Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget
Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget varetager forvaltningen af kommunens
opgaver på beskæftigelses-, integrations- og arbejdsmarkedsområdet.
Beskæftigelsesudvalget er desuden ansvarlig for beskæftigelsesrettede opgaver og
ydelser på integrationsområdet, kommunens overordnede medborgerskabspolitik,
samarbejde og koordinering af indsats med uddannelsesinstitutioner for personer
over 18 år samt ungdoms- og voksenvejledning samt en række andre opgaver
inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets økonomi
På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område administreres økonomien
vedrørende arbejdsmarkedsydelser og tilskud, herunder for eksempel kontanthjælp,
sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension mv.
Drift
Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Arbejdsmarked.
Negative tal er indtægter,
positive tal er udgifter,
1.000 kroner

Arbejdsmarkedsydelser og
tilskud

Oprindeligt
budget 2021

Korrigeret
budget 2021

Regnskab 2021

Afvigelse i forhold til
korrigeret budget
- =underskud
+ =overskud

1.459.047

1.441.560

1.401.462

40.097

Det samlede regnskab for arbejdsmarkedsområdet udgør 1.401,5 millioner kroner,
hvor der var budgetteret med 1.441,6 millioner kroner. Resultatet er dermed et
overskud på 40,1 millioner kroner. Resultatet fordeler sig med et overskud på
kommunal ungeindsats på 1,4 millioner kroner, et overskud på virksomheden
Næstved Job og Kompetence, Birkebjergparken på 1,4 millioner kroner, et overskud
på Næstved Sprogcenter på 52.000 kroner og et overskud på fagområdet på 37,2
millioner kroner.
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Regnskabsåret 2021 har været præget af både corona og en markant stigende
beskæftigelse
Arbejdsmarkedsområdets økonomi har i 2020 og 2021 været påvirket af væsentligt
større og mere uforudsigelige udsving end normalt indenfor kort tid. I starten af
coronakrisen har der været en negativ påvirkning af arbejdsmarkedet. I 2021
startede året med en længevarende nedlukning af samfundet, som fortsat påvirkede
ledigheden. Efterfølgende er der sket en meget markant positiv udvikling hen mod
den nuværende rekordhøje beskæftigelse og lave ledighed. Det er en meget
væsentlig ændring på kort tid, som har ændret forudsætningerne i
arbejdsmarkedsområdets økonomi betydeligt.
Udviklingen har betydet færre overførselsudgifter end tidligere antaget. Budgettet
for 2021 blev oprindeligt lagt ud fra en landsforventning om større pres på
overførselsudgifterne, som følge af coronakrisens forventede påvirkning af
arbejdsmarkedet. Det viste sig dog ikke at nå det niveau og den efterfølgende
markante vækst og udvikling var ikke forventet ved budgetlægningen. Det store
overskud på arbejdsmarkedsområdet i 2021 skal derfor ses i lyset af den generelle
udvikling, der har været på landsplan, særligt i den sidste halvdel af året.
Udvalgets budget blev reduceret med 18,8 millioner kroner som følge af
midtvejsregulering i 2021
I forbindelse med årets økonomiaftale mellem regeringen og KL blev der aftalt en
negativ midtvejsregulering af statens finansiering til overførselsudgifterne i 2021.
Det betød, at kommunerne skulle tilbagebetale nogle af de indtægter, der blev aftalt
i forbindelse med økonomiaftalen året før. Næstved Kommunes andel af den
samlede regulering var på 33,8 millioner kroner. Byrådet godkendte den 31. august
2021 (sag nr. 108) at reducere Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets budget
med netto 18,8 millioner kroner. Udvalgets budget blev derfor ikke reduceret med
kommunens fulde andel af midtvejsreguleringen. Det skyldes, at der ikke blev
budgetteret med den fulde statslige finansiering på arbejdsmarkedsområdet i 2021.
Der blev i stedet budgetteret med en reservepulje under Økonomiudvalget med den
resterende finansiering på 15 millioner kroner. Reservepuljens budget er derfor
anvendt til delvis finansiering af midtvejsreguleringen.
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Sådan fordelte udgifterne sig på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets
område i 2021, 1.000 kroner
Øvrige, 71.342
Aktivering, 78.125
Boligstøtte,
Ressourceog 77.230
jobafklaringsforløb,
61.223

Senior- og
førtidspension,
467.611

Flexjob og
revalidering, 138.156

Ydelser til ledige,
194.954

Sygedagpenge,
155.535

Kontant- og
uddannelseshjælp,
157.286

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle
bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsregnskabet på naestved.dk.
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Nøgletal på Beskæftigelsesudvalgets område
Udvikling i antal fuldtidspersoner
Regnskab
Fuldtidspersoner
2020
Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
For-revalidering
Revalidering
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
Jobafklaring
S & H ydelse samt
overgangsydelser
Førtidspension 1)
Heraf Seniorpension

1.003
609
0
131
264
281
346
164
3.579

Budget
Regnskab
2020
2021
Gennemsnit for året
1.050
961
600
568
5
0
129
89
220
215
335
2)219
350
253
131

1.025
600
1,5
115
260
285
300

129
3.671

120
3.694

1.249
1.276

1.050
1.100

1.345
3)1.298

275
1.125
1.420

1.366
9.038

1.030
6.000

1.116
9.880

1.334
10.279,5

1)

Sygedagpenge
Fleksjob
Forsikrede ledige
(A-dagpenge)
Total

Budget
2021

Kilde: Jobindsats.dk
*) Ændringen viser udviklingen i målgruppen fra gennemsnittet af 2020 til gennemsnittet af 2021.
Note: Antallet af førtidspensionister er inkl. pensioner med 100% statsrefusion. I efterfølgende noter er
de ikke med og antal er derfor lavere. I budgetmæssig sammenhæng medtages denne gruppe heller
ikke,
da kommunen ikke har nogen udgifter hertil. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige og budgettal
for førtidspensionister er af denne årsag ikke medtaget i skemaet.
Der er også for-revalidender under sygedagpengeområdet og det reelle antal er derfor højere.
I tabel er kun medtaget for-revalidender konteret under kontanthjælpsområdet.
1) I Førtidspensioner indgår også Seniorpensioner
2) Gennemsnit for 10 måneder
3) Gennemsnit for 11 måneder
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