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Politikområdet omfatter: 

Ungdomsuddannelser: 

 Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser - STU 

 Erhvervsgrunduddannelser – EGU 

 Produktionsskoler 

Integrationsudgifter: 

 Integrationsprogram – danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud 

 Integrationsydelse til borgere i integrationsprogram 

 Integrationsydelse til andre der ikke opfylder opholdskravet 

 Midlertidig indkvartering af flygtninge 

Forsørgelsesudgifter (ydelser) 

 Førtidspension 

 Sygedagpenge 

 Kontant- og uddannelseshjælp 

 Dagpenge til forsikrede ledige 

 Revaliderings-, ressourceforløbsydelse i ressourceforløb og jobafklaring 

 Fleksjobtilskud og Ledighedsydelse til ledige fleksjobvisiterede 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger (indsatser): 

 Driftsudgifter til ressource- og jobafklaringsforløb 

 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige – Løntilskud og andre udgifter forbundet med aktive-
ringstilbud til forsikrede ledige 

 Andre Beskæftigelsesordninger og tilbud – både kommunale serviceudgifter og uddannelsespul-
jer mv. 

Misbrugsbehandling: 

 Alkoholmisbrugsbehandling, både ambulant- og døgnbehandlingstilbud 

 Stofmisbrugsbehandling, både ambulant- og døgnbehandlingstilbud 

Øvrige områder   

 Enkelte ydelser og anden hjælp i særlige tilfælde  

 Boligydelse og boligsikring 

 Den kommunale anvisningsret i almene boligforeninger 

Fællesudgifter og administration m.v.: 

 Myndighedsudøvelse 

 Øvrig administration 

 Jobcenter administration 
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Mål 

Beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune bygger i udgangspunktet på, at borgerne er ansvarlige og 
selv er i stand til, at træffe vigtige beslutninger i eget liv. Borgerne mødes medrespekt, ordentlighed samt 
kvalificerede, realitetsorienterede og udviklende samtaler. Desuden vil borgerne blive mødt med følgen-
de: 

Borgere der kan Borgere der kan, men ikke vil 
Borgere der har andre udfordrin-
ger end ledighed 

Forventningen om bred 
jobsøgning – både ift. 
geografisk spredning og 
jobtype, søgning af job fra 
første ledighedsdag og krav 
om dokumentation for en 
bred søgning af job efter 3 
Måneders ledighed. 
 
Jobparate 
Kontanthjælpsmodtagere, 
samt uddannelsesparate uge 
Vil blive mødt med krav om deltagel-
se i nytteindsatsen fra første ledig-
hedsdag. 

En hurtig afdækning - og ved 
behov, en lægelig udredning på 
den manglende motivation. 
 
Er der ikke lægelige fysiske 
eller psykiske forklaringer på 
manglende motivation og 
engagement, vil borgerne 
blive mødt med krav om et 
rådighedsafprøvende tilbud, 
med karakter af et nyttejob. 

En koordineret, tværfaglig og 
målrettet plan med små og 
konkrete delmål som er 
tydelige og overskuelige for 
borgeren. 
 
Borgeren selv, den 
praktiserende læge, klinisk 
funktion og andre relevante 
aktører er tætte samarbejdspartnere i 
forhold til, at bringe borgerne tilbage 
på arbejdsmarkedet 
 

 

Beskæftigelse 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Der henvises til beskæftigelsesplan 2018, som vedta-
ges af Byrådet ultimo december 2017. 

Der henvises til beskæftigelsesplan 2018, som vedta-
ges af Byrådet ultimo december 2017. 

Befolkningsudvikling 

Befolkningsprognose 2017, viser en stigning i den erhvervsaktive aldersgruppe 16-65 år.  Efterlønsgrup-
pen 60-65 år viser ligeledes en stigning frem til 2021. Den unge gruppe der typisk skal ind på arbejds-
markedet viser en stigning frem mod 2021. 

Antal borgere 2017 2018 2019 2020 2021 

16-65 år 13.512 13.823 14.567 14.886 14.927 

16-30 år 3.137 3.185 3.395 3.472 3.411 

60-65 år 1.427 1.458 1.473 1.517 1.583 

65-79 år 3.567 3.633 3.680 3.710 3.718 

80 år - 722 758 861 928 987 

Kilde: Solrød kommunes befolkningsprognose 
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Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabeller. Beløbene i tabeller-
ne er angivet i hele 1.000 kr. Tabellerne viser bevægelsen fra overslagsåret 2018 vedtaget med budget 
2017-2020 til nu. De indarbejdede ændringer indeholder konsekvenser af byrådssager efter budgetved-
tagelsen i oktober 2016 og tilpasning til forventede antal brugere på området. Den samlede op- og ned-
justering af budgettet fremgår af punkt 2 og 3. Nye initiativer til budgettet fremgår af punkt 4 og kan ses 
mere detaljeret i tabel 2 nedenfor.  

Tabel 1A -Serviceudgifter 

7. Beskæftigelse og social indsats - Service 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 39.803 39.338 39.338 39.338 

4. Opjustering af budgetgrundlag 1.945 2.011 1.943 1.812 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -1.195 -1.948 -2.320 -2.311 

6. Nye initiativer -342 -505 -505 -505 

Budget 2018-2021 40.208 38.898 38.459 38.336 

Tabel 1C - Overførselsudgifter 

7. Beskæftigelse og social indsats - Overførselsudgifter 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1.000 kr.)         

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 227.796 228.485 228.485 228.485 

4. Opjustering af budgetgrundlag 9.884 11.579 12.867 13.672 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -16.780 -18.102 -18.464 -19.173 

6. Nye initiativer -138 -275 -275 -275 

Budget 2018-2021 220.764 221.687 222.614 222.710 

Nye initiativer 

Oversigten over nye initiativer i budget 18-21 omfatter lovændringer og ændringer i serviceniveau, som 
har økonomiske konsekvenser. 

Der er herudover gennemført en række tekniske korrektioner og mængdeændringer, som har til formål at 
fastholde det eksisterende serviceniveau. 

Tabel 2A: Nye initiativer i budget 2018-2021 (i 1.000 kr.) 

Nr. Nr. og navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-32 Tilpasning af integrationsområdet -342 -455 -455 -455 

03-34 Virtuel borgerbetjening  -50 -50 -50 

 Nye initiativer i alt -342 -505 -505 -505 

Tabel 2C: Nye initiativer i budget 2018-2021 (i 1.000 kr.) 

Nr. Nr. og navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel borgerbetjening -138 -275 -275 -275 

 Nye initiativer i alt -138 -275 -275 -275 
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03-32 Tilpasning af integrationsområdet 

De udmeldte flygtningekvoter på henholdsvis 4 i 2017 og 15 i 2018 viser et fald i flygtningekvoten til Sol-
rød kommune. Budgettet er derfor blevet tilpasset den nu forventede aktivitet på området. 

03-34 Virtuel borgerbetjening 

Administrationen vil implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i et ef-
fektiviseringsperspektiv. På politikområdet implementeres virtuel borgerbetjening i forhold til Beskæftigel-
sessamtaler i Jobcenteret – herunder opfølgning i dagpengesager, opfølgning på virksomhedspraktikfor-
løb og løntilskud, samt Online-tolkning. Initiativet reducer budgettet i forhold til virksomhedsteamet, men-
torkorps samt tolkeudgifter. 

Ny Lovgivning siden vedtagelse af sidste budget  

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet ændres løbende og ofte. De væsentligste ændringer i forhold til 
budget 2018 er:   

3.4.4 Lov nr. 173 af 21. februar 2017 ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v. (Trepartsaftale på Beskæftigelsesministeriets område om uddannelsesløft, 
voksenlærlingeordningen og 6 ugers jobrettet uddannelse). 

Elementer i trepartsaftale 

 Der indføres en midlertidig ordning i 2017-2019 om erhvervsuddannelse inden for fag med man-
gel på arbejdskraft. Ved deltagelse i tilbud om uddannelsesløft inden for disse fag får dagpen-
gemodtageren 100 pct. af den hidtidige dagpengesats, hvis den lediges dagpengeberegning gi-
ver ret til det. 

 Der bliver desuden gennemført forsøg med en udvidelse af målgruppen for ordningen, mulighed 
for at tage første trin i en erhvervsuddannelse samt mulighed for at tage 4/5 af en erhvervsud-
dannelse under ordningen, hvis den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre resten af uddan-
nelsen på ordinære vilkår.  

 Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen: Ledige faglærte får ad-
gang til voksenlærlingeordningen, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel 
på arbejdskraft efter 6 måneders ledighed, mod hidtil 12 måneder. 

 Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse: Ledige i målgruppen kan kombine-
re kurser inden for erhvervsgrupper, og der indføres fem ugers karensperiode. 

Ny lovgivning for danskuddannelser: 

 Som noget nyt skal kommunerne i hver region mindst hvert fjerde år og første gang senest den 
1. juli i 2021 udarbejde en regional rammeaftale i regi af KKR-samarbejdet. Rammeaftalen skal 
beskrive samarbejde og koordinering af tilbud inden for regionen og den forventede udvikling i 
kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal herudover beskrive mulighederne for tværkommunalt 
samarbejde i regionen f.eks. fælles udbudsrunder. Udlændinge- og Integrationsministeriet fast-
sætter nærmere regler, herunder temaer, der ønskes behandlet i de regionale rammeaftaler. 

 Desuden sker der en præcisering af, at kommuner, der indgår driftsaftaler med andre udbydere, 
skal respektere udbudsloven og ikke blot kan forlænge eksisterende aftaler uden offentlighed. 
Endelig får staten en tværgående tilsynsopgave i forhold til sprogcentrenes indplacering af kursi-
ster på danskuddannelse 

 Fra den 1. januar 2018 vil udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende, au pairs, EU-
borgere mv. blive omfattet af en såkaldt klippekortmodel. Den tidsmæssige begrænsning for 
klippenes anvendelse betyder, at en kursist på et modul, der ikke har bestået modultesten inden-
for den tidsmæssige ramme for modulet, bliver nødt til at anvende et klip yderligere for at fær-
diggøre modulet. Konsekvensen af en overskridelse af de tidsmæssige rammer for de enkelte 
moduler vil således være, at der er kursister, der ikke når at gennemføre en fuld danskuddannel-
se inden for det tildelte klippekort. 

 For borgere der modtager danskuddannelse som en del af et integrationsprogram indføres et 
ugentligt timeloft på 15 timer. Loftet indføres med henblik på at sætte tid af til en virksomhedsret-
tet indsats. Til gengæld udvides perioden med retten til danskuddannelse fra 3 til 5 år. 

 Driftsloftet for kommunernes mulighed for hjemtagelse af statsrefusion i forhold danskuddannel-
se og beskæftigelsesrettede tilbud under integrationsprogram reduceres med ca. 50 %, bl.a. 
med henblik på at øge kommunernes incitament til at gå i udbud med danskuddannelser 
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Budget 2018-21  

Nedenstående tabeller viser udgifterne i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser og i 1.000 kr. 

Tabel 3A: Nettobudget (1.000 kr.)  - Serviceudgifter indenfor rammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

0.25.11 Beboelse 3.074 1.862 1.490 1.499 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 53 53 53 53 

3.30.44 Produktionsskoler 1.861 1.861 1.861 1.861 

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU 2.007 2.007 2.007 2.007 

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2.237 2.237 2.237 2.237 

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 3.015 2.965 2.965 2.965 

5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 579 579 579 579 

5.68.96 Servicejob -100 -100 -100 -100 

5.72.99 Øvrige sociale formål 545 545 545 545 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 13.721 13.674 13-605 13.475 

6.45.53 Jobcentre 12.299 12.299 12.299 12.299 

6.45.57 Voksenspecial området 919 919 919 919 

I alt (i 1.000 kr.) 40.208 38.898 38.459 38.336 

Tabel 3C: Nettobudget (1000 kr.) – Overførselsudgifter 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 669 669 669 669 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 43 1.752 3.106 4.128 

5.46.61 Integrationsydelse i integrationsperioden 9.739 9.311 8.301 7.439 

5.48.66 Førtidspension med 80 pct. medfinansiering – 
tilkendt efter 1. juli 2014 

5.149 5.149 5.149 5.149 

5.48.67 Personlige tillæg m.v. 1.329 1.329 1.329 1.329 

5.48.68 Førtidspension med 50-65 pct. medfinansiering – 
tilkendt før 1. juli 2014 

40.853 40.853 40.853 40.853 

5.57.71 Sygedagpenge 29.815 30.221 30.221 30.221 

5.57.72 Sociale formål 1.103 1.103 1.103 1.103 

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 20.320 20.604 20.604 20.604 

5.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 7.313 7.313 7.313 7.313 

5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 4.725 4.725 4.725 4.725 

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 26.554 26.554 26.554 26.554 

5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 263 263 263 263 

5.58.80 Revalidering 2.902 2.902 2.902 2.902 

5.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 17.101 17.101 17.101 17.101 

5.58.82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 16.392 16.392 16.392 16.392 

5.58.83 Ledighedsydelse 7.778 7.713 7.648 7.583 

5.68.90 Driftsudgifter- den kommunale beskæftigelsesindsats 16.830 15.761 16.409 16.409 

5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 3.439 3.439 3.439 3.439 

5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 2.339 2.339 2.339 2.339 

5.68.98 Beskæftigelsesordninger 6.195 6.195 6.195 6.195 

I alt (i 1.000 kr.) 220.764 221.687 222.614 222.710 
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Uddybende forklaringer og budgetforudsætninger på politikområdet 

Ungdomsuddannelser 

På området for ungdomsuddannelser konteres på funktionerne 3.30.44 Produktionsskoler, 3.30.46 Ung-
domsuddannelse for unge med særlige behov (STU lov 564), 5.68.98 Beskæftigelsesordninger (STU 
LAB) og 3.30.45 Erhvervsgrunduddannelse 

3.30.44 Produktionsskoler 

Udgiften vedrører grundtilskud til Solrød Produktionsskole, der er en privat produktionsskole, samt beta-
ling til staten for antal faktiske elever. 

Produktionsskolen tilbyder undervisningsforløb, som i videst muligt omfang integrerer produktion, under-
visning og udvikling af livsfærdigheder med hinanden. Undervisningen er inspireret af håndværkenes læ-
ringskultur og bygger på de danske folkeoplysningsværdier og har den danske demokratiopfattelse som 
grundlag. 

Produktionsskoler Budget 2018 

Udgifter til ordinære elever 1.352 

Grundtilskud til Solrød Produktionsskole 509 

I alt (i 1.000 kr.) 1.861 

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU lov 564) og 5.68.98 Be-
skæftigelsesordninger (STU LAB) 

Budgettet dækker udgifter til ungdomsuddannelsen for unge udviklingshæmmede, og andre unge med 
særlige behov der herved opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv 
deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. 

Målgruppen har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse i forbindelse med undervisningspligtens 
ophør.  Uddannelsen gives indtil det fyldte 25. år og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. 

Uddannelsen kan leveres fra efterskoler i form af særligt tilrettelagt forløb, fra husholdnings- håndarbej-
der- og folkehøjskoler, produktionsskoler, daghøjskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, 
værksteder samt andre institutioner. 

3.30.45 Erhvervsgrunduddannelse 

Erhvervsgrunduddannelsen er toårig og gives til unge under 30 år, som ikke har forudsætninger for 
umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. 

Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikati-
oner, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, 
dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Erhvervsgrunduddannelsen skal tillige bidrage 
til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. 

Staten yder refusion med 65 % af skoleydelser og 50 % på øvrige udgifter. 

Erhvervsgrunduddannelse Budget 2018 

Skole, uddannelse og tilskud 755 

Statsrefusion -86 

I alt (i 1.000 kr.) 669 

 

  

Forventede antal borgere i STU forløb pr. august 2017  2017 2018 

Borgere i STU - lov 564 (3.30.46) 6 5 

Borgere i STU - LAB (5.68.98) 28 25 
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Integrationsudgifter 

På området integrationsudgifter konteres på funktionerne 0.25.11 Beboelse, 5.28.21 Forebyggende for-
anstaltninger, 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. og 5.46.61 Integrationsydelse til 
udlændinge omfattet af integrationsprogram 

0.25.11 Beboelse 

Kommunerne er forpligtigede til at finde permanente boligløsninger til de flygtninge de anvises af udlæn-
dinge styrelsen. I det omfang dette ikke er muligt, indlogeres flygtninge midlertidigt i boliger uden egen 
lejekontrakt. I midlertidig indkvartering er egenbetalingen fastsat ved lov, hvorfor denne ikke nødvendig-
vis svare til de kommunale drifts- og ejendomsudgifter forbundet med boligerne. I 2016 og 2017 er kom-
munerne blevet delvist kompenseret med 50 % statsrefusion for merudgiften under et driftsloft på 24.000 
kr. pr. helårsborger i indkvartering. Fra 2018 er der ikke længere mulighed for hjemtage refusion vedrø-
rende midlertidig indkvartering. 

Kommunens samlede nettodriftsudgifter vedrørende midlertidig indkvartering af flygtninge i 2018 budget-
teres til 2,891 mio. kr. Beregningen baseres på driften af 82 værelser placeret i 16 egne og lejede ejen-
domme. De resterende 0,185 mio. kr. anvendes til borgere med sociale problemer. 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger 

Budgettet vedrører Solrød kommunes familiekonsulent på integrationsområdet. Familiekonsulenten vare-
tager opgaver i henhold til servicelovens § 11, stk. 3. Dvs. konsulentbistand og rådgivning til børn, unge 
og familier med hensyn til børn eller unges forhold, samt familieplanlægning. Området er finansieret med 
100 % statsrefusion. 

5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammer for flygtninge og familie-
sammenførte, samt introduktionsforløb for de udlændinge der er omfattet af integrationsloven eller 
danskuddannelsesloven. 

Udgifterne fordeler sig på beskæftigelsesrettede tilbud, som vejledning og opkvalificering, virksomheds-
praktik løntilskud mv. og danskuddannelse. 

På indtægtssiden er der budgetteret med statsrefusion og grundtilskud samt resultattilskud, der gives når 
integrationsborgere består danskprøve, påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i or-
dinær beskæftigelse.  

Integrationsprogram (1000 kr.) Budget 2018  Budget 2018 

Drift 2.491 

Danskuddannelse 4.670 

Mentorer 1.227 

Vejledning og Opkvalificering 2.227 

Tolkeudgifter 1.455 

Grundtilskud -4.770 

Resultattilskud -2.319 

Statsrefusion -2.448 

Total netto 43 

5.46.61 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram 

Budgettet indeholder udgifter og indtægter til forsørgelse og hjælp, samt til enkeltsående udgifter til ek-
sempelvis etablering i bolig, medicin etc. for udlændinge omfattet af integrationsloven. Udgifterne er om-
fattet af refusionsreformen, hvor statsrefusionen afhænger af, hvor længe den enkelte ydelsesmodtager 
har været på offentlig forsørgelse. 
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Budgettet er fastsat ud fra en forventning om at 90 helårsborgere i integrationsprogram modtager inte-
grationsydelse til en gennemsnitlig årlig udgift på 87.500 kr. pr. helårsborger. Derudover forventes 28 
helårsborgere at modtage integrationsydelse, som ikke deltager i integrationsprogram (Dem der ikke op-
fylder opholdskravet til at modtage kontant eller uddannelseshjælp). Dertil lægges hjælp i særlige tilfæl-
de, efter integrationslovens kapitel 6. Dvs. enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, 
flytning mv. 

På området konteres endvidere løntilskud til borgere i integrationsprogram, som er i ansættelse med løn-
tilskud. Der forventes 10 helårsborgere til et gennemsnitligt månedligt løntilskud på 13.000 kr. 

Kontante ydelser, løntilskud mv. til integrationsborgere mv. (1000 kr.) Budget 2018 

Drift 12.377 

Integrationsydelse til borgere omfattet af integrationsprogram 7.875 

Integrationsydelse til andre der ikke opfylder opholdskravet til at modtage kontant eller ud-
dannelseshjælp 

2.371 

Hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser til flytning, tandlæge, briller mv.) 571 

Løntilskud 1.560 

Statsrefusion -2.638 

Total netto 9.739 

Forsørgelsesudgifter (ydelser) 

På området konteres udgifter på 5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere, 5.48.68 Før-
tidspensioner tilkendt før 1. juli 2014, 5.57.71 sygedagpenge, 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp, 
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 5.58.80 Revalidering, 5.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob, 
5.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb, 5.58.83 Ledighedsydelse. 

I nedenstående tabel ses de budgetforudsætninger i form af helårsborgere og gennemsnitlige refusions 
og medfinansieringsprocenter, samt nettobudgettet for de forskellige ydelsestyper. 

I forhold til forsørgelsesudgifter betaler kommunerne enten en medfinansieringsudgift eller modtager 
statsrefusion afhængigt af hvor længe borgeren har været offentligt forsørget, som vist i tabel nedenfor.  

Samlet varighed på offentlig forsørgelse Refusionssats (medfinansieringssats) 

De første 4 uger 80 % (20 % medfinansiering) 

5-26 uger 40 % (60 % medfinansiering) 

27-52 uger 30 % (70 % medfinansiering) 

Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) 
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Refusionstrappen gælder også i forhold til integrationsydelserne i det foregående afsnit. 

Forsørgelsesydelsestyper Årspersoner Udgiftstype Budget 2018 

5.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 45 Medfinansiering            5.149  

5.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 355 Medfinansiering           40.853  

5.57.71 Sygedagpenge netto 266 
 

          29.815  

 
 

Brutto udgift           46.736  

 
 

Statsrefusion         -16.920  

5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp netto 185 
 

          19.346  

 
 

Brutto udgift           26.967  

 
 

Statsrefusion           -7.620  

5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige netto 210 Medfinansiering           26.554  

5.58.80 Revalidering netto 16 
 

           2.575  

 
 

Brutto udgift            3.214  

 
 

Statsrefusion              -640  

5.58.81 Løntilskud personer i fleksjob netto 75 
 

          17.101  

 
 

Brutto udgift           30.287  

 
 

Statsrefusion         -13.187  

5.58.82 Ressourceforløbsydelse i ressource- og jobafkla-
ringsforløb netto 

125 
 

          14.917  

 
 

Brutto udgift           18.974  

 
 

Statsrefusion           -4.057  

5.58.83 Ledighedsydelse til ledige fleksjobvisiterede 47 
 

           7.778  

 
 

Brutto udgift            9.819  

 
 

Statsrefusion           -2.042  

Samlet 
  

        164.350  

Arbejdsmarkedsforanstaltninger (indsatser) 

På området for arbejdsmarkedsforanstaltninger konteres på funktionerne 5.57.73 Kontant- og uddannel-
seshjælp, 5.58.80 Revalidering, 5.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb, 5.68.90 Driftsudgifter til den 
kommunale beskæftigelsesindsats, 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, 5.68.95 Løn til 
forsikrede ledige i løntilskud i kommunen, 5.68.96 Servicejob, 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 
og 5.68.98 Beskæftigelsesordninger. 

Indsatserne vedrører bl.a.: 

 Mentorstøtte til fremme for, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær ud-
dannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

 Tilbud om kurser og særligt tilrettelagte projekter, skrive, læse, regneundervisning, vejlednings-
forløb, samt afklaring mv. i en virksomhedsrettet indsats 

 Udgifter til ordinære og erhvervsrettede uddannelsesforløb – herunder 6 ugers selvvalgt jobret-
tede uddannelsesforløb, voksenlærlingeforløb, uddannelsesforløb i erhvervsrettede tilbud hvor 
der er mangel på arbejdskraft mv. 

 Aktivitets og befordringsgodtgørelser i forhold til ydelsesmodtageres merudgifter i erhvervsprak-
tik og aktive tilbud. 

 Fastholdelsesudgifter i forhold til arbejdspladsindretning eller udgifter til personlig assistance til 
borge i beskæftigelse med fysiske eller kognitive udfordringer mv. 

 Løntilskudsudgifter og udgifter forbundet med håndholdt indsats fra virksomhedsteamet i forhold 
til at matche borgere og virksomheder, så løntilskuds og praktikforløb etableres mv. 
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I 2018 er der budgetteret med indsatser som vist i tabellen nedenfor. 

Indsatser Målgruppe Budget 2018 

Aktivitetsgodtgørelse   334 

  Kontant- og uddannelseshjælp 256 

  Ressourceforløb 77 

Befordringsgodtgørelse   215 

  Kontant- og uddannelseshjælp 102 

  Ressourceforløb 53 

  Revalidering 60 

Løntilskud   5.244 

  Forsikrede ledige (myndigheds udgifter) 3.050 

 Løntilskudsansatte i Solrød kommune 580 

  Kontant- og uddannelseshjælp 1.373 

  Revalidering 242 

Mentor   6.529 

  Kontant- og uddannelseshjælp 5.985 

  Ressourceforløb 409 

  Sygedagpengemodtagere 136 

Personlig assistance og hjælpemidler   2.721 

  Beskæftigede (f.eks. tegnsprogstolkning) 2.554 

  Kontant- og uddannelseshjælp 21 

  Ressourceforløb 50 

  Revalidering 96 

Seniorjob   4.213 

  Seniorjob 4.213 

Ordinær Uddannelse   2.804 

  Beskæftigede(voksenlærlingeordninger) 420 

  Fleksjobvisiterede 167 

  Forsikrede ledige 400 

  Kontant- og uddannelseshjælp 831 

  Ressourceforløb 86 

  revalidering 742 

  Sygedagpengemodtagere 158 

Vejledning og Opkvalificering   13.821 

  Driftsudgifter -alle Målgrupper 767 

  Fleksjobvisiterede 102 

  Forsikrede ledige 1.732 

  Jobafklaringsforløb 250 

  Kontant- og uddannelseshjælp 6.954 

  Ressourceforløb 665 

  revalidering 460 

  Sygedagpengemodtagere 2.284 

  Unge 15-17 år 607 

Statsrefusion   -9.376 

 Samlet   26.504 
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Solrød kommune driver et beskæftigelsescenter der yder vejledning og laver opkvalificeringsforløb for 
primært forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Derudover driver kommunen 
ungebasen, der er et vejlednings og opkvalificeringsforløb for unge der har brug for fastholdelse eller vej-
ledning i forhold til ungdomsuddannelse Endeligt har kommunen eget mentorkorps der driftes sammen 
med hjemmevejlederkorpset. Borgeren og jobcenteret indgår en aftale hvor borgen modtager en mentor-
kontrakt på et bestemt antal timer. Jobcenteret køber derefter timerene hos en anden aktør, en arbejds-
giver eller hos kommunens mentor- og hjemmevejlederkorps. 

Solrød kommunes egne 
(LAB)tilbud  

Målgrupper Budget 2018 

Beskæftigelsescenteret Kontanthjælp og Forsikrede ledige 2.087 

Virksomhedsteam* Alle målgrupper (inklusiv integration) 3.361 

Mentorkorps 
Aktivitetsparate Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og Un-
gementorer til ungebasen (15-17 år) mv. 

2.044 

Ungebasen Unge 15-17 år 590 

*) Virksomhedsteamet har flere roller, hvorfor der konteres både som vejledning og opkvalificering 
(hovedkonto 5) og under Jobcenteradministrationsudgifter og Myndighedsopgaver mv. (hovedkonto 6) 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer en række statsfinansierede puljer som kom-
munernes jobcentre kan søge om andel i. Puljerne er målrettet grupper på arbejdsmarkedet, der har 
brug for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job. Der er 3 Igangværende projekter, som 
strækker sig ind i budget 2018: 

Projekt indslusning på arbejdsmarkedet 

Rekruttering og uddannelse af frivillige mentorer, som skal støtte unge uddannelsesparate i hverdagen 
og være med til at motivere dem til at påbegynde en uddannelse. Projektet er støttet af Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Rekruttering (kaldet STAR) med samlet 571.737 kr. Hvorfor der er både indtægter og 
udgifter. 

Projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats (STV) 

Formålet med STV-projektet er at øge andelen af udsatte borgere, der deltager i en virksomhedsrettet 
indsats eller opnår ordinære timer. Målgruppen er borgere i ressourceforløb samt aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere. Projektet er støttet af STAR med samlet 1.284.500. Hvorfor der er både indtægter 
og udgifter. 

Projekt Flere skal med 

Projektet er en ”håndholdt” indsats der følger en række anbefalinger til indsatser der har dokumenteret 
effekt. Projektet er støttet af STAR med samlet 312.000 kr. Hvorfor der er både indtægter og udgifter. 

Misbrugsbehandling 

På området konteres udgifter på 5.38. 44 Alkoholbehandling og 5.38.45 Stofmisbrugsbehandling  

Når borgere henvender sig med ønske om behandling for misbrug, er dette sjældent den eneste proble-
matik, som står til hinder for en tilværelse som selvforsørgende i egen bolig mv. Mange af borgerne har 
udover misbruget problemer med psykisk og fysisk helbred, udfordringer med familie og netværk, krimi-
nalitet mv. Effekten af misbrugsindsatsen ses derfor i mange tilfælde på flere parametre end reduktion og 
ophør af stof- eller alkoholindtaget.  

Ved at arbejde tværfagligt og knytte misbrugsbehandlingsindsatsen til indsatser på andre områder af 
borgerens liv, har Solrød Kommune de senere år satset målrettet på at optimere målgruppens mulighe-
der for at genindtræde på arbejdsmarkedet og tilbud om behandling er således blevet en integreret del af 
beskæftigelsesindsatsen for borgere der vurderes at være i målgruppen.  
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Misbrugsudgifter (1000 kr.) Budget 2018 

5.38.44 Alkoholbehandling 2.237 

Dagbehandling 1.944 

Døgnbehandling 292 

5.38.45 Stofmisbrugsbehandling 3.015 

Dagbehandling 2.393 

Døgnbehandling 622 

Samlet 5.251 

Øvrige områder   

På øvrige områder kontereres udgifter på 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri, 5.48.67 Personlige tillæg, 
5.57.72 Sociale formål, 5.57.76 Boligydelse til pensionister, 5.57.77 Boligsikring og 5.72.99 Øvrige socia-
le formål 

0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 

I forbindelse med at kommunen har anvisningsret til boliger i de almene boligforeninger i kommunen, har 
kommunen udgifter til lejetab ved manglende udlejning mv. Budgettet er på 52.500 kr. i 2018-21. 

5.48.67 Personlige tillæg  

Personligt tillæg udbetales til pensionister efter en nærmere konkret, individuel vurdering af de økonomi-
ske forhold sammenholdt med størrelsen af de nødvendige og rimelige udgifter. 

Budgettet er beregnet på grundlag af forbruget i regnskab 2015 og det forventes at ca. 1.000 personer vil 
være berettiget til personlige tillæg. Personlige tillæg omfatter bl.a. tillæg til briller, medicin, tandlægebe-
handling, fysio- og fodterapi, supplerende tilskud, tandproteser, fodbehandling, varmetilskud, høreappa-
rater mv. 

5.57.72 Sociale formål  

Budgettet vedrører udgifter til sygebehandling, enkeltudgifter og efterlevelseshjælp, samt til dækning af 
merudgifter ved forsørgelse af voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service. 

Hjælp til sygebehandling 

Budgettet er afsat til dækning af udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, som 
ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Det er en forudsætning, at man ikke selv har økonomisk mulig-
hed for at kunne betale. Budgettet dækker udgifter til 66 personer. 

Hjælp til enkeltudgifter 

I særlige tilfælde kan man få hjælp til dækning af rimeligt begrundede enkeltudgifter, som man ikke selv 
har økonomisk mulighed for at kunne betale, eller på anden måde kan få dækket. 

Budgettet dækker enkeltudgifterne til 49 personer. Grundet integrationsydelse og kontanthjælpsloft for-
ventes antallet af enkeltydelser at stige. Området følges tæt. 

Efterlevelseshjælp 

Efterlevelseshjælp kan udbetales til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Hjæl-
pen er indtægtsbestemt. 

Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne 

Budgettet vedrører merudgifter ved forsørgelse af personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne. 
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5.57.76 Boligydelse til pensionister  

Boligydelse udbetales til pensionister og den beregnes som udgangspunkt af den leje, der betales for bo-
ligen. Der ydes ikke boligydelse til udgifter, der betales udover huslejen, såsom f.eks. varme- eller an-
tennebidrag. Det samme gælder for andelsboliger. 

Boligydelse til ejer- og andelsbolig ydes som lån. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark og budgettet udgør kommunens udgifter 
efter fradrag af 75 % statsrefusion. 

Udgift Budget 2018 

Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering -83 

Tilskud til lejere 4.355 

Lån til lejere af én- og tofamiliehuse 96 

Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 333 

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 2.856 

Efterregulering 15 

Tilbagebetaling af lån og renter -259 

Udgifter i alt 7.313 

Budgettet vedrørende tilskud til lejere i ældreboliger har været stigende i de senere år. Det forventes, at 
der i gennemsnit er 130 personer der modtager tilskud i ældreboliger henover året. Budgettet på de øvri-
ge områder er fremskrevet fra 2016, og der forventes samme aktivitetsniveau i 2018 som i 2017. 

5.57.77 Boligsikring  

Boligsikring udbetales til lejere af boliger som ikke er folkepensionister. 

Administrationen af området er overgået til Udbetaling Danmark, og budgettet udgør kommunens udgif-
ter efter fradrag af 50 % statsrefusion.  

Udgift Budget 2018 

Boligsikring som lån 16 

Boligsikring som tilskud 684 

Almindelig boligsikring 4.202 

Efterregulering -177 

Udgifter i alt 4.725 

Budgettet vedrørende almindelig boligsikring har været stigende i de senere år. Stigningen skyldes 
blandt andet et voksende antal flygtninge, der i integrationsperioden er på integrationsydelse – og derfor 
har brug for boligsikring. Området er under forandring med vedtagelsen af kontanthjælpsloft. 

5.72.99 Øvrige sociale formål 

Budgettet vedrører udgifter til tinglysningsudgifter og husvilde boliger. 

Tinglysningsafgifter  

Budgettet dækker udgifter til tinglysningsafgiften ved de sager, hvor borgere ydes lån til betaling af ejen-
domsskat. Budgettet er på 459 t.kr. i hvert af årene 2018-21. 

Husvilde 

Byrådet skal anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen 
må ikke overstige lejeværdien af den beboelse der anvises, eller den sædvanlige boligudgift i området 
for en enlig eller for en familie af samme størrelse. 

Budgettet er på 86 t.kr. i hvert af årene 2018-21. 
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Fællesudgifter og administration m.v. 

Her registreres udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration, samt jobcenter virksomhed. 
Herunder udgifter til lægeerklæringer mv. Der konteres på 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger, 6.45.53 
Jobcentre og 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet. 

Nøgletal 

Integrationsudgifter, netto 
– udgift i kr. pr. 18-64 årige 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Introduktionsprogram og  
integrationsforløb. 

-44 -1 9 15 

Kontanthjælp til udlændinge  
omfattet af  
integrationsprogrammet 

895 871 733 529 

Integrationsudgifter, netto 
– udgift i kr. pr. 18-64 årige 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Introduktionsprogram og  
integrationsforløb. 

71 27 -95 -58 

Kontanthjælp til udlændinge  
omfattet af  
integrationsprogrammet 

901 873 948 729 

Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8.800 og 8.801 
 

Udgift i kr. pr. 17-64 årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Kontanthjælp 1.851 2.065 3.924 3.868 

Aktiverede  
kontanthjælpsmodtagere 

1 11 54 20 

Dagpenge til forsikrede ledi-
ge 

2.312 2.232 2.639 2.938 

Udgifter til den kommunale  
beskæftigelsesindsats 

1.141 791 1.108 1.013 

Beskæftigelsesindsats for  
forsikrede ledige 

324 116 179 168 

Løntilskud til forsikrede ledi-
ge ansat i kommuner 

66 29 36 29 

Seniorjob til 55+ årige 140 184 233 220 

Beskæftigelsesordninger 

(Solrød bevilliger STU som 
en beskæftigelsesordning ef-
ter LAB) 

640 107 267 157 

Revalidering  156 114 349 269 

Løntilskud til personer  
i fleksjob 

884 949 1.473 1.358 

Sygedagpenge 2.433 1.930 2.219 2.009 
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Udgift i kr. pr. 17-64 årig 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Kontanthjælp 1.760 2.068 3.887 3.789 

Aktiverede  
kontanthjælpsmodtagere 

0 12 5 -3 

Dagpenge til forsikrede ledi-
ge 

2.389 2.170 2.604 2.863 

Udgifter til den kommunale  
beskæftigelsesindsats 

1.320 730 1.082 953 

Beskæftigelsesindsats for  
forsikrede ledige 

276 153 261 243 

Løntilskud til forsikrede ledi-
ge ansat i kommuner 

48 41 50 43 

Seniorjob til 55+ årige 90 176 252 234 

Beskæftigelsesordninger  551 119 271 184 

Revalidering  320 158 394 295 

Løntilskud til personer i fleks-
job 

1.032 1.021 1.637 1.496 

Sygedagpenge 2.422 1.958 2.074 1.997 

Kilde: ECO-Nøgletal, tabel 8.100,8.101, 8.200, 8.201, 8.900 og 8.901. 

 

Boligstøtte 
kr. pr. 65+ årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Boligsikring 355 373 606 620 

Boligydelser til pensionister 1.715 2.103 2.142 2.362 

Boligstøtte 
kr. pr. 65+ årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Boligsikring 410 366 612 625 

Boligydelser til pensionister 1.625 2.194 2.151 2.373 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.500, 8.501 samt 7.100 og 7.101  
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Førtidspensionister –  
kr. pr. 17-64 årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Førtidspension tilkendt  
1. juli 2014 eller senere 

409 365 603 523 

Førtidspension  
Tilkendt før 1. juli 2014 

3.212 2.947 6.413 5.533 

Førtidspensionister –  
kr. pr. 17-64 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Førtidspension tilkendt  
1. juli 2014 eller senere 

260 432 790 791 

Førtidspension  
tilkendt før 1. juli 2014 

3.147 2.864 6.282 5.329 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.300 og 8.301 

 

Personlige tillæg mv. –  
kr. pr. pensionist  

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Personlige tillæg mv. 273 265 454 472 

Personlige tillæg mv. –  
kr. pr. pensionist 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Personlige tillæg mv. 296 263 472 493 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.400 samt 8.401. 

 
 
 


