
Status beskæftigelsesområdet 2018 

–

Er det nu, der skal investeres?



• Ny budgetramme hvert år

• Konjunkturfølsomt område med jævnlige reformer og 

lovændringer 

• Nyeste skøn indarbejdet pba. af bl.a. landsudvikling, 

lovændringer og kommunens egne indsatsområder og 

strategier

• Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ønsker fra 

budgetbehandlinger i foråret er inddraget i det omfang, hvor 

det på nuværende tidspunkt kan omsættes til konkrete 

indsatser med budgetmæssig virkning

• Opmærksomhed på ”forbundne kar”

Arbejdsmarked – budget 2019



Arbejdsmarked – budget 2019 

1.246 mio. kr.
Serviceudgifter; 17,1 

Kontant- og udd.hjælp; 

172,6 

Integration; 13,4 

Revalidering; 15,3 

Førtidspension; 358,6 

Ressourceforløb; 43,9 
Jobafklaringsforløb; 42,6 

Ledighedsydelse; 36,9 

Aktivering; 77,0 

Sygedagpenge; 110,6 

Fleksjob; 100,8 

Seniorjob; 12,5 

Boligstøtte; 77,0 

Personlige tillæg; 11,0 

Forsikrede ledige; 145,3 

Øvrige ; 11,8 



Bruttoledige og offentligt forsørgede i 

Næstved, 4. kvt 2012 til 4. kvt 2017

• Positiv udvikling på arbejdsmarkedet

• Mangel på arbejdskraft på en række 
områder. 

• Ledigheden blandt forsikrede ledige / 
jobparate er faldet 

• Stort set konstant antal borgere på 
offentlig forsørgelse 

• Restmålgruppen har en svagere 
jobtilknytning og kræver en anden 
indsats end hidtil. 

Udvikling i rammerne for beskæftigelsesindsatsen

Offentligt forsørgede inkluderer ikke borgere på efterløn og 

førtidspension.

Udviklingen i bruttoledighed og i offentlige 

forsørgede - Danmark
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Klynge

2015 2016 2017 Udv. I perioden Udv. Seneste år Udv. Seneste år

Dagpenge mv. 1297 1131 1102 -15% -3% -2%

Kontanthjælp 1389 1370 1210 -13% -12% -10%

Jobparate 614 614 506 -18% -18% -12%

Aktivitetsparate 768 730 680 -11% -7% -9%

Uddannelseshjælp 599 610 607 1% 0% -4%

Uddannelsesparate 292 275 271 -7% -1% -7%

Aktivitetsparate 305 334 335 10% 0% -2%

Integrationsydelse mv. 231 348 383 66% 10% 2%

Sygedagpenge 1110 1027 983 -11% -4% -1%

Jobafklaring 210 330 381 81% 15% 16%

Revalidering/Forrevalidering 138 112 86 -38% -23% -17%

Ressourceforløb 253 336 330 30% -2% 18%

Ledighedsydelse 223 213 265 19% 24% 0%

Fleksjob 1020 1031 1045 2% 1% 7%

Førtidspension 3757 3573 3466 -8% -3% -2%

I alt 10.227 10.081 9.858 -3,6% -2,2% -1,2%

Næstved

• Næstved har haft en bedre udvikling i 

forsørgelsestrykket end klyngen. Fald 

på 223 fra 2016 til 2017

NB: Indførelsen af integrationsydelse betyder, at 

udviklingen i uddannelses- og kontanthjælp efter 1. sept. 

2015 skal tolkes med varsomhed.

CAM har levet op til det 

overordnede budgetmål 

for 2017 - og ser ud til at 

nå målet i 2018 

(reduktion på ca. 330 

helårspersoner i 2017 og 

2018)

Udvikling i antallet af offentligt forsørgede i 

Næstved, 2015 – 2017 



Jobcenterbenchmark

• Næstved Kommunes samlede ressourceforbrug på beskæftigelsesområdet er 
relativt lavt

• Det er især lave enhedspriser, som bidrager til de lave omkostninger i 
Næstved Kommune

• Næstved leverer gode resultater af indsatsen på en række områder
• Der er potentiale for investering i indsatsen for visse målgrupper.



Hvad står vi overfor i 2019?

Ændringer i finansieringen af udgifter til aktivering – større 

udgifter til aktivering grundet mindre refusion af udgifterne

”En forenklet beskæftigelsesindsats” med flere digitale 

løsninger, forenkling af den økonomiske styring, færre 

proceskrav, men med et fortsat øget fokus på kommunernes 

resultater.

FGU (Forberedende Grunduddannelse) – fuldt implementeret i 

august 2019

Unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse 

Tre spor: Almen ,produktions- og erhvervsgrunduddannelse

Kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge parat til 

ungdomsuddannelse og job

Kommunerne finansierer 65 pct. af udgifterne til FGU 



FØP området

-Næstved



Førtidspensioner fordelt på alder


