne på området. Det
er derfor vigtigt, at det politiske niveau og forvaltningen løbende overvåger udviklingen i udgifterne, samt at målene løbende justeres i forhold til udviklingen.
I de senere år har området udvist overskud specielt i forhold til det såkaldte beskæftigelsestilskud.
En række udspil fra regeringen og konsekvenser af tidligere arbejdsmarkedsreformer vil i
2020-2022 have konsekvenser for økonomien og indsatsen på beskæftigelsesområdet. Dertil
kommer beslutninger truffet i Randers Kommune. Samlet set betyder det, at der bliver tilført
beskæftigelsesområdet færre midler til beskæftigelsesindsatsen i 2020.
I 2020 forestår derfor fortsat en opgave med at realisere besparelser og sikre en effektiv beskæftigelsesindsats inden for den afsatte budgetramme. Besparelserne vil ske ved tilpasning
af tilbudsviften og indsatserne overfor ledige borgere.
Politisk(e) målsætning(er)
Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv
Vision 2022
Baseline
Delmåltal 2020
2017/2018
Der er pt. ikke en måling på budgetmålet
Indikator

4-årigt måltal
for 2022

Måltal for 2023

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022
Uddybningen af målet er tilpasset beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2020.
Beskæftigelsesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte ministermål, er blevet ændret fra 2019 til 2020. Under dette budgetmål indgik i 2019 et ministermål
som indikator. Dette udgår i 2020.
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3. Tal og forudsætninger
Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2018 og frem til 2023 (i 2020priser):
Mio. kr.
2020-priser

Regnskab

Budget

2018

2019

Budget 2020-23
2020

2021

2022

2023

Indkomstoverførsler
Kontante ydelser

357,6

359,3

340,4

352,2

364,5

370,4

Sygedagpenge og jobafklaring

195,2

190,0

196,8

199,7

202,9

201,9

Førtidspens. og pers. tillæg

512,0

523,0

559,5

586,5

603,8

615,2

Fleks- og skånejob

150,4

160,2

178,4

172,7

173,3

174,6

Seniorjob

12,3

13,6

10,0

10,0

10,0

10,0

Integrationsindsats

20,3

22,7

21,2

17,3

14,7

12,9

Driftsudgifter og mentor m.v.

62,0

78,9

77,5

80,0

82,7

83,8

Øvrig beskæftigelsesindsats

5,9

4,3

8,3

12,5

12,5

12,7

Boligydelse og boligsikring

95,4

97,5

93,9

94,0

94,2

94,5

I alt indkomstoverførsler

1.411,1

1.449,5

1.486,0

1.524,9

1.558,6

1.576,0

Integrationsindsats (boliger)

2,5

3,0

1,9

1,9

1,9

1,9

Øvrig beskæftigelsesindsats

24,8

29,1

19,8

15,3

15,1

15,0

I alt serviceudgifter

27,3

32,1

21,7

17,2

17,0

16,9

Servicerammen

På indkomstoverførslerne forventes budgettet at stige med 36,5 mio. kr. (2,5 %) fra det oprindelige budget 2019 til budget 2020. Der er forventning om et fald på området kontante ydelser
(18,9 mio. kr. / 5,3%), seniorjob (-3,6 mio. kr. / -26,5 %), integration (-1,5 mio. kr. / -6,6 %),
driftsudgifter (-1,4 mio. kr. / -1,8%) og boligstøtte (-3,6 mio. kr. / -3,7 %). Faldet i udgifter til kontante ydelser skydes overvejende et fald i budgetteret antal på kontanthjælp, der forventes at
falde med 88 helårspersoner i forhold til oprindeligt budget 2019, og 193 helårspersoner i forhold til regnskab 2018.
Områderne med størst udgiftsstigning fra oprindeligt budget 2019 til budget 2020 er fleksjobområdet (18,2 mio. kr. / 11,4 %) og førtidspension (36,5 mio. kr. / 7 %). En af årsagerne til udgiftsstigning på begge disse områder er den senere pensionsalder, der betyder, at borgerne bliver i længere tid på ydelserne. På pensionsområdet forventes ’alt andet lige’ yderligere 170 helårspersoner som følge af tilbagetrækningsreformen. På fleksjobområdet forventes 30.
En anden årsag er, at trapperefusionen fra refusionsreformen i 2016 endnu ikke er endeligt indfaset; altså at sager med gamle refusionsregler / mindre nettoudgift for kommunen) endnu har
et anseligt omfang. Der er dog på begge områder også et betydeligt pres på bevillingssiden.
På sygedagpenge- og jobafklaring er budgettet også steget i forhold til oprindeligt budget 2019
(6,8 mio. kr. / 3,6 %). Målt i aktivitet svarer budgetstigningen til en meraktivitet på 60 helårspersoner i forhold til oprindeligt budget 2019, men dog 36 helårspersoner færre end aktiviteten i
2018.
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3.2 Budgetforudsætninger
Kontante ydelser, fordelt på ydelsestype
Kontante ydelser i 2020 (mio. kr.)

Udgift

Kontant- og uddannelseshjælp

Indtægt

296,2

Revalidering

-66,2

Netto
230,0

0,9

-0,2

0,7

Ressourceforløb

72,5

-14,5

58,0

Ledighedsydelse

60,0

-14,0

46,0

Overgangsydelse (integrationsloven)
Kontante ydelser i alt

7,3

-1,6

5,7

436,9

-96,5

340,4

Kontant- og uddannelseshjælp
Udgifterne på kontanthjælpsområdet præsenteres i nedenstående tabel.
Kontant- og uddannelseshjælp
Kontanthjælp:
Aktivitetsparate
Jobparate
Visse persongrupper (uden jobcentersag)
Kontanthjælp i alt
Uddannelseshjælp:
Aktivitetsparate
Uddannelsesparate
Uddannelseshjælp i alt
Særlig støtte (medfinansiering)
Kontant- og uddannelseshjælp i
alt

Brutto
(mio.)

Refusionsprocent

193,91

21,6 %

3,94

25,4 %

197,85

94,37

24,7 %

94,37

Refusion
(mio.)

-41,88

Netto
(mio.)

Netto / helårsperson

Helårspersoner

152,03

115.200 kr.

1.070
250

56.500 kr.

-1,00

2,94

-42,88

154,97

-23,31

71,06

-23,31

71,06

4,00

52
1.372

76.700 kr.

550
377
927

4,00

296,22

-66,19

230,03

2.299

’Kontanthjælp til visse persongrupper’ uden jobcentersag er budgetteret separat, da de ikke
medregnes i jobcenterets opfølgning af helårspersoner. Det er enten borgere, der har nået efterlønsalderen, men pga. optjeningsreglerne ikke ret til social pension (Lov om en aktiv socialpolitik, § 27) eller øvrige borgere, der ikke er berettiget til førtidspension (§ 27 a).
Der er budgetteret med i alt 52 helårspersoner på disse ydelser.
Særlig støtte gives efter Lov om en aktiv socialpolitik, § 34, til borgere med høje boligudgifter
eller stor forsørgerbyrde. Ydelsen udbetales af Udbetaling Danmark, og Randers Kommune har
budgetteret med 4 mio. kr., svarende til en medfinansiering på 78,9 % af en samlet udgift på
5,07 mio. kr.
Revalidering
Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med kr. 0,7 mio. svarende
til 5 helårspersoner.
Revalidering

Brutto
(mio.)

Revalideringsydelse med 20 % refusion

0,9
0,9

15

Refusion
(mio.)
-0,2
-0,2

Netto
(mio.)

Netto / helårsperson
0,7
0,7

144.000

Helårspersoner
5
5
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Ressourceforløb (ekskl. jobafklaring)
Området vedrører udgifter til borgere, som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med
et ressourceforløb. Der er budgetteret med 454 helårspersoner svarende til 58 mio. netto. Ressourceforløbsydelsen er omfattet af refusionstrappen.
Der er budgetteret med:
Ressourceforløb

Brutto
(mio.)

Refusion
(mio.)

Netto
(mio.)

Netto / helårsperson

Helårspersoner

72,5
72,5

-14,5
-14,5

58,0
58,0

127.600

454
454

Ressourceforløbsydelse med 20,1 % refusion

Ledighedsydelse
På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 46 mio. kr. netto, svarende til i alt 320
helårspersoner. Ikke alle udgifter til ledighedsydelse er omfattet af refusionstrappen, idet det
kun er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 01.07.2014, som er omfattet. Borgere, som er visiteret til fleksjobordningen før 01.07.2014, er fortsat omfattet af gamle refusionsregler.
Ledighedsydelse

Brutto
(mio.)

Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler (100%
kommunal udgift)
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler med 30
% refusion
Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler
Med 50 % refusion
Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen
med 20,4 % refusion

Refusion
(mio.)

1,2

Netto
(mio.)

Netto / helårsperson

Helårspersoner

1,2

187.500

6

20,0

-6,0

14,0

131.300

107

0,4

-0,2

0,2

93.800

2

38,4

-7,8

30,6

149.200

205

60,0

-14,0

46,0

143.800

320

Overgangsydelse
Området vedrører ydelser til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemsendelsesprogrammet. Ydelsen til denne gruppe ændrer fra 1. januar 2020 navn til overgangsydelse.
Der er fortsat krav om ophold i mindst 9 ud af de seneste 10 år. Herudover er der krav om 2½ års
ordinær fuldtidsbeskæftigelse også inden for de seneste 10 år.
Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 5,7 mio. netto kr.
Overgangsydelse

Brutto
(mio.)

Refusion
(mio.)

Netto
(mio.)

Netto / helårsperson

Helårspersoner

7,3

-1,6

5,7

95.200

60

Overgangsydelse med 22 % refusion

Sygedagpenge og jobafklaring
Sygedagpenge
Der er budgetteret med 1.110 helårspersoner. Foruden mindre poster som dagpenge til forældre med alvorligt syge børn er der også budgetteret med en netto indtægt på 1,3 mio. kr. i regres fra forsikringsselskaber.
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Brutto
(mio. kr.)

Refusion
(mio. kr.)

Netto
(mio. kr.)

Netto / helårspers.

Helårspers.

224,2

-85,2

139,0

125.000 kr.

1.110

0,2

200.000 kr.

-2,5

1,2

-1,3

221,9

-84,0

137,9

Brutto
(mio. kr.)

Refusion
(mio. kr.)

Netto
(mio. kr.)

Netto / helårspers.

Helårspers.

Ydelse, omfattet af refusionstrappen (21 % refusion)

74,7

-15,8

58,9

123.000 kr.

480

Området i alt

74,7

-15,8

58,9

Budgetforudsætninger, sygedagpenge
Forsørgelse (38 % refusion)

0,2

Alvorligt syge børn (medfinansiering)
Regresindtægter
I alt

1.110

Jobafklaring
Der er budgetteret med i alt 480 sager.
Budgetforudsætninger, jobafklaring

480

Førtidspensioner og personlige tillæg
Førtidspensionen udbetales af Udbetaling Danmark, og kommunen afregner efterfølgende sin
andel af udgiften (medfinansiering).
For alle borgere, som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter gammel ordning. Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension,
mellemste førtidspension, forhøjet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension. Desuden kan førtidspensionister på gammel ordning søge om forskellige tillæg. Pensionen kan ikke
frakendes, med mindre pensionisten selv ønsker det. Pensionen kan blive gjort hvilende, hvis
pensionisten i en længere periode har større arbejdsindtægter.
Førtidspensioner tilkendt i perioden 01.01.1992 til 31.12.1998 finansieres med 50% af kommunen. Førtidspensioner tilkendt i perioden 01.01.1999 til 31.12.2002 finansieres med 65% af
kommunen.
Borgere, som er tilkendt førtidspension efter 01.01.2003, er tilkendt efter ny ordning.
Førtidspension kan tilkendes til personer med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Det er
muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtidspension. Pensionen bliver dog sat ned, hvis førtidspensionisten eller pensionistens ægtefælle eller samlever har supplerende indtægter af en vis størrelse.
Kommunen kan frakende en pension, hvis pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt forbedret, at vedkommende vedvarende kan forsørge sig selv gennem et arbejde.
Førtidspensionen bliver beregnet i forhold til pensionistens eventuelle ægtefælles/samlevers
supplerende indkomst ved siden af pensionen.
I perioden 1. juni til 31 december 2013 har førtidspensioner tilkendt før 01.01.1999 (med 50%
kommunal medfinansiering) kunnet vælge at overgå til førtidspension efter de nugældende regler (fortsat med 50% kommunal medfinansiering).
Førtidspensioner tilkendt efter 01.7.2014 er ydermere omfattet af de nye refusionsregler, som
trådte i kraft i 2016.
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Det forventes, at den kommunale medfinansiering af førtidspension i 2020 vil ligge omkring
79%, da førtidspension stort set kun tilkendes borgere efter et længere forløb med offentlig forsørgelse (sygedagpenge eller kontanthjælp/ressourceforløbsydelse).
Den samlede udgift til førtidspension og personlige tillæg er steget med 36,5 mio. kr. fra budget
2019 til budget 2020 (2020-priser). Ifølge forvaltningens beregning af konsekvenserne af tilbagetrækningsreformen ville merudgifterne som følge af tilbagetrækningsreformen isoleret set udgøre 20 mio. kr. på grund af den forøgede pensionsalder fra 65,5 til 66 år. Herforuden kan til- og
fraflytninger mellem kommuner også have betydning for Randers Kommunes faktiske merudgift
ved tilbagetrækningsreformen.
Budgetforudsætninger, førtidspension og personlige tillæg

Brutto
(mio. kr.)

Statens
andel
(mio. kr.)

Netto
(mio. kr.)

Netto/helårspers.

Helårspers.

Ny ordning -Pension efter 1.7.2014, ref. trappe, 79%
medfinans.

226,8

-47,6

179,2

158.000

1.134

Ny ordning -Pension 2003, 65% medfinansiering

433,5

-151,7

281,8

134.000

2.103

Ny ordning -Pension 2003, 50% medfinansiering

0,7

-0,3

0,4

101.000

4

Gl- ordning -Pension før 1999, 50% medfinansiering

56,5

-28,3

28,2

76.000

372

Gl- ordning -Pension fra 1999 til 2002, 65% medfinansiering

87,2

-30,5

56,7

90.200

628

804,6

-258,4

546,2

22,0

-11,0

11,0

9,3

-7,0

2,3

835,9

-276,4

559,5

126.200

4.241

Mellemkomunale afregninger førtidspension
Førtidspensioner i alt

-0,1

Personlige tillæg, 50% refusion
Varmetillæg, 25 % medfinansiering
I alt, førtidspension og personlige tillæg

-0,1

Førtidspension efter den nye ordning afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift.
Bruttoudgiften ovenfor er blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og
beløbene kan derfor ikke genfindes i tabel 1.1 (kommunens indtægter og udgifter).

Fleks- og skånejob
Området vedrører udgifter i forbindelse med fleks- eller skånejob.
På fleksjobområdet er der særlige regler i forbindelse med den nye refusionsmodel.
Som på førtidspensionsområdet gælder refusionstrappen kun for fleksjobvisiterede efter den
01.07.2014. For fleksjob til personer visiteret inden denne dato, er der således stadigvæk 65%
statsrefusion.
Fleksjob til personer visiteret efter 01.07.2014 er omfattet af refusionstrappen. Med henblik på
at bevare et incitament for kommunerne til fortsat at anvende fleksjob i beskæftigelsesindsatsen, er der etableret et særligt ’fleksbidrag’ til kommunerne for de fleksjob, hvor den kommunale
udgift er størst.
Også på fleksjobområdet forventes i 2020 en effekt (merudgift) som følge af tilbagetrækningsreformen, svarende til 30 helårspersoner, såfremt alle fleksjobbere fortsætter i jobbet indtil pensionsalderen. Herforuden er der generelt en stor tilgang til fleksjobområdet, idet der er fokus på at
afsøge alle jobmuligheder, inden en evt. bevilling af førtidspension.
Der er på området endvidere en mindre udgift vedr. skånejob, der kan bevilges til førtidspensionister. Der er 50% statsrefusion på skånejob.
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Der er budgetteret med:
Brutto
(mio. kr.)

Refusion /
tilskud
(mio. kr.)

Netto
(mio. kr.)

Netto / helårsperson

Helårspersoner

Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion

125,1

-81,3

43,8

73.700 kr.

594

Fleksjob 1.12013 - 1.7.2014, 65% refusion

127,8

-82,8

44,7

70.300 kr.

640

Fleksjob bevilget efter 1.7.2014, efter refusionsreform

152,3

-66,4

88,0

125.00 kr.

795

- Heraf udgift ekskl. fleksbidrag, forventet ref. 20,1%

152,3

-30,6

123,0

-33,7

-34,8

405,2

-228,7

176,5

87.000

2.029

3,8

-1,9

1,9

16.000 kr.

119

409,0

-230,6

178,4

Løntilskud til fleks- og skånejob

- Heraf særligt fleksbidrag
Fleksjob i alt
Skånejob, 50% refusion
Fleks- og skånejob i alt:

Seniorjob og kompensation
Der er budgetteret med 10 mio. kr., svarende til 50 årsværk af 200.000 kr. netto. Staten yder et
årligt tilskud på ca.150.000 kr. pr. helårsperson i seniorjob.
Integrationsindsats
Siden 1. juli 2019 opdeles integrationslovens personkreds i 4 målgrupper, som er flygtninge, familiesammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge samt indvandrere. Samtidig ændrede integrationsprogrammet navn til ’selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for nyankomne flygtninge og familiesammenførte’, og for indvandrere benævnes programmet fortsat ’introduktionsforløb’. På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende områdets personkreds. Udgifterne består af forsørgelsesydelse til borgere omfattet af
selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, samt udgifter til danskundervisning og beskæftigelsesrettede tilbud for integrationslovens personkreds, dvs. flygtninge og familiesammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge, indvandrere samt personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.
Selvom der er et betragteligt fald i udgifter, som følge af reduktion i antal budgetpersoner, fra
290 i 2019 til 200 i 2020, dvs. 90 helårspersoner, betyder den nedskrevne forventning også et
markant fald i de forventede indtægter på området. Den store flygtningetilgang i 2015 og 2016
har betydet store indtægter til området. Dels er der hjemtaget flere grund- og resultattilskud og
dels har driften af Sprogcenter Randers givet overskud, da der har været 50% refusion på køb
af danskuddannelse, men hvor indtægten fra sprogcenteret tilfalder kommunen. Begge typer
indtægter er fortsat faldende. Yderligere er der på grund af fordelingen af faste og marginale
omkostninger ved drift af Sprogcenter Randers ikke fuld sammenhæng mellem udgifts- og indtægtssiden. Udgifterne på sprogcenteret falder altså ikke lige så meget som indtægten falder,
når der er nedgang i antal kursister. Årsagen er, at justering af medarbejdersiden både på
Sprogcenter Randers og i Jobcenterets integrationsafdeling tager tid grundet opsigelsesvarsler
mv.
Der igangsættes i 2020 en 3-årig plan for nedjustering af området, så de gode faglige resultater
bibeholdes i forhold til beskæftigelse, selvforsørgelse, samt at kravene til indsatsen på området
kan efterleves. Indsatsen og antallet af medarbejdere vil i perioden blive reduceret, efterhånden
som antallet af integrationsborgere falder. Beskæftigelsesområdet finansierer selv planen inden
for den samlede ramme til integration, idet der herunder – i en periode indenfor den 3-årige plan
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– omplaceres budget fra indkomstoverførsler til service (myndighedssagsbehandling). Det samlede budget på integrationsområdet vil dog i alle årene være reduceret med 2,8 mio. kr. i forhold
til niveauet i 2019.
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt introduktionsforløb
Rådighedsloftet til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, herunder danskuddannelse blev
kraftigt reduceret i 2018. Herudover er refusionen for danskuddannelse som led i et introduktionsforløb samt refusionen for udgifter efter danskuddannelsesloven helt afskaffet, og der er indført delvis deltagerbetaling for danskuddannelse for denne gruppe.
Finansieringen er i stedet overgået til at blive en del af bloktilskuddet.
Der kan hjemtages statsrefusion på 50 % af udgifterne til indsatsen for flygtninge og familiesammenførte inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet dækker hele indsatsen, hvorfor både
udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud samt danskuddannelse tæller med. Programmet har
som udgangspunkt en varighed på 1 år, men kan forlænges i op til 5 år, hvis der ikke opnås ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
Øvrige borgere samt indvandrere tilbydes modulbaseret danskuddannelse.
Som en del af den styrkede beskæftigelsesindsats er der nu en højere prioritering af virksomhedsrettede tilbud f.eks. i form af øget brug af virksomhedspraktik og løntilskud.
Tilskud
Der hjemtages et månedligt grundtilskud fra staten til dækning af kommunens sociale og generelle udgifter til integrationslovens personkreds. Grundtilskuddet ydes de første tre år, uanset
om udlændingen er blevet selvforsørgende eller forsørges af andre.
Grundtilskuddet vil i 2020 være på kr. 34.296 pr. helårsperson.
Endeligt kan der hjemtages resultattilskud for personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, når borgeren opnår ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervsuddannelse. Tilskuddet kan dog først hjemtages efter en sammenhængende periode på 6 måneder.
Der kan også hjemtages resultattilskud ved bestået danskprøve.
Der har fra 2017 være et øget fokus på resultattilskud, når flygtninge og familiesammenførte
kommer i ordinært job eller uddannelse. Resultattilskuddet for beskæftigelse og uddannelse er
derfor blevet forhøjet, mens resultattilskuddet for bestået danskprøve er blevet sænket.
Det økonomiske incitament i forhold til resultattilskud, har medført en forhøjelse på tilskud på
beskæftigelse og uddannelse de første 3 år af integrationsperioden (80.586 kr.) og et mindre
tilskud i det fjerde og femte år (53.723 kr.).
Der vil kunne hjemtages et resultattilskud ved bestået danskprøve på 34.383 kr.
Antallet af asylansøgere er fortsat meget lavt i forhold til de senere år. Det betyder, at det antal
flygtninge, som visiteres til kommunerne, også fortsat er på et lavt niveau. Den udmeldte kvote
for Randers i 2020 er på 19 nye flygtninge.
Kommunen skal give rådgivning og økonomisk støtte til udlændinge, som ønsker at repatriere.
Der er fortsat fokus på tilbagevenden til hjemlandet, og der kan hjemtages et resultattilskud på
26.335 kr. for hver udlænding, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven.
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Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
Antallet af flygtninge, som er blevet visiteret til kommunerne i 2018 og 2019, ligger lavt i forhold
til de foregående år.
Der er dog fortsat stor usikkerhed om antallet fremadrettet, da det afhænger af en række forhold,
blandt andet den førte udlændingepolitik i Danmark, samt udviklingen i de lande, som Danmark
modtager flygtninge fra.
Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 14,8 mio. netto kr.
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Brutto
(mio.)

Refusion
(mio.)

Netto
(mio.)

Netto / helårsperson

Helårspersoner

18,4

-4,0

14,4

71.700

200

0,8
19,2

-0,4
-4,4

0,4
14,8

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt løntilskud
med 22 % refusion
Hjælp i særlige tilfælde

200

Boligplacering af flygtninge
Fra 01.03 2019 er flygtninges særlige krav på en permanent bolig bortfaldet. Ændringen har
dog kun virkning for de flygtninge, som visiteres efter denne dato. For de flygtninge, som allerede er visiteret, er der fortsat et retskrav på at få en permanent bolig anvist.
Området hører under servicerammen, og udgifterne er omfattet af den løbende, tætte opfølgning på udgifterne til integration.
Samlet oversigt over integrationsområdet:
Integrationsområdet (mio. kr.)
Udgifter til centerkommunedrift (jobkonsulenter og boligsocialemedarbejdere)
Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram
Udgifter til introduktionsforløb
Udgifter til danskuddannelse øvrige kursister
Tolkeudgifter
Statsrefusion
Grundtilskud
Resultattilskud
Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers)
Udgifter til indsats i alt
Forsørgelsesydelse, løntilskud og øvrige udgifter
Indkomstoverførsler i alt
Serviceudgifter (boliger til integration)

Budget 2020
3,4
14,9
2,4
0,8
1,5
-7,1
-4,8
-9,2
4,5
6,4
14,8
21,2
1,9
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Driftsudgifter og mentor m.v.
Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats, netto
(mio. kr.)

I alt

A-dagpengemodtagere (ej statsrefusion)

JOB-hus

10, 0

A-dagpengemodt., regional puljer

0,6

- 80 % statsrefusion
Jobparate kontanthjælpsmodtagere (ej refusion)

3,3

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (ej refusion)

1,0

Sygedagpenge (ej refusion)

5,5

Ledighedsydelsesmodtagere (ej refusion)

5,0

Ressourceforløb
Uddannelseshjælp, uddannelsesparate (ej refusion)

12,7

Uddannelseshjælp, aktivitetsparate (ej refusion)

15,9

Jobafklaringsforløb

3,0
3,3
14,2
1,0
5,5
5,0

Pulje til højskoleophold for unge*

9,8

1,2

-4,9

-0,6
12,7
15,9

5,5

2,8

- 50 % statsrefusion

SDP-afd

-2.,4

5,5

- 50 % statsrefusion

UDD-hus

10,0

14,2

Revalidering (ej refusion)

UDV-hus

-2,8

0,3

0,3

Udgifter iht. tilbudsviften 2019, brutto

87,4

21,3

29,5

31,1

5,5

Udgifter iht tilbudsviften 2019, netto

76,7

18,9

21,8

30,5

5,5

Hjælpemidler og befordring, netto

0,8

Driftsudgifter i alt, netto:

77,5

*) Puljen på 300.000 kr. til højskoleophold for udsatte unge over 18 år har eksisteret siden 2008. Den finansieres af beskæftigelsesudvalget, men administreres Børn og Skole (UU-Randers)

Refusionsændringerne på udgifter til beskæftigelsesindsatsen i 2019 (afskaffelse af driftslofterne) har betydet, at der kun er statsrefusion på udgifterne til ressourceforløb og jobafklaring,
samt til hjælpemidler og befordring til alle målgrupper. På den forsikrede lediges område har
staten afsat puljer til målrettede uddannelsestilbud. Der fastsættes årligt et maksimum på forbruget på puljerne og staten yder 80% tilskud til udgifterne.
Budgettet ovenfor er fordelt i henhold til jobcenterets ’Tilbudsvifte 2020’.

Øvrig beskæftigelsesindsats
Budgettet for området er fordelt nedenfor:
Bruttoudgift
(mio. kr.)

Nettoudgift
(mio. kr.)

1,4

1,4

12,7

12,7

Mikrofleksjob

1,4

1,4

Produktionsskoler (taxametertilskud, afregning vedr. året før)

4,3

4,3

19,8

19,8

Forberedende grunduddannelse (FGU), forsørgelsesudgifter (bidrag til staten)

3,2

3,2

Enkeltudgifter efter LAB-loven (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning)

5,3

2,7

Jobrotation

5,9

2,4

Lønudgifter ifm. forsikrede ledige i løntilskud (nettoudgift / pulje)
Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje)

Serviceudgifter i alt:

Overførselsudgifter i alt

14,4

8,3

Øvrige beskæftigelsesindsats i alt

34,2

28,1
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Boligydelse og boligsikring
Ydelsen er et tilskud til huslejen, man kan søge, hvis man bor i lejebolig og i øvrigt opfylder kriterierne, bl.a. indkomst og boligens karakter. Udbetaling Danmark administrerer udbetalingen,
og kommunen afregner efterfølgende sin andel af udgiften (medfinansiering).
Boligydelse til pensionister.
Antallet af modtagere af boligydelse har ligget nogenlunde stabilt de seneste år. Dette forventes
også i 2020.
Boligsikring jf. lov om individuel boligstøtte.
Antal modtagere af boligsikring har siden 2009 været stigende. Da tidligere konjunkturudsving
ikke har haft væsentlig indvirkning på denne udvikling, forventes stigningen at fortsætte i 2020.
Budgetforudsætninger,
boligydelse og boligsikring
Boligydelse (25% komm.udg.)
Boligsikring (50% komm.udg.)
Mellemkomunal afregning
I alt

Brutto
(mio. kr.)

Statens andel (mio. kr.)

Netto
(mio. kr.)

Netto/helårsperson

Helårs-personer

203,9
86,6

-152,9
- 43,3

8.850
6.890

5.760
6.287

290,5

-196,2

51,0
43,3
-0,4
93,9

Boligstøtte afregnes af kommunerne som medfinansiering af Udbetaling Danmarks udgift. Bruttoudgiften ovenfor er
blot beregnet for at illustrere den samlede offentlige udgift og kommunens andel heraf, og beløbene kan derfor ikke
genfindes i tabel 1.1 (kommunens indtægter og udgifter).

4. Nøgletal, takster m.m.
Der er i 2019 udkommet en 6-by nøgletalsrapport på baggrund af regnskab 2018. På
indkomstoverførslerne til forsøgelse ses der på nettodriftsudgifterne, altså kun den del
kommunerne selv finansierer.
Randers har de laveste udgifter af 6-byerne per fuldtidsmodtager samlet set, men højest per 1864 årige. Man kan med andre ord sige, at dem der får ydelse, får de relavtivt lave ydelser, men i
forhold til arbejdsstyrken, er der relativt mange på ydelse.
I 6-by rapporten fremgår nettoudgifterne til forsørgelse per fuldtidsmodtager. Opgørelsen viser,
hvad en borger i gennemsnit koster på ydelsen. Det, der er afgørende for udgiften, er
gennemsnitstid på ydelsen, da refusionen falder over tid. Derudover er der på visse ydelser
forskellige takster (eks. kontanthjælp og A-dagpenge) og ordninger, som kan være afgørende i
forhold til finansieringsandelen for kommunen (fleksjob gl. ordning, førtidspension før 2013)
Randers har den laveste gennemsnitspris på 108.151 kr. per fuldtidsmodtager.
På A-dagpenge ligger Randers relavtivt højt, da der ikke er så mange dimmententer med lavere
sats, som i de store studiebyer. På udgifterne til ledighedsydelse samt løntilskud til private
arbejdspladser ligger Randers Kommunes udgift per fuldtidsmodtager lavere end gennemsnittet
af kommunerne, og på ressourceforløb er kommunens udgift per fuldtidsmodtager højere end
de øvrige 6-byer.

23

3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser
Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter m.m. pr. fuldtidsmodtager - regnskab 2018
Kr. pr. fuldtidsmodtager

Aarhus

Odense

Aalborg

Esbjerg

Randers

København

75.769

76.329

68.548

73.995

78.262

80.300

Kontanthjælp

110.496

111.971

113.331

114.991

113.814

113.610

Revalidering

154.711

157.827

158.696

156.931

105.952

163.329

77.404

77.336

76.127

84.430

79.895

75.408

Ledighedsydelse

152.086

148.601

150.564

144.045

142.075

156.690

A-dagpenge

120.467

124.704

125.555

129.688

128.661

125.131

Sygedagpenge

103.692

109.902

108.730

106.604

105.210

109.751

Løntilskud til offentlige arbejdspladser

153.924

127.345

167.470

112.689

130.838

104.008

99.907

98.485

109.809

78.730

69.014

79.976

121.677

112.922

116.056

112.762

116.440

111.617

73.668

70.439

73.544

73.609

71.531

61.217

Ressourceforløb

125.031

121.581

119.305

123.139

125.512

117.963

Jobafklaring

116.940

120.519

113.316

115.787

114.788

115.395

Nettodriftsudgift i alt

111.038

108.755

109.569

108.317

108.151

113.521

Uddannelseshjælp

Fleksjob og skånejob

Løntilskud til private arbejdspladser
Førtidspension
Integrationsydelse

Kilde: 6-bynøgletal 2019, tabel 77

I nedenstående tabel fra 6 by-rapporten fremgår nettoudgifterne til forsørgelse per 18-64-årige.
Opgørelsen viser, hvor store udgifterne er i forhold til arbejdsstyrken og kan give et billede af,
hvor meget området belaster kommunen. Det, der er afgørende for udgiften, er
gennemsnitsprisen per modtager og antal modtagere.
Blandt 6-byerne har Randers Kommune den største udgift til forsørgelse pr. 18-64-årige, nemlig
en årlig udgift på 23.303 kr.
Randers Kommunes relativt høje udgifter til forsørgelse per 18-64- årige skyldes dog generelt
ikke højere takster end andre kommuner, men at kommunens andel af offentligt forsørgede er
højere end de andre 6-byer.
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Nettodriftsudgifter til forsørgelse inkl. følgeudgifter pr. 18-64-årige - regnskab 2018
Kr. pr. 18-64-årige

Aarhus

Odense

Aalborg

Esbjerg

Randers

København

859

959

894

1.091

1.154

488

2.100

3.761

2.895

3.016

2.951

3.562

272

182

196

153

11

122

1.599

1.770

1.210

1.938

2.508

417

845

608

498

689

708

246

A-dagpenge

3.240

3.323

3.617

2.597

2.893

3.631

Sygedagpenge

1.523

2.025

1.848

2.122

2.277

1.430

Løntilskud til offentlige arbejdspladser

56

7

52

60

20

43

Løntilskud til private arbejdspladser

52

48

48

52

19

46

6.978

7.208

5.649

8.028

8.303

2.799

289

333

398

404

438

126

67

108

116

58

65

162

Ressourceforløb

713

710

725

527

956

785

Jobafklaring

676

908

434

566

997

320

21.303

23.303

14.177

Uddannelseshjælp
Kontanthjælp
Revalidering
Fleksjob og skånejob
Ledighedsydelse

Førtidspension
Integrationsydelse
Særlig støtte

Nettodriftsudgift i alt

19.268

21.949

18.580

Kilde: 6-bynøgletal 2019, tabel 78

4.2 Oversigt over aftaleenheder
Sprogcenter Randers
Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I
2018 var der en aktivitet på 652 årskursister. Forventningen for 2019 er 480, og i forbindelse
med budget 2020 forventes 400.
Af kursisterne har traditionelt ca. 90 % været bosiddende i Randers Kommune og 10 % med
henvisning fra andre kommuner. Kursistgruppen har fordelt sig med ca. 50 % selvforsørgende
og 50 % som modtagere af forsørgelsesydelse.

Ifølge den faktiske efterspørgsel og aktivitet på området er sprogcentrets budget 2020 beregnet
til 21,7 mio. kr. Det er en nedgang i budgettet på 5,4 mio. kr. i forhold til budget 2019, og en
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nedgang på 9,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2018, dvs. budgetreduktioner på hhv. 20 og 31
procent. Der igangsættes i 2020 en 3-årig plan for nedjustering af området.
I budgettet indgår ikke udgifter til husleje og forbrugsafgifter, idet disse er overgået til Miljø- og
Teknikudvalgets område i 2011.

4.3 Samlet oversigt over antal helårspersoner
Nedenfor præsenteres en samlet oversigt over det budgetterede antal helårspersoner på overførselsindkomst, hvor Randers Kommune helt eller delvist finansierer udgiften. Oversigten indeholder således kun antallet af budgetterede personer, hvor Randers Kommune har en udgift til
forsørgelsen.
De enkelte ydelseskategorier hører til under begge bevillingsområder under Beskæftigelsesudvalget, dvs. også de forsikrede ledige, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
Budget og budgetpersoner, hvor
forsørgelsen helt eller delvis finansieres af Randers Kommune

Brutto
udgift
(mio.kr.)

Netto udgift (mio.
kr.)

Brutto/
helårsperson

Netto/
helårsperson

Kommunal
andel af
brutto udgift
55,2 %
65,7 %
76,0 %
75,3 %
78,3 %

Antal helårspers.

Seniorjob, inkl. kompensation
18,1
10,0
362.000
200.000
50
A-dagpenge, ydelse
286,0
186,3
220.500
144.900
1.284
A-dagpenge, løntilskud
4,8
3,7
133.500
101.500
36
Uddannelseshjælp
94,4
71,1
101.800
76.700
927
Kontanthjælp
197,9
155,0
144.200
113.000
1.372
Selvforsørgelses og hjemsendelses78,0 %
18,4
14,4
92.000
71.700
200
ydelse
78,0 %
Overgangsydelse
7,3
5,7
122.000
95.200
60
76,7 %
Ledighedsydelse
60,0
46,0
187,500
143.800
320
80,0 %
Revalideringsydelse
0,9
0,7
180.000
144.000
5
62,0 %
Sygedagpenge
224,2
139,0
202.000
125.000
1.110
78,8 %
Jobafklaring
74,7
58,9
156.100
123.000
480
79,9 %
Ressourceforløb
72,5
58,0
159.700
127.600
454
45,5 %
Fleksjob
405,2
176,5
191.200
87.000
2.029
66,5 %
Førtidspension
804,7
546,3
189.800
126.200
4241
Budgetpersoner i alt
12.568
I de tilfælde hvor, andre institutioner (Udbetaling Danmark og A-kasserne) udbetaler ydelserne, er ’bruttoudgiften’
ikke Randers Kommunes bruttoudgift, men den samlede forsørgelsesudgift (kommune og stat).
Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Nedenfor er udviklingen for overførselsudgifterne for Randers Kommune illustreret grafisk.
Det fremgår, at antallet af helårspersoner i budget 2020 er 16 årspersoner færre end regnskab
2018. Set i forhold til budget 2019 er der dog budgetteret med en stigning på 53 helårspersoner.
Stigningen skyldes især effekten af den senere pensionsalder på førtidspensions- og
fleksjobområdet, hvilket også illustreres tydeligt i diagrammet nedenfor.
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3.3 Udgifter omfattet af Beskæftigelsestilskud

1. Beskrivelse af området
Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2020:
Mio. kr.
2020-priser

Servicerammen
Udgift

Indtægt

Udenfor servicerammen
Netto

1.1 Dagpenge, forsikrede ledige

Udgift

Indtægt

186,3

1.2 Beskæftigelsesindsats, forsikrede
I alt

Netto
186,3

12,3

-4,9

7,4

198,6

-4,9

193,7

Servicerammen

Denne bevilling indeholder ikke udgifter under servicerammen.

Udenfor servicerammen

Dette bevillingsområde omfatter de nettoudgifter til de forsikrede ledige, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.
Beskæftigelsestilskuddet er en form for budgetgaranti, der afregnes til landets kommuner i tre
trin: Et foreløbigt tilskud, en midtvejsregulering og en endelig opgørelse efter regnskabsårets
afslutning. Den endelige statslige kompensation afhænger bl.a. af de samlede udgifter til området i landsdel Østjylland, og fordelingen til de enkelte kommuner sker ud fra kommunernes andel af ledigheden 2 år før. Tilskuddet afhænger således ikke kun af, hvordan det går i Randers,
men i lige så høj grad af, hvordan det går i de øvrige kommuner i regionen. Dette skaber en vis
usikkerhed om størrelsen på det endelige beskæftigelsestilskud.
Der forventes udgifter til området på i alt 193,7 mio. kr. i 2020, hvilket er 37,5 mio. kr. under det
forventede beskæftigelsestilskud på ca. 231,2 mio. kr.

1.1. Dagpenge til forsikrede ledige

Det afsatte budgetbeløb omhandler udgifter til forsørgelse til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Der er tale om kommunal medfinansiering, da det er A-kasserne, der står for udbetaling.

1.2. Beskæftigelsesindsats

Området vedrører driftsudgifter til de aktive tilbud til forsikrede ledige, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Det drejer sig om løntilskud, hjælpemidler og personlig assistance.
Udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge), jobrotation og til vejledning og opkvalificering
for de forsikrede ledige er ikke omfattet af beskæftigelsestilskuddet og hører under bevillingsområde 3.1.
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2. Budgetmål i 2020
En beskrivelse af målsætningerne på det samlede beskæftigelsesområde findes under bevillingsområde 3.1.

3. Tal og forudsætninger
3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra regnskab 2018 og frem til 2023 (i 2020
PL):
Mio. kr.

Regnskab

Budget

2018

2019

2020-priser
1.1 Kontante ydelser
1.2 Beskæftigelsesindsats forsikrede
Driftudgifter i alt

Budget 2020-2023
2020

2021

2022

2023

174,7

187,7

186,3

186,3

186,3

186,3

5,7

7,6

7,4

7,4

7,4

7,4

180,4

195,3

193,7

193,7

193,7

193,7

Den årlige aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er indgået og danner
baggrund for det samlede beskæftigelsestilskud for budgetåret 2020. Den konkrete budgetlægning for Randers Kommune tager afsæt i en forventning om 1.320 fuldtidsledige dagpengemodtagere.
Fra 2018 og frem indeholder området udelukkende de forventede udgifter. Disse er i 2018 og
2019 budgetteret til at være 30 mio. kr. lavere end det forventede beskæftigelsestilskud og i
2020 37,5 mio. kr. og i 2021 33,5 mio. kr. lavere. I 2022 forventes balance mellem udgifter og
indtægter.

3.2 Budgetforudsætninger

Skøn for antallet af helårspersoner tager afsæt i forventningerne på landsplan, som beskrevet
under 3.1. Fordelingen mellem passiv forsørgelse og løntilskud bygger på erfaringer fra tidligere
år samt skøn for udvikling i løntilskud som følge af afskaffelsen af driftsloftet og refusion på aktiveringsudgifter på dagpengeområdet med virkning fra 1. juli 2019.
Budgetforudsætningerne for udgifterne omfattet af refusionstrappen er:
Forsørgelsesydelser og løntilskud
A-dagpenge, forsørgelse, forventet medfinansiering
65,7%

Brutto
(Stat og
kommune)
(mio. kr.)

Statens
andel
(mio. kr.)

Netto
(mio. kr.)

Netto / helårsperson

Helårspersoner

283,2

-97,1

186,0

144.893 kr.

1.284

Løntilskud, private, forventet refusion 25,3%

2,4

-0,6

1,8

78.227 kr.

23

Løntilskud, offentlige, forventet refusion 23,3%

2,4

-0,5

1,9

142.575 kr.

13

287,0

-98,3

189,7

Forsørgelse og løntilskud i alt:
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Øvrige områder, ikke omfattet af refusionstrappen:
Øvrige områder under beskæftigelsestilskuddet

Brutto
(mio. kr.)

Netto
(mio. kr.)

Befordringsgodtgørelse, 50 % medfinansiering

0,5

0,3

Hjælpemidler, 50% refusion

0,2

0,1

Personlig assistance, 50% refusion

7,3

3,6

Øvrige områder i alt:

8,0

4,0

4. Nøgletal, takster m.m.
Beskæftigelsesudvalgets område er samlet beskrevet under bevillingsområde 3.1.
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