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Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv  
Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv varetager 
den umiddelbare forvaltning af kommunens op-
gaver vedrørende beskæftigelses- og erhvervs-
indsatsen, herunder:  
 
Integration 

 Beboelse (Boligplacering af flygtninge og fa-
miliesammenførte m.v.) 

 Integrationsprogram og introduktionsforløb 

 Repatriering 
 
De kontante ydelser 

 Forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere)  

 Kontanthjælp, uddannelseshjælp (dvs. unge 
under 30 år) og integrationsydelse 

 Dagpenge ved sygdom 

 Ressource1- og jobafklaringsforløb og revali-
dering2 

 Fleksjob og ledighedsydelsesmodtagere 

 Integrationsindsatsen 
 
Kommunens redskaber til at fastholde personer 
på arbejdsmarkedet og bringe personer nærmere 
arbejdsmarkedet i form af: 

 
Beskæftigelsesindsatsen – kommunens redska-
ber 

 Aktive tilbud til blandt andet a-
dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodta-
gere, modtagere af sygedagpenge m.fl. 

 Ansættelse med løntilskud, mentorordninger, 
praktik, fleksjob, og revalidering.  

 Personer under 18 år, der har behov for en 
uddannelses- og beskæftigelsesfremmende 
indsats 

 Forberedende grunduddannelse (FGU)  

 Koordinering af kommunens indsats via en 
etableret Ungeafdeling (Særligt udsatte unge 
under 18 år) 

 Uddannelses- og erhvervsvejledning 

                                                 
1 Ressourceforløb skal sikre, at borgeren, som er i risiko for at 

komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at 
forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en 
uddannelse. 
2 Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på 

arbejdsmarkedet for borgere, som ikke længere kan varetage et job 
af fysiske, psykiske eller sociale årsager. 

 

 Driften af jobcentret i kommunen 

 Gennemførelse af kommunens erhvervspoli-
tik. 

 
Erhverv 

 Tilskud til Erhvervshus Hovedstaden 

 Iværksætterrådgivning 
 

 
Førtidspension og boligstøtte 

 Førtidspensioner (gamle og nye ordninger) 

 Boligstøtte (boligydelse samt boligsikring) 

 Sociale formål (efterlevelseshjælp) 
 
Byrådets arbejdsprogram og FN’s verdensmål 
Budgettet afspejler de politiske initiativer, der 
igangsættes jf. Byrådets arbejdsprogram. Imple-
menteringen af arbejdsprogrammets indsatsom-
råder afrapporteres politisk. I afrapporteringen 
tages der konkret stilling til økonomien og de 
budgetmæssige konsekvenser, der er knyttet til 
de enkelte initiativer. Arbejdsprogrammets initia-
tiver bidrager – ligesom det løbende arbejde i 
udvalget – til opfyldelsen af FN’s verdensmål.  
 
Lovgrundlag 
Indsatsen på Udvalg for Beskæftigelse og Er-
hvervs område har hjemmel i gældende lovgiv-
ning: 

 Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) 

 Lov om sygedagpenge 

 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Lov om forenklet beskæftigelsesindsats 

 Lov om ansvaret for og styringen af den akti-
ve beskæftigelsesindsats 

 Lov om kommunernes finansiering af visse 
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, 
Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskas-
serne (Refusionsreformen) 

 Lov om forberedende grunduddannelse 

 Lov om vejledning om uddannelse og erhverv 
samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 

 Lov om erhvervsfremme 

 Pensionsloven (Bekendtgørelse om social 
pension) 

 Bekendtgørelse om individuel boligstøtte 

 Integrationsloven 

 Lov om danskuddannelse til voksne udlæn-
dinge m.fl.  
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Beskæftigelse 
Borgere i den erhvervsdygtige alder, som modta-
ger offentlig forsørgelse er personer, som har 
været ude for ændringer i form af ledighed, syg-
dom eller sociale forhold, eller personer, der har 
medfødte diagnoser, som bevirker, at de ikke kan 
skaffe det nødvendige til egen eller familiens 
forsørgelse, og hvor forsørgelsen ikke kan dækkes 
af andre ydelser, herunder: 
 

 Ledige (både forsikrede og ikke-forsikrede) 

 Sygemeldte og fleksjob-berettigede 

 Personer med nedsat arbejdsevne. 
 
For at sikre rammerne for en tryg og økonomisk 
holdbar hverdag for alle borgere i kommunen 
arbejder udvalget for at fordele de ressourcer, 
der er til rådighed på den bedst mulige måde. 
Muligheden for økonomisk selvforsørgelse gen-
nem beskæftigelse er centralt i udvalgets arbejde. 
Udvalget har derfor fokus på, at der er beskæfti-
gelse til alle, der har mulighed for at arbejde. 
Dette indebærer bl.a. fokus på en høj beskæfti-
gelsesfrekvens, korte og få velhåndterede ledig-
hedsforløb, samt et godt samarbejde med er-
hvervslivet i kommunen.   
 
Lovgivningen omkring beskæftigelsesindsatsen 
stiller desuden krav om registrering, kontakt, 
aktivering og dokumentation af sagsbehandlin-
gen.  
Indsats og omfang kan løbende følges på Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR’s 
hjemmeside: www.jobindsats.dk 
 
Målsætningerne på beskæftigelsesområdet er 
ambitiøse og kræver en effektiv og god indsats 
for alle målgrupper. 
  
Erhverv  
Udvalget er ansvarligt for gennemførelse af 
kommunens erhvervspolitik, herunder fastholdel-
se og udvikling af eksisterende virksomheder, 
understøtte etablering af nye iværksættere og 
tiltrækning af virksomheder 
 
Visionen er, at Furesø fortsat er en af Region Ho-
vedstadens mest erhvervsvenlige kommuner. 
 

Derfor er der i budget 2020 afsat nye midler til en 
videreudvikling af erhvervspolitikken, jf. neden-
for. 
 
Erhvervspolitik 
I tæt dialog med erhvervslivet, erhvervsforenin-
gerne og regionale samarbejdspartnere vil kom-
munen udvikle Furesø til at være endnu mere 
attraktiv for erhvervslivet. Målsætningen er bl.a.:  
 

 Et lokalt erhvervsliv, der efterspørger såvel 
højtuddannet som ufaglært arbejdskraft 

 Grøn omstilling  

 Furesø som en del af en større sammenhæng 
i forhold til Erhvervshuset, Copenhagen Ca-
pacity m.v. 

 Uddannelse og job til alle unge, herunder 
erhvervspraktik i folkeskolerne og afdækning 
af mulighederne for et lokalt ungdomsud-
dannelsestilbud 

 Jobskabelse og fastholdelse af beskæftigelsen 

 Attraktive erhvervsområder og rammevilkår 

 Erhvervsservice version 2.0 – klyngedannelse 
– netværksaktiviteter 

 Furesø Kommunes særlige sociale virksom-
hed udnævnes hvert år  

 Fremme af erhvervsområdet Sydlejren på 
Flyvestation Værløse 

 Styrkelse af indkøb og udbud i et lokalt per-
spektiv 

 
Budgetvedtagelsen 
Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet en toårig 
budgetaftale for 2019-2020. Rammerne for bud-
get 2020 er fastlagt i budgetaftalen, og i budget 
2020 fortsættes udmøntningen af aftalen. Inve-
steringerne i arbejdet med at reducere langtids-
ledigheden, og bringe ledige kvinder med ikke-
vestlig baggrund tættere på arbejdsmarkedet og 
øge trygheden i kommunen gennem en aktiv 
gadeplansindsats og beskæftigelsesprojekter 
fortsætte i 2020. 
 
Med budget 2020 implementeres en ny ressour-
cetildelingsmodel for bemandingen af Jobcente-
rets myndighedsopgaver (ØU). Modellen giver 
initialt en besparelse på 1,4 mio. kr., da der ned-
lægges 3 (vakante)stillinger, som følge af de se-

http://www.jobindsats.dk/
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neste års stigende beskæftigelse og de heraf føl-
gende faldende sagsmængder i Jobcenteret. 
 
Ressourcetildelingsmodellen indebærer en lø-
bende stillingtagen til udviklingen i antallet af 
modtagere og det administrative ressourcetræk 
(myndighedsopgaver) forbundet hermed. Vurde-
ringen foretages i forbindelse med budgetopfølg-
ningerne.    
 
Konkret således at udsving i det samlede antal af 
modtagere svarende til +/- 1 årsværk for jobklare 
og uddannelsesparate borgere, og udsving +/- 0,5 
årsværk for mere udfordrede borgere - aktivi-
tetsparate ledige, sygedagpengemodtagere, job-
afklarings- og ressourceforløb samt ledigheds-
ydelse – tilpasses ressourcerne.  
 
De samlede korrektioner af budget for Udvalg for 
Beskæftigelse- og Erhverv skal ses i Tabel UBE 1. 
 
Tabel UBE 1: Budgetændringer 2020-23 

I 2020-p/l; I 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 

Budgetforslag - UBE     

UBE 1: Konsekvens Regn-
skab 2018 

-2.276 -2.276 -2.276 -2.276 

UBE2 /ØU: Ressourcetil-
delingsmodel for myndig-
hedsopgaver i jobcenter* 

-1.425 -1.425 -1.425 -1.425 

UBE 3: Hjemtagelse af 
opgaver på sygedagpen-
geområdet  

-305 -305 -305 -305 

UBE 4: Tilpasning af job-
centerindsatsen - aftale 
om en forenklet beskæf-
tigelsesindsats 
(A-kasse forsøg)  

-475 -475 -475 -475 

UBE 5: Fleksjobgaranti i 
samarbejde med er-
hvervslivet  

-375 -750 -750 -750 

UBE 6: Reduceret pris-
fremskrivning  

-100 -100 -100 -100 

Budgetkorrektioner - 
UBE 

8.752 9.594 10.187 8.856 

I alt 5.221 5.688 6.281 4.950 

*Indgår ikke i sammentælling, da besparelse sker på ØU-budget 
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Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv, budget 2020-2023 
I 2020 er de forudsatte udgifter på 482,2 mio. kr. og indtægter på 98,9 m io. kr. på Udvalg for Beskæftigelse og 
Erhvervs område. Samlet set er der udgifter på 383,3 mio. kr. (netto), jf. Tabel UBE.2 
Dette dækker over udgifter på udvalgets fem aktivitetsområder: 

 

 Integration 

 Kontante ydelser 

 Arbejdsmarkedsordninger/Beskæftigelsesindsats  

 Erhverv 

 Førtidspension og boligstøtte 
 
Aktivitetsområdet kontante ydelser indeholder udgifter til sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, for-
sikrede ledige, revalidering, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse. 
 
 
Tabel UBE 2: Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv - Budget 2020-2023 – drift og statsrefusion. 

Alle tal er i 2020-prisniveau; I 1.000 kr. 
Korr. 

Budget 
2019 

Budget 2020 Budgetoverslagsår 

Aktivitetsområde  Netto Udgifter Indtægter Netto 2021 2022 2023 

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv 373.079 482.222 -98.899 383.323 390.602 392.283 390.952 

Integration 5.701 24.399 -12.772 11.627 11.627 11.621 11.621 

Kontante ydelser: 189.102 255.899 -68.125 187.774 187.399 187.399 186.499 

Sygedagpenge 34.625 57.525 -22.700 34.825 34.825 34.825 34.825 

Kontant- og udd.hjælp 37.593 46.187 -10.335 35.852 35.852 35.852 35.292 

Forsikrede ledige 51.652 51.510 0 51.510 51.510 51.510 51.260 

Revalidering 737 980 -200 780 780 780 780 

Fleksjob 32.109 59.190 -26.200 32.990 32.990 32.990 32.950 

Ressourceforløb 8.269 10.300 -2.100 8.200 8.200 8.200 8.200 

Jobafklaringsforløb 13.133 16.500 -3.840 12.660 12.660 12.660 12.660 

Ledighedsydelse 10.930 13.674 -2.750 10.924 10.549 10.549 10.499 

Arbejdsmarkedsordninger 42.238 53.884 -6.779 47.105 52.947 53.051 51.609 

Erhverv 1.877 1.901   1.901 1.901 1.901 1.901 

Førtidspension og boligstøtte 134.160 146.139 -11.223 134.917 136.728 138.311 139.322 

 - heraf udgør STATSREFUSION -84.197 - -81.520 -81.520 -81.520 -81.520 -81.520 

 
Kilde: Opus FIB045 datatræk pr. 26.11.2019. 
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Figur UBE.1: Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv – fordeling af Budget 2020 i procent (netto)(i 2020-p/l) 
 

 
 
Kilde: Opus FIB045 datatræk pr. 26.11.2019. 
 

 
ANLÆG  
I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. Der er ikke vedtaget anlægsudgifter i 2020, men 
der er indlagt midler til attraktive erhvervsområder i overslagsårene. En mere detaljeret beskrivelse af anlægs-
projekter findes i anlægsoversigten under faneblad vedrørende anlæg.   
 
Tabel UBE 3. Oversigt Udvalg for beskæftigelse- og Erhvervs anlægsbudget 2020-2023 

Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i 
hele 1.000 kr. 

  
Budgetoverslagsår 

 2020 2021 2022 2023 

  ---- Netto ----- 

Projekter  U 0 300 300 300 

Attraktive erhvervsområder U 0 300 300 300 
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Aktivitetsområde – Integration 24.399 
 -12.772 
 
 
Tabel UBE 4: Integrationsområdet 

Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau i hele 1.000 kr. 

Kor.  
Budget 

2019 Budget 2020 

 
Budgetoverslagsår 

2021 2022 2023 

Funktion Aktivitetsområde  Netto Udgifter Indtægter Netto ----- Netto ----- 

DRIFT 5.849 24.399 12.772 11.627 11.627 11.621 11.621 

Integration        
00.25.11 Beboelse til flygtninge -800 250 -1.232 -982 -982 -982 -982 
05.46.60 Introduktionsprogram m.v. 703 15.079 -9.073 6.006 6.006 6.001 6.001 
05.46.61 Kontanthjælp udlændinge 6.000 8.570 -1.915 6.655 6.655 6.655 6.655 
05.46.65 Repatriering -53 500 -553 -53 -53 -53 -53 

heraf statsrefusion (Dranst 2) -6.053 - -4.713 -4.713 -4.713 -4.713 -4.713 

 
 
 
Tabel UBE 4A: Budgetforudsætninger til grund for budget 2020-2023 

  
2020 
Antal 

2020 helårsper-
soner på grund-

tilskud 

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - voksne pr. 1. oktober 2019 (sta-
tus)*  

133 

Kvote flygtninge for 2020* 8 4 

Ny tilgang familiesammenførte til flygtninge  10 5 

Ny tilgang familiesammenførte til andre - voksne 10 5 

Ophør af integrationsprogram (grundtilskud) i 2020 -28 -14 

Helårspersoner Grundtilskud – Helårspersoner (flygtninge og familiesammenførte) 
 

69 

Integrationsydelse flygtninge og familiesammenførte til flygtninge - helårspersoner   40 

Integrationsydelse til andre – helårspersoner   32 

Løntilskud – helårspersoner   10 

KKR Hovedstaden udmeldte kommunekvoter for 2020 i april 2019.  Furesø Kommunes kvote udgør 8 for nye flygtninge, ud af et Landstal på 600. 
*Det Nationale Integrationsbarometer 13. november 2019. 

 
 

00.25.11 Beboelse - udgifter til boligplacering m.v. 250 
 -1.232 
  

001 Bolig til integration af flygtninge 50 

 Der blev i 2016indgået en aftale med Furesø boligselskab om ombygning af store lejligheder 
til deleboliger (bofællesskaber) og Jf. aftalen fra 13. maj 2016 skal Furesø Kommune finansie-
re ombygningen.   
 
Der er ikke længere brug for de 5 fem lejligheder, som nu bliver reetableret i takt med, at de 
ikke længere skal anvendes til deleboliger. 

 

   

002 Bolig til midlertidig boligplacering af flygtninge (Privat indkvartering) 200 
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Kommunen overtager ansvaret for alle flygtninge fra ankomstdagen. I det omfang det ikke er 
muligt at skaffe en varig bolig til en flygtning ved ankomst, har kommunen udgifter til husleje, 
el, vand og varme i midlertidige boliger. 
 
Det forudsættes i budgettet, at 2 flygtninge (helårspersoner) er indplaceret i midlertidige 
boliger hos private i 2019 og i overslagsårene. 
 
Der forudsættes en gennemsnitlig månedlig husleje på 6.500 kr. Hertil kommer forbrugsud-
gifter på 1.500 kr. (ca. 100.000 kr. årligt pr. bolig). 
 
Afledte driftsudgifter til boliger som Furesø Kommune ejer eller lejer som ordinære lejemål til 
midlertidig indkvartering er budgetlagt under UNMG. 

 
 

   

092-
093 

Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge og andre udlændige -1.232 

 Herunder registreres huslejeindtægter som hidrører fra egenbetaling for midlertidig boligpla-
cering fra flygtninge samt fra andre udlændinge (familiesammenførte). 
 
Det forudsættes 45 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering i 2020. Flygtninge og 
familiesammenførte, må max, betale 2.236 kr. om måneden (2019 prisniveau) i husleje m.v. 

 

 

5.46.4 

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller Introduktionsprogram og Introduktionsfor-
løb m.v. 

15.079 
-9.073 

 
Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introdukti-
onsforløbet for udlændinge, omfattet af integrationsloven. På funktionen registreres ligeledes udgifter til 
danskundervisning for personer, der er omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes, hvis udlændinge, der tilbydes et integrati-
onsprogram består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær 
beskæftigelse. 
 
Furesø Kommune har sin egen Sprogskole ”Sprogcenter Furesø”, som drives som en nettostyret driftsenhed.  
 
På danskuddannelsesområdet har indførelse af depositum, klippekort samt deltagerbetaling ført til en aktivi-
tetsnedgang på ca. 33 pct.. Og dermed mindre indtægt for Sprogcenter Furesø. Nedgangen opvejes delvist af 
indtægtsdækket virksomhed, hvor indtægter fra FVU undervisningen udgør størstedelen. 
  
Sprogcenter Furesø – nettostyret enhed 2.765 
 -2.765 
Sprogcentret er en kommunal institution under Jobcenter Furesø. Sprogcentret er aktivitetsbudgetteret, 
hvilket vil sige, at sprogcentret kan afholde udgifter mod tilsvarende indtægter. 
 
Sprogcenter Furesø underviser i dansk i henhold til Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. 
Sprogcentret er godkendt som prøveafholdende udbyder og afholder Prøve i Dansk 1, 2 og 3 jf. prøvebe-
kendtgørelse for de pågældende prøver samt medborgerskabsprøve og indfødsretsprøve af 2015 jf. be-
kendtgørelse herfor. 
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Sprogcentret kan mod afregning afholde særligt tilrettelagte forløb. 
 
Danskuddannelse for kursister bosat i Furesø Kommune afregnes internt mellem Sprogcentret og de autori-
serede funktioner og grupperinger på baggrund af modultakster pr. ½-modul. Starttaksten udgør fra 1. januar 
2020 30 % af modultaksten og sluttaksten udgør 70 %. Afregningen sker til gruppering 001-013. For kontant-
hjælpsmodtagere og forsikrede ledige sker afregningen i forhold til funktion 05.68.90 under Udvalg for Be-
skæftigelse og Erhverv.  
 
Modultaksterne er beregnet på baggrund af de faktiske udgifter på Sprogcentret.  
 
Sprogcentret udbyder også danskundervisning til kursister fra andre kommuner. Der afregnes med de over-
for nævnte takster. 
 
Sprogcenter Furesø har pr. 01.01.18 indgået driftsaftale med HF&VUC Nordsjælland om udbud af Forbere-
dende Voksenundervisning(FVU). 
 
FVU er 100 pct. statsrefunderet for kursister, der ligger inden for målgruppen og selv henvender sig til sprog-
centret. Udgifter til FVU vedr. kursister, der henvises af et jobcenter, afregnes mellem HF&VUC Nordsjælland 
og det pågældende jobcenter, hvorefter sprogcentret kompenseres 100 pct.  
 
Sprogcenter Furesø ligger på Hvedemarken 3-5. Udgifter til husleje, rengøring, el, vand og varme afholdes 
under Udvalg for natur, miljø og grøn omstillings ramme. Udgifter hertil er indregnet i de beregnede modul-
takster.  
 
Nedenstående budget svarer til budgettet efter forventet aktivitet i 2020.  
 
Tabel UBE 4B: Budgetteret aktivitet i Sprogcenter Furesø 2020 

prognose 2019  10 11 12 13 05.68.90 Furesø Andre I alt 

 (halvmoduler) I1 I2 I3 (S) D+S3 A+A1 I alt kommuner 
 

DU1 mo1-mo6 10 30 17 - -  57 - 57 

DU2 mo1-mo6 32 75 319 - 26 452 80 532 

DU3 mo1-mo6 - 20 110 7  - 137 26 163 

Halvmoduler i alt        42        125         446         7           26         646             106  752 
 

Note: Prognose for 2020 af maj 2019.  
  

 Personale 7.663 

 Lønudgifter til ledelse, lærerløn, undervisningshonorarer, administrativt personale, egne 
vikarer samt tolkeudgifter. 

 

   

  Anden indtægtsdækket virksomhed -250 

 Indtægter fra afholdte indfødsrets- og medborgerskabsprøver, selvbetalere m.v.  

   

 Intern afregning Furesø 835 

 Bidrag til udgifter til husleje, el vand varme og overhead.   

   

 Indtægter fra modulafregning (Furesø Kommunens brug af Sprogcenter) -6.400 

 Budgetteret indtægten for moduler på ordinær danskuddannelse afregnes med en start- og 
en sluttakst (pr. ½-modul).  
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 Betaling fra andre myndigheder (Andre kommuner brug af Sprogcenter Furesø) -1.015 

 Budgetteret indtægt for moduler på ordinær danskuddannelse afregnes med en start- og 
en sluttakst (pr. ½-modul). 

 

   

 Indtægter fra FVU -1.500 

 Der forventes en stigning i antallet af kursister på FVU pga. deltagergebyr for selvforsørgere 
på Danskuddannelse. Der er budgetteret med ca. 15,5 årskursist. 

 

   

 Driftsramme – Sprogcenter Furesø 666 

 Driftsudgifter til uddannelse, kontorhold, inventar, IT og telefoni.  

   
Budget til iværksatte aktiviteter indenfor integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 9.630 
 -6.308 
 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktions-
forløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. 
 
På funktionen registreres ligeledes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskud-
dannelse til voksne udlændinge m.fl. 
 
På funktionen registreres endvidere de resultattilskud, som ydes hvis udlændinge, der tilbydes et integrati-
onsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær 
beskæftigelse. 

   

001-
009 

Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere og selvforsøgende ifølge integrationslovens § 23 
og 24 

2.534 

 Her registreres udgifter til tilbud til flygtninge og familiesammenførte udlændinge efter 
integrationslovens § 23 og 24. Det vedrører flygtninge og familiesammenførte udlændinge 
på kontanthjælp, integrationsydelse eller selvforsøgende. 

 

   

010 Udgifter til danskuddannelse som del i et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge 
integrationslovens § 21 

655 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til flygtninge og 
familiesammenførte udlændinge, på kontanthjælp eller integrationsydelse samt deltagere i 
et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter til danskuddannelse, der som led i 
integrationsprogrammet har en varighed på op til 5 år, jf. integrationsloven § 16, stk. 6. 

 

   

011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller 
integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 21 

1.408 

 Her registreres udgifter til danskuddannelse efter integrationslovens § 21 til selvforsørgen-
de flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der ikke modtager kontanthjælp eller 
integrationsydelse, og som deltager i et integrationsprogram. Dette omfatter også udgifter 
til danskuddannelse, der som led i integrationsprogrammet har en varighed på op til 5 år, jf. 
integrationsloven § 16, stk. 6. 

 

   

012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslo-
vens § 24 d 

 

 Her registreres udgifter til ordinær danskuddannelse til indvandrere, som deltager i et 5.318 
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introduktionsforløb efter integrationslovens § 24 dvs. udenlandske arbejdstagere, medføl-
gende ægtefæller, internationale studerende og au pairs mv.  

   

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voks-
ne udlændinge m.fl. 

155 

 Her registres udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister med ret til danskuddannelse 
efter danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er om-
fattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres eksempelvis udgifter til danskuddannelse for 
grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a, stk. 1, og udlændinge, der har fået for-
længet deres ret til ordinær danskuddannelse pga. sygdom eller barsel mv. jf. danskuddan-
nelseslovens § 2 e stk. 3 samt § 2 f stk. 3. 

 

   

014 Tolkeudgifter 395 

 Her registreres tolkeudgifter i forbindelse med den generelle vejledningsforpligtelse vedrø-
rende personer omfattet af integrationsloven.  
Udgifter til tolkebistand, der er et nødvendigt led i en i øvrigt refusionsberettigende foran-
staltning konteres derimod sammen med den pågældende foranstaltning.  

 

   

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 
integrationsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven 

-2.349 

 Her registreres grundtilskud til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for 
udlændinge omfattet af integrationslovens § 16, jf. integrationslovens § 45, stk. 3.  
 
Grundtilskuddet udgør 2.802 kr. pr. måned (2019-niveau). 
 
Det forudsættes, at kommunen modtager grundtilskud for 69 helårspersoner (flygtninge og 
familiesammenførte) i 2020. 

 

   

100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder kompetencegivende uddan-
nelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 2 

-406 

 Det er budgetlagt med, at 5 personer påbegynder kompetencegivende uddannelse og fast-
holder uddannelsen i 6 mdr. i 2020. 
 
Resultattilskuddet for påbegyndt kompetencegivende uddannelse inden for 3 år udgør 
79.591 kr. (2019-niveau).  

 

   

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, 
stk. 8, nr. 3 og 4 

-416 

 Det er budgetlagt med, at 12 personer består prøve i dansk i 2020 og dermed udløser et 
resultattilskud. 
 
Resultattilskuddet for bestået danskuddannelse udgør 33.595 kr. (2019-niveau). 

  

   

102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge 
integrationslovens § 45 stk. 8, nr.1 

-406 

 Det er budgetlagt med, at 5 personer kommer i ordinær beskæftigelse og fastholder be-
skæftigelsen i 6 mdr. 
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Resultattilskuddet for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse udgør 
79.591 kr. (2019-niveau).  

   

104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddannel-
se ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 2  

-216 

 Det er budgetlagt med, at 1 personer påbegynder kompetencegivende uddannelse i 2019. 
 
Resultattilskuddet for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder kompetencegivende uddan-
nelse udgør 53.060 kr. (2019-niveau). 

 

   

105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge inte-
grationslovens § 45, stk. 8 nr. 1  

-216 

 Det er budgetlagt med, at 1 personer kommer i ordinær beskæftigelse og fastholder be-
skæftigelsen i 6 mdr. Endvidere kommer resultattilskud for IGU forløb, der er budgetlagt 
ovenfor. 
 
Resultattilskuddet for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse udgør 
53.060 kr. (2019-niveau). 

 

   

000 Løn til personer i kommunale IGU forløb 500 

 Budget til integrationsgrunduddannelse (IGU-forløb) i kommunen.  
 
Resultattilskud vedrørende borgere i IGU-forløb, er budgetlagt ovenfor under 054660 grup-
pering 102. 

 

   

Budget til andre aktiviteter i forhold til udlændinge m.v.  

   

080 Intern afregning med Sprogcenter Furesø -835 

 Intern afregning med Sprogcenter Furesø for rengøring, energi og vand, som er budgetlagt 
under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling samt overhead.  

 

   

000 Budget til modtagelse af flygtninge og opsøgende virksomhedsindsats  

 Lønudgifter til modtagelse af flygtninge og opsøgende virksomhedsindsats samt øvrige ud-
gifter til modtagelse  

2.184
  

   

2 Statsrefusion -2.298 

   

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 -2.298 

 50 pct. statsrefusion af udgifter til integrationsprogrammer, indenfor et maksimalt udgifts-
loft på 36.774 kr. pr. helårsperson (i 2019-niveau).  

 

   

   

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, 
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. 

8.570 
-1.915 

  
  

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og fa-
miliesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven og afløb af kontanthjælp til udlændinge omfat-
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tet af integrationsprogrammet efter integrationsloven.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter til integrationsydelse både til udlændinge omfattet af integrati-
onsprogrammet og til andre personer, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet samt løntilskud til 
personer, der er omfattet af integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. 
 
Fra 2016 er refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsat på baggrund af antallet af uger på offentlig 
forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 
27-5 og 20 pct. fra uge 53. 

   

002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgagsydelse til udlændinge omfattet af 
selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet 

4.788 

 Udgifter til integrationsydelse til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, jf. kapitel 
5 i integrationsloven. Der forventes ca. 40 helårspersoner i 2020 med en gennemsnitlig 
udgift på ca. 95.000 kr. 

 

   

003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre 2.052 
 

 
Her registreres udgifter til integrationsydelse til personer, som ikke er omfattet af integra-
tionsprogrammet efter integrationsloven, jf. § 22 i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Der budgetteres med 32 helårspersoner i 2020 med en gennemsnitlig udgift på ca. 95.000 
kr. 

 

   

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 400 

 Her registreres statsrefusion af udgifter til hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge med 
50 pct. refusion. 

 

   

011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 1.330 

 Her registreres udgifter til løntilskud efter integrationslovens § 23 c vedrørende perioden 
efter 1. januar 2016.  
 
Der budgetteres med 10 helårspersoner i 2020 med en gennemsnitlig udgift på ca. 133.000 
kr. 

 

   

2 Statsrefusion -1.915 

   

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge -200 

   

012-
015 

Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgagsydelse til udlændinge 
omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet 

-790 

 Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsør-
gelse. Statsrefusionen udløses således: 

0 – 4 uger   80 pct. statsrefusion 
5 – 2 6 uger 40 pct. statsrefusion 

27 – 5 2 uger 30 pct. statsrefusion 
Over 52 uger 20 pct. statsrefusion 

Det forudsættes, at 40 helårspersoner modtager integrationsydelse ”til Flygtninge og fami-
liesammenførte til flygtninge” og at den gennemsnitlige refusionsprocent udgør ca. 21 pct. 
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016-
019 

Refusion selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgagsydelse til andre -646 

 Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsør-
gelse. Statsrefusionen udløses således: 

0 – 4 uger   80 pct. statsrefusion 
5 – 2 6 uger 40 pct. statsrefusion 

27 – 5 2 uger 30 pct. statsrefusion 
Over 52 uger 20 pct. statsrefusion 

 
Det forudsættes at 32 helårspersoner modtager integrationsydelse ”til andre” og at den 
gennemsnitlige refusionsprocent udgør ca. 21 pct. 

 

   

020-
023 

Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c 
med 

-279 

 Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsør-
gelse. Statsrefusionen udløses således: 

0 – 4 uger   80 pct. statsrefusion 
5 – 2 6 uger 40 pct. statsrefusion 

27 – 5 2 uger 30 pct. statsrefusion 
Over 52 uger 20 pct. statsrefusion 

 
Det forudsættes, at 10 helårspersoner er i løntilskud og at den gennemsnitlige refusions-
procent udgør ca. 21 pct. 

 

   

05.46.65 Repatriering 
 

500 
-553 

  

På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. 
 

001 Hjælp til repatriering 500 

 Her registreres udgifter vedrørende hjælp til repatriering, jf. §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, 
med 100 pct. refusion. Endvidere krediteres eventuel tilbagebetaling af hjælp til repatriering 
efter repatrieringslovens § 9. 

 

   

002 Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 
13, stk. 2. 

-53 

 Her registreres kommunens indtægter fra det statslige resultattilskud ved repatriering af 
udlændinge efter 1. juli 2017, jf. repatrieringslovens § 13, stk. 2. 
Der er budgetlagt med at kommunens i 2020 modtager resultattilskud for 2 personer.  

 

   

2 Statsrefusion -500 

001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion -500 
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Kontante ydelser og Arbejdsmarkedsordninger 
 
Budgetforudsætninger 
Budgetforudsætninger for de kontante ydelser (ekskl. Integration og Førtidspension) og arbejdsmarkedsord-
ninger (beskæftigelsesindsats) beskrives i det følgende.  
 
Der ses på nuværende tidspunkt et rigtigt stærkt arbejdsmarked, der skaber grobund for fortsat vækst og job-
skabelse i Danmark. Også i Furesø kommer flere i job og færre forsørges af det offentlige, bl.a. ses næsten en 
halvering i antallet af kontanthjælpsmodtagere siden 2016, hvilket er særdeles positivt. Bruttoledigheden i 
Furesø er p.t. på 2,3 pct., hvilket er den 2. laveste i regionen – kun overgået af Allerød.  
 
Finansministeriets økonomiske redegørelse fra august forudsiger en fortsat positiv udvikling, men i et gradvist 
langsommere tempo. Desuden observeres en betydelig usikker omkring udviklingen pga. den igangværende 
handelskonflikt mellem USA og Kina og den fortsatte usikkerhed omkring Brexit, begge dele kan tage luft ud af 
vækst og jobskabelse i Danmark. 
 
Med udgangspunkt i økonomisk redegørelse vurderes det, at beskæftigelsen kan blive påvirket i negativ ret-
ning i 2020, men grundantagelsen for budget 2020 er, at 2020 – alt andet lige – vil ligne 2019 på antallet af 
borgere på forsørgelse. Denne vurdering understøttes af at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for-
venter en ledighedsprocent på 2,4 pct. i Furesø Kommune ultimo 2020 (STAR.dk kommunefremskrivning). Det 
er forvaltningens forventning, at der vil være en tendens til stagnation på antallet af A-dagpengemodtagere, 
kontanthjælpsmodtagere, og en forventning om stigning i antallet af fleksjobvisiterede (fleksjob indgår ikke i 
bruttoledigheden). Det er positivt at antallet af fleksjob stiger idet det dækker over en opretholdelse af til-
knytningen til arbejdsmarkedet som udgangspunktet for svage ledige med varige begrænsninger i arbejdsev-
nen. 
  
Furesø ligger generelt rigtig pænt i de sammenligner af beskæftigelsesindsatsen som Beskæftigelsesministeriet 
udsender. Andelen af offentlig forsørgede i Furesø er på 11,6 pct. mod 17,6 pct. på landsplan, og udviklingen 
har været et fald på -0,2 pct. i Furesø mod -0,1 pct. på landsplan. Samlet udgør antallet af borgere i den ar-
bejdsdygtige alder (16-66) 24.6153. 
 
Der er i 2019 gennemført en omlægning af de økonomiske styringsprincipper på beskæftigelsesområdet. Hvor 
der tidligere var en betydelig statsrefusion, så kompenseres kommunerne nu – næsten udelukkende – for ud-
viklingen i ledigheden og beskæftigelsesindsatsten til målgrupperne gennem gennerelle tilskud – beskæftigel-
sestilskud og budgetgaranti – der indgår i bloktilskuddet til kommunerne. Budgetgarantien sikrer som ud-
gangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsudviklinger, som er nært forbundne 
med konjunkturudviklingen. Helt grundlæggende betyder dette, at kommunerne under ét kompenseres krone 
for krone for de overførselsudgifter, der indgår under budgetgarantien.  
 
KL beregner hvert år en kommunefordelt opgørelse af de økonomiske skøn på beskæftigelsesområdet, der er 
indgået i økonomiaftalen for det kommende år. Tabel 5 viser KL’s skøn sammenlignet med budget 2020 i Fure-
sø Kommune. Tabellen viser, at Furesø Kommune alt andet lige præsterer betydeligt bedre end KL’s skøn, og 
samlet set ville budgettet for udvalget skulle hæves med i alt 11 mio. kr. såfremt KL’s skøn skulle lægges til 
grund for budget 2020. 
 
 

                                                 
3
 ”Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Furesø”, September 2019, Beskæftigelsesministeriet 
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Tabel 5. KL’s kommunefordelte overførselsskøn 

  

Overførsels- 
skøn 2020 

B2020 
  

  Furesø (KL) B2020 Afvigelse* 

Budgetgaranti 202.100 185.800 16.300 

Øvrige overførsler 138.400 140.400 -2.000 

Beskæftigelsestilskud 50.000 53.300 -3.300 

Kontant- og uddannelseshjælp 37.300 34.100 3.200 

Revalidering (inkl. forrevalide-
ring) 

700 800 - 

Kontantydelse - - - 

Ledighedsydelse 11.300 10.800 500 

Førtidspension 114.000 100.400 13.600 

Erhvervsgrunduddannelse - - - 

Ressourceforløb 9.900 8.200 1.700 

Jobafklaringsforløb 10.100 12.700 -2.600 

Driftsudgifter til aktivering mv. 9.800 9.900 - 

Jobrotation 500 500 - 

Løntilskud 500 500 - 

Integration 8.100 8.100 - 

Sygedagpenge 36.900 34.900 2.000 

Fleksjob 32.100 32.800 -700 

Personlige tillæg 2.800 3.100 - 

Boligstøtte 29.500 31.400 -1.900 

Seniorjob 3.400 4.600 -1.200 

Residual 33.700 33.700 - 

Kilde: KL's kommunefordeling af budgetgaranti Tabel 11. 
 
Kolonne "Furesø" er oplysninger fra KL (afrundet). 
Kolonne B2020 er budgetforslag - bemærk dog - at tal er opgjort efter samme afgrænsningsme-
tode som KL, hvilket giver variation til poster i budgettet.  
*Afvigelse +/- 0,5 mio. kr. er gengivet  

 
 
Gennemsnitsudgifter pr. indbygger 
Der er afsat et budget på i alt 58 mio. kr. til beskæftigelsesindsatsen i 2020 – eksklusive FGU og uddannelses- 
og erhvervsvejledning. De budgetterede enhedsomkostninger er på ca. 35.000 kr. pr. helårsmodtager på for-
sørgelsesydelse. De 35.000 kr. anvendes dels på myndighedsopgaver og dels på den aktive indsats, der følger 
pr. helårsmodtager. Her til kommer udgifter til forsørgelsesydelse på ca. 113.000 kr. pr. helårsmodtager sva-
rende til et budget på i alt ca. 180 mio. kr. i 2020 (kontante ydelser, jf. tabel 2). 
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Tekniske korrektioner - Prognoser og budgetlægning 
Forudsætningerne for budgetlægningen af de kontante ydelser er:  
 
1. Konjunkturprognoser: Hvor mange personer, der forventes i offentlig forsørgelse i Furesø 

(mængder) på baggrund af teknisk fremskrivning, konjunkturanalyse og jobcenterledelsens erfa-
ring. 

2. Omkostninger pr. borger: Hvad omkostningerne vedrørende den enkelte borger i de forskellige 
målgrupper forventes at være.  

3. Størrelsen af udgifterne vedrørende de ydelser, som ikke kan henføres til 
pris/mængdeberegninger. 

 
Forvaltningen udarbejder hvert år et teknisk budget, hvor de aktuelle konjunkturforventninger og den histori-
ske udvikling danner udgangspunktet for prognosen for antallet af modtagere i målgrupperne.  Sammen med 
de forventede enhedsomkostninger til borgerne på de respektive ydelser og forventningerne til de udgifter, 
der ikke er fastsat ud fra priser og mængder udarbejdes et samlet bud på næste års budget. 
 
Et skøn for målgrupperne i det kommende år udarbejdes ud fra:  
• En objektiv prognose baseret på udviklingen i målgrupperne i indeværende år og den historiske 

udvikling i målgrupperne i de seneste to – tre år. 
• En objektiv inddragelse af den aktuelle konjunktursituation baseret på Kommunefremskrivnin-

gen som er udarbejdet af STAR. 
• En subjektiv vurdering fra Jobcenterchefen, baseret på chefens erfaring, prioriteringer i Jobcen-

tret og medarbejdernes kompetenceprofil. 
 
Af tabel UBE 6A ses det, at der samlet set var 1652 helårsmodtagere af kontante ydelser i 2018 i gennemsnit, 
mens der i 2019 forventes 1654 helårsmodtagere. Dette dækker et fald i antallet af helårsmodtagere på de 
fleste målgrupper, mens der er en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, forsikrede ledige og personer i 
fleksjob. I 2020 er der i budgettet forudsat samme antal helårsmodtagere i alle målgrupper som i 2019, dog 
ikke fleksjob, da der erfaringsmæssigt visiteres ca. 30 fleksjob om året (37 stk. fra 2018 til 2019). 
  
Tabel UBE 6: Udviklingen i helårsmodtagere 2018-2020. 

Antal helårspersoner 
Regnskab   
     2018 

FR2019 
(BO III) 

Budget 
2020 

Sygedagpenge 322 310 310 

Jobafklaringsforløb 91 109 109 

Kontanthjælp  245 217 217 

Uddannelseshjælp 153 136 136 

Forsikrede ledige 385 395 395 

Revalidering 6 5 5 

Fleksjob 299 336 364 

Ledighedsydelse 79 76 74 

Ressourceforløb 72 70 70 

 I alt UBE - Kontante ydelser 1.652 1.667 1.680 

 
 
De enkelte ydelser og arbejdsmarkedsordninger gennemgås nærmere nedenfor.  
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Kontante ydelser - Sygedagpenge 
 

    
Tabel UBE 7a: Sygedagpenge budget 2020 – 2023. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr. 
Korr. 

Budget 
2019 

Budget 2020 

      

2021 2022 2023 

    Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Sygedagpenge 34.625 57.525 - 22.700 34.825 34.825 34.825 34.825 

05.57.71 Sygedagpenge 57.425 57.525 -22.700 34.825 34.825 34.825 34.825 

Heraf STATSREFUSION -22.800   -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 -22.700 

 
 
Sygedagpenge 

 
57.525 

-22.700 

05.57.71   
Der udbetales sygedagpenge til sygemeldte borgere. Udbetalingen af sygedagpenge ophører med få undta-
gelser, når der er udbetalt dagpenge eller løn under sygdom for mere end 22 uger i de forudgående 9 kalen-
dermåneder.  
 
Der ydes sygedagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst. For personer ansat i fleksjob afholder 
kommunen udgifter til dagpenge under sygdom fra den 1. fraværsdag. 
 
Sygemeldte med ikke-afklarede lidelser kan overgå til jobafklaringsforløb efter 22 uger, hvor ydelsen svarer til 
kontanthjælp. Jobafklaringsforløb budgetlægges på funktion 05.58.82.  
 
Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse. Refusionen 
beregnes som en procentdel af kommunens udgift, hhv. 80-, 40-, 30- og 20 pct. alt efter varigheden af forlø-
bet. Dermed modtages dobbelt så meget i refusion, for de korte forløb (0-4 uger), som for de mellemlange 
forløb (4-26 uger) og fire gange så høj refusion i forhold til forløb med varighed over 52 uger. 
 
Budgettet for sygedagpenge er baseret på en prognose for udviklingen i aktiviteten, samt en forventet en-
hedsomkostning pr. helårsmodtager. Den forventede enhedsomkostning er gennemsnitlig, hvilket betyder, at 
hvis den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene ændrer sig, ændrer den gennemsnitlige refusi-
ons-pct. sig også – alt andet lige.  
 
Udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere er vist nedenfor: 
 
Tabel UBE 7B: Sygedagpenge helårspersoner. 

Antal helårspersoner 
Regnskab 

2018 
Budget 
 2019 

Forventet  
Regnskab 2019  

 
Budget 2020 

Sygedagpenge 322 429 310 310 
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Det forventes, at antallet af modtagere (helårspersoner) af sygedagpenge i 2020 vil være på niveau med 
2019. Der er 2018 og 2019 set et faldende antal helårspersoner. 
Målet om et modtagerantal på niveau med 2019 er ambitiøst set i lyset af at arbejdsstyrken vokser i Furesø – 
dels på grund af befolkningstilvækst og dels på grund af senere tilbagetrækning. 
 

1 Drift  57.525  

013 Sygedagpenge 57.550 

 Bruttoudgifterne på sygedagpengeområdet vedrører kontante ydelser udbetalt til 
sygemeldte borgere. Der er i budgettet forudsat 310 helårsmodtagere af sygedag-
penge til en forventet enhedsomkostning på 112,4 t.kr. (netto) i 2020 niveau. 
 

 

090 Regresindtægter vedr. Sygedagpenge -25 

  
Regresindtægter kan opnås i de tilfælde, hvor en sygemelding og heraf følgende 
udbetaling af sygedagpenge skyldes en ansvarlig skadevolder – f.eks. en arbejdsulyk-
ke, der ikke er dækket af en arbejdsskadeforsikring. Der er meget begrænsede ind-
tægter på området, og halvdelen af regresindtægterne tilfalder staten. 
 

 

   

2 Statsrefusion i alt -22.700 

   

010 010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. -7.500 

 Statsrefusion til kommunen vedr. sygemeldte med en varighed mellem 0 og 4 uger.   

011 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. -10.300 

 Der forventes flest sygedagpengemodtager med en varighed i offentlig forsørgelse 
på mellem 5 og 26 uger. 

 

012 012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. -2.500 

 Forløb med varighed mellem 27 og 52 uger.  

013 013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. -2.400 

 Forløb med mere end 52 ugers varighed.   
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Kontante ydelser – Kontanthjælp 
 

 
Tabel UBE 8A: Kontanthjælp budget 2020 – 2023. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr. 
Korr. 

Budget 
2019 

Budget 2020 
      

2021 2022 2023 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Kontanthjælp 37.593 46.187 -10.335 35.852  35.852   35.852   35.292  

05.57.72 Sociale formål 559 945 -495 450 450 450 450 

05.57.73 Kontanthjælp 36.883 45.086 -9.840 35.246 35.246 35.246 34.686 

05.57.75 
Afløb og tilbagebetaling -
aktiverede kontant-
hjælpsmodtagere 

151 156 0 156 156 156 156 

Heraf STATSREFUSION   -11.572   -10.335 -10.335 -10.335 -10.335 -10.335 

 
 

  Kontanthjælp 

 
46.187 

-10.335 

Området omfatter kontanthjælp og uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik samt 
særlig støtte efter aktivloven. Budgettet er lagt med udgangspunkt erfaringerne fra regnskab 
2018 og forventet forbrug i 2019. Der har været et markant fald på mere end 30pct. i antallet 
af kontanthjælpsmodtagere i Furesø siden 2017, og det nuværende niveau er historisk lavt. 

 

Sociale formål 
 

450 
 

Drift 05.57.72 945 

Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter aktivlovens bestemmelser samt hjælp i sær-
lige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. 
 
Kommunen kan i medfør af Aktivloven yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Der kan ydes hjælp i 
særlige tilfælde til dækning af enkeltudgifter, sygebehandling, medicin og tandbehandling, samt udgifter ved 
flytning. 
 
Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættel-
sestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgif-
ten afholdes fuldt ud af kommunen.  
 
Budgettet til sociale formål er fastlagt ud fra det forventede forbrug i regnskab 2019. Udgiftsniveauet har 
generelt været faldende siden 2017.  
 

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, § 83 og § 84) 5 

 Her registreres udgifter vedrørende opretholdelse af samværsret mv. med børn 
efter § 83 i lov om aktiv socialpolitik. 
Endvidere registreres her udgifter til hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn 
når forældremyndigheden er tillagt en person, der ikke har forsørgelsespligt over 
for barnet efter § 84 i lov om aktiv socialpolitik 
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Der forventes ingen udgifter på området i 2019. 

   

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven § 82) 100 

 Her registreres udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignede 
efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der fuldt ud 
afholdes af kommunen til modtagere af engangshjælp, registreres på funktionen. 
Der forventes udgifter på samlet set 110 t.kr i 2019 

 

   

007 Tilskud til tandbehandling til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven § 82a) 350 

 Tilskuddet gives til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv 
socialpolitik. Tilskuddet ydes til alle former for forebyggende og behandlende 
tandpleje. 
Der forventes udgifter på samlet set 300 t.kr. i 2019 

 

   

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven §§ 81 og 85) 350 

 Her registreres udgifter til dækning af enkeltudgifter efter § 81 og udgifter til 
flytning efter § 85 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. refusion. Udgifter, der 
fuldt ud afholdes af kommunen til modtagere af engangshjælp, registreres på 
funktionen. 
Der forventes udgifter for 350 t.kr. i 2020. 

 

   

018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a) 140 

 Her registreres udgifter til hjælp til udsættelsestruede lejere efter § 81 a i lov om 
aktiv socialpolitik. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige 
huslejeudgifter til en person, der er udsættelses-truet på grund af huslejerestan-
cer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Udgiften til 
hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen. 
Der forventes udgifter for samlet set 130 t.kr. i 2019 

 

   

2 Statsrefusion i alt -495 

002 Refusion -495 

 Til statsrefusion er autoriseret gruppering 002 til refusion af udgifterne til sociale 
formål registreret på grupperingerne 004-015 og 017 minus gruppering 019. 
Refusionen er beregnet ud fra de forventede udgifter og den autoriserede kon-
toplan 

 

 
 

 

Kontant- og uddannelseshjælp 
 

35.246 

Drift 05.57.73 45.086 

Området omfatter udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv 
socialpolitik. 
 
Det er en betingelse for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, at ansøgeren har været ude for ændrin-
ger i de sociale forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.  Ændringerne skal bevirke, 
at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og at for-
sørgelsesbehovet ikke kan dækkes af andre ydelser. 
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Når en person henvender sig med behov for hjælp til forsørgelse som følge af ledighed, opfyldes behovet 
normalt ved kontanthjælp eller uddannelseshjælp og tilbud efter Lov om en Aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Personer, der har ansøgt om hjælp tilmeldes Jobnet. Kommunen følger løbende op på sager om kontanthjælp 
og uddannelseshjælp.  
 
Den udbetalte kontanthjælp afhænger af personens ægteskabelige status, forsørgerstatus mv. Personer, som 
har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, kan få udbetalt særlig støtte i medfør af Aktivlovens § 34. 
Hjælp i særlige tilfælde budgetteres på funktion 05.57.72 Sociale formål.  
 
Der modtages statsrefusion for udgifter til kontanthjælp. Statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkel-
te borger har været på offentlig forsørgelse. Refusionen beregnes som en procentdel af kommunens udgift, 
hhv. 80-, 40-, 30- og 20 pct. alt efter varigheden af forløbet. Dermed modtages dobbelt så meget i refusion, 
for de korte forløb (0-4 uger), som for de mellemlange forløb (4-26 uger) og fire gange så høj refusion i for-
hold til forløb med varighed over 52 uger. 
 
Modtagere af kontanthjælp har ret og pligt til tilbud om aktivering.  
 
Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp, 
herunder udgifter til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, regi-
streres på funktion 05.57.75, på funktion 05.68.90 eller på funktion 05.68.98.  
 
Nedenfor er vist en oversigt over antal helårsmodtagere på kontanthjælp. Oplysningerne tager udgangspunkt 
i opgørelserne fra www.jobindsats.dk  
 
Tabel UBE 8B:Kontanthjælp og uddannelseshjælp helårspersoner 

Antal helårspersoner 
Regnskab 

2018 
Budget 
 2019 

Forventet  
Regnskab 2019  

 
Budget 2020 

Kontanthjælp ekskl. flygtninge 245 226 217 217 

Uddannelseshjælp 153 132 136 136 

 
 

000 Mellemkommunal afregning uden refusion 1.050 

 I 2020 forventes samlet afregning af udgifter for Furesø-borgere afholdt i andre 
kommuner på 1.050 t.kr. – udgifterne afregnes efter statsrefusion (netto). 

 

   

007 Kontanthjælp 30.070 

 Der er forudsat 217 helårsmodtagere i 2020. Den gennemsnitlige udgift pr. hel-
årsperson forventes at være 106,3 t.kr.(netto). Enhedsprisen er fastlagt ud fra det 
forventede resultat i 2019. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er historisk lavt i 
2019. De generelle forudsætninger for 2020 er en voksende arbejdsstyrke (tilflyt-
ning og udskudt tilbagetrækning) og en forventet ensartet konjunkturudvikling 
som i 2019. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det er ambitiøst at 
fastholde det forventede gode resultat for 2019 som udgangspunkt for 2020. 
Indsatsen med straksaktivering, nyttejob og virksomhedsrekrutteringer fasthol-
des som de succesfulde midler i den jobrettede indsats. 

 

   

008 Uddannelseshjælp 12.100 

 Der er forudsat 136 helårspersoner i 2020 med en gennemsnitlig udgift på 68,1 t.  

http://www.jobindsats.dk/
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kr. netto. I 2019 forventes i gennemsnit 136 helårsmodtagere. Som følge af op-
rettelsen af FGU’en forventes det at en andel uddannelsesmodtagere vil overgå 
fra uddannelseshjælp til et forberedende grundforløb. Effekten af FGU kendes pt. 
ikke til fulde, men det forventede fald i modtagerantallet i 2019 (ca. 21 helårs-
personer – heri indregnet FGU) vil formentlig ikke realiseres til fulde. Derfor er 
det forventede antal helårsmodtagere i 2019 lagt til grund for 2020. 

   

011 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering 10 

 Forrevalidering indeholder som regel en afprøvning af evner og muligheder i for-
skellige arbejds- eller studie funktioner, og skal afklare hvad den ledige vil arbej-
de frem mod. Der er ikke afholdt udgifter hertil i 2019. 
 

 

012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 450 

 Her konteres kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. 
 

 

019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, uden ret til social pensi-
on 

 

 Her registreres udgifter til kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalde-
ren, og som ikke kan få social pension på grund af betingelserne om optjening, jf. 
§ 27 i lov om aktiv socialpolitik. 
Udgifter til støtte til børn under 18 år af disse personer, jf. § 27, stk. 2, registreres 
ligeledes her. 

150 

   

103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering 1.256 

 Her registreres kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til 
særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde, der 
ydes efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik, fra den 53. uge med ydelser. 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte til 
modtagere af integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp registreres her. 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne særlig støtte efter 
§ 34 til personer, som ikke modtager uddannelseshjælp efter § 23 eller kontant-
hjælp efter § 25, registreres også på denne gruppering. 
Kommunernes medfinansieringsbidrag på 80 pct. af udgifterne til særlig støtte 
efter § 34 til personer, der modtager ressourceforløbsydelse eller ledighedsydel-
se eller kontanthjælp under forrevalidering eller revalideringsydelse, registreres 
ligeledes på denne gruppering. 
Der forventes samlet set udgifter på 1.200 t.kr. i 2019. 

 

   

2 Statsrefusion i alt 
 

-9.840 

005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. -300 

006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. -600 

007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. -800 

008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. -5.300 

   

009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. -150 

010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. -270 

011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. -400 

012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. -2.020 
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Kontante ydelser – Forsikrede ledige 
 

   
Tabel UBE 9A: Forsikrede ledige budget 2020 – 2023. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau, 1000 kr. 
Korr. 

Budget 
2019 

Budget 2020 
      

2021 2022 2023 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Forsikrede ledige 
51.652 51.510 -0 51.510 51.510 51.510 51.510 

05.57.78 
Dagpenge til forsik-
rede ledige 

51.652 51.510 -0 51.510 51.510 
 

51.510 51.510 

Heraf STATSREFUSION 0   -0 -0 -0 -0 -0 

 
 

  Forsikrede ledige 
 

51.510 
-0 

  

Dagpenge til forsikrede ledige 51.510 

05.57.78 

På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede.  Kommunen bidra-
ger til finansieringen med: 
  
20 pct. i 0. – 4. uge 
60 pct. i 5. – 26. uge 
70 pct. i 27. – 52. uge 
80 pct. efter 52 uger  
 
Nedenfor er vist en oversigt over antal helårsmodtagere. Oplysningerne tager udgangspunkt i opgørelserne 
fra www.jobindsats.dk 
 
Tabel UBE 9B: Helårspersoner forsikrede ledige m.v. 

Antal helårspersoner 
Regnskab 

2018 
Budget 
 2019 

Forventet  
Regnskab 2019  

 

Budget 
2020 

Forsikrede ledige 385 372 396 395 

 
Budgetforudsætningen er 395 helårspersoner i 2020 med en gennemsnitspris på 130,4 t.kr. pr. år (netto). 
 
I den nuværende konjunktur kan der - i lighed med 2019 - forventes to modsatrettede faktorer, som påvirker 
antallet af forsikrede ledige i 2020. Det ene forhold er at økonomien fortsat er i vækst og der er/ forventes 
højkonjunktur, hvilket medfører færre forsikrede ledige. Det andet forhold er, at arbejdsstyrken udvides sfa. 
tilflytning og udskudt tilbagetrækningsalder, hvilket kan medføre et øget antal ledige eller længere ledig-
hedsperioder. Generelt er der i 2018-2019 observeret en stagnerende eller svagt stigende ledighed og varig-
hed på a-dagpenge blandt de forsikrede ledige i Furesø. Det samme billede kan genfindes i de omkringlig-
gende kommuner. På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at en fastholdelse af det forventede 
antal helårsmodtagere fra 2019 i 2020 er et tilfredsstillende mål for 2020.  
 
 

http://www.jobindsats.dk/
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005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige jf. § 82 i 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats 

10 

 Kommunens medfinansiering af 50 pct. af statens udgifter til befordrings-
godtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats.   

 

   

 A-dagpenge til forsikrede ledige: 51.500 

 Det er forudsat, at 395 helårspersoner modtager a-dagpenge. Budgetforudsætnin-
gen er, at dagpengemodtagerne har lidt kortere varighed end den observerede 
varighed frem til og med august 2019. Sammensætningen af den kommunale 
medfinansiering fremgår af fordelingen af budgettet på grupperingerne 012-015. 
Denne fordeling svarer til en gennemsnitlig kommunal medfinansiering i 2020 på 
130,4 t. kr. (netto). 
 

 

012 Dagpenge til forsikrede ledige med 20 pct. kommunal medfinansiering  1.500 

013 Dagpenge til forsikrede ledige med 60 pct. kommunal medfinansiering  19.000 

014 Dagpenge til forsikrede ledige med 70 pct. kommunal medfinansiering  12.500 

015 Dagpenge til forsikrede ledige med 80 pct. kommunal medfinansiering  18.500 
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Kontante ydelser – Revalidering 
 

 
Tabel UBE 10A: Revalidering budget 2020 – 2023. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau 
Korr. Budget 

2019 
Budget 2020 

      

2021 2022 2023 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Revalidering 737 980 -200 780 780 780 780 

05.58.80 Revalidering 1020 980 -200 780 780 780 780 

Heraf STATSREFUSION      -283    -200 -200 -200 -200 -200 

 
 

Revalidering 980 
-200 

   

Driftsudgifter til revalidering 980 

05.58.80   

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med be-
grænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, så den pågældendes mulighed 
for at forsørge sig selv og sin familie forbedres. 
 
Hvis beskæftigelsesmæssige problemer umiddelbart kan løses gennem deltagelse i andre erhvervsrettede 
aktiviteter, kan der ikke tilbydes revalidering. Personer, der ønsker uddannelse, omskoling eller lignende, skal 
som udgangspunkt bruge de almindelige uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger. 
 
En revalideringsperiode skal gennemføres på så kort tid som muligt, og den kan normalt maks. have en læng-
de på 5 år. Revalideringsydelsen beregnes som et månedligt beløb på baggrund af højeste dagpengebeløb.  
 
Kommunen kan give en revalidend støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virk-
somhed. Dette er dog kun muligt, såfremt den eneste mulighed for tilbagevenden til erhverv er at blive selv-
stændig.  
 
Nedenfor er vist antal helårspersoner opgjort efter de principper, der anvendes på www.jobindsats.dk 
 
Tabel UBE 10B: Helårspersoner revalidering 

Antal helårspersoner 
Regnskab 

2018 
Budget 
 2019 

Forventet  
Regnskab 2019  

 
Budget 2020 

Revalidering 6 3 5 5 

 

 

014 Revalideringsydelse (lov om aktiv socialpolitik § 52) 980 

 Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 52, hvor revalidenden 
deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
 
Revalideringsydelse jf. aktivlovens § 52. Der er forudsat 5 helårspersoner i 2020, og en 
enhedspris på 156 t.kr. årligt (netto) pr. helårsperson. 

 

http://www.jobindsats.dk/
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2 Statsrefusion i alt -200 

013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion -200 

 
 

Kontante ydelser - Fleksjob 
 

 
Tabel UBE 11A: Fleksjob budget 2020 – 2023. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau 
Korr. Budget 

2019 
Budget 2020 

      

2021 2022 2023 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Fleksjob mv. 32.109 59.190 -26.200 32.990 32.990 32.990 32.950 

05.58.81 
Løntilskud m.v. til 
personer i fleksjob  

57.869 59.190 -26.200 32.990 32.990 32.990 32.950 

Heraf STATSREFUSION      -25.760    -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 

 
 

LLøntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger 
 

59.190 
-26.200 

  

Driftsudgifter til fleksjob 59.190 

05.58.81   

På denne funktion registreres udgifter til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i 
fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 
(tidligere skånejob og job til handicappede). Endvidere budgetteres udgifter til arbejdsredskaber, hjælpemid-
ler og kortvarige kurser for personer i fleksjob.  
 
Med virkning fra 1. januar 2013 er reglerne om fleksjob ændret. Kravene til arbejdsevnen er reduceret, så 
den faktiske ugentlige arbejdstid kan være ned til 2 timer. Fleksjobberen modtager løn for den faktiske ar-
bejdstid fra arbejdsgiver. Fra kommunen modtager fleksjobberen fleksløntilskud.  For fleksjob påbegyndt før 
1. januar 2013 betaler arbejdsgiver løn svarende til et fuldtidsjob, mens kommunen udbetaler et løntilskud til 
arbejdsgiver. 
 
Det er alene udgiften til løntilskud og fleksløntilskud, der registreres på denne funktion.  Lønudgiften til per-
soner ansat i fleksjob i kommunen registreres under de kommunale virksomheder, institutioner og forvalt-
ninger, hvor de er ansat. Løntilskuddet indtægtsføres samme sted. 
 

Refusionsreformen 
Udgifter til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfattet af refusionsomlægningen, lige-
som udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, udelukkende 
er omfattet af refusionsomlægningen såfremt, de: 
 
1. bliver ansat i et fleksjob efter 1. juli 2014. 
2. bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014. 
3. på ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændig virksomhed. 
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Udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, 
hvilket betyder, at statsrefusionen for disse borgere er beregnet efter de nye refusionssatser.  
 
Fleksløntilskud 
Tilskuddet (18.701 kr. pr. måned i 2020-pl) beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af 
arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. Flekslønstilskuddet nedsættes med 30 pct. dels af lønindtægten i 
fleksjobbet, dels af anden lønindtægt, indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør 14.965 kr. (2020-pl), 
og herefter med 55 pct. Fleksløntilskud og løn udbetalt af arbejdsgiver kan tilsammen højst udgøre et beløb, 
der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling. Der modtages 20 pct. 
statsrefusion af udbetalt fleksløntilskud 
 
Fleksbidrag  
Kommunen har ret til et særligt fleksbidrag fra staten, når kommunen modtager refusion på 20 pct. af udbe-
talt fleksløntilskud. Fleksbidraget (4.488 kr. i 2020-pl) kan maksimalt udgøre 30 pct. af det maksimale fleks-
løntilskud efter fradrag af det beløb, som kommunen er berettiget til i refusion. Fleksbidraget nedsættes med 
20 pct. af en persons lønindtægt i fleksjobbet samt af anden lønindtægt. 
 
Samlet set mindskes de kommunale udgifter, jo højere lønindtægten for fleksjobbet er. 
 
114 helårsmodtagere forventes at være omfattet af den gamle ordning, mens 250 helårspersoner forudsæt-
tes omfattet af den nye ordning i 2020. 
 
Alle udgifter vedr. perioden fra og med 1. januar 2014 til løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppe 
§ 2, nr. 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er ligeledes omfattet af refusionsomlægningen. 
 
Jobcenteret foretager visitation til fleksjob og visitation til løntilskudsjob. 
 
Som følge af en klar strategi om at skabe flere fleksjob og bringe borgere fra ledighedsydelse tættere på ar-
bejdsmarkedet, forventes der at komme ca. 30 flere helårspersoner i fleksjob i 2020 i forhold til 2019-
niveauet.  
 
Tabel UBE 11B nedenfor viser antallet af helårspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse opgjort efter de 
principper, der anvendes på www.jobindsats.dk 
 
Tabel UBE 11B: Helårspersoner Fleksjob og ledighedsydelse. 

Antal helårspersoner 
Regnskab 

2018 
Budget 
 2019 

Forventet  
Regnskab 2019  

 
Budget 2020 

Fleksjob (05.58.81) 299 316 335 364 

Ledighedsydelse (05.58.83) 79 69 76 74 

I alt visiteret til fleksjob 378 385 411 438 
 

008 Løntilskud til førtidspensionister i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppen § 
2, nr. 6 (tidligere skånejob) med 50 pct.refusion. 

80 

 Målgruppen indgår ikke i den samlede opgørelse i tabel UBE 11.   

   

013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende 
påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 

25.200 

 Her registreres alle udgifter til løntilskud til personer i fleksjob på den gamle 
fleksjobordning (§ 71 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. løntilskud 

 

http://www.jobindsats.dk/
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til personer i fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. 
 
Desuden registreres udgifter vedrørende tilskud til lønnen til selvstændigt 
erhvervsdrivende på den gamle fleksjobordning (§ 75 i lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats).  
 
Der forventes i 2020 114 helårsmodtagere til 88,4 t.kr. (netto) – der ydes 65 
procents refusion. Den samlede udgift vedr. borgere på den gamle ordning 
forventes at udgøre knap 10,1 mio. kr. (netto). 

   

111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§ 70 f i lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats) 

4.400 

 Her registreres fra 1. januar 2013 udgifter til fleksløntilskud til personer med 
65 pct. refusion (jf. § 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dvs. udgifter 
til fleksløntilskud som vedrører personer visiteret til fleksjob-ordningen før 1. 
januar 2013 eller i perioden mellem 1. januar 2013 og 30. juni 2014, som ikke 
er overgået til de nye refusionsregler.  

 

   

116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob 36.110 
 

 Her registreres udgifter til fleksløntilskud (§ 70 f i lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats) omfattet af § 30, stk. 2 og 3, i lov om kommunernes finansiering af 
visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling Danmark og ar-
bejdsløshedskasserne.  
 
Der forventes i 2020 250 helårspersoner i fleksjob på den nye ordning. En-
hedsomkostningen pr. modtager forventes at være 95,9 t.kr. baseret på den 
realiserede enhedsomkostning i 1.halvår 2019. 

 

   

118 Fleksbidrag fra staten -6.600 

 Indtægt: Staten yder et bidrag til borgere i fleksjob på den nye refusionsord-
ning, der er indført efter 1. januar 2016. Bidraget er afhængigt af fleksjobmod-
tagerens løn. Der budgetteres med 250 helårspersoner på ordningen og et 
bidrag på 26,5 t.kr. pr. helårsperson. 
 

 

2 Statsrefusion i alt -26.200 

   

007 Refusion af Løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til 
selvstændigt erhvervsdrivende. 

-19.200 

 50 pct. statsrefusion for fleksjob påbegyndt før 1. januar 2013. 
Refusionen er beregnet som 65 pct. af grp. 013 og 111. 

 

013 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion 
 (Ny ordning) 

-150 

014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion  
(Ny ordning) 

-250 

015 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 30 pct. refusion  
(Ny ordning) 

-350 

016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion  -6.250 



Furesø Kommune – Budget 2020                                                                       
Udvalg for beskæftigelse og erhverv      

 

 30 

(Ny ordning) 

 

 

Kontante ydelser - Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 
 

 
Tabel UBE 12A: Ressourceforløb og jobafklaringsforløb budget 2020 – 2023. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau 
Korr. Budget 

2019 
Budget 2020 

      

2021 2022 2023 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 21.402 26.800 -5.940 20.860 20.860 20.860 20.860 

05.58.82 
Ressourceforløb 
og jobafklarings-
forløb  

21.402 26.800 -5.940 20.860 20.860 20.860 20.860 

Heraf STATSREFUSION      -5.360    -5.940 -5.940 -5.940 -5.940 -5.940 

 

 
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 
 

26.800 
-5.940 

   

Driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb 26.800 

05.58.82 
Ressourceforløb blev indført med reformen af førtidspension og fleksjob. Personer under 40 år skal som ud-
gangspunkt ikke have førtidspension, med mindre det er helt åbenlyst, at vedkommende ikke bliver i stand til 
at arbejde. Personer under 40 år tilbydes i stedet et individuelt tilrettelagt ressourceforløb, som kan indehol-
de både social-, beskæftigelses-, uddannelses- og sundhedsfaglige tilbud.  
 
Som led i sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli 2014, kan sygemeldte med ikke-afklarede lidelser 
efter 22 uger overgå til jobafklaringsforløb, hvor ydelsen svarer til kontanthjælp.  Det vil sige, at ydelsen af-
hænger af personens alder, og om hvorvidt personen er forsørger. 
 
Jobafklaringsforløbenes indhold og form svarer i vidt omfang til ressourceforløbene. 
 
For personer i jobafklaringsforløb, som fortsat er i et ansættelsesforhold, udbetales jobafklaringsydelsen til 
arbejdsgiver på samme måde som sygedagpenge. 
 
Statsrefusionen, som indhentes i forbindelse med ressource- og jobafklaringsforløb, afhænger ligesom refu-
sionen af sygedagpenge af forløbets varighed. Det enkeltes forløbs varighed opgøres som varigheden af bor-
gerens samlede uger på offentlig forsørgelse. Har en borger modtaget sygedagpenge i 22 uger inden borge-
ren overgår til jobafklaringsforløb, beregnes refusionssatsen af jobafklaringsforløbet således ud fra satsen for 
22. uge. 
 
Udgifter til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12, løntilskud samt følgeudgifter til befordringsgodtgørelse og 
hjælpemidler til personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb og førtidspensionister i ressourcefor-
løb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er budgetlagt under Aktivitetsom-
råde Arbejdsmarkedsordninger. 
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I budgettet er forudsat nedenstående antal helårspersoner: 
 
Tabel UBE 12B: Helårspersoner Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 

Antal helårspersoner 
Regnskab 

2018 
Budget 
 2019 

Forventet  
Regnskab 2019  

 
Budget 2020 

Ressourceforløb 72 81 70 70 

Jobafklaringsforløb 91 79 109 109 
 

   

103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 10.300 

 Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b 
jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2.   
Der er forudsat 70 fuldtidspersoner med en gennemsnitlig ydelse på 117,9 t.kr. (net-
to) på baggrund af det realiserede forbrug i 1.-2. kvartal 2019.  

 

   

104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 16.500 

 Forsørgelsesudgifter jf. Lov om aktiv socialpolitik § 68 til personer i målgruppe 12 b 
jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2. Der er budgetteret med 109 helårs-
personer med en gennemsnitlig udgift på 116,7 t.kr. (netto) ud fra det realiserede 
forbrug i 1.-2. kvartal 2019.  

 

   

2 Statsrefusion i alt -5.940 

   

007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion -2.100 

 Det er forudsat, at de fleste borgere i ressourceforløb samlet har været på offentlig 
forsørgelse i mere end 52 uger under inden for de sidste tre år. 

 

   

008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion. -40 

009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion. -200 

010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion. -1.000 

011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. -2.600 

 Det er forudsat, at de fleste borgere i Jobafklaringsforløb samlet har været på of-
fentlig forsørgelse i mere end 52 uger inden for de sidste tre år. 

 

 

 

Kontante ydelser - Ledighedsydelse 
 

 
Tabel UBE 13A: Ledighedsydelse budget 2020 – 2023. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau 
Korr. Budget 

2019 
Budget 2020 

      

2021 2022 2023 

  Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Ledighedsydelse 10.930 13.674 -2.750 10.924 10.549 10.549 10.549 

05.58.83 Ledighedsydelse  10.930 13.674 -2.750 10.924 10.549 10.549 10.549 

Heraf STATSREFUSION -3.619    -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 
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Kontante ydelser - Ledighedsydelse 
 

13.674 
-2.750 

Ledighedsydelse er en dagpengelignende ydelse, som ydes jf. lov om aktiv socialpolitik Kapitel 
7, til personer der er berettiget til et fleksjob, men som afventer et fleksjob. I perioder omkring 
og mellem fleksjob tilbydes den ledige ledighedsydelse, som forsørgelsesgrundlag. 
 
Udgifter til ledighedsydelse til personer visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013 er ikke omfat-
tet af refusionsomlægningen. Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et 
fleksjob efter 1. juli 2014, er omfattet af de nye refusionsregler. Ledighedsydelse til personer, 
som er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014, er omfattet af de nye refu-
sionsregler, når de påbegynder et fleksjob. 
 
UBE 5 – Fleksjobgaranti i samarbejde med erhvervslivet samt flere beskæftigelsesrettede an-
sættelser i kommunen. Budgetforslaget indeholder en reduktion af udgifterne til ledighedsydel-
se på 375 t.kr. i 2020 og 750 t.kr. i 2021 og frem. Det er ambitionen at færre borgere, som er 
tilkendt et fleksjob, oplever ledighedsperioder over et år og at udgiftsniveauet på denne bag-
grund nedbringes. Se omtale på s. 3-4. Udgiftsreduktionen svarer til ca. 2 helårspersoner i 2020 
og 5 helårspersoner i 2021 med en gennemsnitsudgift pr. helårsperson på 147,5 t.kr. (netto) 
 
I budgettet for 2019 var der forudsat 69 helårsmodtagere af ledighedsydelse – men resultatet 
for 2019 forventes at blive 76 helårspersoner. Det er i høj grad en prioritet i jobcentret at få 
modtagere på ledighedsydelse i beskæftigelse og dermed på fleksjobordningerne, samtidig er 
der dog også en betydelig årlig tilgang til fleksjobordningen på ca. 30 personer, og heraf følger 
også en risiko for perioder med ledighed (ledighedsydelse) for fleksjobbere. 
 
  Tabel UBE 13B: Helårspersoner ledighedsydelse. 

Antal helårspersoner 
Regnskab 

2018 
Budget 
 2019 

Forventet  
Regnskab 2019  

 
Budget 2020 

Ledighedsydelse (05.58.83) 79 69 76 74 

 
Der er budgetteret med, at der i gennemsnit er 74 helårspersoner på ledighedsydelse i 2020. 
Bruttoudgifterne er fastlagt til 184,7 t.kr. pr. helårsperson på baggrund af det observerede 
udgiftsniveau i 1. halvår 2019. Den samlede statsrefusion er budgetteret til -37,1 t.kr. og netto 
er der forventede udgifter på 147,5 t.kr. pr. helårsperson på ledighedsydelse i 2020. 

 

 

1 Drift  13.674 

   

001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse of-
fentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-
kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3. 

9.164 

   

004 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettigende (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 1-2 og § 104a i 
lov om aktiv socialpolitik). 

750 

 Ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, og som har modtaget hjælp 
i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder efter visitation til fleksjob, jf. § 
100, stk. 1, 104, stk. 1 og § 104, stk. 2 lov om aktiv socialpolitik.  

 

   

005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h). 110 

 Budgettet er fastsat ud fra det forventede forbrug i regnskab 2019 ved BO II-2019.   
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006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, 
stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 

3.100 

   

007 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion. 325 

   

008 Ledighedsydelse i aktive perioder med 50 pct. refusion. 225 

  

2 Statsre-
fusion 

 -2.750 

   

001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion. -50 

   

002 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion. -1.000 

009 Refusions af ledighedsydelse efter nye regler med 20 pct. refusion. -1.700 

 Det er forudsat, at de fleste borgere på ledighedsydelse samlet har været på offent-
lig forsørgelse i mere end 52 uger inden for de sidste tre år. 
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Aktivitetsområde – Arbejdsmarkedsordninger 

 
 
  Tabel UBE 14: Arbejdsmarkedsforanstaltninger budget 2020 – 2023. 

Alle tal er i budgetårets prisniveau 
Korr. Budget 

2019 
Budget 2020 

      

2021 2022 2023 

  
Netto Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 

Arbejdsmarkedsordninger 42.238 53.884 -6.779 47.105 52.947 53.051 51.609 

03.22.02 

Fællesudgifter for 
kommunens sam-
lede skolevæsen 
 

1.903 1.610 - 1.610 1.610 1.610 1.610 

03.22.15 

Uddannelses- og 
erhvervsvejledning 
og øvrige indsatser 
 

- 3.585 - 3.585 3.585 3.585 3.585 

03.30.42 
Forberedende 
grunduddannelse 
(FGU) 

- 4.193 - 4.193 7.957 8.068 7.526 

03.30.44 Produktionsskoler 1.819 750 - 750 500 200 77 

03.30.45 
Erhvervsgrundud-
dannelser 

638 566 -19 548 448 348 148 

05.28.21 
Forebyggende 
foranstaltninger for 
børn og unge 

1.294 1.180 - 1.180 1.180 1.180 1.180 

05.57.72 Sociale formål - 1.600 -1.600 0 0 0 0 

05.68.90 

Driftsudgifter til 
den kommunale 
beskæftigelsesind-
sats 
 

29.246 29.450 -1.500 27.950 28.127 28.520 27.943 

05.68.91 

Beskæftigelsesind-
sats for forsikrede 
ledige 
 

1.726 2.380 -905 1.475 1.475 1.475 1.475 

05.68.94 Løntilskud - 700 -300 400 400 400 400 

05.68.95 

Løn til forsikrede 
ledige mf. ansat 
med løntilskud i 
kommuner 

346 400 - 400 400 400 400 

05.68.97 
Seniorjob til perso-
ner over 55 år 

4.440 5.800 -1.450 4.350 6.600 6.600 6.600 

05.68.98 
Beskæftigelsesord-
ninger 

799 1200 -535 665 665 665 665 

Heraf 
STATSREFU-
SION 

  -6.536 
 

-6.039 -6.039 -6.039 -6.039 -6.039 
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Arbejdsmarkedsordninger 53.884 
-6.779 

 
Beskæftigelsesindsatsen i Danmark dækker over et antal metoder, midler og mekanismer med henblik på at 
bringe personer uden beskæftigelse i beskæftigelse eller nærmere arbejdsmarkedet. 
 
Aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende jobcentrets 
beskæftigelsesrettede indsats.  
 
Området omfatter: 

 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats - diverse indsatser, herunder indsatsen for borge-
re i ressourceforløb og jobafklaringsforløb, mentorteam og opsøgende virksomhedsindsats (funktion 
05.68.90) 

 Driftsudgifter for forsikrede ledige herunder udgifter jf. lov om støtte til handicappede i erhverv (funktion 
05.68.91) 

 Løntilskud (05.68.94) 

 Løn til ledige i løntilskud i kommuner (05.68.95)  

 Seniorjob (funktion 05.68.97) 

 Beskæftigelsesordninger, bl.a. vejledning og opkvalificering af unge under 18 år, udd.puljer, jobrotation, 
hjælpemidler og befordringsgodtgørelse (funktion 05.68.98) 

 SSP under ungeafdelingen (Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 03.22.02) 

 Uddannelses- og erhvervsvejledningen – tidligere UU (03.22.15) 

 Forberedende grunduddannelse (FGU) (03.30.42) 

 Bidrag til staten for elever på produktionsskoler (funktion 03.30.44) 

 Erhvervsgrunduddannelse, egu (funktion 03.30.45) 

 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge – herunder Ungehuset (05.28.21) 

 Udgifter til voksenlærlinge og særlige indsatser (05.57.72) 
 
Budgettet er lagt ud fra de refusionsregler og kontoplansændringer, der er kendt medio 2019. Ved budget-
vedtagelsen er budgettet korrigeret i forhold til de regel- og kontoplansændringer, som var kendt på budget-
lægningstidspunktet.  Statsrefusionen er justeret efter den endelige indfasning af ny økonomisk styring på 
beskæftigelsesområdet, hvor statsrefusionen er bortfaldet på de fleste områder – bortset fra ressourceforløb 
og jobafklaringsforløb – med virkning fra medio 2019. kompenseres via budgetgarantien (bloktilskuddet). 
 
Der er gennemført en betydelig omlægning af kontoplanen for området, bl.a. med henblik på at kunne opgø-
re budgetgarantien mere enkelt. 
 
Området er tilført betydelige budgetmidler – 3,6 mio. kr. – fra skoleområdet, som følge af regelændringer og 
heraf følgende organisatoriske ændringer vedr. uddannelsesvejledningen (03.22.15) 
 
Budgettet er opdelt på grupper af ydelsesmodtagere (målgrupper) frem for på funktioner. Således er alle 
driftsudgifter til f.eks. jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år samlet på tværs af funktionerne 
05.68.90, 05.68.98. Det samme gør sig gældende for andre målgrupper. 
  
Med implementeringen af den nye Forberedende Grunduddannelse forventes elever som tidligere var i for-
løb på produktionsskoler eller EGU i fremtiden at opstarte FGU. Derudover forventes yderligere en del af de 
aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp at opstarte FGU forløb. Oprettelsen af FGU følger af en 
lovændring, og kommunerne kompenseres for merudgiften. Korrektionen af budgetrammen modsvares der-
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for i fuldt omfang af et øget statstilskud til Furesø Kommune i 2020-2023.  Kompensationen er beregnet ud 
fra den gennemsnitlige nøgle for Furesø. 
 
Samarbejdet med eksterne aktører på sygedagpengeområdet reduceres i 2020, hvorfor budgettet også redu-
ceres UBE 3 (Hjemtagelse af opgaver på sygedagpengeområdet). Ligeledes er budgettet reduceret på udvalg-
te områder som følge af UBE 1 (Konsekvens af regnskab 2018) og UBE 6 (Reduceret prisfremskrivning). 
 
Figur UBE 2: Indsatsbudgettet opdelt efter formål  

 

 
 
 
 

Driftsudgifter og beskæftigelsesordninger 12.321 

 

Driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats 535 

Her budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats 

  Voksenlærlinge - jf.§ 98 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Løntilskud til div. målgrupper – dog ikke forsikrede ledige 

 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på tværs af målgrupper 
 

1 Drift 2.570 

   

090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 
98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

1.200 

05.57.72 Aftaler for voksenlærlinge – ledige personer  

   

091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 
98c – 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

400 

05.57.72 Aftaler for voksenlærlinge – beskæftigede personer  

   

108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende 
m.fl. 

550 

Projekter og 
øvrige udgifter; 
19.731 mio. kr. 

Lønudgifter 
15.050 mio. kr. 

Driftsudgifter; 
12.321 mio. kr. 
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05.68.94 Udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik  

   

113 Løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handicap  

05.68.94 Udgifter til løntilskud vedr. personer med handicap i målgruppen § 2, nr. 8, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke er medlem af en arbejdsløsheds-
kasse. 

150 

   

106 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede 
beskæftigede med 50 pct. refusion 

150 

05.68.98   

107 Hjælpemidler efter §§ 74 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved 
fleksjob og aktiverede på ledighedsydelse samt ved løntilskud til førtidspensio-
nister og nyuddannede personer med handicap med 50 pct. refusion 

50 

05.68.98   

108 Befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til 
aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion 

70 

05.68.98   

   

2 Statsrefusion i alt -2.035 

   

004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion 
(grp. 090 og 091) 

-1.600 

05.57.72   

   

007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvfor-
sørgende m.fl. 

-200 

05.68.98   

027 Refusion af løntilskud vedr. ikke-forsikrede nyuddannede personer med handi-
cap 

-100 

05.68.98   

   

011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. 
refusion (gruppering 106-109) 

-135 

05.68.98   

   

Driftsudgifter forsikrede ledige 
 

2.710 

Drift i alt  3.110 

   

109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering 1.380 

05.68.90 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til dagpengemodtagere (mål-
gruppe 2.1). Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalifice-
ring. 

 

   

110 Driftsudgifter 6 ugers jobrettet uddannelse 800 

05.68.90 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering efter § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der deltager i seks ugers selv-

 



Furesø Kommune – Budget 2020                                                                       
Udvalg for beskæftigelse og erhverv      

 

 38 

valgt uddannelse efter kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
F.eks. TEC, AMU, KEA og UCplus 

   

100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dag-
pengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats 

180 

05.68.98 Her registreres jobcentrets driftsudgifter til tilbud om korte, erhvervsrettede 
uddannelsesforløb til dagpengemodtagere – efter en regional positivliste, jf. § 
33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om regional 
uddannelsespulje. 
Staten yder 80 pct. tilskud til kommunens udgifter, dog således at styrelsen 
årligt afgiver et tilsagn om tilskud, som er den maksimale ramme for tilskudsbe-
løbet. 
Her registreres eksempelvis udgifter til chaufføruddannelser 

 

   

102 Jobrotation med 60 pct. refusion – forenklet permanent ordning jf. § 98a, stk. 1 
– 3 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

750 

05.68.98 
 

  

   

2 Statsrefusion i alt -400 

   

010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 
105) 

-400 

05.68.98   

   

Driftsudgifter Unge 
 

3.110 

Budgettet omfatter driftsudgifter i forbindelse med aktiviteter for unge under 30 år, der modtager uddannel-
seshjælp samt selvforsørgende og 15-17-årige. Udgifter til mentorer er baseret på en skøn for den forvente-
de indsats på baggrund af aktivitetsniveauet i 2019. 

   

102 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 2.960 

05.68.90 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer som modtager 
uddannelseshjælp (målgruppe 2.12 og 2.13). Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær 
udd. og øvrig vejl. og opkvalificering. 
 
Herunder udgifter til Brobygning, center for autisme, lovpligtige skrive- læse-
test, HF enkeltfag og JobinPlace. Derudover udgifter til Fontænehuset. 

 

   

106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti (til aktivitetspa-
rate uddannelseshjælpsmodtagere) 

150 

05.68.90 Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrup-
pen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættel-
se i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Budgetposten dækker udgifter til eksterne mentorer – kommunens egne men-

 



Furesø Kommune – Budget 2020                                                                       
Udvalg for beskæftigelse og erhverv      

 

 39 

torkorps til målgruppen er budgetlagt som delmængde af lønudgifterne i unge-
afdelingen. Forbruget flyttes 3-4 gange årligt med henblik på at opnået retvi-
sende forbrug til regnskabet. 

   

Driftsudgifter Jobklare 
 

100 

Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen Jobparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.2). 
 

101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende mv. driftsudgifter ved aktivering 100 

05.68.90 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til jobparate kontanthjælps-
modtagere, selvforsørgende mv. (målgruppe 2.2). Kategori 1 og 2-udgifter: 
Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering. 
 
Der er ganske få borgere i denne målgruppe, og den nødvendige beskæftigel-
sesindsats for at få borgerne i job er begrænset. Budgettet er fastsat med ud-
gangspunkt i det forventede forbrug i 2019. 
 

 

   

Driftsudgifter Indsatsklare 1.025 

Budgettet omfatter driftsudgifter til indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (målgruppe 2.3) 
 

101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende mv. driftsudgifter ved aktivering 900 

05.68.90 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til jobparate kontanthjælps-
modtagere, selvforsørgende mv. (målgruppe 2.3). Kategori 1 og 2-udgifter: 
Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering. 
 
Dækker bl.a. over køb hos Fontænehuset, Basen og Skoleforløb 

 

   

106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti (til aktivitetspa-
rate kontanthjælpsmodtagere) 

125 

05.68.90 Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrup-
pen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættel-
se i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Budgetposten dækker udgifter til eksterne mentorer – kommunens egne men-
torkorps til målgruppen er budgetlagt som delmængde af lønudgifterne i unge-
afdelingen. Forbruget flyttes 3-4 gange årligt med henblik på at opnået retvi-
sende forbrug til regnskabet. 

 

   

Driftsudgifter Sygedagpenge 
 

975 

Budgettet omfatter driftsudgifter til sygedagpengemodtagere (2.5). Budgettet er nedjusteret med 0,8 mio. 
kr. som følge af, at samarbejdet med eksterne aktører på sygedagpengeområdet reduceres - UBE 3 (Hjemta-
gelse af opgaver på sygedagpengeområdet) 
 

111 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 975 
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05.68.90 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der modtager dag-
penge under sygdom (målgruppe 2.5). Kategori 1 og 2-udgifter: Ordinær udd. 
og øvrig vejl. og opkvalificering. 
 
Dækker bl.a. køb hos Comeback, Center for Hjerneskade og Marselisborg 

 

   

Driftsudgifter Ledighedsydelse 676 

Budgettet omfatter udgifter til indsatsen for personer på ledighedsydelse. 
 

   

105 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 376 

05.68.90 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til modtagere af ledighedsydel-
se – personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen (målgruppe 2.7). Kate-
gori 2-udgifter: Øvrig vejl. og opkvalificering. 
 
Der samarbejdes med Jobgården, Duos, Marselisborg og Center for autisme 

 

   

106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti (modtagere af 
ledighedsydelse) 

300 

05.68.90 Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrup-
pen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættel-
se i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Der forventes udgifter på 300 t. kr. til samarbejde med læge Paul Wachtell 

 

   

Driftsudgifter Revalidering 450 
 

   

104 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ for revalidender 400 

05.68.90 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer med begrænsnin-
ger i arbejdsevnen efter kap.6 – revalidering (målgruppe 2.4). Kategori 1 og 2-
udgifter: Ordinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering. 
 
Her registreres bl.a. udgifter til Campus Vejle og KEA 

 

   

Driftsudgifter Ressourceforløb 610 

05.68.90 Driftsudgifter til indsatsen for personer i ressourceforløb, herunder obligatorisk 
mentor. Udgifterne er blandt to områder, der ikke omfattes af de nye økonomi-
ske styringsprincipper på beskæftigelsesområdet, og er dermed omfattet af 
50pct. statsrefusion. 

 

1 Drift i alt 1.310 

   

093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion 900 

05.68.90 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer der modtager res-
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sourceforløbsydelse efter § 68 (målgruppe 2.11). Kategori 1 og 2-udgifter: Or-
dinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering. 
 
Her registreres bl.a. udgifter til STU-brobygning, VUC, Center for autisme og 
succesfuld anvendelse af positiv psykologi 

   

095 Udgifter til mentor til personer på ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion 410 

05.68.90 Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrup-
pen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættel-
se i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Herunder mentor: ’Musik-med-mer’ til 360 t.kr. 
 
Budgetposten dækker udgifter til eksterne mentorer – kommunens egne men-
torkorps til målgruppen er budgetlagt som delmængde af lønudgifterne i unge-
afdelingen. Forbruget flyttes 3-4 gange årligt med henblik på at opnået retvi-
sende forbrug til regnskabet. 

 

   

2 Statsrefusion i alt -700 

05.68.90   

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, gruppering 093-098 og 100 -700 

   

Driftsudgifter Jobafklaringsforløb 
 

255 

 Driftsudgifter til indsatsen for personer i jobafklaringsforløb, herunder obligato-
risk mentor. Udgifterne er blandt to områder, der ikke omfattes af de nye øko-
nomiske styringsprincipper på beskæftigelsesområdet, og er dermed omfattet 
af 50pct. statsrefusion. 

 

1 Drift i alt 1055 

097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion 1055 

 Grupperingen anvendes til driftsudgifter ved aktivering efter § 32, stk. 1, nr. 1 
og nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer der modtager res-
sourceforløbsydelse efter § 69 (målgruppe 2.14). Kategori 1 og 2-udgifter: Or-
dinær udd. og øvrig vejl. og opkvalificering. 
 
Her registreres bl.a. udgifter til CEKTOS og Job-in-place 
 

 

098 Udgifter til mentor til personer på jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion 0 

 Her registreres udgifter til mentorstøtte, der gives med henblik på at målgrup-
pen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættel-
se i fleksjob eller ordinær ansættelse jf. § 31b i lov om aktiv beskæftigelsesind-
sats. 
 
Der er ikke budgetteret med midler til eksterne mentorer på dette område, da 
der er afsat midler under området Fontænehuset til disse udgifter. Desuden 
anvendes i begrænset omfang kommunens egne mentorkorps til målgruppen. 
Forbruget flyttes 3-4 gange årligt med henblik på at opnået retvisende forbrug 
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til regnskabet. 
 

 2 Statsrefusion i alt -800 

   

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion, gruppering 093-098 og 100 -800 

   

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige  
 

1.475 

 Her registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentres beskæftigelsesind-
sats overfor forsikrede ledige m.v.. For driftsudgifter til aktivering henvises til 
”Driftsudgifter forsikrede ledige”. 
 
Udgifter til forsikrede ledige under 05.57.78 og 05.68.91 er omfattet af Beskæf-
tigelsestilskuddet.  Beskæftigelsestilskuddet fastsættes af staten på grundlag af 
udviklingen i ledigheden i hele landet, i regionen, i en klynge af kommuner i 
regionen samt ledigheden i Furesø Kommune. 

 

05.68.91 

1 Drift i alt 2.380 

   

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion 
(ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats 

180 

   

007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i 
lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

850 

 Jobcentrets udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk eller psykisk 
handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for er-
hvervsudøvelse, som personer uden handicap. Udgifterne på denne konto er 
typisk lovbundne. 

 

   

008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 
pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

150 

 Jobcentrets udgifter til fysisk eller psykisk handicappede lønmodtagere og selv-
stændig erhvervsdrivende, der udenfor normal arbejdstid deltager i almindelig 
efter- og videreuddannelse indenfor det pågældende erhverv, samt til visse 
grupper af ledige. Udgifterne på denne gruppering er typisk lovbundne 

 

   

108 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. § 
51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

750 

05.68.91 Der er budgetteret med ca. 8 helårspersoner ud fra forventet forbrug i 2019.   

   

109 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere, jf. 
§ 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

450 

 Løntilskud i forbindelse med forsikrede lediges løntilskudsansættelse i en 
kommune eller anden offentlig institution. Ved ansættelse med løntilskud regi-
streres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. (Lønudgiften ved an-
sættelse i Furesø Kommune registreres på funktion 05.68.95.)  
 
Løntilskuddene kan variere mellem 2 og 3 måneder. 
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2 Statsrefusion i alt -905 

05.68.91   

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede 
med 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008) 

-555 

010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 
– private arbejdsgivere 

-225 

 Er budgetlagt på baggrund af forventede udgiftsniveau i 2020 og det forvente-
de resultat i 2019 

 

014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion 
– offentlige arbejdsgivere 

-125 

 Er budgetlagt på baggrund af forventede udgiftsniveau i 2020 og det forvente-
de resultat i 2019 

 

   

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner  
 

400 

05.68.95   

Budgettet omfatter løn og modtaget løntilskud til forsikrede ledige 
ansat med løntilskud i Furesø Kommune. 

    

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 
55) 

400 

 Lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i Furesø Kommune med løntil-
skud. På denne gruppering indtægtsføres modtaget løntilskud. I det omfang, 
der er tale om Furesø-borgere kommer indtægten fra funktion 05.68.91. Be-
skæftigelsesindsats for forsikrede ledige.  Det er således nettoudgiften til pen-
sion m.v., der er budgetteret her.  
Løntilskuddet og varigheden af løntilskudsansættelser er reduceret. 

 

   

Lønudgifter – konto 5 15.050 

  

Ungeafdelingen 
 

3.935 

05.68.90.  

 Ungeafdelingen varetager jobklub, uddannelsesafklaring og vejledning m.v. for 
unge kontanthjælpsmodtagere. Ungeenheden kan også indgå som led i forløb 
for sygedagpengemodtagere og forløb for forsikrede ledige.  
Herudover findes et mentorkorps, som varetager mentoropgaver for alle mål-
grupper i det omfang korpset råder over de nødvendige kvalifikationer. 

 

000 Personale 3.900 

 Lønudgifter svarende til 8 årsværk til drift af Ungeenhed og mentorkorps.  

   

 Driftsudgifter 35 

 Mindre driftsudgifter i ungeafdelingen, herunder uddannelse og drift af bil m.v.  

   

Ungeafdelingen 032202 1.610 

03.22.02   
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000 Personale  

 Løn til SSP og gadeplansindsats. Furesø Kommune vil med kompetente gade-
plansmedarbejdere møde møde de unge, hvor de er og lave flere opsøgende og 
håndholdte indsatser.  

1.435 

   

 Driftsudgifter  

 SSP udstyr til medarbejdere, kompetenceudvikling og årlig konference for kon-
taktlærere. 

175 

   

Ungeafdelingen 052821 
1.180 

05.28.21   

000 Personale  

 Drift af UngeHuset 
Der er afsat løn til knap 3 årsværk – Forebyggende foranstaltninger for børn og 
unge. 1.130 

   

 Driftsudgifter 50 

   

Indsatsklare og Sygemeldte 
 

2.115 

05.98.90.  

Personaleudgifter til fastholdelsesindsats herunder ergoterapeut og opsøgende virksomhedsindsats i forbin-
delse med etablering af nye fleksjob samt fastholdelses – indsatsen er opnormeret med 1 årsværk som følge 
af UBE 3 – hjemtagelse af opgaver på sygedagpengeområdet.  
 

000 Personale 1.800 

 Lønsum svarende til ca. 4 årsværk  

   

 Driftsudgifter 315 

   

 Jobklare 
 

6.210 

05.68.90.  

Udgifter til opsøgende virksomhedsindsats. 

000 Personale 5.810 

 Lønsum svarende til 12 årsværk.  
 

 

 Driftsudgifter  400 

 Herunder drift af CRM-system og anden IT-understøttelse ca. 0,35 mio. kr., 
samt driftsramme svarende til 12 årsværk. 

 

   

Projekter og øvrige driftsudgifter 19.731 

   

Seniorjob til personer over 55 år 
 

5800 
-1.450 

  Kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs.  
Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som 
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maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere 
har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. 
Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på 147.000 kr. pr. ansat helårs-
person (2020-niveau).  
Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betin-
gelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor 
lovens nærmere angivne frister. 

05.68.97   

001 Løn til personer i seniorjob 3.700 

 Der budgetteres med ca. 12 årsværk i 2020.  

   

002 Kompensation til personer berettiget til seniorjob 2.100 

 Der budgetteres med ca. 9 helårspersoner i 2020.  

   

2 Statsrefusion i alt -1.450 

   

002 Tilskud til kommunale seniorjobs -1.450 

   

Drift af Nyttejob 15 

05.68.90   

000 Driftsudgifter ved nyttejob. 15 

   

Jobcenter kantinen 400 

   

05.68.90  400 

000 Budget til kantinedrift   

   

Beskæftigelsesprojektet 1.025 

   

05.68.90   

000 Konkrete beskæftigelsesprojekter udvides, så flere unge kan komme i uddan-
nelse og beskæftigelse. Der afsættes 1,0 mio. kr. 2019 og årene frem. 
 
Der er afsat 25.000 kr. til diverse driftsudgifter – herunder knæpuder. 
 
1 medarbejder ansat som skal bidrage til indsatsen og opsøgningen af job og 
uddannelsespladser. 

1.025 

   

Mobilt Servicehus 0 

05.68.90  

000 Formålet med at etablere et mobilt servicehus er, at sikre, at ledige ydelses-
modtagere har noget at stå op til hver dag, og at borgerne skal gøre nytte for 
deres ydelse. Aktiviteterne skal medvirke til at udvikle de ledige ydelsesmodta-
geres kompetencer og styrke muligheden for, at den enkelte ledige hurtigst 
muligt kan komme videre i beskæftigelse. 
 
Forslaget er vedtaget på Udvalg for Beskæftigelse- og Erhvervs møde d. 22. 
august. 2017. 

0 
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Budgettet er lagt under lønbudget til jobklare. Medarbejderne i det mobile 
servicehus er fastansatte. 

   

Fontænehuset 930 

05.68.90   

000 Løndækning til virksomhedsoverdraget personale – dækker bl.a. mentorindsats  

   

Ekstern aktør 650 

05.68.90   

000 Indsats til ikke-vestlige kvinder og mindre udgifter til øvrige eksterne aktører    

   

Særlige Fleksjob 
 

3.285 

 Personer ansat i fleksjob aflønnes normalt indenfor forvaltningernes eller insti-
tutionernes ordinære lønsum, men der afsættes midler (pulje) til særlige tilfæl-
de. Når en fleksjobber finansieret af puljen holder op, går beløbene tilbage til 
puljen, så det er muligt løbende at igangsætte nye fleksjobforløb. 
 
Kommunen påtager sig dermed i et vist omfang et socialt ansvar for at fasthol-
de særligt udsatte på arbejdsmarkedet. 

 

05.68.90   

000 Særlige Fleksjob 3.285 

   

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 
 

4.193 

03.30.42   

001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse 4.193 

  
Budgettet er i høj grad rammesat af den DUT-kompensation, der er modtaget 
fra staten. FGU-uddannelserne er startet op i august 2019, og det vurderes, at 
der vil være 40-45 årselever, når ordningen er fuldt indfaset. 
 
Satsen for opkrævning af bidrag i 2020 er fastsat til 67.400 kr. til drift pr. års-
elev og 28.320 kr. til forsørgelse pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2019. 
 
Satsen for opkrævning af bidrag i 2021 er fastsat til 68.340 kr. til drift pr. års-
elev og 28.720 kr. til forsørgelse pr. årselev for afregning af aktiviteten i 2020. 

 

   

Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser 
 

4.883 

   

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning 3.825 

000 Indsatser omfattet af den kommunale ungeindsats, jf. lov om kommunal ind-
sats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, mål-
gruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning. 
 
Udvalgets budget er tilført midlerne fra Udvalg for dagtilbud og skole. 
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03.30.44 Produktionsskoler  

000 Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk ar-
bejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gen-
nemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger 
for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannel-
se. 
Produktionsskolerne ophører med etableringen af FGU, men der afsættes 
skønsmæssigt midler til bidrag til staten for afholdt aktivitet i 2019 – afregnes i 
2020. 

450 

   

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 566 

 Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) består af individuelt tilrettelagte forløb, som 
skal sikre, at unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, der dels 
giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels 
giver grundlag for beskæftigelse.  
 
Uddannelsen består af virksomhedspraktik og skoleundervisning. Uddannelsen 
varetages af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, produktionsskoler o. 
lign. 
 
EGU-uddannelsen ophører med etableringen af FGU, men elever der var i gang 
med et EGU-forløb kan færdiggøre dette i EGU-regi eller vælge at overgå til en 
FGU institution. Der afsættes skønsmæssigt midler til i gangværende forløb. 
 

 

000 Løn til elever i praktik i Furesø Kommune 450 

001 Skoleydelse med 65 pct. statsrefusion 38 

004 Udgifter til forløb på værkstedsskoler 78 

   

2 Statsrefusion i alt -19 

   

001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 -19 

 Refusion af skoleydelse.   
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Aktivitetsområde - Erhverv 
 

 

Furesø Kommune er meget aktiv i forhold til det lokale erhvervsliv, fordi beskæftigelses- og erhvervsindsatsen 
er afgørende for at så mange borgere som muligt er tilknyttet arbejdsmarkedet og er selvforsørgende.  
 
Erhvervsområdet omfatter kommunens erhvervsudvikling, rammevilkår for erhvervslivet, erhvervsområder, 
fastholdelse og udvikling af eksisterende virksomheder, understøtte etablering af iværksættere samt tiltræk-
ning af virksomheder.  
 
Der er i Furesø Kommune registreret ca. 4.000 virksomheder, hvoraf ca. 2.000 har ansatte. 
Furesø Kommune har gennem en årrække haft en markant vækst i nettotilgang af virksomheder. 
 
Nettotilgang af virksomheder pr. år 

2014 2015 2016 2017 2018 

121 215 351 234 334 

 
Udvikling i antal arbejdspladser opgjort pr. 30. november 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

12.918 13.267 13.055 13.406 14.110 

 
Indsatsen er baseret på Beskæftigelses- og Erhvervspolitik 2015-2018, der videreføres uændret. Der er udar-
bejdet revideret Handlingsplan på baggrund af politikken og Arbejdsprogram 6.1 Erhvervsfremme, til imple-
mentering af erhvervsudviklingen i de kommende år.  
 
Furesø Kommune medfinansierer Erhvervshus Hovedstadsregionen, der yder vejledning til Små og mellestore 
virksomheder (SME’ere) samt nye iværksættere. 
 
Tabel UBE 15. Budget til Erhvervsområdet 2020-2023 og korrigeret budget 2019 

Alle tal er i 2020 pris- og lønniveau samt i hele 
1.000 kr. 

Korr. 
Budget 

2019 Budget 2020 

Budgetoverslagsår 

2021 2022 2023 

 Netto Udgifter 
Indtæg-

ter Netto Netto Netto Netto 

Drift I alt 1.901 1.901 - 1.901 1.901 1.901 1.901 

 Erhvervshus Hovedstadsregionen 1.154 1.154 - 1.154 1.154 1.154 1.154 
 Erhvervsservice - Generelt 269 369 - 369 369 369 369 
 Udbud/Indkøb Erhverv og Beskæftigelsespolitik 57 57 - 57 57 57 57 
 Udvikling af flyvestationen 420 320 - 320 320 320 320 

*: + = Udgiftsbudget, (-) = Indtægtsbudget 
Kilde: Datatræk fra KMD Opus. 

 

Erhvervsservice 
 

1.901 

  

06.48.67 Erhvervshus Hovedstadsregionen 1.154 

 Erhvervshus Hovedstadsregionen har ansvaret for speciel erhvervsservice vejledning til 
SMV’ere for at understøtte udvikling og vækst i erhvervslivet samt iværksættervejled-
ning. Det sker via 1:1 vejledning i Furesø kommune samt en lang række arrangementer, 
der dels afholdes rundt omkring i hele regionen og specifikt i Furesø Kommune 
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06.48.67 Erhvervsservice - Generelt 369 

 Furesø Kommune er meget aktiv i forhold til det lokale erhvervsliv. Kommunen gennem-
fører en række erhvervsrettede arrangementer, deltager i forskellige netværk og afhol-
der møder med enkelte virksomheder. 
 
Det er vigtigt, at virksomhederne oplever kommunen som en tilgængelig og troværdi 
samarbejdspartner. Indgangen for erhvervslivet sker via Erhvervsteamet, der tager imod 
henvendelser fra erhvervslivet, som ikke umiddelbart ved, hvor de skal henvende sig.  
 
Midlerne skal også dække eventuelle administrative udgifter. 

 

   

Initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken for 2015-2019 
Der er i perioden afsat 377.000 kr. om året til konkret at fremme nyt erhvervsområde på Flyvestationen samt 
indkøb/udbud i lokalt perspektiv. 

 

06.48.67 Udvikling på Filmstationen 320 

 Filmstationen har i samarbejde med Furesø Kommune indledt drøftelser om mulighe-
den for at indgå et partnerskab om udvikling af Filmstationen med Iværksættermiljø og 
Uddannelsesmiljø. Midlerne skal også dække eventuelle administrative udgifter. 

 

   

06.48.67 Udbud/Indkøb Erhverv og Beskæftigelsespolitik 57 

 Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken har et særligt fokusområde omkring Ud-
bud/Indkøb i lokalt perspektiv.  
 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra erhvervsliv og 
forvaltningen, der har udarbejdet en rapport med 25forslag til initiativer, der skal skabe 
større gennemsigtighed omkring udbud/Indkøb og sikre bedre adgang for det lokale 
erhvervsliv til at byde på opgaver.  
En lang række af de 25 initiativer er gennemført. P.t. arbejdes der med implementerin-
gen af et nyt system Comdia, både i forhold til håndværkere samt leverandører af va-
rer/tjenesteydelser, som ikke er omfattet af SKI aftaler og andre indkøbssammenslut-
ninger.  
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Aktivitetsområde – Førtidspension og Boligstøtte 
 
 
Tabel UBE 16: Førtidspensioner, boligstøtte m.m. - Budget 2020-2023. 

Alle tal er i 2020-prisniveau; I 1.000 kr. 
Korr. 

Budget 
2019 

Budget 2020 Budgetoverslagsår 

Aktivitetsområde  Netto Udgifter Indtægter Netto 2021 2022 2023 

Førtidspension og boligstøtte: 134.160 482.222 -98.899 134.917 136.728 138.311 139.322 

Personlige tillæg m.v.* 2.240 5.466 -2.373 3.093 3.068 3.044 2.796 

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 76.203 69.207 - 69.207 66.511 63.811 60.405 

Boligydelse til pensionister – kommunal 
medfinansiering 

18.944 19.005 - 19.005 19.005 19.005 19.005 

Boligsikring - kommunal medfinansiering 12.257 12.420 - 12.420 12.425 12.431 12.488 

Sociale formål 24 24 - 24 24 24 24 

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 24.223 31.167 - 31.167 35.695 35.996 44.604 

 - heraf udgør STATSREFUSION -2.342 - -2.373 -2.373 -2.373 -2.373 -2.373 

*Flyttes til ØU med virkning fra 1/1-2020 
Kilde: Opus FIB045 datatræk pr. 26.11.2019. 
 

 

 
Figur UBE.3: Aktivitetsområdets Budget 2020 – på drift. 

 
Kilde: Datatræk i KMD Opus 26.11.2019. 

 

 

  

Personlige tillæg 
m. 
2% 

Førtidspension 
tilkendt før 

1.7.2014 
52% 

Boligyd.pensioni
ster 
14% 

Boligsikring 
9% 

Sociale Formål 
0% 

Førtidspension 
tilkendt ef 1. juli 

2014 
23% 



Furesø Kommune – Budget 2020                                                                       
Udvalg for beskæftigelse og erhverv      

 

 51 

 
Generelt om aktivitetsområdet  
 

 

Området omfatter udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring samt boligydelse. Udgifterne 
er overførselsudgifter, og de indgår derfor ikke i kommunens serviceramme. 
 
Sagsbehandling og udbetaling af førtidspensioner, boligsikring og boligydelse varetages af Udbetaling Dan-
mark. Kommunen afholder udgifter svarende til den kommunale medfinansiering. 
 
Sagsbehandlingen af personlige tillæg m.v. sker i Borgerservice, og budgettet flyttes med virkning fra 1/1-
2020 til Økonomiudvalget. 
 

Personlige tillæg m.v. – Flyttes til ØU 
 

5.466 
-2.373 

Området vedrører udgifter og indtægter til personlige tillæg og helbredstillæg. Som følge af førtidspensionsre-
formen kan personer tilkendt pension efter de nye regler ikke kan modtage personlige tillæg. Personlige tillæg 
tildeles til henholdsvis folke- og førtidspensionister efter to parallelle regelsæt. Der er derfor henvisninger til 
§§ 14 og 14a gældende for folkepensionister samt §§ 17 og 17a gældende for førtidspensionister, der har fået 
tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003. 
 
Udgifter efter overgangsordningen, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 1087 af 13. december 2000, er registreret på de rele-
vante grupperinger vedrørende helbredstillæg. 
 

054867-1-002 Medicin, pers. Tillæg 14 

 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende medicin til pensionister 
efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 
2003). 
 

 

054867-1-003 Tandlægebehandling, pers. Tillæg 5 

 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende tandlægebehandling til 
pensionister efter § 14, stk. 1, i lov om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspen-
sionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-005 
Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige 
tillæg 

185 

 

Her registreres udgifter til personlige tillæg vedrørende supplement til pensioni-
ster med nedsat pension (brøkpension) efter § 14, stk. 1, i lov om social pension 
og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-006 Andre personlige tillæg 175 

 

Her registreres udgifter til personlige tillæg til pensionister efter § 14, stk. 1, i lov 
om social pension og § 17, stk. 2 (førtidspensionsreformen 2003), der ikke er 
omfattet af grupperingerne 001-005. 
 

 

054867-1-007 Briller, helbredstillæg 21 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende briller til pensionister efter 
§ 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 
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054867-1-008 Medicin, helbredstillæg 1.449 

 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende medicin til pensionister 
efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-009 Tandlægebehandling, helbredstillæg 1.181 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandlægebehandling til 
pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18, stk. 1 (førtidspensionsre-
formen 2003). 
 

 

054867-1-010 Tandprotese, helbredstillæg 427 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende tandproteser til pensioni-
ster efter § 14a, stk. 4 i lov om social pension og § 18, stk. 4 (førtidspensionsre-
formen 2003). 
 

 

054867-1-011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 479 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fysioterapi, kiropraktor- og 
psykologbehandling til pensionister efter § 14a i lov om social pension og § 18 
(førtidspensionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-012 Fodbehandling, helbredstillæg 666 

 

Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende fodbehandling ydet til 
pensionister efter § 14a i lov om social service og § 18 (førtidspensionsreformen 
2003). 
 

 

054867-1-013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 359 

 

Her registreres kommunens medfinansiering på 25 pct. af udgifterne til personli-
ge tillæg til varmeudgifter til pensionister efter § 14, stk. 2 i lov om social pensi-
on og § 17, stk. 1 (førtidspensionsreformen), samt udgifter til tillæg til petrole-
umsudgifter efter § 14, stk. 3 i lov om social pension og § 17, stk. 3 (førtidspen-
sionsreformen 2003). 
 

 

054867-1-014 Høreapparater, helbredstillæg 503 

 
Her registreres udgifter til helbredstillæg vedrørende høreapparater til pensioni-
ster efter § 14a i lov om social pension og § 18 (førtidspensionsreformen 2003). 
 

 

   

054867-2-004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -2.373 

 Vedrører statsrefusion for personlige tillæg og helbredstillæg. 
 

 

Kilde: Datatræk i KMD Opus 26.1.2019. 
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Aktivitetstal for førtidspension 2015-2022 
I figur UBE 5 fremgår den faktiske udvikling i aktivitetstallene i 2015-2018, det forventede regnskab for 2019 
samt det forventede antal helårsmodtagere i 2020-2023 Estimatet for forventet regnskab 2019 er baseret på 
de faktiske aktivitetstal frem til juli 2019. Aktivitetstallene for 2020-2023 er baseret på det forventede antal 
helårspersoner, der er fastsat i forbindelse med budget 2020.  
 
Figur UBE 5.: Faktiske antal helårsmodtagere2015-18 og forventede antal 2019-2023 

 
Kilde: egne data fra Opus og notat til teknisk budget. 

 
Som det fremgår af figur UBE 5er antallet af førtidspensionister faldet støt de seneste år med bund i 2018. Fra 
og med 2019 forventes et støt stigende udviklingen, der også afspejles i den forventede udvikling på landsplan, 
jf. KL’s budgetvejledning. Der er korrigeret for stigningen i det tekniske budget for 2020-2023, hvor der er til-
ført i alt 4,4 mio. kr. i 2020 stigende til 6,9 mio. kr. i 2023, jf. Tabel UBE 1 (delmængde) og Bilag 1. punkt 2a/b. 
 
I tabel UBE 17 ses det estimerede antal helårspersoner 2020-2023 på henholdsvis ny- og gammel ordning. 
 
Tabel UBE 17. Estimerede antal helårspersoner 2020-2023. 

  2020 2021 2022 2023 

Gammel ordning 625 604 583 557 

Ny ordning 203 233 261 291 

Antal helårspersoner - i alt: 828 837 844 848 
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Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
 

 
 

 
Fra 1. marts 2013 overgik myndighedsopgaverne til Udbetaling Danmark.  
 
Registreringen af udgifter og indtægter til førtidspensioner afhænger af, hvorvidt der ifølge § 67 i lov om høje-
ste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. ydes 35 pct. eller 50 pct. statsrefusion. På 
funktion 05.48.68 registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1. 
januar 1992 (efter 12. juni 1997 for 60-66-årige) og inden 1. januar 1999, og hvor der ifølge loven ydes 50 pct. 
statslig refusion. 
 
Endvidere registreres alle udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, hvor der ifølge loven ydes 35 pct. 
statsrefusion, og hvor tildelingen er sket efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2003, samt alle 
kommunale udgifter til førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og frem til 1. juli 
2014.  
 
På funktionen registreres desuden udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal refusion samt tilbagebeta-
linger af kommunernes medfinansiering af førtidspension, som vedrører perioden 1. juli 2014 til 31. december 
2015. Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale medfinansiering af førtidspension for denne periode, 
skal derfor registreres på gruppering 005 og 006, afhængig af andelen af den kommunale medfinansiering. 
 

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 
 

69.207 

   

05.48.68, 
grp. 000 

Betaling til og fra kommuner 10.003 
-3.516 

   

05.48.68, 
grp. 001 

Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering til-
kendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

4.859 

 Budgettet dækker udgifterne til de af revaliderings- og pensionsnævnene eller af 
kommunalbestyrelsen tilkendte højeste og mellemste førtidspensioner inden den 12. 
juni 1997 til personer under 60 år og med 50 pct. kommunal medfinansiering. 
 
På samme måde registreres også her udgifter til invaliditetsydelser og bistands- og 
plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 
 
Endvidere registreres her udgifter til højeste og mellemste førtidspensioner til perso-
ner under 67 år tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal medfi-
nansiering. Her registreres desuden udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og 
plejetillæg med 50 pct. kommunal medfinansiering. 
 
Såfremt der til personer under 60 år er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var 
tilkendt eller indstillet før 1. januar 1992, registreres udgifterne til forhøjelsen ligele-
des her. Såfremt der til personer mellem 60-67 år er tilkendt en forhøjelse af en pen-
sion, som ikke var tilkendt inden den 12. juni 1997, registreres udgifterne til forhøjel-
sen også her. 

 

   

05.48.68, 
grp. 002 

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinan-
siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

518 
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 Budgettet dækker de af kommunalbestyrelsen tilkendte forhøjede almindelige før-
tidspensioner inden den 12. juni 1997 til personer under 60 år med 50 pct. kommu-
nal medfinansiering. 
 
Endvidere registreres udgifter til almindelig og forhøjet almindelig førtidspension til 
personer under 67 år, tilkendt fra og med den 12. juni 1997 med 50 pct. kommunal 
medfinansiering. 

 

   

05.48.68, 
grp. 003 

Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering til-
kendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

8.266 

 Budgettet dækker de kommunale udgifter til højeste og mellemste førtidspension 
med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999.  
 
Endvidere registreres her udgifter til invaliditetsydelse og bistands- og plejetillæg 
med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter den 1. januar 1999. 
 
Såfremt der efter den 1. januar 1999 er tilkendt en forhøjelse af en pension, som var 
tilkendt inden den 1. januar 1999, registreres udgifterne til forhøjelsen også her. 

 

   

05.48.68, 
grp. 004 

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinan-
siering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 

1.355 

 Budgettet dækker de kommunale udgifter til almindelig og forhøjet almindelig før-
tidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering, som er tilkendt efter 1. januar 
1999. 

 

   

05.48.68, 
grp. 005 

Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gæl-
dende fra 1. januar 2003 

51.421 
-3.791 

 Budgettet dækker kommunens udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter de fra 
den 1. januar 2003 gældende regler. 
 
Udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 
2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg tidligere er ble-
vet refunderet med 35 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. juni og 31. de-
cember 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gældende fra 1. janu-
ar 2003, konteres ligeledes her. 
 
Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal 
refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtids-
pension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne 
og indtægterne vedrører førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering. 

 

   

05.48.68, 
grp. 006 

Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gæl-
dende fra 1. januar 2003 

92 

 Budgettet dækker udgifter til førtidspension, som er tilkendt efter reglerne gældende 
før 1. januar 2003, og hvor kommunens udgifter til grundbeløb og pensionstillæg 
tidligere er blevet refunderet med 50 pct., men hvor førtidspensionisten mellem 1. 
juni og 31. december 2013 vælger at overgå til førtidspension efter reglerne gælden-
de fra 1. januar 2003. 
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Endvidere registreres eventuelle udgifter og indtægter, såsom mellemkommunal 
refusion og tilbagebetalinger af kommunernes udgifter til medfinansiering af førtids-
pension vedrørende perioden 1. juli 2014 til 31. december 2015, såfremt udgifterne 
og indtægterne vedrører førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering. 
 
Tilbagebetaling af førtidspension med refusion samt kommunal medfinansiering af 
førtidspension registreres på de relevante grupperinger. 

Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering 
 

19.005 

05.57.76, 
grp. 000 

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 468 

   

05.57.76, 
grp. 001 

Tilskud til lejere 13.485 

 Budgettet er afsat til afholdelse af udgifter til boligydelse, der gives som tilskud, 
herunder tilskud og kompensation til beboere på plejehjem, der 
overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private plejeboliger). Endvidere 
registreres boligydelse til personer i kollektive bofællesskaber, hvor samtlige perso-
ner er lejere. 

 

   

05.57.76, 
grp. 002 

Lån til lejere af én og to-familiehuse 27 

 Budgettet dækker lån til lejere af én og to-familiehuse  

   

05.57.76, 
grp. 003 

Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 138 

 Tilskud inklusiv lån til personer i øvrige kollektive bofællesskaber registreres på grup-
pering 003. Afgørende for registreringen af boligydelsen til kollektive bofællesskaber 
er således, hvorvidt boligydelsen ydes som tilskud eller som tilskud og lån. 

 

   

05.57.76, 
grp. 005 

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 4.887 

 Budgettet dækker tilskud til lejebetaling i ældreboliger.  

   

Boligsikring – kommunal medfinansiering 
 

12.420 

05.57.77, 
grp. 005 

Boligsikring som tilskud 
100 

 Budgettet er afsat til dækning af udgifter til boligsikring som tilskud for førtidspensi-
onister m.fl. 

 

   

05.57.77, 
grp. 006 

Almindelig boligsikring 
12.794 

 Budgettet er afsat til boligsikring, almindelig tilskud, tilskud til personer i kollektive 
boligselskaber, hvor alle beboere er lejere, og tilskud og kompensation 
til beboere på plejehjem, der overføres til lejelovgivningen (ustøttede og private ple-
jeboliger). 

 

   

05.57.77, Efterregulering -474 
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grp. 091 

 Budgettet er afsat til efterreguleringer.  

   

Sociale formål 
 

24 
 

05.57.72, 
grp. 017 

Efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansiering (Aktivloven, § 85 a) 
24 

 Budgettet dækker udgifter til medfinansiering af efterlevelseshjælp, eksklusiv efter-
levelseshjælp ydet som lån, efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik. I de tilfælde 
hvor den udbetalte hjælp ydes som et a conto beløb, og hvor der efterfølgende 
sker en regulering af beløbet, registreres det regulerede beløb i form af udbetaling af 
hjælp eller tilbagebetaling af hjælp også her. 
 
Tilbagebetaling af efterlevelseshjælp som følge af svig, jf. aktivlovens § 
91, registreres ligeledes på denne gruppering. 

 

   

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 
 

31.167 
 

05.48.66, 
grp. 001 

Førtidspension 20 pct. kommunal medfinansiering 
 

14 

05.48.66, 
grp. 002 

Førtidspension 60 pct. kommunal medfinansiering 
 

260 

05.48.66, 
grp. 003 

Førtidspension 70 pct. kommunal medfinansiering 
 

531 

05.48.66, 
grp. 004 

Førtidspension 80 pct. kommunal medfinansiering 
 

30.362 

 Budgetterne er afsat til udgifter til førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014, hvor 
den kommunale medfinansiering af opgjort til henholdsvis 20, 60, 70 el. 80 pct. 
Som det fremgå forventes knap 98 pct. af udgifterne at være omfattet af 80 pct. 
kommunal medfinansiering.  

 

 


