2 Målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets mål pr.
31.10.2018
2.1 - Bilag: Status på bevillingsmål
DokumentID: 7429310

Målopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsmål
pr. 31.10.2018
Opfølgning på bevillingsmål
Flere unge skal i uddannelse og job.

Handlinger:
Fortsat forankring af strategi for uddannelse til flere udsatte
unge med fokus på:
• Styrket modtagelse og visitation, hvor flere unge kommer
hurtigere i vej mod uddannelse.
• Øget fokus på de gode overgange mellem grundskole og
ungdomsuddannelse, bl.a. gennem udbygning af den tidlige og
tværfaglige indsats.
• Styrket brobygning og studieforberedelse i tæt samarbejde
med erhvervsuddannelserne med vægt på udvikling af både
faglige, personlige og sociale kompetencer hos de unge.
• Fastholdelsesindsats for udsatte unge, mens de er i
erhvervsuddannelse.
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Succeskriterier:
Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere nedbringes fra 663
årspersoner i 2016 til 602 årspersoner i 2018.
Status:
Der forventes nu 612 årspersoner for året, hvorved målet ikke
bliver opnået fuldt ud. Der er fortsat en positiv udvikling, og
flere unge hjælpes i uddannelse og arbejde. Det er primært
antallet af aktivitetsparate unge hvor kompleksitet og
varighed i sagsbehandlingen er størst, der udfordrer opnåelse
af måltallet. Der er i 2018 arbejdet målrettet med forankringen
af ungestrategien, og det har haft en positiv effekt. I foråret
2019 leveres Ungestrategiudvalgets anbefalinger til en
indgang, og der udarbejdes et servicetjek af indsatsen for de
aktivitetsparate unge. Herefter tages stilling til eventuelle
korrigerende handlinger.
Udsatte unge tilbydes en tidlig og fremskudt indsats.

Handlinger:
• Udvikling af åbent rådgivningstilbud i samskabelse med unge
og frivillige foreninger.
• Videreudvikling af tværfagligt forum som tilbyder tværfaglig
indsats for unge, der hænger mellem grundskole og
ungdomsuddannelse/beskæftigelse.
Succeskriterier:
Åbent rådgivningstilbud er udviklet og søsat i 2018.
Tværfagligt forum er fuldt forankret, tilpasset ud fra
indledende erfaringer og arbejder ud fra et velfunderet og
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effektivt koncept.
Status:
• Der er ansat ungerådgiver i forbindelse med
Ungekulturhuset.
• Der er gjort erfaringer med tværfagligt forum, siden
september 2017. Disse erfaringer bliver pt. evalueret og
analyseret ift. om en evt. tilpasning skal ske. Der er nedsat en
styregruppe som skal sikre dette sker inden årets udgang.
Udsatte unge, med flere kontaktpunkter i kommunen, oplever en enkel indgang og
en koordineret indsats.
Handlinger:
Der udvikles en fælles samarbejdsmodel, som omfatter:
• forenkling af de unges indgang til kommunen
• koordinering af de komplekse sager, der går på tværs af
kommunens afdelinger
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Succeskriterier:
Samarbejdsmodellen er udviklet og søsat i 2018.
Status:
Tiltaget koordineres med Ungestrategiudvalgets arbejde ift. en
enkelt indgang samt ”Aftale om bedre veje til uddannelse og
job” (der implementeres i 2019). Dette betyder, at der først i
1. kvartal 2019, bliver afleveret en samarbejdsmodel. Det
indledende arbejde er imidlertid igangsat, og der er
identificeret og arbejdes med 5 spor i modellen.
Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Status
Børne- og Ungeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har i maj
2017 afholdt fællesmøde om handlinger, der kan bidrage til at
flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Børne- og
Ungeudvalget har afsat 500.000 kr. til ekstra ressourcer til
uddannelsesvejledningen med henblik på at kvalificere
grundskoleelevernes uddannelsesvalg. På den baggrund
arbejder Skoleafdelingen og beskæftigelsesafdelingen med
udvikling af en samlet handleplan, der omfatter:
• En læseplan for det tværgående tema ”Uddannelse og Job”,
der bl.a. skal bidrage til at øge elevernes viden om
arbejdsmarkedet og kvalificere elevernes uddannelsesvalg.
Processen afsluttet i foråret 2018.
• En model for hvordan de ekstra ressourcer til
uddannelsesvejledningen kan anvendes målrettet og effektivt
ift at understøtte et kvalificeret uddannelsesvalg
• En kompetenceplan for lærerne i udskolingen som
understøtter læseplanens intentioner. Kompetenceløftet
igangsætte i skoleåret 2018/19. Der er fra august til oktober
afviklet vidensoplæg, Kloge Hænder Silkeborg med
virksomhedsbesøg for lærere samt efterfølgende
virksomhedsbesøg med fokus på uddannelsesmuligheder og
naturfagene. Kloge Hænder var målrettet lærere og elever i 7.
og 8. klasse.
• En indsatsplan for samarbejde med erhvervslivet.
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• Beskæftigelsesafdelingen arbejder med fortsat
implementering af strategi for uddannelse til flere udsatte
unge
I 2018 har 21 % af de unge, der efter 9. og 10. klasse går
videre på en ungdomsuddannelse, valgt at starte på en
erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 3 %-point siden
2017, hvor 18 % valgte en erhvervsuddannelse. Prognosen for
det flerårige mål i 2025 forventes opnået med de planlagte og
kommende initiativer.
Flere udsatte borgere og borgere med nedsat arbejdsevne skal i job eller
uddannelse.
Handlinger:
• Udvikling af strategi for arbejdet med at hjælpe udsatte
borgere i arbejde.
• Fortsat videreudvikling og forankring af særlige indsatser og
investeringer.
• Udvikling af model for efterværn i relevante sager.
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
• Hyppige, coachende og empowermentbaserede samtaler.
• Fokus på målrettet virksomhedsindsats, herunder fokus på
gode match og ansættelse i ordinære timer/småjobs samt
opfølgning på om forløbene udvikler borgeren mod job.
• Helhedsorienteret og sammenhængende indsats i
samarbejde med professionelle parter omkring borgeren og
borgerens eget netværk.
• Strakspraktik til nyvisiterede aktivitetsparate ledige
Ledighedsydelsesmodtagere
• Fokus på jobrettede samtaler.
• Udvikling af hjælp og sparring til aktiv og målrettet
jobsøgning.
• Udbygget samarbejde med socialøkonomiske
samarbejdsparter/virksomheder.
• Håndholdt indsats for borgerne længst fra fleksjob med fokus
på virksomhedsrettede forløb.
Ressourceforløb
• Øget anvendelse af ressourceforløb.
• Videreudvikling af målrettede og tværfaglige forløb med klart
fokus på virksomhedsrettet indsats og udvikling mod job.
Succeskriterier:
Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
nedbringes fra 804 årspersoner i 2016 til 660 i 2018.
Antallet af borgere på ledighedsydelse nedbringes fra forventet
313 årspersoner i 2017 til 280 årspersoner i 2018.
Status:
Udviklingen i antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
forventes at blive mere positiv, med i alt 599 årspersoner for
året. Dette er en følge af investeringerne i styrket indsats,
hjernesmarte metoder, straks i praktik samt puljeprojekterne
”Flere skal med” og STV (Særlig Tilrettelagt
Virksomhedsforløb). En større andel af målgruppen går i
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arbejde og uddannelse, og samtidig hjælpes borgerne i
fleksjob, ressourceforløb eller bliver tilkendt førtidspension.
Der er fortsat tilgang af borgere i ressourceforløb, og der er
fokus på at skabe målrettede tværfaglige forløb, hvor den
virksomhedsrettede indsats bliver timet efter borgerens sociale
og behandlingsmæssige status.
Vi forventer ikke at nå årets målsætning på 280 årspersoner
på ledighedsydelse i 2018. I 2017 og 2018 er der flere
borgere, der er visiteret til fleksjobordningen end forventet. En
stor andel af borgerne kommer hurtigt i fleksjob, men det
øgede antal tilkendelser har betydet, en stigning i antallet af
ledighedsydelsesmodtagere, hvor den nuværende forventning
er 356 årspersoner. Der er fortsat en markant stigning i
antallet af borgere vi hjælper i fleksjob, og ledighedsprocenten
er stabil. Der er fokus på at skabe flere arbejdspladser for
borgere på kanten af arbejdsmarkedet gennem SØV-strategien
og puljeprojekter, så flere borgere hjælpes i fleksjob. Fra 2019
har Arbejdsmarkedsudvalget investeret i en mere håndholdt
virksomhedsrettet indsats på området.
Flere sygemeldte hjælpes i arbejde.

Handlinger:
• Fortsat forankring af investeringerne på sygedagpenge- og
jobafklaringsområderne
• Udvikling af strategi forarbejdet med at hjælpe sygemeldte i
arbejde.
Sygedagpengeområdet:
• Styrket og fremrykket kontakt til arbejdsgivere, så det sker
hurtigere end det lovpligtige tidspunkt.
• Intensiv og effektiv opfølgningsindsats.
• Tidlig indsats.
• Hurtigere afklaring af borgerens fremtidige forsørgelse inden
varigheden når 26 uger.
Jobafklaringsområdet:
• Opfølgningsintervaller over det lovpligtige niveau.
• Øge tværfaglig koordinering.
• Øge mængden af virksomhedsrettede aktiviteter gennem en
håndholdt virksomhedsrettet indsats.
• Sikre en mere effektiv overgang fra sygedagpenge til
jobafklaringsforløb.
• Hurtigere afklaring af arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse.
Succeskriterier:
Antallet af sygedagpengemodtagere nedbringes fra 1.177
årspersoner i 2016 til 1.125 årspersoner i 2018.
Antallet af borgere i jobafklaring nedbringes fra forventet 374
årspersoner i 2017 til 354 årspersoner i 2018.
Status:
Sygedagpengeområdet:
I foråret 2017 oplevede vi at tilgangen af ny-sygemeldte
borgere steg markant. Tilgangen er henover sommeren faldet
en smule, og ligger nu mere på niveau med tidligere år. Der er
arbejdet med initiativerne i investeringsprojektet, som blandt
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andet sætter fokus på en tidlig indsats. Det betyder, at en
større andel af sagerne afsluttes inden 26 uger målt i forhold
til 2016. Tilgangen betyder, at vi ikke lykkedes med at
nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere, idet vi nu
forventer 1.211 årspersoner.
Vi har iværksat planlagte handlinger og følger løbende
udviklingen på området.
Jobafklaring:
Forøgelsen af antal sygedagpengemodtagere har en direkte
afsmittende effekt på tilgangen til Jobafklaring. Det
budgetterede antal årspersoner på 354 for 2018 forventes
derfor ikke at blive realiseret. Vi forventer 371 årspersoner i
2019, dette er en reduktion på 3 årspersoner i forhold til 2017.
Flere flygtninge skal hurtigere i job eller uddannelse.

Handlinger:
Fortsat forankring af integrationsstrategien med fokus på:
• Styrket fokus på gode match og at virksomhedsrettede forløb
kan føre til job.
• Iværksættelse af opfølgning og støtte til de flygtninge, som
er kommet i enten løntilskud eller ordinær beskæftigelse for at
sikre fastholdelse og udvikling.
• Styrket tværfaglig indsats og koordinering omkring
danskuddannelse og virksomhedsrettede tilbud.
• Udvikling af metoder, der styrker borgernes sociale
færdigheder og inddrager nytilkomne flygtninge i
civilsamfundet.
• Øget anvendelse af rollemodeller og mentorer, der kan støtte
borgerne i udviklingen mod ordinært job.
• For at understøtte at borgeren kommer i uddannelse og job
sættes fokus på sundhedsindsatser ved helbredsudfordringer,
der skygger for tilknytning til arbejdsmarkedet.
Succeskriterier:
Silkeborg Kommune skal være bedre end landsgennemsnittet
til at hjælpe flygtninge fra ikkevestlige lande i job indenfor tre
år.
I 2018 kommer flere flygtninge og familiesammenførte i job
sammenlignet med 2017.
Status:
Vi har stadig fokus på virksomhedsrettede forløb til
målgruppen, og intensiv opfølgning i forhold til at praktikker
skal føre til job. Der er forsat en stigning i antallet af borgere
der går i ordinær beskæftigelse og uddannelse. Gennem 2018
har vi øget fokus på opfølgningsindsatsen til borgere i job og
uddannelse, med henblik på at borgeren fastholdes på
arbejdsmarkedet.
Vi har modtaget få flygtninge og familiesammenførte i 2018. I
2017 blev der afsluttet mange borgere til uddannelse eller job,
og den lave tilgang betyder, at ydelsesmodtagerne har været
længere på ydelsen, og generelt har mere komplekse
problemstillinger. Det har derfor ikke har været muligt, at få
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flere i job i 2018 end i 2017.
Der er iværksat forskellige initiativer på integrationsområdet,
både for den samlede målgruppe, men også handlinger med
særlig fokus på enten unge eller kvinder uden tilknytning til
arbejdsmarkedet. Det er blandt andet et IGU-projekt i
samarbejde med Sundhed og Omsorg, samt et projekt i
samarbejde med SIRI, omkring ansættelse af en integrations
og beskæftigelsesambassadør.
I den seneste måling på integrationsbarometret for 2. kvartal
2018 er 39% af flygtningene, med ophold i landet i tre år i job.
Dette er 4 procentpoint under landsgennemsnittet. Der er
kvartalsvise udsving i måleresultaterne.
Styrket virksomhedssamarbejde og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til
virksomhederne.
Handlinger:
Forankring af strategi for virksomhedssamarbejde bl.a. med
fokus på:
• Tydeligt serviceniveau, klar forventningsafstemning og tæt
koordinering på de indre linjer, så virksomhederne, oplever
Beskæftigelsesafdelingen som en sammenhængende og
kompetent samarbejdspart
• Etablering af flere samarbejdsaftaler med lokale
virksomheder, herunder om rekruttering, opkvalificering,
virksomhedscentre mm.
• Fokus på det gode match mellem borger og virksomhed, så
forløbene udvikler borgeren mod job og skaber værdi for
virksomheden.
• Øget fokus på at skabe flere jobs med få ordinære timer, der
giver borgerne en større tilknytning til det ordinære
arbejdsmarked og hjælper virksomhederne til at kunne
koncentrere sig om deres kerneopgave.
• Videreudvikling af rekrutteringssamarbejde med a-kasser og
andre kommuner i arbejdskraftsoplandet.
• Fælles kompetenceudvikling af Beskæftigelsesafdelingens
medarbejdere i virksomhedsrettet samarbejde og indsats
• Fokus på indsatsen for ledige i risiko for at opbruge retten til
adagpenge, bl.a. med personlig jobcoach, der coacher og
understøtter virksomhedsrettet indsats.
Succeskriterier:
Flere virksomhedsrettede indsatser fører til uddannelse og job
end i 2017.
Målrettet opsøgende indsats på de brancheområder, der har
behov for arbejdskraft.
Status pr. 31.10.18
Den seneste opgørelse viser, at i alt 25,1% af de
virksomhedsrettede forløb, som er afsluttet de seneste 6 mdr.,
efterfølgende har resulteret i en afgang til job og uddannelse.
Det er 3,2 procentpoint højere end samme tid sidste år.
Andelen af borgere i virksomhedspraktik er lidt lavere end
sidste år, og der er en kortere gennemløbstid for de job- og
uddannelsesparate målgrupper. Virksomhederne vælger i
højere grad at ansætte ledige direkte i stedet for gennem en
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virksomhedsrettet indsats.
Erhverv og Uddannelse har opbygget de branchespecifikke
kandidatbanker, og er startet et øget samarbejde med
nærliggende kommuner om opkvalificering og rekruttering på
mangelområder. Samtidig er den opsøgende indsats blevet
opprioriteret i efteråret 2018, hvor der igangsættes en
målrettet opsøgende indsats på brancheområder der har behov
for arbejdskraft. Siden oktober arbejdes der med en udvalgt
”Månedens branche”, som løbende udvælges på baggrund af
behovet for arbejdskraft og de lediges jobmål.
NOTE:
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året
: Målet og de effekter, som er angivet i bevillingsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

3 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr.
31.10.2018
3.1 - Bilag: Budgetopfølgning bevilling 61 Arbejdsmarked - service
DokumentID: 7430479

Budgetopfølgning for bevilling 61 Arbejdsmarked - service
pr. 31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Serviceudgifter
kr.
Funktion
00.25.11 Beboelse

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

122

831

490

831

0

11.076

11.677

9.362

11.677

0

6.611

6.611

6.032

5.916

695

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger
for børn og unge

0

0

-871

0

0

05.68.95 Løn til forsikrede ledige og
personer under den særlige
uddannelsesordning, den
midlertidige
arbejdsmarkedsydelsesordning
eller med ret til kontantydelse
ansat i kommuner

0

0

53

53

-53

-486

-486

-142

-180

-306

1.475

3.038

1.722

2.905

133

-204

-200

200

174

211

211

-37

21.845

16.654

21.213

632

03.22.14 Ungdommens
Uddannelsesvejledning
03.30.44 Produktionsskoler

05.68.96 Servicejob
05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og
øvrige sociale formål
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger
06.52.72 Tjenestemandspension
I alt Serviceudgifter

18.798

Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 61 Arbejdsmarked
- service i alt

18.798

21.845

16.654

21.213

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

632

Afvigelsesbemærkninger til drift
00.25.11 Beboelse

-709

Budgettet svarer til udgiften for to boliger, da rammebeløbet ikke er
reguleret i takt med, at vi har modtaget flere flygtninge siden 2013. Vi har
p.t.6 lejeboliger, samt det tidligere Grauballelund. Kapaciteten tilpasses
løbende det aktuelle behov, men der kan være udfordringer med hvor længe
vi er bundet af de forskellige kontrakter, hvorfor vi også har afholdt udgifter
til flere boliger i 2018 efter beboeren er fraflyttet.
I 2016 og 2017 var der en midlertidig refusionsordning vedrørende
midlertidig indkvartering, som var med til at reducere den kommunale udgift.
Denne ordning gælder ikke i 2018.
Merforbruget er blevet kompenseret via særlige flygtningetilskud.
03.30.44 Produktionsskoler

695

Der har været et fald på 2 årspersoner i forhold til det budgetterede niveau.
Herudover er der iværksat en særlig gennemgang af mellemkommunale
betalinger for de seneste tre år, og vi forventer, at dette vil genere et
provenu på ca. 0,5 mio. kr.
05.68.96 Servicejob
Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr.
årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige
sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002 og har herefter været under
udfasning. Budgetrammen er ikke løbende tilpasset i takt med, at
ansættelsesforholdene er ophørte.
Vi forventer 1,8 årsperson i servicejob, hvilket er 3 årspersoner mindre end
budgetteret. Pr. 1. januar 2019 er der 1 årsperson tilbage i ordningen.

-306

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

133

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i møde den 9. maj
2018 at udvide ordningen med fastholdelsesmentorer. Samtidig blev det
besluttet at øge den årlige medfinansiering fra de deltagende
uddannelsesinstitutioner fra 100.000 kr. til 125.000 kr. Da bevillingen svarer
til en årsudgift, men udvidelse af ordningen først iværksættes pr. 1. august
2018, kan der påregnes en mindre udgift.

06.45.51 Sekratariat og forvaltninger

200

Funktionen indeholder boudlæg uden skiftebehandling. Hvis der ikke er
arvinger der vedkender sig arv og gæld, er vi forpligtigede til at bistå
begravelse og håndtering af dødsbo. Dette kan både være en samlet indtægt
eller udgift, hvorfor der ikke er budgetlagt på funktionen. I 2017 forventer vi
en indtægt på ca. 200 t.kr.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter til bevilling 61
Arbejdsmarked - service vedrørende: Tildeling af budgetmidler til finansiering
af huslejetab vedrørende midlertidige boliger til flygtninge under
integrationsloven.

709

3 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr.
31.10.2018
3.2 - Bilag: Budgetopfølgning bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler
DokumentID: 7431206

Budgetopfølgning for bevilling 66 Arbejdsmarked overførsler pr. 31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Overførselsudgifter og
kr.
udgifter til forsikrede
Funktion ledige
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers
skoleophold

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

6.912

6.912

4.219

5.762

1.150

42

42

-3.279

-646

688

05.57.78 Dagpenge til forsikrede
ledige

141.275

141.275

98.147

133.229

8.046

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer
i fleksjob og personer i
løntilskudsstillinger i
målgruppe §2, nr. 6, jf. lov
om en aktiv
beskæftigelsesindsats
(tidligere skånejob)

115.456

115.456

117.348

135.551

-20.095

7.145

7.145

6.243

7.145

0

05.68.90 Driftsudgifter til den
kommunale
beskæftigelsesindsats

72.718

65.783

41.031

65.856

-73

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for
forsikrede ledige

10.531

10.531

7.125

9.214

1.317

05.68.97 Seniorjob for personer over
55 år

14.952

14.952

11.998

14.202

750

1.291

4.011

1.957

3.970

41

370.322

366.107

284.789

374.283

-8.176

05.46.60 Integrationsprogram og
introduktionsforløb m.v.

05.58.82 Ressourceforløb og
jobafklaringsforløb

05.68.98 Beskæftigelsesordninger
I alt Overførselsudgifter og
udgifter til forsikrede ledige
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 66
Arbejdsmarked overførsler i alt

370.322

366.107

284.789

374.283

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

-8.176

Afvigelsesbemærkninger til drift
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

1.150

På landsplan har der i 2017 været i fald i anvendelsen af EGU. Faldet skal ses
i sammenhæng med, at målgruppen er reduceret, og færre unge dermed
opfylder kriterierne for optagelse i et EGU-forløb.
Vi forventer at tendensen fortsætter i 2018, og der vil være en reduktion på
ca.10 årspersoner i forhold til det budgetterede antal.
05.46 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

688

Funktionen består af flere forskellige delelementer –
Beskæftigelsesindsatsen, sprogskole, tolk, grundtilskud og resultattilskud.
Der er modtaget færre flygtninge og familiesammenførte end forventet ved
budgetlægningen, hvilket giver anledning til afgivelser på både grundtilskud,
resultattilskud og beskæftigelsesindsatsen. Udgifterne til sprogskole er både
til borgere under integrationsloven, men også til immigranter fra EU/EØSlande, som kan modtage sprogundervisning.
Selvom der er kommet væsentligt færre flygtninge og familiesammenførte er
udgifterne til tolkebistand stadig høje. Vi er forpligtigede til at yde
tolkebistand i forbindelse sagsbehandling, og udgifterne dækker over tolkning
for på alle kommunale fagområder og ikke kun beskæftigelsesområdet. Vi
forventer samme niveau som i 2017.
Lovforslaget om egenbetaling til danskuddannelse til udlændinge, der ikke er
omfattet af integrationsloven, blev vedtaget i juni 2018. Der har ikke været
så stort et fald i antallet af kursister som forventet, hvorfor vi forventer er
merforbrug til sprogundervisning.
Vi har herudover modtaget en beskæftigelsesbonus ca. 1,7 mio. kr. og
hjemtaget berigtigelser på resultattilskud vedr. 2017 på knap 1 mio. kr.
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige
Vi har i løbet af 2018 oplevet et større fald i antallet af årspersoner end

8.046

forventet. Vi forventer, at 1.040 årspersoner vil modtage a-dagpenge mod
1.070 i budgettet. Prisen pr. årsperson forventes at blive ca. 4.000 kr.
mindre end budgetteret baseret på de seneste 12 måneders udbetaling,
dette er dog behæftet med en vis usikkerhed, da man i 2017 ændrede
beregningen fra ugevis udbetaling til månedsvis, og det betød, at der i 2017
var to udbetalingsuger mere end normalt.
05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i skånejob

-20.093

Vi forventer, at antallet af borgere i fleksjob stiger i forhold til skønnet ved
budgetlægningen som var på 1.500 årspersoner. Vi skønner nu, at antallet
stiger til 1.535 årspersoner i 2018. Stigningen forventes som følge af, at der
blev etableret flere fleksjobs i 2017 end forventet, og resultaterne af
projekterne 'Socialøkonomiske virksomheder' og 'Mere i fleksjob', som har
fokus på at øge antallet af borgere i fleksjob.
Der er budgetteret med en for høj refusionsprocent, da vi i løbet af 2017 er
blevet opmærksom på, at nogle borgere ikke har været registreret under den
korrekte ordning.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale aktiveringsindsats

0

Beskæftigelsesafdelingen gennemførte i maj 2018 en stor
organisationsændring, som blandt andet har betydet, at jobkompagniet er
blevet opdelt og organiseret tættere på myndighedsafdelingerne. Ændringen
har betydet, at der er behov for at genberegne alle priserne på de interne
beskæftigelsestilbud. Denne proces er ikke afsluttet og der er derfor en vis
usikkerhed i de forventede udgifter til den kommunale aktiveringsindsats.
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

1.318

I forhold til budgettet for 2017 er der i budgettet for 2018 indarbejdet en
forventet stigning i udgifterne til hjælpemidler og personlig assistance.
Stigningen har været mindre end forventet, og samtidig har der været
fokuseret på øget anvendelse af genbrugshjælpemidler.
Vi forventer også et fald i udgifterne til løntilskud til forsikrede ledige, som
følge af det faldende antal årspersoner på ydelsen.
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år

750

I budgettet for 2018 har vi forventet 72 årspersoner i seniorjob. Der har
været en lille stigning og vi forventer nu 74 årspersoner. Den gennemsnitlige
udgift pr. årsperson er ca. 8.000 kr. mindre end budgetteret, og derfor
ventes der et samlet mindreforbrug på trods af den lille stigning i antallet af
borgere i ordningen.
05.68.98 Beskæftigelsesordninger
Den regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb
for dagpengemodtagere er ikke blevet fuldt udnyttet på landsplan i 2017.
Kommunerne er derfor bevilget en ekstrapulje i 2018, som vi delvis forventer
at udnytte. Tilskuddet på 80 % udbetales dog først i 2019, hvorfor vi
forventer merudgifter i 2018 på ca. 0,4 mio. kr.

41

Der er budgetteret med udgifter til vejledning og opkvalificering af unge
mellem 15-17 år, vi forventer et mindreforbrug i forhold til de afsatte midler.
Der har været en stigende anvendelse af jobrotation, blandt andet som følge
af beskæftigelsesafdelingens projekt om kompetenceudvikling af 131
medarbejdere.

Bevillingsflytninger
Drift
Flytning af budgetbeløb fra bevilling 14 Centralfunktioner til bevilling 66
Arbejdsmarked - overførsler vedrørende: Fordeling af midler til
kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale afsat i økonomiaftalen
mellem regeringen og KL

Flytning af budgetbeløb fra bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler til
bevilling 16 Tværgående aktiviteter vedrørende: Indkøbsbesparelser

16

-73

3 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr.
31.10.2018
3.3 - Bilag: Budgetopfølgning bevilling 67 Sociale overførsler
DokumentID: 7431335

Budgetopfølgning for bevilling 67 Sociale overførsler pr.
31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Overførselsudgifter og
kr.
udgifter til forsikrede
Funktion ledige
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge
omfattet af
integrationsprogrammet og
integrationsydelse m.v.

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

35.781

35.656

23.568

27.513

8.143

0

0

161

0

0

91.491

91.491

73.415

100.889

-9.398

9.849

9.849

7.008

9.349

500

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1.
juli 2014

233.883

233.883

190.928

227.399

6.484

05.57.71 Sygedagpenge

115.154

115.154

110.190

123.180

-8.026

4.802

4.802

3.164

3.931

871

152.943

152.943

119.258

139.105

13.838

0

0

-87

0

0

-888

-943

943

05.46.65 Repatriering
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1.
juli 2014 eller senere
05.48.67 Personlige tillæg m.v.

05.57.72 Sociale formål
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp
05.57.74 Kontanthjælp vedrørende
visse grupper af flygtninge
05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv.
vedr. aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere
05.57.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering

40.412

40.412

32.918

38.655

1.757

05.57.77 Boligsikring - kommunal
medfinansiering

37.017

37.017

30.410

39.030

-2.013

-4

0

0

21.424

25.252

3.074

05.57.79 Midlertidig
arbejdsmarkedsydelsesordning
og kontantydelsesordning
05.58.80 Revalidering

28.326

28.326

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i
fleksjob og personer i
løntilskudsstillinger i
målgruppe §2, nr. 6, jf. lov
om en aktiv
beskæftigelsesindsats
(tidligere skånejob)

0

0

05.58.82 Ressourceforløb og
jobafklaringsforløb

65.709

65.709

61.529

73.722

-8.013

05.58.83 Ledighedsydelse

41.078

41.078

42.095

49.113

-8.035

856.445

856.320

715.089

856.195

125

I alt Overførselsudgifter og
udgifter til forsikrede ledige
Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 67 Sociale
overførsler i alt

856.445

856.320

715.089

856.195

125

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af
integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.

8.267

Der er i 2017 ankommet væsentligt færre flygtninge end forventet ved
budgetlægningen. Samtidig er en større andel af borgerne på
integrationsydelse kommet i job eller uddannelse. Det betyder, at der samlet
set er et markant lavere antal årspersoner på integrationsydelse end
forventet ved budgetlægningen, hvor der er budgetteret med 495
årspersoner, vi forventer nu 361 årspersoner.
Faldet i nyankomne flytningen betyder, at flere borgere har været længere
tid på ydelsen og vi forventer derfor at refusionsprocenten falder fra 27,7%
til 24,4%, og nettoprisen pr. borger stiger derfor.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

-9.398

Det forventede merforbrug skyldes et større antal førtidspensionister ved
årets indgang, end skønnet ved budgetlægningen. Herudover har der i de
første 9 måneder af 2018 været en større tilgang end skønnet. Vi forventer
en månedlig nettotilgang på 10 sager pr. måned resten af året. Vi skønner
657 årspersoner mod budgetteret 599.
05.48.67 Personlige tillæg m.v.

500

Mad baggrund i forbrugstal for 2017 og første 10 måneder af 2018 skønnes
et mindreforbrug på ca. 500 t.kr.
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Mindreforbruget skyldes en større afgang på antallet af førtidspensionister
end skønnet ved budgetlægningen. Vi skønner nu 2.009 årspersoner mod

6.484

budgetteret 2.054.
05.57.71 Sygedagpenge

-8.026

Antallet af sygedagpengemodtagere steg markant i 2017, og udgangspunktet
for 2018 er derfor noget højere end ved budgetlægningen. Vi forventer derfor
også et væsentligt højere antal sygedagpengemodtagere end der er
budgetteret med. Der er budgetteret med 1.125 årspersoner, og vi forventer
nu 1.211 årspersoner.
Der er iværksat forskellige tiltag, som skal bidrage til at nedbringe antallet af
sygemeldte, som er beskrevet i en særlig redegørelse til
Arbejdsmarkedsudvalget. Siden opfølgningen pr. 31.7 er skønnet reduceret
med 15 årspersoner. Vi følger fortsat udviklingen nøje.
05.57.72 Sociale formål

871

Forventede mindre udgifter til diverse sociale formål blandet andet
enkeltydelser og merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

13.851

Vi ser fortsat en positiv udvikling som følge af vores investeringer i kontantog uddannelseshjælp. På kontanthjælpsområdet har der været et større fald i
2017 end forventet ved budgetlægningen, og vi forventer derfor nu 804
årspersoner mod budgetterede 906 årspersoner. Faldet forventes både på
jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
På uddannelseshjælpsområdet er der budgetteret med 602 årspersoner, vi
forventer ikke, at vi kan nedbringe antallet af unge til det budgetterede
niveau, men skønner nu 612 årspersoner. Samlet set forventer vi at antallet
af årspersoner på kontant- og uddannelseshjælp bliver reduceret med 147
årspersoner i forhold til 2017.
Vi forventer desuden et lille fald i den samlede pris pr. borger.
05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og
uddannelseshjælpsmodtagere

943

Mindreforbruget skyldes tilbagebetaling af udgifter til kontant- og
uddannelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016. Der har ikke været
budgetteret med indtægten.
05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering

1.757

Antallet af borgere, der pr. 1. november 2018 modtager boligydelse, udgør
4.347, hvilket er 12 færre end budgetteret. Samtidig er den gennemsnitlige
boligydelse pr. husstand mindre end forventet.
05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering
Der er i løbet af 2018 sket en stigning på ca. 56 husstande i forhold til det
budgetterede antal husstande, som modtager tilskud til betaling af husleje.

-2.013

05.58.80 Revalidering

3.085

I forbindelse med reduktionskataloget i 2016 blev der reduceret i brugen af
revalidering. Dette har haft en større gennemslagskraft end forventet, og vi
har derfor sat fokus på anvendelsen af revalidering. Vi forventer 19
årspersoner færre på revalidering end budgetteret. Samtidig forventes en lidt
lavere nettopris.
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

-8.034

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget stødt siden januar 2017. Vi har
i 2017 arbejdet med en justering af tilkendelsespraksis på baggrund af en
ankestyrelsesafgørelse og den særlige gennemgang på
førtidspensionsområdet. Mange borgere på ressourceforløb vil have et
længere forløb, og vi forventer derfor, at antallet af årspersoner stiger til
245, hvilket er 42 årspersoner flere end ved budgetlægningen.
På jobafklaring kan vi se, at den store tilgang til sygedagpenge i 2017, nu
har en afsmittende effekt på jobafklaring. Vi forventer, at antallet af
årspersoner stiger til 371 årspersoner mod 354 i budgettet.
05.58.83 Ledighedsydelse
Antallet af borgere på ledighedsydelse har været stigende gennem 2017 og
starten af 2018. Selvom der også har været en markant udvikling i antallet af
borgere ansat i fleksjob, har dette ikke været nok i forhold til, hvor mange
borgere der bliver visiteret til ordningen.
Der er iværksat flere projekter, som skal hjælpe borgere på ledighedsydelse
til et fleksjob, og vi forventer nu 356 årspersoner i ordningen. Fra 1.1.2019
iværksættes der et nyt investeringsprojekt, der skal bidrage til at reducere
det samlede antal borgere på ledighedsydelse.

-8.035

3 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget pr.
31.10.2018
3.4 - Bilag: Budgetopfølgning bevilling 69 Arbejdsmarked - institutioner
DokumentID: 7429991

Budgetopfølgning for bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner pr. 31.10.2018
Opfølgning på økonomi drift
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift
1.000
Overførselsudgifter og
kr.
udgifter til forsikrede
Funktion ledige

Oprindeligt
budget

05.68.90 Driftsudgifter til den
kommunale
beskæftigelsesindsats
I alt Overførselsudgifter og
udgifter til forsikrede
ledige

Korrigeret
budget*

Forbrug pr.
31.10.2018

Forventet
regnskab

Afvigelse**

0

84

11.674

84

0

0

84

11.674

84

0

Øvrig drift

0

I alt øvrig drift

0

Bevilling 69
Arbejdsmarked institutioner i alt

0

84

11.674

84

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning
**- angiver et merforbrug + angiver et mindre forbrug og afvigelse er angivet i forhold til korrigeret budget

Afvigelsesbemærkninger til drift

Bevillingen indeholder indtægter og udgifter vedrørende interne beskæftigelsestilbud.
Vi forventer budgetoverholdelse på bevillingen.

0

8 Drøftelse af studietur i 2019
8.1 - Bilag: Forslag til politisk mødeplan 2019
DokumentID: 7423626

2019

Silkeborg Kommune
Januar
Ti

Februar

1 Nytårsdag

Marts

April

Fr

1

Fr

1

Ma 1 BUU/PVU/KFIU

On 2

Lø

2

Lø

2

Ti

To

3

Sø 3

Fr

4

Ma 4

Lø

5

Ti

Sø 6

Sø 3
BUU/PVU/KFIU

6

5 ØKE/SU

Ma 4 BUU/PVU/KFIU
Ti

10

5 ØKE/SU

Lø

To

2

Sø 2

On 3 KMU/SÆU/AMU

Fr

3

Ma 3

To

4

Lø

4

Ti

Fr

5

Sø 5

Lø

6

Ma 6 BUU/PVU/KFIU

2 ØKE

On 6

To

7

To

7

Sø 7

Fr

8

Fr

8

Ma 8 BYR temamøde

On 9 KMU/SÆU/AMU

Lø

9

Lø

9

Ti

To 10

Sø 10

Fr 11

Ma 11

Lø 12

Ti 12
On 13

Ma 7 BUU/PVU/KFIU
Ti

2

8 ØKE/SU

Sø 13
Ma 14

3

Sø 10

7

14

Juni

On 1

On 6 KMU/SÆU/AMU

SÆU/AMU

Maj

9 SU

BUU/PVU/KFIU

On 5

19

6

Fr

7 BUU (budget)

On 8 KMU/SÆU/AMU

Lø

8

To

Sø 9 Pinsedag

7 ØKE/SU
9

On 10

Fr 10

Ma 10

To 11

Lø 11

Ti 11

Ti 12

Fr 12

Sø 12

On 12 KMU/SÆU/AMU

On 13 KMU

Lø 13

Ma 13 BYR temamøde
Ti 14

Fr 14

On 15

Lø 15

Ma 11 BYR temamøde

11

20

2. pinsedag

To 14

To 14

Ti 15

Fr 15

Fr 15

Ma 15

On 16

Lø 16

Lø 16

Ti 16

To 16

Sø 16

To 17

Sø 17

Sø 17

On 17

Fr 17 Bededag

Ma 17

Fr 18

Ma 18 NDU/USU

To 18 Skærtorsdag

Lø 18

Ti 18 ØKE (budget)

Lø 19

Ti 19

Ti 19 ØKE

Fr 19

Sø 19

On 19

Sø 20

On 20

On 20

Lø 20

Ma 20 NDU/USU

To 21

To 21

Sø 21 Påskedag

Ti 21 ØKE

Fr 21

Ti 22 ØKE

Fr 22

Fr 22

Ma 22 2. påskedag

On 22

Lø 22

On 23

Lø 23

Lø 23

Ti 23 ØKE/NDU/USU

To 23

Sø 23

To 24

Sø 24

Sø 24

On 24

Fr 24

Ma 24 BYR

Fr 25

Ma 25 BYR

To 25

Lø 25

Ti 25

Lø 26

Ti 26

Ti 26

Fr 26

Sø 26

On 26

Sø 27

On 27 Målseminar

On 27

Lø 27

Ma 27 BYR

To 28

To 28

Sø 28

Ti 28

Fr 28

Ti 29

Fr 29

Ma 29 BYR

On 29

Lø 29

On 30

Lø 30

Ti 30

To 30 Kr. himmelfartsdag

Sø 30

Ma 21

NDU/USU

Ma 28 BYR

4

5

8

ØKE

9

Målseminar

To 31

Ma 18 NDU/USU

Ma 25 BYR

12

13

16

Langfredag

17

18

Sø 31
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21

22

24

To 13

Sø 14 Palmesøndag

BYR temamøde

23

4 ØKE/SU

To

Ti

15

1

NDU/USU

25

To 20

26

To 27

Fr 31
21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

2019

Silkeborg Kommune
Juli
Ma 1

August
27

September

To

1

Sø 1

2

Fr

2

Ma 2 BUU/PVU/KFIU

On 3

Lø

3

Ti

To

4

Sø 4

Fr

5

Ma 5

Lø

6

Ti

Ti

Sø 7
Ma 8
Ti

28

9

32

Oktober
Ti

November
Fr

1

Sø 1

On 2 SÆU/AMU

Lø

2

Ma 2 BUU/PVU/KFIU

To

3

Sø 3

On 4 KMU/SÆU/AMU

Fr

4

Ma 4

5

Ti

36

3 ØKE/SU

1 ØKE/SU

December

To

5

Lø

6

Fr

6

Sø 6

On 7

Lø

7

Ma 7 BUU/PVU/KFIU

To

8

Sø 8

Fr

9

Ma 9 BYR temamøde

BUU/PVU/KFIU

45

On 4

KMU/SÆU/AMU

To

5

Fr

6

To

7

Lø

7

Fr

8

Sø 8

On 9 KMU/2. beh. af budget

Lø

9

Ma 9 NDU/USU

41

8

5 ØKE/SU

3 ØKE/SU

On 6 KMU/SÆU/AMU

Ti

37

Ti

On 10

Lø 10

Ti 10

To 10

Sø 10

To 11

Sø 11

On 11

Fr 11

Ma 11 BYR temamøde

Fr 12

Ma 12 BUU/PVU/KFIU

To 12

Lø 12

Ti 12

To 12

Lø 13

Ti 13 ØKE/SU

Fr 13

Sø 13

On 13

Fr 13

Sø 14
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9 Orientering om aftale vedrørende sanktioner
9.1 - Bilag: Aftale om skærpede sanktioner mv
DokumentID: 7417180

Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol
med snyd og færre fejludbetalinger
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk
Folkeparti og Socialdemokratiet

Indledning

I Danmark har vi et velfærdssystem, der tilbyder et økonomisk sikkerhedsnet for
borgere med brug for hjælp. Det er vigtigt, og det skal vi værne om. Men det
svækker opbakningen og tilliden til vores velfærdssamfund, hvis vi oplever, at
skattefinansierede velfærdsydelser udbetales til personer, som ikke har ret til dem.
Det er helt centralt, at borgere i det danske samfund får udbetalt den ydelse, de
har ret til – hverken mere eller mindre.
Det danske velfærdssystem bygger på et princip om ret og pligt. Det betyder, at
når man er ledig og modtager en overførselsindkomst fra det offentlige, hvor der
stilles krav om, at man skal opfylde en rådighedsforpligtelse, så skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre, hvad man kan for at finde et job.
Hvis man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, skal det have konsekvenser.
Det skal være helt tydeligt for enhver, at det har konsekvenser, hvis man ikke lever
op til sin rådighedsforpligtelse og fx ikke søger job. Derfor skal der være en klar
og tydelig konsekvens for de borgere, som uden rimelig grund ikke gør det.
Flere praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen og en evaluering af sanktionsområdet tegner desværre et billede af, at kommunerne har en række udfordringer i forhold til at anvende sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet korrekt og efter intentionen med lovgivningen.
Med det udgangspunkt er aftalepartierne enige om at forenkle sanktionsreglerne,
så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne og begår færre fejl. Det vil
styrke borgernes retssikkerhed og gøre det lettere for borgerne at forstå reglerne
og konsekvenserne af ikke at stå til rådighed. Aftalepartierne er også enige om at
skærpe reglerne og dermed understøtte, at borgerne reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller en indsats, der kan bringe dem tættere herpå. Endelig er aftalepartierne enige om, at kommunernes brug af sanktioner fremadrettet skal følges
tæt, så de nye regler ikke medfører uhensigtsmæssig sanktionering af fx aktivitetsparate modtagere af hjælp.
Partierne bag aftalen er forpligtede til at gennemføre de aftalte initiativer og
stemme for de lovforslag, der udmønter de aftalte ændringer. Aftalen er dermed
en stemmeaftale. Aftalen indebærer lovændringer, der træder i kraft 1. juli 2019.
Fortsat særlige hensyn til udsatte borgere
Aftalepartierne er samtidigt særligt opmærksomme på, at nogle borgere er så udsatte, at det ikke bringer dem tættere på arbejdsmarkedet at sanktionere dem.
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Kommunerne skal i dag tage en række ekstra skridt, før de kan sanktionere aktivitetsparate modtagere af hjælp. Kommunerne skal ikke sanktionere aktivitetsparate,
hvis kommunerne vurderer, at en sanktion ikke fremmer borgerens rådighed.
Kommunerne skal også have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt (dialog) med den aktivitetsparate borger, for at kommunerne kan
vurdere, om borgeren har haft en rimelig grund til at udeblive fra fx et tilbud.
Aftalepartierne er enige om, at det er absolut nødvendigt at opretholde den slags
særlige hensyn overfor aktivitetsparate, som er indeholdt i reglerne i dag.
Aftalepartierne er desuden enige om, at den løbende indsats mod snyd og fejludbetalinger skal være mere effektiv og bidrage til, at borgerne har tillid til den offentlige sektor. Partierne vil derfor styrke kontrollen med udbetalingen af ydelser,
så borgere, der bevidst snyder, opdages, og fejl korrigeres. Samtidig skal der være
fokus på en sammenhængende myndighedsindsats på tværs af forskellige offentlige myndigheder.
På den baggrund er aftalepartierne enige om følgende initiativer:
Klare og konsekvente sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde

Aftalepartierne er enige om at skærpe de gældende sanktioner for personer, der
uberettiget og mod bedre vidende har modtaget hjælp under ophold i udlandet.
De nuværende sanktioner for første og anden gentagelse afskaffes. I stedet skal
den nuværende sanktion for tredje gentagelse indtræde allerede første gang, hvor
borgeren uberettiget og mod bedre vidende har modtaget hjælp under ophold i
udlandet.
Samtidig er partierne enige om at indføre en sanktion på tre sanktionssatser for
borgere med lave ydelser, der i dag alene får en sanktion i form af et tilbagebetalingskrav. De nuværende og de foreslåede sanktioner fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Nuværende og foreslåede sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde
Nuværende regler
Foreslåede regler
Høj ydelse
Lav ydelse
Høj ydelse
Lav ydelse
Hjælpen nedsættes 1/3 af hjælpen i 3 uger Hjælpen nedsæt- Hjælpen ned1. gangs
med 1/3 i 3 uger

skal tilbagebetales

2. gangs
sanktion

Hjælpen nedsættes
med 1/3 i 20 uger

3. gangs
sanktion

Hjælpen nedsættes
med 1/3 i 20 uger
og den nedsatte
hjælp i de 20 uger
skal tilbagebetales

1/3 af hjælpen i 20
uger skal tilbagebetales
Hele hjælpen i 20
uger skal tilbagebetales

sanktion

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

tes med 1/3 i 20
uger og den nedsatte hjælp i de 20
uger skal tilbagebetales

sættes med 3
sanktionssatser
pr. måned i 3
måneder og den
nedsatte hjælp i
20 uger skal tilbagebetales
Lig 1. gangs sank- Lig 1. gangs
tion
sanktion
Lig 1. gangs sank- Lig 1. gangs
tion
sanktion
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Sanktioner for mod bedre vidende at tilsidesætte pligten til at oplyse om arbejde
skærpes efter samme model.
Sanktion ved manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring

Medborgerskabserklæringen er et vigtigt redskab til at sikre, at udlændinge bakker
op om det danske samfunds værdier og udviser vilje til at yde til fællesskabet. Aftalepartierne er derfor enige om at indføre en sanktion ved manglende underskrivelse inden for den fastsatte tidsfrist i integrationsloven på en måned.
Sanktionsniveauet fastsættes til henholdsvis 600 kr., 1.200 kr., 1.800 kr. eller 2.100
kr. afhængigt af ydelsesniveauet, hvilket svarer til niveauet for den sanktion, der fx
gives ved afvisning af et jobtilbud.
Færre sanktionssatser

Det store antal sanktionssatser gør det vanskeligt for borgerne at gennemskue
konsekvensen af manglende overholdelse af pligter i beskæftigelsesindsatsen og
vanskeligt for kommunerne at administrere. Aftalepartierne er derfor enige om at
reducere de nuværende 80 satser med fire faste sanktionssatser på henholdsvis
200 kr., 400 kr., 600 kr. og 700 kr.
Fordelingen af de foreslåede satser på ydelsesniveau og sammenhængen med de
nuværende satser fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Forenkling af sanktionssatser
Kr. (2018-pl)
Månedlig ydelsessats
Nuværende dagssatser
Nye sanktionssatser

2.664-4.224

6.182-8.653

10.026-12.364

13.924-14.993

123-195

285-399

463-571

643-692

200

400

600

700

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Rimelige grunde for udeblivelse skal tænkes ind ved tilbud

I forbindelse med udeblivelse fra et tilbud mv. skal kommunen partshøre borgeren, om den pågældende - i henhold til en udtømmende liste med 10 rimelige
grunde - havde en rimelig grund til at udeblive fra tilbuddet. Fremgangsmåden er
unødig bureaukratisk og ufleksibel i forhold til individuelle hensyn til borgeren.
Derudover medvirker den til at trække afgørelsen om sanktionering i langdrag.
Aftalepartierne er derfor enige om at afskaffe den udtømmende liste med rimelige
grunde, så kommunerne allerede ved afgivelsen af tilbud skal tage højde for - og
angive - hvilke rimelige grunde borgeren har til ikke at tage imod tilbud. Dermed
vil borgeren fra start få en indsats, som pågældende har forudsætninger for og
pligt til at deltage i.
Samtidig skal kommunerne ved udeblivelser fortsat undersøge, om borgeren har
haft en rimelig grund til udeblivelsen mv. Det svarer til, hvad der gælder i dag.
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Hermed kan en borger fortsat ikke sanktioneres, hvis der har været en rimelig
grund til udeblivelse fra fx et tilbud, hvorved borgernes retssikkerhed opretholdes.
De 10 rimelige grunde falder ikke bort, selvom den udtømmende liste afskaffes.
Der udarbejdes en vejledning til kommunerne herom, ligesom det vil komme til at
fremgå af lovforslagets bemærkninger, at kommunerne ved afgivelse af tilbud og
ved udeblivelser mv. fortsat vil skulle iagttage de 10 rimelige grunde, men at andre
forhold også vil kunne udgøre en rimelig grund, fx dødsfald hos nærtstående. Der
vil dermed ikke længere være tale om en udtømmende liste af rimelige grunde.
Krav om jobsøgning og frist for at joblogge

I dag er der ikke noget krav om, at kommunerne – i modsætning til arbejdsløshedskasserne – straks skal indgå aftale om hvilke og hvor mange job, borgere skal
søge, og inden for hvilken frist jobsøgningsaktiviteterne skal lægges i en Joblog.
Aftalepartierne er enige om, at kommunerne ved den første samtale med jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere samt åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, får
pligt til at indgå en aftale om jobsøgningsaktiviteterne. Kommunerne skal selv og i
samarbejde med borgeren tilrettelægge det konkrete indhold af aftalerne ud fra en
individuel og konkret vurdering af, hvad der er meningsfuldt i den enkelte situation. Der stilles dermed ikke fra centralt hold krav om, at alle ledige skal søge et bestemt antal job indenfor en vis periode.
Aftalepartierne er enige om, at kommunen skal give borgeren individuel støtte, således det sikres, at kravene til borgerens jobsøgning og borgerens kompetencer
matcher, herunder også i forbindelse med kommunens formidling af kontakt til
arbejdsgivere mv.
I lighed med i dag har kommunerne pligt til at hjælpe borgerne i forhold til jobsøgning, herunder i forhold til at anvende Joblog og udarbejde cv.
Udvidet og forenklet brug af skærpede rådighedssanktioner

Aftalepartierne er enige om at forbedre kommunernes muligheder for at give
skærpede sanktioner ved manglende rådighed. Kommunerne får derfor mulighed
for at træffe afgørelse om en skærpet rådighedssanktion allerede, når borgeren har
fået én afgørelse om en sanktion på grund af manglende opfyldelse af personens
rådighedsforpligtelse (anden gang borgeren får en sanktion for diverse forseelser).
Den skærpede rådighedssanktion udvides samtidig til også at omfatte aktivitetsparate modtagere af hjælp. De særlige hensyn til aktivitetsparate, som er indeholdt i
de gældende regler, opretholdes. Kommunerne skal derfor fortsat foretage en
række ekstra skridt, før de kan sanktionere aktivitetsparate modtagere af hjælp både i forhold til at vurdere, at borgeren skal være omfattet af den skærpede rådighedssanktion, og i forhold til eventuelle udeblivelser fra den aktivitet, som borgeren skal møde op i, når borgeren er omfattet af en skærpet sanktion. Kommunerne skal således altid vurdere, om en skærpet sanktion fremmer borgerens rådig-
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hed, og kommunen skal have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med borgeren og dermed sikret sig, at borgeren ikke har haft en
rimelig grund til udeblivelsen.
Borgerens ydelsessag lukkes helt, hvis borgeren, efter at have fået en afgørelse om
en skærpet rådighedssanktion, i en hel kalendermåned ikke møder op til en aktivitet eller alternativt møder på rådhuset eller en anden kommunal adresse. Hjælpen
kan genoptages, hvis borgeren ansøger på ny og opfylder rådighedsforpligtelsen.
Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten

Aftalepartierne er enige om, at borgere, der får nedsat hjælpen som følge af sanktioner, ikke må kompenseres ved at modtage mere boligstøtte. Partierne er derfor
enige om at ændre opgørelsesreglerne, så boligstøtten ikke stiger, hvis kontanthjælpsydelsen mv. reduceres som følge af sanktioner.
Hurtigere sanktionsafgørelser

Jo hurtigere kommunerne efter en forseelse træffer afgørelse om en sanktion, des
lettere er det for borgerne at forstå reglerne og konsekvenserne af ikke at stå til
rådighed.
Aftalepartierne er derfor enige om, at kommunerne skal have mulighed for at
sende agterskrivelser (partshøring og afgørelse i samme brev) til jobparate og uddannelsesparate modtagere af hjælp. Agterskrivelsen udgør den endelige afgørelse,
som vil blive effektueret uden yderligere meddelelser til borgeren, hvis borgeren
ikke fremkommer med bemærkninger inden for fristen.
Forenklet vejledning

Aftalepartierne er enige om at forenkle tilrettelæggelsen af kommunernes vejledningsindsats både i forhold til indhold og omfang. Det skal ske ved, at kommunen:





altid ved den første henvendelse om hjælp skal drøfte og gennemgå vejledningen med borgeren på en måde, så borgeren forstår sine rettigheder og pligter
skal sikre sig, at borgeren har forstået sine rettigheder og pligter
skal sikre, at den skriftlige vejledning udleveres til borgeren ved første henvendelse, og at vejledningen tillige sendes til borgeren
skal sikre, at vejledningen gennemgås og gøres tilgængelig for borgeren hvert
halve år

Kommunen skal således ved første henvendelse om hjælp, vejlede i forhold til alle
rettigheder og pligter og dermed ikke længere målrette vejledningen i forhold til,
om borgeren indkaldes til en samtale eller et tilbud, da disse vejledninger har forskelligt indhold.
Den forenklede vejledning skal være lettere for borgerne at forstå, så borgernes
retssikkerhed sikres. Derfor er aftalepartierne enige om, at der skal udarbejdes en
brugervenlig pjece, der – blandt andet ved brug af illustrationer – skal bidrage til at
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sikre, at borgerne får den nødvendige vejledning. Kommunerne skal udlevere pjecen til borgeren i forbindelse med borgerens første henvendelse om hjælp.
Klare rammer for udvidet partshøring af aktivitetsparate

Reglerne om udvidet partshøring af aktivitetsparate skal i praksis realiseres af hensyn til borgernes retssikkerhed. Aftalepartierne er derfor enige om at præcisere regelsættet for, hvad der er en tilstrækkelig indsats fra kommunens side for at komme i personlig kontakt med en aktivitetsparat borger. Her må der ikke være tvivl
eller rum for fortolkning.
Det kræves i regelsættet, at hvis kommunen har vanskeligt ved at opnå kontakt
med borgeren, og borgeren har en mentor, vil kontakten kunne etableres via mentoren eller via et familiemedlem. Det centrale er, at der er en reel personlig kontakt med borgeren.
Det er ikke intentionen, at der skal ske en stramning i forhold til kommunernes
sanktionering af aktivitetsparate borgere, herunder syge og udsatte borgere. Det er
derimod intentionen, at retssikkerheden for udsatte borgere skal styrkes.
Kommunerne har fortsat pligt til at vurdere, om en sanktion fremmer rådigheden
hos borgeren og bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Forud for sanktionering har kommunen også pligt til at have udtømt alle muligheder for at komme i
personlig kontakt med borgeren.
Samtidigt er det vigtigt, at kommunerne har fokus på, hvordan kommunerne
bedst kan understøtte aktivitetsparate borgeres muligheder for at komme tættere
på arbejdsmarkedet eller uddannelse og stille de fornødne foranstaltninger og
hjælpemidler til rådighed for aktivitetsparate borgere.
Udvidelse af muligheden for månedsvis opgørelse af sanktioner

Det gøres til en betingelse for, at kommunen kan udnytte muligheden for at lave
en udvidet, samlet månedlig opgørelse af sanktioner, at kommunen kontakter
borgeren i umiddelbar tilknytning til hver forseelse og gør borgeren opmærksom
herpå og den forestående sanktionering.
Velfungerende it-understøtning

En god og velfungerende it-understøtning er en forudsætning for at opnå det fulde potentiale af aftalens forslag, herunder sikre en langt højere grad af tidsmæssig
sammenhæng mellem forseelse og sanktion.
Aftalepartierne er derfor enige om at nedsætte en fælles arbejdsgruppe mellem Beskæftigelsesministeriet og KL, som får til opdrag at sikre it-implementeringen af
det nye sanktionssystem.

Side 7 af 11

Opfølgning på sanktionsaftalens virkninger

Der etableres en udvidet og systematisk adgang til at gennemføre fokusrevisioner
(”kulegravninger”) på udvalgte indsatsområder, som Beskæftigelsesministeriet udvælger på baggrund af en nærmere vurdering af ordningernes risiko, væsentlighed
og kompleksitet.
Fokusrevisioner vil styrke kommunernes mulighed for hurtigere at kunne følge op
på fejladministration, så det sikres, at beskæftigelseslovgivningen, herunder velfærdsydelser, administreres i overensstemmelse med de politiske intentioner, og
kun udbetales til de personer, der har ret til dem.
I fokusrevisionerne kan blandt andet indgå en revision af området vedrørende syge og udsatte borgere (aktivitetsparate) i forhold til sanktionering, herunder en
mulig undersøgelse af udsatte borgeres retssikkerhed. Der kan blandt andet også
gennemføres en kulegravning af de sager, som er anmeldt som følge af kommunernes nye pligt til automatisk at anmelde socialt bedrageri til politiet.
Der vil gennemføres to årlige fokusrevisioner i 2020-2022. Fokusrevisionerne vil
være finansieret inden for aftalen. Resultaterne af fokusrevisioner om kommunernes sanktionering vil blive forelagt aftalepartierne.
Tæt opfølgning på brugen af sanktioner, herunder overfor udsatte borgere

For aftalepartierne er det afgørende, at kommunerne skaber den nødvendige balance: Borgere, der kan tage et job og deltage i en aktiv indsats mv., skal sanktioneres, hvis de uden rimelig grund ikke gør det. Det er helt centralt for opbakningen til velfærdssamfundet.
Aftalepartierne er samtidigt særligt opmærksomme på udsatte borgere, og at
kommunerne derfor tager de nødvendige og særlige hensyn i forbindelse med
sanktioneringen af aktivitetsparate modtagere af hjælp.
Aftalepartierne er derfor enige om løbende at følge kommunernes brug af sanktioner med særligt fokus på aktivitetsparate modtagere af hjælp. Derfor vil aftalepartierne to gange årligt få en opgørelse af kommunernes sanktionering.
Desuden er aftalepartierne enige om, at der udarbejdes tre praksisundersøgelser af
kommunernes brug af sanktionsreglerne én for hvert år efter, at de nye regler er
trådt i kraft, så kommunernes anvendelse af de nye regler kan følges tæt. I praksisundersøgelserne skal der være et særligt fokus på sanktioner overfor aktivitetsparate.
Der indføres endvidere skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende
resultater. Kommuner, der har en markant højere eller lavere andel af personer,
der bliver mødt med sanktioner, end landsgennemsnittet, hvor der tages højde for,
hvor stor en andel aktivitetsparate og jobparate ydelsesmodtagere, der er i den enkelte kommune, skal indsende en redegørelse herom, som drøftes med aftaleparti-
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erne. Det kan i sidste ende betyde, at der vil blive holdt et møde mellem kommunerne og beskæftigelsesministeren.
Pligt til at politianmelde borgere, som begår socialt bedrageri

I dag sker der kun politianmeldelse for et begrænset antal af de personer, der uberettiget har modtaget ydelser under ophold i udlandet. Aftalepartierne er derfor
enige om, at kommunerne skal forpligtes til at politianmelde borgere, der uberettiget og mod bedre vidende har modtaget forsørgelsesydelse under ophold i udlandet i mere end 14 dage. Det skal gælde uanset, hvor personen har opholdt sig, og
uanset omstændighederne for opholdet.
Samtidig ønsker aftalepartierne at reglerne sikrer, at der skal ske en strafferetlig
forfølgelse af grove tilfælde af socialt bedrageri. Derfor er aftalepartierne enige
om, at der skal fastlægges en fast beløbsgrænse for, hvornår kommunerne har
pligt til at politianmelde kontanthjælpsmodtagere m.fl.1 i sager, hvor kommunerne
har truffet afgørelse om, at ydelserne er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.
Der skal gennemføres en kortlægning af de økonomiske konsekvenser forbundet
med indførelse af en beløbsgrænse for pligt til politianmeldelser. Aftalepartierne
vil fastlægge den konkrete beløbsgrænse på baggrund af kortlægningen i december
2018.
Aftalepartierne er enige om, at der skal foretages en opgørelse af, hvordan der i
praksis straffes for socialt bedrageri efter straffeloven, herunder bødeniveauet.
Opgørelsen forelægges aftalepartierne december 2018.
Videreførelse af lufthavnstilsynet

På baggrund af de positive erfaringer med lufthavnstilsynet er det med finansloven for 2018 aftalt at genindføre lufthavnstilsyn som manuelle stikprøvekontroller
i danske lufthavne. Lufthavnstilsynet har dog ikke bemyndigelse til at kontrollere,
om tredjelandsborgere har ret til at opholde sig i Danmark.
Aftalepartierne er derfor enige om, at det undersøges, hvorledes Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration fremadrettet kan
deltage i lufthavnstilsynets kontrolbesøg med henblik på at undersøge, om tredjelandsstatsborgere har opholdstilladelse til at opholde sig i Danmark. Aftalepartierne vil få forelagt resultatet heraf i december 2018.

Forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik, dvs. integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse.
1
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Benchmark af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager

En evaluering af den fælles dataenhed fra november 2017 viser, at der både i
kommunerne og i Udbetaling Danmarks egen kontrolenhed er et potentiale for
øget anvendelse af dataenhedens leverancer.
Aftalepartierne er derfor enige om at etablere en model til benchmarking og monitorering af kommunernes brug af dataenhedens leverancer og kontrolresultater,
der løbende vil blive udstillet for kommunerne.
Initiativet skal optimere kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser ved at
understøtte øget kommunal videndeling, læring og ledelsesfokus på baggrund af
Udbetaling Danmarks registerbaserede udsøgning af risikosager, hvor der er en
formodning om snyd med overførselsindkomster. Initiativet bygger videre på
økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL.
Ydelsesstop for indsatte

Udbetaling af sociale ydelser skal ophøre ved frihedsberøvelse. I dag skal Kriminalforsorgen, hvis der efter en konkret vurdering er formodning om, at en person
modtager en ydelse, manuelt underrette den rette myndighed.
Aftalepartierne er enige om, at udbetaling af ydelser til frihedsberøvede mere effektivt og hurtigt skal stoppes samtidig med, at ydelser skal kunne udbetales uden
genansøgning ved løsladelse. Det skal derfor undersøges, om Kriminalforsorgen
eller Udbetaling Danmark kan få mulighed for at samkøre oplysninger om indsættelse i og løsladelse fra fx fængsler med oplysninger om, hvem der modtager relevante ydelser med henblik på, at ydelsesmyndighederne automatisk får besked
herom.
Ankestyrelsen skal kunne undersøge Udbetaling Danmarks sagsområder

I dag kan Ankestyrelsen kun undersøge konkrete klagesager fra Udbetaling Danmark. På baggrund af denne viden udarbejder Ankestyrelsen én gang årligt en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.
Aftalepartierne ønsker at højne retssikkerheden for borgerne ved at forbedre beskæftigelsesministerens muligheder for at føre tilsyn med Udbetaling Danmark.
Derfor er partierne enige om, at beskæftigelsesministeren - som en del af sit tilsyn
– skal kunne bede Ankestyrelsen om at foretage generelle undersøgelser på de
områder, som Udbetaling Danmark varetager. Dette vil harmonisere reglerne for
Ankestyrelsens kompetence til at foretage undersøgelser med Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring.
Stop for social eksport via reglen om flyttehjælp

Efter en regel i lov om aktiv socialpolitik kan en opholdskommune yde hjælp til
dækning af udgifter ved flytning, hvis flytningen til en ny bolig forbedrer borgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold. Efter den gældende regel er der risiko for, at reglen kan anvendes som led i en uhensigtsmæssig praksis, hvor en
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opholdskommune alene af økonomiske hensyn tilskynder borgere på overførselsindkomst til at flytte til en anden kommune.
Aftalepartierne er derfor enige om, at det fremadrettet skal være modtagerkommunen, der administrere reglerne om flyttehjælp, så opholdskommunen ikke har
mulighed for økonomisk at tilskynde borgere på overførselsindkomst til at flytte
til en anden kommune.
Aftalepartierne bemærker, at kommunerne i dag har pligt til at føre tilsyn med, at
bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige og brandfarlige. Kommunen har i disse tilfælde pligt
til at kondemnere.
Oprettelse af Hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (fremmedkrigere)

Der er i dag et almindeligt myndighedssamarbejde mellem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og PET, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra PET modtager oplysninger om kontanthjælps- og dagpengemodtagere,
der er udrejst i relation til konflikten i Syrien og Irak.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videreformidler oplysningerne til
kommuner og a-kasser, således at de ansvarlige udbetalende myndigheder kan oplyse sagen og træffe fornyet afgørelse.
I forlængelse af denne visitation, foreslår aftalepartierne, at der oprettes en hotline
i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som vil få til opgave at rådgive og
vejlede kommunerne og a-kasserne om, hvordan kommunerne og a-kasserne
bedst muligt oplyser sagerne. Opgaverne kan blandt andet bestå i at vejlede kommunerne og a-kasserne som led i implementeringen af reglerne om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere m.v.
Kommunerne og de kommunale sagsbehandlere, som arbejder med sager om socialt bedrageri, har i dag en meget stor opgave med at vurdere, hvorvidt en sag om
socialt bedrageri i kommunen skal føre til en politianmeldelse, herunder hvad politiet skal bruge af materiale i forhold til at løfte en bevisbyrde. Der kan derfor være
sagsbehandlere, som har brug for ekstra rådgivning og vejledning. Der er behov
for at styrke denne proces mellem de kommunale sagsbehandlere og politiet med
henblik på at sikre, at personer som begår groft socialt bedrageri og bryder samfundskontrakten møder en konsekvens fra samfundets side.
Aftalepartierne er derfor enige om, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal opsøge og vejlede kommuner, der har vedvarende problemer på sanktionsområdet, herunder også give kommunerne bedre viden om socialt bedrageri
og vejlede kommunerne i forbindelse med politianmeldelse af sager om socialt
bedrageri.
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Økonomi

Aftalen skønnes at indebære mindreudgifter på i alt 5 mio. kr. fuldt indfaset, jf. tabel 3.
Tabel 3. Økonomiske konsekvenser efter skat og tilbageløb, mio. kr. (2018-pl)
Fuldt

2018

2019

2020

2021

2022

Færre sanktionssatser

0

-3

-5

-5

-5

-5

Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten

0

-1

-1

-1

-1

-1

Praksisundersøgelse foretaget af Ankestyrelsen

0

0

1

1

1

0

Fokusrevisioner

0

0

4

4

4

0

Hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

0

1

1

1

1

1

Samlet virkning i alt inkl. skat og tilbageløb

0

-2

0

0

0

-5

indfaset

Anm.: Merudgifter, der afrundes til 0, fremgår ikke af tabellen, og sammen med øvrige afrundinger kan dette gøre, at totalen afviger fra summen af tallene.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet.
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11.1 - Bilag: Bilag - orientering om status på virksomhedsstrategien
DokumentID: 7428359

Bilag – statistik
Tabel 1: Virksomhedskontakter: 2016, 2017 og 2018

Virksomhedskontakter 2016, 2017 og 2018,
akkumuleret
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Tabel 2: Virksomhedsbesøg: 2017 og 2018

Virksomhedsbesøg, 2017 og
2018
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1

Tabel 3: Besatte stillinger: 2016 og 2017
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12 Orientering om status på det socialøkonomiske
område november 2018
12.1 - Bilag: Oversigt over SØV virksomheder pr november 2018
DokumentID: 7424954

Oversigt over socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg
Kommune pr. 15. november 2018
Firma navn
STERK - Sygehuskiosken( RSV)
Mad til alt og alle
Ja-us
UPDESIGN (RSV)
AOF Base to Go (RSV)
Børnenes Kartel
Boas Specialisterne /
Specialminds (RSV)
Velling Koller - Camping
mm(RSV)
Silkeborg Handelsskole
Assistanze Silkeborg
Ny Havredal, mm (RSV)
Mental Sundhedscenter (RSV)
Incita (RSV)
Zensitive Yoga
Mulitination
Jewa (RSV)
Handi Good
Lemming Hegn
Tommys Kødsalg
Bioshop.dk
Food from home
FlexFabrikken
Vin og Vin
Frøken Flora
I alt

Aktive fleks
og skånejob
29
0
2
0
1
1
1
27
10
6
1
5
0
0
1
3
2
1
3
1
2
96

Definitioner
Registrerede økonomiske virksomheder
I Silkeborg Kommune arbejdes der med to kriterier for socialøkonomiske virksomheder. For at
blive registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV i tabellen) skal en virksomhed opfylde 5
kriterier:

De 5 kriterier kan man læse uddybende om her:
http://socialvirksomhed.dk/registrering/sadan-bliver-du-registreret/de5kriterier - og ses i
overskriftsform herunder:
1.
2.
3.
4.
5.

Din
Din
Din
Din
Din

virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed
virksomhed

skal
skal
skal
skal
skal

have et socialt formål
være erhvervsdrivende
være uafhængig af det offentlige
være inddragende og ansvarlig
have en social håndtering af overskud efter skat

For at blive tilgodeset i forhold til Silkeborg Kommunes indkøbsaftaler skal man være
registreret som socialøkonomisk virksomhed.
Øvrige socialøkonomiske virksomheder
I Silkeborg Kommune definerer vi herudover en virksomhed som socialøkonomisk (SØV), hvis
de opfylder nedenstående kriterier, som både kan gælde etablerede virksomheder og nye
virksomheder:
1. Minimum 30 % af virksomhedens ansatte skal være borgere på kanten af
arbejdsmarkedet og din virksomhed skal have en strategi om at etablere 3-5 nye
fleks/skånejob over en 2-årig periode.
2. Din virksomhed skal stå til rådighed for andre virksomheder, som påtænker enten selv
at blive SØV virksomhed, eller blot ønsker viden om at have en fleks/skånejobber
ansat.
3. Større virksomheder med en omsætning på over 30 millioner og 15 ansatte skal
benytte Inhouse-modellen
Silkeborg Kommune har et særligt fokus på de virksomheder med henblik på at understøtte og
vejlede virksomhederne til at drive virksomhed som inkluderer en stor andel af mere udsatte
borgere.
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13.1 - Bilag: Status på flygtningeområdet (november 2018)
DokumentID: 7434456

November 2018

Statistik over Integrations målgruppe
Nærværende notat udsendes i forbindelse med budgetopfølgningerne. Notatet indeholder
oversigter over:
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1.0 Integrations målgruppe




Flygtninge
Familiesammenførte til flygtninge
Familiesammenførte til herboende ægtefælle (danske statsborgere eller
udlændinge bosiddende i Danmark i adskillige år)1

2.0 Modtagelse af flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge
Udlændingestyrelsen meddelte den 28. september 2017, hvor mange flygtninge der
forventes at få tildelt opholdstilladelse i 2018. Her blev kvoten på landsplan fastsat til
3.000 personer, mens kvoten i Silkeborg Kommune blev fastsat til 67 personer.2

1

Normalt er familiesammenførte til herboende ægtefælle (med dansk statsborgerskab eller udlændinge, som har boet
i landet i mange år) selvforsørgende på grund af forsørgelseskravet. Der er dog en mindre gruppe som, afhængigt af
ægtefællens indkomst, er berettiget til ydelse fra det offentlige på grund af afvigelse fra forsørgelseskravet.
2

https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/291817FA-3628-44C8-833FE6823390E976/0/Kommunekvoterfor2018_28092017.pdf

1
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D. 19 april 2018 nedjusterede Udlændingestyrelsen kvoten3 til 1.000 flygtninge på
landsplan og 22 i Silkeborg. Kvoten er sidenhen ikke blevet nedjusteret yderligere.
Kvoter

Visiteringskvote i Danmark

Visiteringskvote i Silkeborg

Udmeldt kvote 2018

3.000

67

Nedjusteret kvote

1.000

22

Udlændingestyrelsen har desuden udmeldt en forventet kvote for 20194 på 1.000 personer,
hvilket er tilsvarende den nedjusterede kvote for 2018 på landsplan. Yderligere fremgår
det, at Silkeborg Kommune i 2019 kan forvente at modtage 30 flygtninge.

2.1 Antal modtagne flygtninge ankommet på 2018-kvoten
Silkeborg Kommune har på 2018-kvoten (som løber fra marts 2018 til februar 2019) i alt
modtaget 13 personer, heraf 10 voksne og 3 børn. Det er således over halvdelen at den
forventede vistieringskvote for 2018.
Flygtninge på 2018 kvote

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

I alt

Voksne

2

1

0

0

2

1

3

0

1

10

Børn

2

0

0

0

0

0

1

0

0

3

2.2 Antal familiesammenførte til flygtninge ankommet i 2018
Foruden den fastsatte kvote modtager Silkeborg Kommune også familiesammenførte til
flygtninge. Dette opgøres pr. kalenderår, hvorfor tallene gælder fra januar 2018 til og med
december 2018.
I alt er der i 2018 ankommet 36 personer, herunder 19 voksne og 17 børn, som er blevet
familiesammenført til flygtninge med ophold i Danmark.
Familiesammenførte
2018
Voksne
Børn

3

4

I
alt

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

3

1

0

5

3

2

0

1

1

3

0

19

4

3

0

2

1

1

0

0

0

6

0

17

https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2018/04/Kommunerne-skal-modtage-1000-flygtninge-i-2018
https://www.nyidanmark.dk/da/Nyheder/2018/04/Landstallet-for-2019

2
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3.0 Borgere tilknyttet Integration
Integration har i alt 533 personer tilknyttet, hvoraf 462 er flygtninge eller familiesammenførte
til flygtninge (tallene er opgjort d. 27/11/18). De resterende 71 personer er
familiesammenførte til herboende ægtefælle mm.5 Kommunerne tilbyder som hovedregel
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge eller herboende danskere et
integrationsprogram. Hvis personen ikke modtager offentlig forsørgelse, skal kommunen alene
tilbyde danskundervisning.

3.1 Antal flygtninge omfattet af integrationsloven, som er
tilknyttet integration
Der er på nuværende tidspunkt 462 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Silkeborg
Kommune, som er omfattet af integrationsloven og tilknyttet en sagsbehandler i Integration.
Siden seneste statusskrivelse har der været en mindre stigning i antallet, hvilket formentlig
skyldes flere faktorer, såsom antal modtagene flygtninge i de seneste måneder, at der er
overgået flygtninge fra andre kommuner, at uledsagede flygtninge er fyldt 18 år mm.

Antal flygtninge tilknyttet Integration
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Figur 1: Antal flygtninge tilknyttet integrationsafdelingen. Det omfatter både personer i grundtilskudsperioden og
personer, som har haft ophold Danmark i mellem 3 og 5 år. 6

5
6

Herboende ægtefælle, som enten er dansk statsborger eller har været bosiddende i Danmark i adskillige år.
Tallene for 2015 og 2016 er fra LIS-rapporten, juni 2017 (http://zoomin/jobogborgerservice).
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4.0 Arbejdsmarkedstilknytning
I det følgende beskrives indsatser og resultater omkring de 462 flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge, som er tilknyttet integrationsafdelingen.

4.1 Antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
tilknyttet arbejdsmarkedet eller som modtager SU/elevløn
I alt er 175 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge pr. 1/11/2018 i hel eller delvis
selvforsørgelse (fuld- og deltidsbeskæftigelse, SU/elevløn og IGU). Derudover er 92 personer i
denne målgruppe i virksomhedspraktik.
Beskæftigelse

Antal

Selvforsørgelse via beskæftigelse

78

Deltidsbeskæftigelse

20

Løntilskud

12

Virksomhedspraktik

92

SU/elevløn

58

IGU (lønnet praktik + uddannelsesgodtgørelse)

7

7
Selvforsørgelse via beskæftigelse
62

78
Deltidsbeskæftigelse
Løntilskud
Virksomhedspraktik
SU/elevløn

20
71

IGU (lønnet praktik +
uddannelsesgodtgørelse)

14

Der laves desuden månedligt en opgørelse af, hvor mange borgere der, ved udløb af
integrationsperioden, er i beskæftigelse eller uddannelse. Denne fremgår nedenfor:
Afsluttede borgere (september, oktober og november)
Borgere i job/uddannelse ved udløb af integrationsperiode

4

Antal
17
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4.2 Nationale beskæftigelsestal
Det Nationale Integrationsbarometer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet har siden 4.
kvartal 2015 offentliggjort tal for andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge,
der er i lønmodtagerbeskæftigelse efter 3 års ophold i Danmark. I seneste status var 40 % af
denne målgruppe i beskæftigelse i Silkeborg Kommune, sammenlignet med 38 % på landsplan
for 1. kvartal 2018.
I den senest offentliggjorte opgørelse for 2. kvartal 2018 fremgår det, at andelen i Silkeborg
Kommune er faldet til 39 % mens andelen på landsplan er steget til 43 %.7

4.3 Branchepakkeforløb
Branchepakkeforløbene startede hos Jobkompagniet i oktober 2015. Frem til nu har i alt 455
borgere deltaget i branchepakkeforløb og i praktikopfølgning. Af disse personer er i alt 95
kommet i fuldtidsbeskæftigelse, 26 i deltidsbeskæftigelse (o. og u. 15 timer) samt 17 i
uddannelse med SU. Yderligere er 14 borgere kommet i løntilskud med henblik på ordinær
beskæftigelse.
Borgere i branchepakkeforløbene (pr. primo november 2018)
Borgere

Antal
455

I beskæftigelse (fuldtid)

95

I beskæftigelse (deltid over 15 timer)

13

I beskæftigelse (deltid under 15 timer)

13

Uddannelse (m. SU)

17

Løntilskud

14

4.4 Eksempler på øvrige forløb/placeringer
På næste side fremgår eksempler på øvrige forløb og placeringer, som Integrationsteamets
målgruppe er visiteret til.8 Eksemplerne er kategoriseret i hhv. kortere og længere forløb samt
placeringer.
I de to tabeller ’kortere forløb’ og ’længere forløb’ fremgår det samlede antal borgere i
perioden fra seneste status på flygtningeområdet (ultimo august 2018) til 27/11/18.9
Oplysningerne fra tabellen ’placeringer’ viser det aktuelle antal borgere i forløb eller placering
pr. 27/11/18.

7

https://integrationsbarometer.dk/aktuelt/7
Der kan her forekomme overlap af borgere som er i praktik og/eller tilknyttet forløb/placeringer.
9
Da der er tale om kortere forløb (som strækker sig over 1 dag til 4 uger) er det valgt at lave en samlet optælling
over de seneste tre måneder.
8
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Kortere forløb (september, oktober og november)
Introduktionsforløb i samfundsforhold og medborgerskab

Antal
4

CV-værksted

4

Introduktionsforløb ifm. Branchepakker

0

Længere forløb (september, oktober og november)
AOF-køkkenprojekt

Antal
7

Placeringer

Antal

Under afklaring/fritaget pga. helbredsmæssige årsager

23

Barsel

38

Integration – praktikforløb (v. Jobkompagniet)

35

6

