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Bilag 11: Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget – 1. forventede regnskab 

Tabel - Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget 1. forventede regnskab 2020 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger   

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 18,9 -0,6 -4,0 -4,0 0,0 

Overførsler 1.089,7 0,0 8,3 -2,7 11,0 

 

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets (AUU) prognose viser ved 1. forventede regnskab et forventet 

merforbrug på 5,5 mio. kr. ud af et samlet budget på netto 1,1 mia. kr. (ca. 0,5 pct.), hvilket flugter med 

regnskabsresultatet for 2019. Det forventede merforbrug kan primært henføres til områderne for 

førtidspension (2,8 mio. kr.), sygedagpenge (4,7 mio. kr.) og a-dagpenge (6,8 mio. kr.), et forventet 

mindreforbrug på kontant- og uddannelseshjælp (3,3 mio. kr.) samt et forventet mindreforbrug på 

forberedende grunduddannelse - FGU (5,5 mio. kr.) 

Det forventede merforbrug vedr. førtidspension ligger i tråd med regnskab 2019, hvor der også sås et større 

forbrug end budgetteret. Baggrunden er bl.a. refusionsreformen fra 2016 som betyder, at nye 

førtidspensionister er væsentlige dyrere for kommunen (refusionsprocenten er ændret til 20 pct. fra 35-50 

pct.). Antallet af ny-tilkendegivelser er samtidig steget fra 95 i 2015 til 185 i 2019. Hertil betyder 

tilbagetrækningsreformen, at førtidspensionisterne får ydelsen i en længere periode før de får folkepension.  

Vedrørende sygedagpenge har der i 2017 og 2018 været en positiv udvikling med et fald. Faldet er dog ikke 

fortsat ind i 2019 hvor der ses en stigning. Niveau fra 2019 forventes at fortsætte ind i 2020, dog forventes 

borgerne i gennemsnit at være dyrere i 2020 end i 2019 primært pga. forventede ændringer i, hvor borgerne 

ligger på de såkaldte refusionstrapper. På denne baggrund er prognosen opjusteret til et forventet 

merforbrug. Det skal nævnes, at stigningen kommer fra et historisk lavt niveau, hvor Frederiksberg 

Kommune har den laveste andel af borgere på sygedagpenge i hele landet.  

A-dagpenge er et særligt fokusområde, da det ikke er lykkedes at reducere antallet af borgere til et niveau, 

hvor kommunen lever op til målsætningen om at ligge bedre end gennemsnittet af klyngen (sammenlignelige 

kommuner udvalgt af staten) jf. Effektrapport - Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet, som forelægges 

kvartalsvist for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget – senest fremlagt den 18. november 2019 (punkt 

70). En af grundene til, at Frederiksberg Kommune ikke lever op til denne målsætningen, skyldes blandt 

andet, at Frederiksberg Kommune er en stor studieby og derfor kommer der årligt mange dimittender ud i 

ledighed. Dette ses også i regnskab 2019, hvor der var et merforbrug på 2,9 mio. kr.  

For kontant- og uddannelseshjælp fortsætter den positive udvikling for 2019, hvor regnskabet for 2019 endte 

med et mindreforbrug. De positive resultater på området skyldes ”Job-i-fokus”-strategien der har givet gode 

resultater de seneste år i forhold til at bringe ledige Frederiksberg-borgere i arbejde.     

FGU’en (forberedende grunduddannelse) blev introduceret som et uddannelsestilbud i efteråret 2019. 

Afregningen af tilbuddet sker forskudt, så udgiften i 2020 vedrører 2019. Et estimat indikerer et samlet 

mindreforbrug på 5,5 mio. kr. fordelt på 3,5 vedrørende udgifterne til selve udgifterne til staten (service) og 2 

mio. kr. vedrørende forsørgelse til eleverne (overførsel). Estimatet er under kvalificering og et nærmere 

estimat forventes til 2. forventede regnskab 

Prognoserne baserer sig primært på regnskabsresultatet og udviklingen i 2019. Områderne vil derfor blive 

fulgt tæt frem mod 2. forventede regnskab.  
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Service 

Tabel – oversigt over service-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget  

(mio. kr.) netto (pol 3) 
Korr. 
budget 

Tekniske 
ændringer 

Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    091 Forsørgelsesydelser 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

    093 Ungdomsuddannelse og vejledning 18,7 -0,6 -4,0 -4,0 0,0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste afvigelser under service for arbejdsmarkeds- og 

uddannelsesudvalget. 

931 Ungdomsuddannelser (-3,5 mio. kr.) 

Aktuelt forventes der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende udgifter til staten vedrørende elever på 

forberedende grunduddannelse (FGU). 

Overførsler 

Tabel – oversigt over overførsels-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget  

(mio. kr.) netto (pol 3) Korr. budget Afvigelse 
Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

   090 Den aktive beskæftigelsesindsats 120,0 0,0 0,0 0,0 

   091 Forsørgelsesydelser 945,0 11,0 0,0 11,0 

   092 Integrationsområdet 20,4 0,0 0,0 0,0 

   093 Ungdomsuddannelse og vejledning 4,2 -2,7 -2,7 0,0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentligste afvigelser under overførselsudgifter for arbejdsmarkeds- og 

uddannelsesudvalget. 

910 Ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet (3,5 mio. kr.) 

Aktuelt forventes der et merforbrug på 3,5 mio. kr. på ydelser til borgere tættest på arbejdsmarkedet, hvilket 

skyldes et forventet merforbrug på a-dagpenge på 6,8 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på kontant- og 

uddannelseshjælp på 3,3 mio. kr.  

Det forventede merforbrug vedrørende a-dagpenge på 6,8 mio. kr. er baseret på et budget for 2020, som 

blev fastlagt medio 2019., hvor der på det tidspunkt forventedes at være 1.730 helårspersoner på a-

dagpenge til en bruttoudgift på lige knap 200.000 kr. pr. borger i 2020. Prognosen til 1. forventede regnskab 

baserer sig på viden om udviklingen i hele 2019, og udviser en højere forventning end i medio 2019.  

Det forventede mindreforbrug vedrørende kontant- og uddannelseshjælp på 3,5 mio. kr. er baseret på et 

budget for 2020, som blev fastlagt medio 2019, hvor der på det tidspunkt forventedes at være 1.304 

helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælp til en bruttoudgift på lige knap 127.000 kr. pr. borger i 

2020. Prognosen til 1. forventede regnskab baserer sig på viden om udviklingen i hele 2019, og udviser en 

lavere forventning end medio 2019.  

913 Førtidspensioner (2,8 mio. kr.) 

Aktuelt forventes der et merforbrug på 2,8 mio. kr. på Førtidspensioner.  

Det forventede merforbrug vedrørende førtidspension på 2,8 mio. kr. er baseret på et budget for 2020, som 

blev fastlagt medio 2019, hvor der på det tidspunkt forventedes at være 2.114 helårspersoner på 
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førtidspension til en bruttoudgift på lige knap 0,2 mio. kr. pr. borger i 2020. Dette budget er derefter 

sammenholdt med det endelige regnskabsresultatet for 2019. Prognosen til 1. forventede regnskab baserer 

sig på viden om udviklingen i hele 2019, og udviser en højere forventning end medio 2019.   

For budget 2020 er der korrigeret for det stigende antal ny-tilkendegivelser af førtidspension, som er 

observeret de seneste år. 

914 Supplerende ydelser (4,7 mio. kr.) 

Aktuelt forventes der et merforbrug på 4,7 mio. kr. på Supplerende ydelser, hvilket skyldes et forventet 

merforbrug vedrørende sygedagpenge. 

Budgettet for 2020 er lagt med en forventning om, at der vil være 800 helårspersoner på sygedagpenge, 

hvilket var det samme tal for 2019. Når der forventes et merforbrug hænger det sammen med, at disse 

borgere forventes at være dyrere i gennemsnit pga. forventning om ændring i hvor borgerne ligger på den 

såkaldte refusionstrappe.   

931 Ungdomsuddannelser (-2,0 mio. kr.) 

Aktuelt forventes der et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende det kommunale bidrag til forsørgelse til 

elever på forbedrende grunduddannelse (FGU). 

 

 

 



Arbejdsmarkeds og uddannelsesudvalget - afvigelser og tilægsbevillinger
Titel for afvigelsen Beskrivelse af afvigelsen Pol 3 U / I Afvigelse 

2020

Foreslåede 

tillægsbevillinger

Service
Afvigelser -3.981 -3.981

Ungdomsuddannelser: FGU 

(service)

Forventede mindreudgifter vedrørende 

aktivitet i 2019

093 

Ungdomsuddannelse 

og vejledning U

-3.981 -3.981

Tekniske omplaceringer -624 -624

DUT b2020 nr. 62 se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 62 se bilag 6 til 3FR19

093 

Ungdomsuddannelse 

og vejledning U

0 0

DUT b2020 nr. 82a se bilag 6 til 

3FR19 DUT b2020 nr. 82a se bilag 6 til 3FR19

093 

Ungdomsuddannelse 

og vejledning U

-624 -624

Overførsler
Afvigelser 8.306 -2.691

Førtidspensioner: Førtidspension 

tilkendt efter 1. juli 2014 eller 

senere

Budget 2020 sammenholdt med 

regnskab 2019

091 

Forsørgelsesydelser U

-13.323

Førtidspensioner: Førtidspension 

tilkendt før 1. juli 2014

Budget 2020 sammenholdt med 

regnskab 2019

091 

Forsørgelsesydelser U
16.118

Supplerende ydelser: 

Sygedagpenge

Budget 2020 sammenholdt med 

regnskab 2019

091 

Forsørgelsesydelser U
4.702

Ungdomsuddannelser: FGU 

(overførsel)

Forventede mindreudgifter vedrørende 

aktivitet i 2019

093 

Ungdomsuddannelse 

og vejledning U

-2.691 -2.691

Ydelser til borgere tættest på 

arbejdsmarkedet: Dagpenge til 

forsikrede ledige

Budget 2020 sammenholdt med 

regnskab 2019

091 

Forsørgelsesydelser U

6.841

Ydelser til borgere tættest på 

arbejdsmarkedet: Kontant- og 

Uddannelseshjælp

Budget 2020 sammenholdt med 

regnskab 2019

091 

Forsørgelsesydelser U

-3.341

Tekniske omplaceringer -1.284 -1.284

Fase 2 - Flytning af 

løndadministration

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder 

lønadministration

090 Den aktive 

beskæftigelsesindsat

s U

-229 -229

Fase 2 - Flytning af bogholderi

Udmøntning af fase 2- Omflytning af 

medarbejdere der arbejder bogholderi

090 Den aktive 

beskæftigelsesindsat U
-1.055 -1.055
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