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Beskæftigelse, integration og ydelser 
 

1. Beskrivelse af området 
     

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budget-
beløbene for 2021: 
 
Mio. kr. 2021-priser Udgift Indtægt Netto 

Beskæftigelse, integration og ydelser 2.262,1 -505,3 1.806,8 
Servicerammen 129,8 0,0 129,8 

      Integration 1,9   1,9 
      Beskæftigelsesindsats, jobcentertilbud 112,1  112,1 
      Øvrige indsatser og ydelser 15,8  15,8 

Uden for servicerammen 2.132,3 -505,3 1.677,0 
      Kontanthjælp, ledighedsydelse m.v. 414,5 -91,8 322,7 
      Sygedagpenge og jobafklaring 324,4 -110,1 214,3 
      Ressourceforløb 83,7 -16,7 67,0 
      Fleksjob 417,2 -232,7 184,5 
      Førtidspensioner 582,0  582,0 
      Seniorpension 32,0  32,0 
      Integration 40,8 -25,3 15,5 
      Beskæft.indsats - jobcentertilbud 93,2  93,2 
      Øvrige indsatser og ydelser 65,9 -28,7 37,2 
      Boligydelse og boligsikring 98,6  98,6 
      Reservebeløb (corona m.m.) 30,0  30,0 

 
 
Servicerammen 
Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med serviceudgifter for 129,8 mio. kr.   
 
 
Integration 
Området vedrører den del af integrationsindsatsen, der drejer sig om at anvise og betale for 
midlertidig boligplacering af flygtninge. 
 
Beskæftigelsesindsats – jobcentertilbud 
Området vedrører administrationen af jobcentret og ydelseskontoret som fra og med budget 
2021 er flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget. 
 
Fra budget 2021 udgør Beskæftiglesesindsats – jobcentertilbud en aftaleenhed under beskæfti-
gelsesudvalget. 
 
Øvrige indsatser og ydelser 
Den del af beskæftigelsesindsatsen, der er serviceudgifter, vedrører Randers Kommunes løn-
udgifter, der afholdes som en del af beskæftigelsesindsatsen, dvs. Randers Kommunes ar-
bejdsgiverudgifter til løntilskudsjob samt fleks- og skånejob. 
 
 
Udenfor servicerammen 
Tabellen viser, at der er budgetteret med bruttoudgifter for 2.132,3 mio. kr. Der forventes ind-
tægter for 505,3 mio. kr., hvilket giver en nettoudgift på området på 1.677 mio. kr.  
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Kontanthjælp, ledighedsydelse m.v. 
Området vedrører overførselsindkomster og løntilskud til modtagere af uddannelses- og kon-
tanthjælp, revalideringsydelse samt ledighedsydelse. Overgangsydelse til borgere, der ikke har 
opholdt sig i Danmark i 9 ud af de seneste 10 år, er også medtaget her.  
 
Sygedagpenge og jobafklaring 
Området vedrører forsørgelsesydelse og løntilskud til personer på sygedagpenge eller i jobaf-
klaringsforløb. 
 
Ressourceforløb 
Ressourceforløb er tilbud til personer der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Et ressour-
ceforløb kan vare fra ét til fem år. 
 
Fleksjob 
Området vedrører det kommunale løntilskud eller fleksløntilskud til borgere i fleksjob. 
 
Førtidspension 
Området vedrører udgifter til førtidspension, der bevilges til personer inden folkepensionsalde-
ren, efter Lov om Social Pension 
 
Seniorpension 
Seniorpension bevilges til nedslidte personer, med maksimalt 6 år til folkepensionsalderen, efter 
Lov om Seniorpension.  
 
Integration 
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet (flygtninge og familiesammenførte til flygtninge) el-
ler introduktionsprogram (indvandrere) har en varighed på 1 år. Opnår udlændingen ikke ordi-
nær beskæftigelse eller uddannelse indenfor 1 år, skal der ske en forlængelse af programmet. 
Det samlede Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram kan dog højst 
have en varighed på 5 år. Området vedrører udgifter til flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge, indvandrere, samt danskundervisning m.v. for integrationslovens målgrupper og per-
soner 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. 
 
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud 
Området vedrører driftsudgifter til opkvalificering mv. efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesind-
sats.  
 
Øvrige indsatser og ydelser 
Området samler resterende ydelser og tilbud under beskæftigelsesudvalgets område: 
 
Seniorjob: Ledige a-kassemedlemmer og efterlønsberettige, 

der har mistet dagpengeretten, og maksimalt har 5 
år til efterlønsalderen 
 

Skånejob: Løntilskud til pensionister  
 

Jobrotation: 
 

Tilskud til opkvalificering af fastansatte medarbej-
dere og til ansættelse af ledige i jobrotationsvikaria-
ter 
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FGU forsørgelsesydelse: Forsørgelsesydelser i forbindelse forberedende 

grunduddannelse, herunder også udgifter i forbin-
delse med kommunale praktikforløb. 
 

Hælpemidler og befordring: Tilskud til følgeudgifter i forbindelse med aktiverings-
tilbud  
  

Personlige tillæg og helbredstillæg 
(førtidspensionister tilkendt før 2003 
og folkepensionister): 

Tillæg til offentlig pension, dels som helbredstillæg 
på grundlag af formue- og indtægtsforhold, og dels 
som trangsbestemte personlige tillæg på grundlag af 
en aktuel økonomisk vurdering 
 

Øvrige enkeltydelser Særlige kontante ydelser efter serviceloven og be-
skæftigelseslovene 
 

Voksenlærlinge: Løntilskud ved uddannelsesaftaler / lærlingeforløb 
for ledige og beskæftigede over 25 år 
Der er 100% statsrefusion på udgifterne  
 

 
 
Boligydelse og boligsikring 
Boligydelse ydes til folkepensionister og boligsikring ydes til ikke-pensionister samt førtidspensi-
onister. 
 
 
2. Budgetmål i 2021 for Beskæftigelsesudvalget 

Byrådet har i foråret 2018 formuleret en vision for Randers Kommune, som er 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 kan ændre sig. Randers Kommune udarbejder derfor hvert år en be-
skæftigelsesplan, der forholder sig til de aktuelle udfordringer.  
Budgetmålene for 2021 er en videreførelse af budgetmålene for 2020 og svarer endvidere til 
Beskæftigelsesudvalgets 6 fokusområder i Beskæftigelsesplan 2021:  

• Unge i uddannelse og 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 jobcenteret 
• Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune 
• Sund økonomi på beskæftigelsesområdet 

Budgetmålene er relatereret til de politiske visioner sat af Byrådet. De nationale ministermål på 
beskæftigelsesområdet og de interne jobcentermål fra beskæftigelsesplan 2021 er tilføjet de re-
levante budgetmål som indikatorer.  
Målene om Den gode borgerkontakt og Sund økonomi handler om service og styring og er ikke 
konkret målbare.  
Beskæftigelsesplanen 2021 blev vedtaget på Byrådets møde d. 7. september 2020. Målene i 
beskæftigelsesplanen indgår som nævnt som indikatorer i nedenstående oversigt. Der er udar-
bejdet baseline og måltal for de enkelte indikatorer. 
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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er ansvarlig for at definere de nationale 
ministermål, og leverer data til opfølgning på målene. Ministeren har for 2021 udmeldt fem mål, 
hvoraf to er nye mål og tre videreføres fra de foregående år.  
Beskæftigelsesindsatsen i 2021 vil være udfordret af konsekvenserne af Covid-19 pandemien. 
Det er vanskeligt at vide, hvordan beskæftigelsesindsatsen og økonomien vil udvikle sig i 2021. 
Der er derfor i Beskæftigelsesplan 2021 et generelt forbehold for udviklingen, som kan betyde, 
at indsatsen må ændres i forhold til det planlagte, eller at budgetforudsætningerne ikke holder.   
 
 
Budgetmål 
Unge i uddannelse og beskæftigelse 
Begrundelse/uddybning 
’Randers uddanner alle unge’ er målsætningen for Randers Kommunes ungeindsats. Ung-
dommens Uddannelseshus Randers (UUR) er et tæt samarbejde mellem Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning Randers (UU Randers) og Uddannelseshuset på jobcentret. UUR er fy-
sisk 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 ar-
bejdsmarkedet. 
Politiske målsætninger 
Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv 
 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 2017/2018 Delmåltal 

2021 
4-årigt 
måltal for 
2022 

Måltal for 
2024 

Ministermål 2: Flere le-
dige skal opkvalificeres 
 

Styrelsen for Arbejds-
marked 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 løbet af 
2020 
 

 
 

 
 

 
 

Uddannelseshuset  
 
Andel af borgere i beskæf-
tigelse eller uddannelse 3 
måneder efter afsluttet for-
løb. 
 
Opgjort i % af afsluttede 
forløb for hhv. åbenlyst 
uddannelsesparate, ud-
dannelsesparate og aktivi-
tetsparate borgere på ud-
dannelseshjælp 
 

(4. kvartal 2017)  
Randers. 
Åbenlyst udd.parat: 
83,9% 
Udd.parat: 74,0% 
Aktivitetsparat: 31,6% 
 
Hele landet. 
Åbenlyst udd.parat: 
78,7% 
Udd.parat: 66,3% 
Aktivitetsparat: 31,3% 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Skal være 
på niveau 
med lands-
gennem-
snittet for 
hver af 
målgrup-
perne. 

Skal være 
på niveau 
med 
landsgen-
nemsnit-
tet for 
hver af 
målgrup-
perne. 

Uddannelseshuset 
 

(Juni 2018) 
 

Målet er 
endnu ikke 

Skal være 
på niveau 

Skal være 
på niveau 



Beskæftigelse, integration og ydelser 
 

  

Antal afsluttede forløb. 
 
Opgjort i % af alle forløb i 
perioden for hhv. åbenlyst 
uddannelsesparate, ud-
dannelsesparate og aktivi-
tetsparate borgere på ud-
dannelseshjælp 
 

Randers 
Åbenlyst. Udd. parat 
58,2 
Udd. parat 22,6 
Aktivitetsparat udd. 
hjælp 7,3 
 
Hele landet 
Åbenlyst. Udd. parat 
44,8 
Udd. parat 23,9 
Aktivitetsparat udd. 
hjælp 6,5 
 

fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

med lands-
gennem-
snittet for 
hver af 
målgrup-
perne. 

med 
landsgen-
nemsnit-
tet for 
hver af 
målgrup-
perne. 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 
Uddybning af målet er tilpasset ud fra beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2021. 
Beskæftigelsesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte minister-
mål, gælder for 2021, og er endnu ikke målbare. 
 
 

 
 
 
Budgetmål 
Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddan-
nelse 
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 læn-
gere fra arbejdsmarkedet. 
 
Jobcenter Randers Erhverv har i indsatsen udadtil fokus på at styrke kontakten til virksomhe-
derne 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. 
 
Politiske målsætninger 
Attraktiv erhvervskommune, Flere i uddannelse og beskæftigelse  
 Vision 2022  
Indikator Baseline 2017/2018 Delmåltal 

2021 
4-årigt 
måltal for 
2022 

Måltal for 
2024 

Ministermål 1: Alle ledige 
skal have en værdig sags-
behandling 

Styrelsen for Arbejds-
marked og Rekruttering 
(STAR) er ansvarlig for 
at definere indikatorer 
for de enkelte 
mål, og leverer data til 
opfølgning på målene. 
Forvaltningen forventer 
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at få disse i løbet af 
2020 

Jobhuset 
Andelen af forsikrede le-
dige samt jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere i be-
skæftigelse 3 måneder ef-
ter afsluttet forløb. 
Opgjort i % af alle afslut-
tede forløb for hhv. forsik-
rede ledige og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere 

4. kvt. 2017) 
 
Randers 
Forsikrede 64,8 
Kontanthjælp 43,6 
 
Hele landet 
Forsikrede 66,7 
Kontanthjælp 47,6 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Jobhuset 
Andel ledige borgere. 
Opgjort som fuldtidsperso-
ner i % af arbejdsstyrken 

(Juni 2018) 
 
Randers 4,0 
 
Østjylland 3,9 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Jobhuset 
Andel af jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere med 
ordinære timer. 
Opgjort i % af alle jobpa-
rate kontanthjælpsmodta-
gere 

(Maj 2018) 
 
Randers 25,3 
 
Hele landet 18,8 
 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Jobhuset 
Andelen i fleksjob 3 måne-
der efter afsluttet forløb på 
ledighedsydelse 
 

(4. kvt 2017) 
 
Randers 87 
 
Hele landet 83,8 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Jobcenter Randers er-
hverv 
Antal kandidatformidlinger 
til jobåbninger, hvor Job-
center Randers har mod-
taget en 
rekrutteringsanmodning 
fra en virksomhed.  
 
Opgjort i % af alle  
rekrutteringsanmodninger. 

(Gennemsnit jan-juli 
2018) 
 
Randers 70 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Sygedagpengeafdelin-
gen 
Antal borgere på sygedag-
penge 
 

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

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 
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Opgjort som fuldtidsperso-
ner i % af arbejdsstyrken 

den udgan-
gen af 
2020. 

Sygedagpengeafdelin-
gen 
Andelen af borgere der af-
sluttet til beskæftigelse 
(inkl. uddannelse og fleks-
job) 

(Juni 2018) 
 
Randers 74 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Sygedagpenge afdelin-
gen 
Andelen af forløb på syge-
dagpenge, der afsluttes in-
den henholdsvis 26 og 52 
uger. 

(Maj 2018) 
 
Randers 
Inden 26 uger 84,8 
Inden 52 uger 96,1 
 
Hele landet 
Inden 26 uger 82,8 
Inden 52 uger 94,9 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 
Uddybning af målet er tilpasset ud fra beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2021.Beskæftigel-
sesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte ministermål, gælder 
for 2021, og er endnu ikke målbare. 
 

 
 
 
Budgetmål 
Helhedsorienteret indsats for udsatte borgere 
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-orien-
teret 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. kompeten-
cekort til at synliggøre en borgers evner og kvalifikationer i samarbejdet med rekrutteringsen-
heden i Jobcenter Randers Erhverv om jobmatch. 
 
Indsatsen for at bringe udsatte borgere i arbejde er også båret af en stærkere betoning af be-
skæftigelsesrettede elementer og udvikling af arbejdsevnen fremfor afklaring af arbejdsev-
nen. 
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 sammen-
spil med Jobcenter Randers Erhverv, som i kontakten med virksomhederne også laver opsø-
gende indsatser for at skaffe småjobs og virksomhedspraktikker. 
 
Politiske målsætninger 
Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv 
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 Vision 2022  
Indikator Baseline 2017/2018 Delmåltal 

2021 
4-årigt 
måltal for 
2022 

Måltal for 
2024 

Ministermål 4 
Flere personer med handi-
cap skal i beskæftigelse.  

Styrelsen for Arbejds-
marked 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 løbet af 
2020 

   

Udviklingshuset 
Andel i beskæftigelse, ud-
dannelse eller fleksjob 3 
måneder efter afsluttet for-
løb. 
 
Opgjort i % af alle 
afsluttede forløb for hen-
holdsvis aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, 
borgere i jobafklaring og 
borgere i ressourceforløb 

(4. kvt. 2018) 
 
Randers 
Kontanthjælp 20,5 
Jobafklaring 38,4 
Ressourceforløb 25 
 
Hele landet 
Kontanthjælp 22,2 
Jobafklaring 36,7 
Ressourceforløb 18,8 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Udviklingshuset 
Andel aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere med 
ordinære løntimer. 

(Maj 2018) 
 
Randers 4 
 
Hele landet 4,5 
 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Udviklingshuset 
Antal borgere på ydelse.  
 
Opgjort som fuldtidsperso-
ner i % af arbejdsstyrken 
for henholdsvis 
aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere, borgere 
i jobafklaring og borgere i 
ressourceforløb 

(Juli 2018) 
 
Randers 
Kontanthjælp 2,6 
Jobafklaring 1,0 
Ressourceforløb 1,0 
 
Hele landet 
Kontanthjælp 1,9 
Jobafklaring 0,7 
Ressourceforløb 0,9 
 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 
Uddybning af målet er tilpasset ud fra beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2021. 
Beskæftigelsesministerens nationale mål for beskæftigelsesindsatsen, de såkaldte minister-
mål, gælder for 2021, og er endnu ikke målbare. 

 
 
 



Beskæftigelse, integration og ydelser 
 

  

Budgetmål 
Den gode borgerkontakt på jobcenteret 
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 de-
res 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 
justeringer af indsatsen. Jobhuset anvender også borgernes tilbagemeldinger om den aktu-
elle vifte af tilbud til evaluering og tilpasning af tilbuddene. 
Endelig udgave 
Udviklingshuset omlagde i 2019 indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til en 
mere håndholdt og ressourceorienteret indsats. Borgerne får i den forbindelse en personlig 
jobformidler, som skal yde en håndholdt, jobrettet indsats med fokus på hyppig kontakt og op-
følgning. Borgeren og jobformidleren vil også arbejde med progressionsmålinger som er et 
dialogredskab udviklet i forbindelse med Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP). Der er 
gode erfaringer med at anvende progressionsmålingerne i samtaler med borger, og redska-
bet vil derfor blive udbredt, så det anvendes på alle målgrupper i afdelingen. 
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 af-
delinger er derfor i gang med at omlægge eller sammenlægge medarbejderfunktioner, for at 
borgeren har tilknyttet så få personer som muligt.  
Politiske målsætninger 
Flere skal i uddannelse og beskæftigelse 
 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 
2021 

4-årigt 
måltal for 
2022 

Måltal for 
2024 

Der er pt. Ingen målsætning på dette 
budgetmål 

    

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 
Det er stor opmærksomhed på betydningen af, at borgeren har tilknyttet en fast og så vidt 
mulig gennemgående kontaktperson, i forhold til oplevelsen af kontakten med jobcenteret.  
 
 

 
 
 
Budgetmål 
Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune 
Begrundelse/uddybning 
Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at flygtninge og familiesammenførte 
hurtigst muligt opnår selvforsørgelse via beskæftigelse eller uddannelse. Randers Kommune 
tilbyder derfor alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge et selvforsørgel-
ses- og hjemrejseprogram. 
Programmet består af danskuddannelse, beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og 
opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. 
Beskæftigelsesdelen varetages i et tæt samarbejde mellem integrationsafdelingen på Job-
center Randers samt Sprogcenter Randers. 
 
Politiske målsætninger 
Flere skal i uddannelse og beskæftigelse 
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 Vision 2022  
Indikator Baseline 2017/2018 Delmåltal 

2021 
4-årigt 
måltal for 
2022 

Måltal for 
2024 

Ministermål 3 
Flere flygtninge og familie-
sammenførte skal være selv-
forsørgende.  

Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Re-
kruttering (STAR) er 
ansvarlig for at defi-
nere indikatorer for 
de enkelte 
mål, og leverer data 
til opfølgning på må-
lene. Forvaltningen 
forventer at få disse i 
løbet af 2020 

   

Integrationsafdelingen 
Andelen af kursister på 
Sprogcenter Randers, der er 
omfattet af selvforsørgelses- 
og hjemrejseprogram, som 
består en prøve i dansk in-
den 5 år fra påbegyndelsen 
af danskuddannelsen. 

(2017) 
 
Randers 86 
 
Hele landet 72 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Integrationsafdelingen 
Andelen af borgere på selv-
forsørgelses- og hjemrejse-
ydelse i selvforsørgelses- og 
hjemrejseprogram, som er i 
virksomhedsrettet aktivering. 

(Juni 2018) 
 
Randers 49,3 
 
Hele landet 34 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Integrationsafdelingen 
Beskæftigelsesgraden for 18-
66 årige flygtninge og familie-
sammenførte til flygtninge 
med udstedet cpr-nummer tre 
år forinden 

(Juni 2019) 
 
Randers 36 % 
 
Hele landet 35 % 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat, 
men be-
sluttes in-
den udgan-
gen af 
2020. 

Målet er 
endnu ikke 
fastsat. 

Målet er 
endnu 
ikke fast-
sat. 

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 
Uddybning af målet er tilpasset ud fra beskrivelsen i Beskæftigelsesplan 2021. 
Randers Kommune udarbejdede i 2019 en 6-punktsplan for integrationsindsatsen for at sikre, 
at flere flygtninge og familiesammenførte hurtigst mulig kommer i beskæftigelse og uddan-
nelse. Planen har været grundlaget for jobcentrets integrationsindsats i 2020, og den vil med 
justeringer blive videreført i 2021. Der var 415 personer på Selvforsørgelses- og hjemrejse-
ydelse samt overgangsydelse i Randers Kommune i 
2019, hvilket svarer til 0,6% af arbejdsstyrken. 6-punktsplanen består af: 

• Spor 1: Flere i integrationsgrunduddannelsen (IGU) herunder samarbejde med Ran-
ders FC Jobakademi 

• Spor 2: Flere flygtninge i målrettet virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse 
• Spor 3: Ungegruppen – øget fokus på at komme i beskæftigelse som alternativ til ud-

dannelse 
• Spor 4: Fokus på løbende aktivering af flygtninge gennem en jobklub 
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• Spor 5: Brancherettede forløb - erfaringer fra særligt landbrug, bygge-/anlæg og ser-
viceområdet undersøges nærmere, herunder indsats for ledige kvinder 

• Spor 6: Øget fokus på at fastholde flygtninge i beskæftigelse, som har opnået fodfæ-
ste på arbejdsmarkedet 

 
Alle udlændinge mødes som udgangspunkt som jobparate fra første dag og det første virk-
somhedsrettede tilbud påbegyndes så vidt muligt inden for 2 uger efter udlændingens an-
komst og senest efter en måned. 
Jobparate udlændinge modtager minimum 15 timers virksomhedsrettet tilbud ugentligt og 
med maksimum 6 ugers pause mellem de virksomhedsrettede tilbud. 
I de tilfælde hvor det er åbenlyst, at en udlænding ikke er klar til en kontinuerlig virksomheds-
rettet indsats, skal pågældende visiteres som aktivitetsparat. For de aktivitetsparate fastsæt-
tes tilbud, timetal og påbegyndelse af tilbud efter en konkret og individuel vurdering. 
Endvidere har integrationsafdelingen som følge af 6-punktsplanens spor 4 med jobklubben 
fokus på løbende aktivering i de perioder, hvor borgere f.eks. ikke er i virksomhedspraktik i en 
virksomhed. Der er gennem således stort fokus på aktivering af borgerne og et fokus på, at 
borgeren tager ansvar for egen integration. 

 
 
 
Budgetmål 
Sund økonomi på beskæftigelsesområdet  
Begrundelse/uddybning 
Udgifterne til overførselsindkomster og indsatser for ledige udgør en betydelig andel af Ran-
ders 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 ledigheds-
udvikling samt kommunens demografiske strukturer. 
Det er vigtigt at forholde sig til, at beskæftigelsesområdet er meget konjunkturfølsomt. Det 
økonomiske grundlag skal derfor afspejle de faktiske forhold. Indkomstoverførslerne på be-
skæftigelsesområdet budgetteres således på ny hvert år med afsæt i de aktuelle ledighedstal 
fordelt på kategorierne til beskæftigelsesindsatsen. Nedlukningen af samfundet for at ind-
dæmme corona-smitten har ændret situationen på arbejdsmarkedet markant i 2020 og vil 
også have stor indflydelse på arbejdsmarkedet i 2021. Hvor hurtigt arbejdsmarkedet kommer 
sig over nedlukningen er fortsat uvis, og det giver en øget usikkerhed ved budgetlægningen 
af indkomstoverførslerne i 2021. 
På indtægtssiden er der også sket ændringer. Kommunerne er hidtil blevet kompenseret for 
udgifterne til forsikrede ledige ved en særlig ordning kaldet beskæftigelsestilskuddet, og Ran-
ders Kommune har gennem en årrække haft overskud på ordningen. Beskæftigelsestilskud-
det er med udligningsreformen blevet afskaffet fra 2021, og kompensationen for udgifter til 
forsikrede ledige vil fremadrettet indgå i de budgetgaranterede indkomstoverførsler på 
samme måde som eksempletvis udgifterne til kontanthjælp. 
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 udgif-
terne, samt at målene løbende justeres i forhold til udviklingen.  
Fra 2021 laves en ny struktur under beskæftigelsesudvalget som kaldes Beskæftigelsesind-
satser - jobcentertilbud. Her samles den nuværende tilbudsvifte på jobcentret og administrati-
onen af jobcenter inkl. ydelsescenter. Formålet er i højere grad at samle fagudvalgets budget-
ter under samme udvalg i stedet for at have dem delt mellem beskæftigelsesudvalget og øko-
nomiudvalget.  
 
Politiske målsætninger 
Flere i uddannelse og beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv 
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 Vision 2022  
Indikator Baseline 

2017/2018 
Delmåltal 
2021 

4-årigt 
måltal for 
2022 

Måltal for 
2024 

Der er pt. ikke en måling på budgetmå-
let 

    

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022 
 

 
 
 
3. Tal og forudsætninger 
 
Nedenfor vises en række overordnede budgettal på driften.  
 
3.1 Hovedtal på driften 
Nedenstående tabel viser udviklingen på driftssiden fra budget 2021-2024 (i 2021 PL): 
 

Mio. kr. 2021-priser 2021 2022 2023 2024 

Beskæftigelse, integration og ydelser 1.806,8 1.846,9 1.864,3 1.875,9 
    Servicerammen 129,8 126,9 126,2 126,2 
        Integration (boliger) 1,9 1,9 1,9 1,9 
        Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud. 112,1 109,3 108,8 108,8 
        Øvrige indsatser og ydelser 15,8 15,7 15,5 15,5 
     Udenfor servicerammen 1.677,0 1.720.0 1.738,1 1.749,7 
        Kontanthjælp, ledighedsydelse m.v. 322,7 327,0 331,2 335,4 
        Sygedagpenge og jobafklaring 214,3 211,8 209,7 208,8 
        Ressourceforløb 67,0 65,5 65,4 66,0 
        Fleksjob 184,5 197,9 209,5 219,3 
        Førtidspension 582,0 607,1 617,7 631,5 
        Seniorpension 32,0 42,9 42,5 39,8 
        Integration 15,5 11,8 12,3 10,5 
        Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud. 93,2 91,1 90,2 89,0 
        Øvrige indsatser og ydelser 37,2 36,5 35,6 34,6 
        Boligydelse og boligsikring 98,6 98,4 99,0 99,8 
        Reservebeløb (corona m.m.) 30,0 30,0 25,0 15,0 

 
Som følge af den store usikkerhed om Coronakrisens varige effekt på beskæftigelsesområdet, 
er der i basisbudgettet indregnet et reservebeløb vedrørende ”øvrig drift” på 30 mio. kr. i 2021 
og 2022 faldende til 25 mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. i 2024. Reservebeløbet skal bl.a. imødegå 
de store usikkerheder i kølvandet på coronakrisen. Desuden skal reservebeløbet kunne rumme 
usikkerheden vedrørende regelændringer på særligt dyre enkeltsager. Formålet med reservebe-
løbet er således at forhindre eventuelt behov for nedskæringer på serviceområderne i tilfælde af 
merudgifter på ”øvrigt drift”. Reservebeløbet skal desuden ses i lyset af, at overskuddet vedrø-
rende forsikrede ledige er bortfaldet (idet den særskilte finansiering nu er indarbejdet i det gene-
relle udligningssystem). Overskuddet på de forsikrede ledige har de seneste par regnskabsår 
været godt 50 mio. kr. – hvoraf ca. 30 mio. kr. har været budgetlagt (og anvendt som generel 
finansiering ved budgetlægningen), mens restbeløbet har kunnet anvendes som kompenserede 
besparelse for merudgifter på indkomstoverførslerne – hvilket altså ikke længere er muligt. 
 
Budgettet for overførselsudgifterne 2021-24 er, men undtagelse af reservebeløbet, fremskrevet i 
henhold til KL’s skøn for overførselsudgifter i overslagsårene. 
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Samlet set stiger budgetbehovet på Beskæftigelsesudvalgets område med 69,1 mio. kr. fra 
1.806,8 mio. kr. til 1.875,9 mio. kr. i 2021-2024. Hvis reservebeløbet holdes uden for sammen-
ligningen, er den forventede udgiftsstigning på 84,1 mio. kr. 
 
De forventede stigninger er størst på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Især to for-
hold har betydning for de forventede udgiftsstigninger: Dels betyder tilbagetrækningsreformen, 
at borgerne forbliver på kommunale ydelser i længere tid. Der restererer dog også betydelige 
udgiftsstigninger til kommunerne på førtidspensions-, fleksjob- og ledighedsydelsesområdet, 
som følge af afløb af udgifter med overgangsrefusionsordninger, hvor den kommunale medfi-
nansiering er helt ned på 35% på fleksjob- og førtidspensionsområdet.  
 
 
 
3.2 Budgetforudsætninger 
 
Kontanthjælp, ledighedsydelse m.v.  
 

2021 (mio. kr.) Udgift Indtægt Netto 
Kontant- og uddannelseshjælp 337,2 -74,7 262,5 
Revalideringsydelse 1,0 -0,2 0,8 
Ledighedsydelse 62,4 -13,9 48,5 
Overgangsydelse (9-års reglen) 14,0 -3,1 10,9 
Kontante ydelser i alt 414,6 -91,9 322,7 

 
 
Kontant- og uddannelseshjælp 
Udgifterne på kontanthjælpsområdet præsenteres i nedenstående tabel. 
 

Kontant- og uddannelseshjælp Brutto 
(mio.) 

Refusions-
procent 

Refusion 
(mio.) Netto (mio.) Netto / hel-

årsperson 
Helårs-

personer 
Kontanthjælp:       
Aktivitetsparate 

223,66 21,6 % -48,51 175,15 132.700 kr. 
1.070 

Jobparate 250 
Visse persongrupper (uden jobcen-
tersag)  4,06 22,4 % -0,91 3,15 52.600 kr. 60 

Kontanthjælp i alt 227,72  -49,42 178,30  1.542 
       
Uddannelseshjælp:       
Aktivitetsparate 

103,05 24,5 % -25,21 77,84 78.600 kr. 
555 

Uddannelsesparate 435 
Uddannelseshjælp i alt 103,05  -25,21 77,84  990 
       
Særlig støtte (medfinansiering) 6,38   6,38   
Kontant- og uddannelseshjælp i 
alt 337,15  -74,63 262,52  2.532 

 
’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 ef-
terlønsalderen, men pga. optjeningsreglerne ikke har ret til social pension (Lov om en aktiv soci-
alpolitik, § 27) eller øvrige borgere, der ikke er berettiget til førtidspension (§ 27 a). 
Der er budgetteret med i alt 60 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 6,38 mio. kr  



Beskæftigelse, integration og ydelser 
 

  

Revalidering 
Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med kr. 0,8 mio. svarende 
til 6 helårspersoner. 
 

Revalidering Brutto 
(mio.) 

Refusion 
(mio.) 

Netto 
(mio.)  

Netto / 
helårs-
person 

Helårs-
personer 

Revalideringsydelse med 20 % refusion 1,0 -0,2 0,8 140.000 6 
 
 
Ledighedsydelse 
På ledighedsydelsesområdet er der budgetteret med i alt 48,5 mio. kr. netto, svarende til i alt 
330 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 refusi-
onsregler. 
 
 

Ledighedsydelse  Brutto 
(mio.) 

Refusion 
(mio.) 

Netto 
(mio.)  

Netto / hel-
årsperson 

Helårs-
personer 

Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler 
(100% kommunal udgift) 0,9   0,9 189.000 5 

Ledighedsydelse efter gamle refusionsregler 
med 30 % refusion  15,2 -4,6 10,6 132.000 80 

Ledighedsydelse omfattet af refusionstrappen 
med 20,2 % refusion 46,3 -9,3 37,0 151.000 245 

Ledighedsydelse i alt 62,4 -13,9 48,5 151.000 330 
 
 
Overgangsydelse 
Området vedrører ydelse til personer, som ikke er omfattet af selvforsørgelses- og hjemsendel-
sesprogrammet og heller ikke er berettiget til ordinær kontant-/uddannelseshjælp, pga. kravet om 
ophold i mindst 9 ud af de seneste 10 år. Herudover er der krav om 2½ års ordinær fuldtidsbe-
skæftigelse også inden for de seneste 10 år. 
 
Ydelsesdelen er omfattet af refusionstrappen, og der er budgetteret med 10,9 mio. netto kr. 
 

Overgangsydelse Brutto 
(mio.) 

Refusion 
(mio.) 

Netto 
(mio.)  

Netto / 
helårs-
person 

Helårs-
personer 

Overgangsydelse med 22,0 % refusion 14,0 -3,1 10,9 97.300 112 
 
 
 
Sygedagpenge og jobafklaring 
 
Sygedagpenge 
Der er budgetteret med 1.200 helårspersoner.  
Der er endvidere budgetteret med en netto indtægt på 1,1 mio. kr. i regres fra forsikringsselska-
ber.  
 

Budgetforudsætninger, sygedagpenge Brutto 
(mio. kr.) 

Refusion 
(mio. kr.) 

Netto 
(mio. kr.) 

Netto / hel-
årspers. 

Helårs-
pers. 

Forsørgelse (38,3 % refusion) 237,3 -91,8 145,5 122.100 kr. 1.200 

Regresindtægter -2,1 1,0 -1,1   

I alt 237,2 -91,8 145,4  1.200 
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Jobafklaring 
Der er budgetteret med i alt 570 helårspersoner. 
 

Budgetforudsætninger, jobafklaring Brutto 
(mio. kr.) 

Refusion 
(mio. kr.) 

Netto 
(mio. kr.) 

Netto / hel- 
årspers. 

Helårs-
pers. 

Ydelse, omfattet af refusionstrappen (21 % refusion) 87,2 -18,3 68,9 120.800 kr. 570 
   

 
Ressourceforløb 
 
Området vedrører udgifter til borgere som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med 
et ressourceforløb. Der er budgetteret med 515 helårspersoner svarende til 67 mio. netto. Res-
sourceforløbsydelsen er omfattet af refusionstrappen. 
 

Budgetforudsætninger, ressourceforløb Brutto 
(mio. kr.) 

Refusion 
(mio. kr.) 

Netto (mio. 
kr.) 

Netto / hel- 
årspers. 

Helårs-
pers. 

Ydelse, omfattet af refusionstrappen (20 % refusion) 83,7 -16,7 67,0 130.000 kr. 515 

 
 
Fleksjob 
 
Området vedrører udgifter i forbindelse med fleksjob. 
På fleksjobområdet er der særlige regler i forbindelse med den nye refusionsmodel.  
Som på førtidspensionsområdet gælder refusionstrappen kun for fleksjobvisiterede efter den 
1.7. 2014. For fleksjob til personer visiteret inden denne dato, er der således stadigvæk 65% 
statsrefusion. 
Fleksjob til personer visiteret efter 1.7. 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 ud-
gift er størst.  
 
I 2021 forventes en merudgift som følge af tilbagetrækningsreformen på 5 mio. kr., svarende til 
ca. 60 helårspersoner, såfremt alle fleksjobbere fortsætter i jobbet indtil pensionsalderen. Her-
foruden er der generelt en stor tilgang til fleksjobområdet. 
 
Der er budgetteret med: 

Løntilskud til fleks- og skånejob Brutto 
(mio. kr.) 

Refusion / 
tilskud 

(mio. kr.) 
Netto 

(mio. kr.)  
Netto / hel-
årsperson 

Helårs-
personer 

Fleksjob før 2013 (fleksjobreform), 65% refusion 119,9 -77,9 42,0 73.400 kr. 572 

Fleksjob 1.12013 - 1.7.2014, 65% refusion 127,0 -82,5 44,4 70.300 kr. 632 

Fleksjob bevilget  efter 1.7.2014, efter refusionsreform 170,3 -72,2 98,1 111.500 kr. 880 

 - Heraf udgift uden særligt fleksbidrag, 20,2 % ref. 170,3 -34,2 136,1   

 - Særligt fleksbidrag  -38,0 -38,0   

Fleksjob i alt 417,2 -232,7 184,5 86.200 2.084 
 
 
Førtidspensioner, seniorpension og personlige tillæg 
Førtidspensionen udbetales af Udbetaling Danmark og kommunen afregner efterfølgende sin 
andel af udgiften (medfinansiering).  
 
Borgere som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension 
efter gl. ordning.  
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Ordningen omfatter fire pensionstyper: Højeste førtidspension, mellemste førtidspension, forhø-
jet almindelig førtidspension og almindelig førtidspension. Desuden kan førtidspensionister på 
gl. 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 1/1-92 til 31/12-98 finansieres med 50% af kommunen. 
Førtidspensioner tilkendt i perioden 1/1-99 til 31/12-02 finansieres med 65% af kommunen.  

Borgere, som er tilkendt førtidspension fra 1. januar 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 bli-
ver dog sat ned, hvis førtidspensionisten eller pensionistens ægtefælle eller samlever har sup-
plerende indtægter af en vis størrelse. 

Kommunen kan frakende en pension, hvis pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt for-
bedret, 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 1. januar 1999 (med 
50% kommunal medfinansiering) kunnet vælge at overgå til førtidspension efter de nugældende 
regler (fortsat med 50% kommunal medfinansiering). 
 
Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 er ydermere omfattet af de nye refusionsregler, som 
trådte i kraft i 2016. 
Det forventes, at den kommunale medfinansiering efter refusionsreformen vil ligge omkring 
79%, da førtidspension stort set kun tilkendes borgere efter et længere forløb med offentlig for-
sørgelse (sygedagpenge eller kontanthjælp/ressourceforløbsydelse). 
 
Den forventede udgift til førtidspension efter visitation stiger med 22 mio. kr. fra budget 2020 til 
budget 2021 (2021-priser). Stigningen skyldes overvejende effekten af tilbagetrækningsrefor-
men.    
 

Budgetforudsætninger, førtidspension og seniorpension Brutto 
(mio. kr.) 

Statens 
andel  

(mio. kr.) 
Netto  

(mio. kr.) 
Netto/hel- 

årspers. 
Helårs-

pers. 

Ny ordning -Pension efter 1.7.2014,  
ref. trappe, 79% medfinans. 274,7 -57,7 217,0 158.300 1371 

Ny ordning -Pension 2003, 65% medfinansiering  434,2 -152,0 282,2 135.000 2091 
Ny ordning -Pension 2003, 50% medfinansiering  0,6 -0,3 0,3 109.000 3 
Gl- ordning -Pension før 1999, 50% medfinansiering  55,7 -27,9 27,8 82.000 340 
Gl- ordning -Pension fra 1999 til 2002, 65% medfinansiering  82,9 -29,0 53,9 92.600 583 
Mellemkomunale afregninger førtidspension 0,8  0,8   
Førtidspensioner i alt 848,9 -266,9 582,0 132.500 4.388 

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 tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).     
 
 
Seniorpension er en helbredsbetinget forsørgelsesydelse for personer med højst 6 år til folke-
pensionsalderen. Retten til seniorpension er betinget af, at ansøgeren, forud for ansøgningen, 
har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæf-
tigelse samt varigt nedsat arbejdsevne til højest 15 timer om ugen i forhold til seneste job. 
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Budgetforudsætninger, seniorpension Brutto 
(mio. kr.) 

Refusion 
(mio. kr.) 

Netto (mio. 
kr.) 

Netto / hel- 
årspers. 

Helårs-
pers. 

Ydelse, 80,0 % medfinansiering 40,0 -8,0 32,0 158.300 kr. 202 
Seniorpension 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 tabellen i afsnit 1 (kommunens indtægter og udgifter).     
 
 
Seniorpension modtages som udgangspunkt fra tilkendelsen og frem til folkepensionsalderen. 
 
Integrationsindsats 
 
Integrationslovens personkreds er opdelt i 4 målgrupper, som er flygtninge, familiesammenførte 
udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge samt indvandrere. Selvforsør-
gelses- og hjemrejseprogrammet er for nyankomne flygtninge og familiesammenførte, og for 
indvandrere benævnes programmet Introduktionsforløb. På dette område registreres udgifter og 
indtægter vedrørende områdets personkreds. Udgifterne består af forsørgelsesydelse til bor-
gere omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, samt udgifter til danskundervisning 
og beskæftigelsesrettede tilbud for integrationslovens personkreds, dvs. flygtninge og familie-
sammenførte udlændinge til flygtninge, andre familiesammenførte udlændinge, indvandrere 
samt personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. 
 
Der er fortsat et betragteligt fald i udgifter, som følge af reduktion i antal budgetpersoner, fra 
290 i 2019, 200 i 2020 og 150 i 2021, dvs. en reduktion på 140 helårspersoner. Den ned-
skrevne forventning betyder dog 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 over-
skud, 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 
ikke lige så meget som indtægten falder, når der er nedgang i antal kursister. Årsagerne er, dels 
stigende marginalomkstninger ved lavere kursisttal og dels at det, på grund af regler om opsi-
gelsesvarsel m.v. tager tid at justere medarbejdersiden, både på Sprogcenter Randers og i Job-
centerets integrationsafdeling. 
 
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt introduktionsforløb 
Rådighedsloftet til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, herunder danskuddannelse er 
blevet kraftigt reduceret i 2018. Herudover er refusionen for danskuddannelse som led i et intro-
duktionsforløb samt refusionen for udgifter efter danskuddannelsesloven helt afskaffet. Den del-
vise deltagerbetaling for danskuddannelse for denne gruppe er afskafftet pr. 01.07.2020. Det er 
dog fortsat en lovpligtig opgave at tilbyde danskuddannelse til disse målgrupper. 
 
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 familiesam-
menførte 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 i alt, hvis der ikke opnås 
ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for det første år. 
Øvrige borgere samt indvandrere tilbydes modulbaseret danskuddannelse.  
 
Som en del af den styrkede beskæftigelsesindsats er der nu en højere prioritering af virksom-
hedsrettede tilbud f.eks. i form af øget brug af virksomhedspraktik og løntilskud.   
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Tilskud 
Der hjemtages et månedligt grundtilskud fra staten til dækning af kommunens sociale og gene-
relle udgifter til integrationslovens personkreds. Grundtilskuddet ydes de første tre år, uanset 
om udlændingen er blevet selvforsørgende eller forsørges af andre. 
Grundtilskuddet vil i 2021 være på kr. 34.982 pr.helårsperson. 
 
Endeligt kan der hjemtages resultattilskud for personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrej-
seprogrammet, når borgeren opnår ordinær beskæftigelse eller påbegynder en erhvervsuddan-
nelse. 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 (kr.82.807) og et mindre til-
skud i det fjerde og femte år (kr. 55.203).  
Der vil kunne hjemtages et resultattilskud ved bestået danskprøve på kr. 35.331. 
 
Hvert år modtager kommunerne flygtninge, der har fået asyl i Danmark. Kommunerne står for at 
finde bopæl og for at få den enkelte flygtning i gang på arbejdsmarkedet. Med det lave antal 
asylansøgere de senere år ser udviklingen med det lave flygtningetal ikke ud til at ændre sig.   
Den foreløbige kvote for Randers i 2021 er på 7 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 
27.060 kr. for hver udlænding der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven. 
 
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 
Antallet af flygtninge som er blevet visiteret til kommunerne i de senere år ligger lavt i forhold til 
tidligere.Der vil dog fortsat være en vis 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 9,2 mio. netto kr. 
 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. Brutto 
(mio.) 

Refusion 
(mio.) 

Netto 
(mio.)  

Netto / 
helårs-
person 

Helårs-
personer 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse med 22 % 
refusion 10,5 -2,3 8,2 60.100 137 

Løntilskud med 22,0 % refusion 1,0 -0,2 0,8 60.100 13 
Hjælp til dækning af udgifter i forbindelse med 
programmet 0,4 -0,2 0,2   

Selvforsørgelses- og hjemrejesydelse i alt 11,9 -2,7 9,2  150 
 
 
Boligplacering af flygtninge 
Kommunerne har en forpligtelse til at anvise et midlertidigt opholdssted til de flygninge som 
modtages. Dog er flygtninges særlige krav på en permanent bolig bortfaldet den 01.03. 2019. 
Ændringen har kun virkning for de flygtninge som er visiteret efter denne dato. For de flygt-
ninge, som allerede var 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.  
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Integrationsområdet (mio. kr.) Budget 2021  
Udgifter til centerkommunedrift (jobkonsulenter og boligsocialemedarbejdere) 2,0  
Udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (indsats til flygtninge m.v.)  10,7 
Udgifter til introduktionsforløb (dansk til indvandrere) 3,3 
Udgifter til danskuddannelse øvrige kursister 0,5 
Tolkeudgifter 0,8 
Statsrefusion -5,3 
Grundtilskud  -3,9 
Resultattilskud -6,7 
Drift af danskuddannelse (Sprogcenter Randers) 4,9 
Udgifter vedrørende indsats og tilskud i alt 6,3 
  
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.v. (forsørgelse) 9,2 
  
Overførselsudgifter i alt  15,5 
  
Boliger til integration 1,9 
Serviceudgifter i alt 1,9 
  

 
 
Beskæftigelsesindsats - jobcentertilbud 
 
Fra 2021 laves en ny aftaleenhed under beskæftigelsesudvalget som kaldes Beskæftigelsesind-
satser - jobcentertilbud. Her samles den nuværende tilbudsvifte på jobcentret og administratio-
nen af jobcenter inkl. Ydelsescenter. Formålet er i højere grad at samle fagudvalgets budgetter 
under samme udvalg i stedet for at have dem delt mellem beskæftigelsesudvalget og økonomi-
udvalget.  
 
Jobcenter – Administration 
 
Arbejdsmarked administration er opdelt i 3 enheder og består af:  

• Jobcenter 
• Ydelseskontor 
• Borgerservice  

 
Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen på Jobcenter og Ydelseskontor ble-
vet en aftaleenhed, og flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalgets område. Det sam-
lede nettobudget til aftaleenheden er 112,1 mio. kr.  
 
Borgerservice er fortsat en del af bevillingen ”Administration” som hører under økonomiudval-
get. 
 
Jobcentret varetager indsatsen overfor ledige borgere. Indsatsen består f.eks. af virksomheds-
rettede tilbud, samtaler eller opkvalificering. Hertil varetager jobcenteret formidling af arbejds-
kraft til områdets virksomheder, og som et led i den virksomhedsrettede indsats er der fokus på 
opkvalificering af ledige borgere, så de bedre matcher virksomhedernes behov for arbejds-
kraft.    
 
Ydelseskontoret udbetaler og administrerer ydelser til ledige borgere. Det drejer sig f.eks. om 
kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.  
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Jobcenter - Tilbudsviften 
 
Tilbudsviften er et overordnet begreb for alle de tilbud, jobcenteret kan tilbyde de forskellige 
målgrupper af borgere i Randers Kommune. Tilbuddene er valgt ud fra jobcenterets faglige vur-
dering af, hvilke indsatser, der bredt kan hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Dertil er 
der lovkrav, som jobcenteret skal opfylde. 
 
Den samlede økonomiske nettoramme til beskæftigelsestilbud på 93,2 mio. kr. er endnu ikke 
fordelt mellem jobcenterets huse/afdelinger. Fordelingen mellem husene beskrives i særskilt 
sag på beskæftigelsesudvalgsmødet den 10. november 2020. 
 
Tilbudsviften på integrationsområdet er beskrevet under afsnittet ’Integration’. 
 
Området budgetteres forfra hvert år og bygger på en gennemsnitspris gange et forventet antal 
helårspersoner, samt justeringer for lovændringer. 
 
Gennemsnitsprisen er beregnet på hver målgruppe ud fra seneste kendte regnskabsår, 2019 og 
fremskrevet med satsreguleringen fra 2019 til 2021 på 4,35%. 
Antallet af helårspersoner bygger på forventet antal på forsørgelse indenfor de enkelte målgrup-
per i 2021. 
 
Refusionsændringerne på udgifter til beskæftigelsesindsatsen i 2019 (afskaffelse af driftslof-
terne) har betydet, at der kun er statsrefusion på udgifterne til ressourceforløb og jobafklaring. 
På de forsikrede lediges område har staten afsat puljer til målrettede uddannelsestilbud. Der 
fastsættes årligt et maksimum på forbruget på puljerne og staten yder 60% tilskud til udgifterne. 
 
 
Øvrige indsatser og ydelser 
 
Budgettet for området er fordelt nedenfor: 

 Bruttoudgift 
(mio. kr.) 

Nettoudgift 
(mio. kr.) 

Lønudgifter ifm. forsikrede ledige i løntilskud (nettoudgift / pulje) 1,4 1,4 

Lønudgifter ifm. fleks- og skånejob (fleks- og skånejobpulje) 13,9 13,9 

Mikrofleksjob 0,6 0,6 

Serviceudgifter i alt: 15,9 15,9 

Seniorjob (30 helårspersoner) 10,8 6,6 

Skånejob (120 helårspersoner) 3,4 1,7 

Jobrotation 2,7 1,1 

FGU forsørgelsesudgifter (316 helårspersoner, heraf 245 over 18 år) 10,0 10,0 

Hjælpemidler og befordring 2,5 1,4 

Personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister 25,3 13,8 

Øvrige enkeltydelser (sygebehandling, tandpleje, husleje og flytning) 5,2 2,6 

Voksenlærlinge (100% statsrefusion) 6,0 0,0 

Overførselsudgifter i alt 65,9 37,2 

Øvrige beskæftigelsesindsats i alt 75,8 53,1 
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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 kri-
terierne, 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 2021. 
 
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 2021. 
 

Budgetforudsætninger,  
boligydelse og boligsikring 

Brutto  
(mio. kr.) 

Statens andel  
(mio. kr.) 

Netto  
(mio. kr.) 

Netto/hel-
årsperson 

Helårs-
personer 

Boligydelse (25% komm.udg.)  215,1 -159,8 55,3 9.234 5.765 
Boligsikring (50% komm.udg.) 90,6 - 45,3 45,3 6.916 6.402 
I alt 305,7 -205,1 98,6   

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).     
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4. Nøgletal, takster m.m.  
 
Nøgletallene for 2019 for beskæftigelesområdet er indhentet fra Jobindsats.dk. På udgiftssiden 
viser Jobindsats dog ikke udgifterne fordelt på stat og kommune, og tabellerne nedenfor viser 
derfor de samlede offentlige udgifter for 6-byerne.  
 
I tabellen ses udgifterne til forsørgelse per 18-64-årig. Opgørelsen viser, hvor store udgifterne er 
i forhold til arbejdsstyrken og kan give et billede af, hvor meget området belaster den 
kommunale økonomi. Det der er afgørende for udgiften er gennemsnitsprisen per modtager og 
antallet af modtagere.  
 
Randers Kommunes relativt høje udgifter til forsørgelse per 18-64- årig skyldes dog generelt 
ikke højere takster end en andre kommuner, men at kommunens andel af offentligt forsørgede 
er højere end de andre 6-byer.  
 
Randers Kommune er den af 6-byerne, der har den højeste forsørgelsesudgift per borger mel-
lem 18-64 år, på 6 af de 10 forsørgelsesområder i tabellen. Det gælder for udgifterne til uddan-
nelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressour-
ceforløb og førtidspension. Tallene bekræfter således det allerede kendte billede, at Randers 
ligger højt i forhold til antallet af personer på kommunal forsørgelsesydelse, ikke mindst på før-
tidspensionsområdet. 
Det bemærkes dog også, at Randers har relativt færre udgifter til A-dagpenge og meget få for-
sørgelsesudgifter i forbindelse med revalideringsforløb.  
 
 
Samlede kommunale og statslige udgifter til forsørgelse pr. 18-64-årige - regnskab 2019 

Kr. pr. 18-64-årige Aarhus Odense Aalborg Esbjerg Randers København 

Uddannelseshjælp 1.146 1.177 1.217 1.467 1.660 627 

Kontanthjælp 2.526 4.384 3.506 3.397 3.594 3.959 

Revalidering 232 208 207 192 18 144 

Ledighedsydelse 1.107 918 660 1.031 988 298 

A-dagpenge 5.278 5.165 2.701 3.842 4.737 5.798 

Sygedagpenge 2.498 3.194 3.103 3.510 3.704 2.519 

Førtidspension 11.425 12.848 10.089 14.464 14.600 5.309 
Selvforsørgelses- og hjemrejsey-
delse 297 345 370 368 450 182 

Ressourceforløb 869 999 931 688 1.270 1.058 

Jobafklaring 869 1.190 603 756 1.414 463 
Kilde: Jobindsats. Samlede forsørgelsesudgifter (stat og kommuner) / antal borgere 18-64 år (borgernøgletal) 
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4.2 Oversigt over aftaleenheder 
 
Sprogcenter Randers 
Sprogcentret udbyder danskundervisning m.v. til kommunens borgere og nabokommuner. I 
2019 var der en aktivitet på 473 årskursister. Forventningen for 2020 er ved 2. budgetkontrol 
380 årskursister, og i forbindelse med budget 2021 forventes 389 kursister. 
I 2019 var 85 % af kursisterne bosiddende i Randers Kommune og 15 % havde henvisning fra 
andre kommuner. Kursistgruppen har fordelt sig med ca. 50 % selvforsørgende og 50 % som 
modtagere af forsørgelsesydelse.  
 
 

 
      Måned nr. 7 (juli) er tom, da der er sommerferie 
 
 
Ifølge den faktiske efterspørgsel og aktivitet på området, og i henhold til bilag 4 ”status på øko-
nomien integration 2020” vedr. nedjusteringer på integrationsområdet behandlet på byrådsmø-
det 15. juni 2020 (sag 240), er sprogcentrets budget for 2021 fastlagt til 21,5 mio. kr.  
 
I budgettet indgår ikke udgifter til husleje og forbrugsafgifter, idet disse afholdes af Miljø- og 
Teknikudvalget.  
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4.3 Samlet oversigt over antal helårspersoner  
Nedenfor præsenteres en samlet oversigt over det budgetterede antal helårspersoner på over-
førselsindkomst, hvor Randers Kommune helt eller delvist finansierer udgiften. Oversigten inde-
holder således kun antallet af budgetterede personer, hvor Randers Kommune har en udgift til 
forsørgelsen. 
  

Budget og budgetpersoner 2021, 
hvor forsørgelsen helt eller delvis 
finansieres af Randers Kommune 

Brutto 
udgift 

(mio.kr.) 

Netto ud-
gift  (mio. 

kr.) 

Brutto/ 
helårs-
person  

Netto/  
helårs-
person 

Kommunal 
andel af 

bruttoudgift 

Antal hel-
årspers. 

Forberedende grundudd. (over 18 år)   9,1  31.600  245 

Seniorjob, inkl. kompensation 10,8 6,6 360.000 220.000 61,1 % 30 

A-dagpenge, ydelse   385,0 255,3 207.400 137.500 66,3 % 1.857 

A-dagpenge, løntilskud 6,2 4,6 187.900 142.800 76,0 % 33 

Uddannelseshjælp 103,1 77,8 104.100 78.600 75,5 % 990 

Kontanthjælp 227,7 178,3 147.700 115.600 78,3 % 1.542 
Selvforsørgelses og hjemsendelses-
ydelse 11,5 9,0 85.500 60.100 78,0 % 150 

Overgangsydelse 14,0 10,9 124.700 97.300 78,0 % 112 

Ledighedsydelse 62,4 48,5 189,100 146.900 77,7 % 330 

Revalideringsydelse 1,0 0,8 175.000 140.000 80,0 % 6 

Sygedagpenge 237,2 145,4 196.800 122.100 61,7 % 1.200 

Jobafklaring 87,2 68,9 154.900 120.800 79,0 % 570 

Ressourceforløb 83,7 67,0 162.500 130.000 80,0 % 515 

Fleksjob 417,2 184,5 200.200 88.500 44,2 % 2.084 

Førtidspension 848,9 582,0 193.500 132.500 68,6 % 4.388 

Seniorpension 40,0 32,0 198.000 158.300 80,0 % 202 

Budgetpersoner i alt      14.254 
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. 
Over 18-årige under Forberedende Grunduddannelse (FGU) er fra budget 2021 medtaget i oversigten over helårs-
personer. Det bemærkes dog, at der er er yderligere 55 helårspersoner i FGU, der er under 18 år og ikke fremfår af 
tabellen ovenfor. 
 
Nedenfor er udviklingen for overførselsudgifterne for Randers Kommune illustreret grafisk.   
Det fremgår, at det budgetterede antal helårspersoner i budget 2021 er 1.261 højere end i 
regnskab 2019 og 1.456 højere end budget 2020. 
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Som noget nyt er medtaget 
helårspersoner  over 18 år, 
på de forberedende grund-
uddannelser (produktions-
skole/EGU/FGU), der bevir-
ker en kommunal  medfi-
nansieret forsørgelses-
ydelse. Årssagen er, at skole-
ydelsen for over 18-årige 
substituerer anden kommunal 
forsørgelseydelse (oftest 



Forsikrede ledige 

1. Beskrivelse af området 
 
Bevillingsområdet ”Forsikrede ledige” vil fra budget 2021 komme under bevillingsområdet ”Be-
skæftigelse, integration og ydelser”, og til det vedtagne budget vil budgetbemærkningerne blive 
tilpasset. 
 
Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budget-
beløbene for 2021: 
 
Mio. kr. 2021-priser Udgift Indtægt Netto 

Forsikrede ledige 269,0 -5,4 263,6 
Uden for servicerammen 269,0 -5,4 263,6 

Dagpenge 255,3 0,0 255,3 
Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 13,8 -5,4 8,4 

 
Servicerammen 
Denne bevilling indeholder ikke udgifter under servicerammen. 
 
Udenfor servicerammen 
Bevillingsområdet omfatter nettoudgifter til forsikrede ledige, som frem til og med 2020 var om-
fattet af beskæftigelsestilskuddet.  
 
Dog er udgifterne til hjælpemidler og befordring til forsikrede ledige på i alt netto 0,4 mio. kr. fra 
2021 budgetlagt på bevilling ”Beskæftigelse, integration og ydelser” sammen med de øvrige 
målgrupper. 
 
Der forventes udgifter til området på i alt 263,6 mio. kr. i 2021. 
 
 
1.1. Dagpenge til forsikrede ledige 
Det afsatte budgetbeløb omhandler udgifter til forsørgelse til arbejdsløshedsdagpenge til forsik-
rede ledige. Der er tale om kommunal medfinansiering, da det er A-kasserne, der står for udbe-
taling.  
 
1.2. Beskæftigelsesindsats 
Området vedrører driftsudgifter til de aktive tilbud til forsikrede ledige, der tidligere var omfattet 
af beskæftigelsestilskuddet. Det drejer sig om løntilskud og personlig assistance.  
Udgifter til uddannelsesaftaler (voksenlærlinge), jobrotation, hjælpemidler, befordring og til vej-
ledning og opkvalificering for de forsikrede ledige, hører under bevillingsområde ”Beskæftigelse, 
integration og ydelser”.   
 
 
2. Budgetmål i 2021 
 
En beskrivelse af målsætningerne på det samlede beskæftigelsesområde findes under bevil-
lingsområde ”Beskæftigelse, integration og ydelser”. 
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3. Tal og forudsætninger 
 
3.1 Hovedtal på driften 
 
Nedenstående tabel viser budgettet fra 2021 til 2024 (i 2021-priser).  
 
Mio. kr. 2021-priser 

Budget 2021-24 
2021 2022 2023 2024 

Forsikrede ledige 263,6 237,2 226,1 217,3 
Uden for servicerammen 263,6 237,2 226,1 217,3 

Dagpenge 255,3 228,9 217,9 209,3 
Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 8,4 8,3 8,2 8,0 

.   
 
Kommunerne er hidtil blevet kompenseret for udgifterne til forsikrede ledige ved en særlig ord-
ning kaldet beskæftigelsestilskuddet, og Randers Kommune har gennem en årrække haft over-
skud på ordningen.  
 
Beskæftigelsestilskuddet er med udligningsreformen blevet afskaffet fra 2021, og kompensatio-
nen for udgifter til forsikrede ledige vil fremadrettet indgå i de budgetgaranterede indkomstover-
førsler på samme måde som eksempletvis udgifterne til kontanthjælp. 
 
 
3.2 Budgetforudsætninger 
 
En stigende ledighed som følge af COVID-19 indebærer stigende udgifter til forsikrede ledige. 
 
Den konkrete budgetlægning for Randers Kommune tager afsæt i en forventning om 1.890 fuld-
tidsledige dagpengemodtagere i 2021.  
 
Skønnet for antallet af helårspersoner tager afsæt i forventningerne på landsplan og Randers 
Kommunes forventede andel af forsikrede ledige. Fordelingen mellem passiv forsørgelse og 
løntilskud bygger på erfaringer fra tidligere år.  
 
Budgetforudsætningerne for udgifterne omfattet af refusionstrappen er: 
 

Forsørgelsesydelser og løntilskud 
Brutto Statens 

andel  Netto  
Netto / hel-
årsperson  

Helårs-
personer  (Stat og 

kommune) 
(mio. kr.) 

(mio. kr.) (mio. kr.) 

A-dagpenge, forsørgelse, forventet med-
finansiering 66,3% 385,0 -129,8 255,3 137.466 kr. 1.857 

Løntilskud, private, forventet refusion 
27,0% 2,2 -0,6 1,6 109.867 kr. 15 

Løntilskud, offentlige, forventet refusion 
25,5% 4,0 -1,0 3,0 164.667 kr. 18 

Forsørgelse og løntilskud i alt: 391,2 -131,4 259,9   1.890 
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Øvrige områder, ikke omfattet af refusionstrappen: 
 
Øvrige områder tidligere under 
beskæftigelsestilskuddet 

Brutto  Netto 
(mio. kr.)   (mio. kr.)  

Personlig assistance, 50% refusion 7,5 3,8 

Øvrige områder i alt: 7,5 3,8 
 
 
 
4. Nøgletal, takster m.m.  
 
Beskæftigelsesudvalgets område er samlet beskrevet under bevillingsområde ”Beskæftigelse, 
integration og ydelser”. 
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