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Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget – 2. forventede regnskab 

Tabel 1 - Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget 2. forventede regnskab 2021 

(mio. kr.) netto 
Korr. 
budget 

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf 
coronamerforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger  

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

Service 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Overførsler 1.268,8 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0 

 

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgets (AUU) prognose viser ved 2. forventede regnskab et forventet 
merforbrug under overførsler på 17,0 mio. kr. ud af et samlet budget på netto ca. 1,3 mia. kr. Den forventede 
afvigelse består af flere – forholdsvis store - modsatrettede bevægelser, der kan henføres til aktivering (-4,0 
mio. kr.), genberegning af budgettet vedrørende forsørgelsesydelser (24,0 mio. kr.) samt 
integrationsområdet (-3,0 mio. kr.). Ved 1. forventede regnskab blev der forventet balance på både service- 
og overførselsudgifter efter en mindre tillægsbevilling på serviceudgifterne.  

Jf. finansieringsmekanismerne på beskæftigelsesområdet forventer forvaltningen, at kommunen bliver 
kompenseret for merforbruget ved midtvejsvurderingen af budgetgarantien (eller ved efterreguleringen til 
næste år), som sker i forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 

Det forventede merforbrug på overførelsesudgifter skal ses i lyset af, at budgettet for 2021 blev fastlagt før 
den 2. nedlukning var kendt. Ved 1. forventede regnskab var der endnu ikke tilstrækkelig viden om 
forbrugsudviklingen i 2021 til at der kunne udarbejdes en prognose for 2021, som kunne afspejle disse 
konsekvenser. Til 2. forventede regnskab, udover mindre justeringer i enhedsbeløb pr. fuldtids 
ydelsesmodtager og de forventede refusioner, er antalsforudsætningerne steget med 279 fuldtidspersoner 
set for alle ydelser under ét (fra 8.449 til 8.688). Det er især på a-dagpenge og sygedagpenge, hvor der nu 
forventes et markant højere antal ydelsesmodtagere end ved budgetlægning, mens det forventede antal af 
især modtagere af uddannelseshjælp og jobafklaringsydelse trækker i modsat retning . 

Det skal nævnes, at 2. forventede regnskab er en tidlig prognose, som læner sig op af udgifts- og 
ledighedstal for det første kvartal 2021. Årets første måneder er præget af den anden bølge af corona-
pandemien fra slutningen af 2020, som afstedkom en ny nedlukning af samfundet, nye fald i beskæftigelsen 
og øget ledigheden, for både Frederiksberg Kommune og resten af landet. Ved anden bølge blev indsatsen 
overfor kommunens ledige og syge borgere desuden suspenderet igen. Til illustration af forskellen kan 
nævnes, at Finansministeriet forventede en stigning i BNP på 4,2 pct. i 2021 før 2. nedlukning var kendt. 
Seneste prognose fra Nationalbanken (marts 2021) viser en meget mere moderat forventning om en vækst 
på kun 1,4 pct. i 2021.   

Den 22. marts 2021 blev der indgået en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark. Heraf fremgår 
det, at hjælpepakkerne forlænges i lyset af den gradvise genåbning, således at de gælder til og med den 30. 
juni 2021. Aftalerne, der er blevet indgået for at begrænse skadesvirkningerne for lønmodtagere og 
virksomheder, vurderes at øge den strukturelle ledighed midlertidigt. Det drejer sig især om den midlertidige 
suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet (dagpengeforbruget vil samlet set være 
suspenderet i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021), som har forlænget 
dagpengeperioden betragteligt og derfor alt andet lige reducerer incitamentet til at søge arbejde. Det 
betyder, at der sker en akkumulation af sager på a-dagpenge, hvor langt flere kommer ind i systemet 
samtidig med, at flere bliver på ydelsen længere. I februar 2021 var der således 36,5 % flere 
fuldtidspersoner på a-dagpenge sammenlignet med februar 2020 (hhv. 2.567 og 1.880). Dette er ikke en 
unik udvikling i Frederiksberg Kommune, men en udvikling der ses over hele landet, hvor der observeres en 
stigning i antallet a-dagpengemodtagere på 33,2 % Gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb er steget fra 
20,9 uger i februar 2020 til 25,7 uger i februar 2021. Finansieringsmekanismerne på beskæftigelsesområdet 
gør derfor, at forvaltningen forventer, at kommunen bliver kompenseret for denne stigning ved 
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midtvejsvurderingen af budgetgarantien (eller ved efterreguleringen til næste år), som sker i forbindelse med 
økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. 

I praksis lægger de flere ledige borgere et væsentligt pres på myndighedsindsatsen, der er særligt krævende 
de første seks måneder af et forløb samtidig med, at en stor del af beskæftigelsesredskaberne har været 
suspenderet fra 20. december 2020 til 15. april 2021. Disse tal havde været markant større, hvis 
arbejdsmarkedsafdelingen ikke agilt havde omstillet indsatsen til en mere digital indsats i 2020, hvilket har 
haft utroligt positive resultater. Desuden har ansættelsen af syv ekstra medarbejdere til den 
myndighedsrettede beskæftigelsesindsats været af essentiel betydning for at oprethold den gode indsats, 
som gør at Frederiksberg Kommune er at betragte som inspirationskommune, og dermed sikrer, at antallet 
af borgere på særligt a-dagpenge ikke er steget mere, end tilfældet er.  

Vurderingen er, at fastholdelsen af denne ekstra indsats (se 2. FR på Magistratens område) fortsat er 
nødvendig, for at kunne opretholde en effektiv myndighedsindsats i en tid, hvor antallet af borgere i berøring 
med beskæftigelsessystemet er steget og myndighedsopgaverne udfordret. Men hvis Regeringens plan om 
genåbning af Danmark bliver gennemført som planlagt og efterspørgslen på arbejdskraft stiger 
eksponentielt, så ledighedstallene ved udgangen af 2021 rammer samme niveau som før corona-krisen, vil 
det være muligt at gennemføre en gradvis udfasning af de ekstra årsværk frem mod udgangen af 2021. 
Denne forudsætning er indarbejdet i det forventede merforbrug på 2,9 mio. kr. (2. FR på Magistratens 
område), der søges tillægsbevilget. I den status AUU fik forelagt den 22. marts protokollerede udvalget bl.a., 
at man  noterede sig den positive effekt af den agile tilgang fra budgetforligspartiernes side med den 
løbende vurdering af myndighedsindsatsen ift. den konkrete udfordring med og i forlængelse af 
coronapandemien. (se i øvrigt AUU d. 31. maj 2021 pkt. 40). 

Havde arbejdsmarkedsafdelingen ikke lykkedes med indsatsen, ville dette have haft en direkte betydning for 
kommunens indtægter fra beskæftigelsestilskuddet i 2020, som endeligt er blevet opgjort til 313,3 mio. kr.  
Imidlertid er Frederiksberg Kommunes faktiske udgifter ca. 300,3 mio. kr. Dermed kom den effektive indsats 
kommunen til gode, en indsats som skal ses i lyset af, at Frederiksberg Kommune ligger i en af de hårdest 
ramte områder i landet rent corona-mæssigt.  

Vaccinationen af befolkningen og genåbningen af samfundet er begyndt. Udbetalingen af feriepenge og 
ophobet efterspørgsel giver grobund for en stigning i den økonomiske aktivitet, når økonomien i mindre grad 
begrænses af restriktioner. Aktivitetsniveauet på tværs af brancher er meget asymmetrisk, hvor 
beskæftigelsen er lav inden for transport, hoteller, restauranter og kultur. I byggeriet er beskæftigelsen 
derimod højere end før pandemien, og et stigende antal byggevirksomheder melder om mangel på 
arbejdskraft. Dermed er det svært at forudsige hvordan pandemiens virkninger på beskæftigelsen vil udvikle 
sig og forventeligt aftage i resten af 2021. Det dybere og mere langvarige tilbageslag kan f.eks. indebære, at 
arbejdsløse gradvist mister kompetencer og dermed kommer længere væk fra arbejdsmarkedet og at 
udfordringen derfor rækker længere end 2021.  

Det skal derfor understreges, at der stadigvæk er tale om en meget usikker prognose og meget kan ændre 
sig frem til 3. forventede regnskab, alt efter hvordan genåbningen forløber og corona-pandemien udvikler sig 
i løbet af året.  

Områderne vil derfor blive fulgt tæt frem mod 3. forventede regnskab.  

 
Service 

Tabel 2 – oversigt over service-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget  

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

Udgiftsneutrale- 
ændringer 

Afvigelse 
Heraf 
coronamerforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

    091 Forsørgelsesydelser 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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    093 Ungdomsuddannelse og 
vejledning 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Der forventes ingen afvigelser på service i 2021. 

Overførsler 

Tabel 3 – oversigt over overførsels-afvigelser arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget  

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

Afvigelse 
Heraf 
coronamerforbrug 

Foreslåede 
tillægsbevillinger 

Afvigelse efter 
tillægsbevillinger 

090 Den aktive beskæftigelsesindsats 122,3 -4,0 0,0 0,0 -4,0 
091 Forsørgelsesydelser 1.102,8 24,0 0,0 0,0 24,0 
092 Integrationsområdet 26,8 -3,0 0,0 0,0 -3,0 
093 Ungdomsuddannelse og vejledning 6,0 0 0,0 0,0 0 

 

Nedenfor er en beskrivelse af de væsentlige afvigelser vedrørende overførselsudgifter for arbejdsmarkeds- 
og uddannelsesudvalget.  

090 Den aktive beskæftigelsesindsats (-4,0 mio. kr.) 

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr. pga. lavere aktivitet vedr. beskæftigelsesindsats i starten 
af året. Udviklingen i corona-krisen gør, at det er fortsat er meget usikkert, hvordan og hvor meget det bliver 
muligt at aktivere borgere det kommende år. Det kan f.eks. være, at der skal gøres brug af andre tilbud der 
er bedre tilpasset corona-situationen. 

091 Forsørgelsesydelser (24,0 mio. kr.) 

Aktuelt forventes der et merforbrug på 24,0 mio. kr. på forsørgelsesydelser. Det er sammensat af 
modsatrettede bevægelser for en række ydelser:   

Der forventes et merforbrug på følgende områder: sygedagpenge (25,4 mio. kr.), a-dagpenge (22,1 mio. kr.), 
førtids- og seniorpension (1,8 mio. kr.), boligsikring (3,7 mio. kr.), fleksjob (0,4 mio. kr.) samt løntilskud (1,3 
mio. kr.). 

Der forventes et mindreforbrug på: ressource- og jobafklaring (7,7 mio. kr.), seniorjob (4,5 mio. kr.), kontant- 
og uddannelseshjælp (13,8 mio. kr.), ledighedsydelse (3,6 mio. kr.) og revalidering (1,1 mio. kr.).  

De forventede afvigelser skal ses som et resultat af forbundne kar, hvor eksempelvis et højt antal 
sygedagpengemodtagere delvist opvejes af lavere antal borgere på jobafklarings- eller kontanthjælpsydelse. 
De væsentligste afvigelser beskrives nedenfor. 

Sygedagpenge (25,4 mio. kr.) 

Den største budgetafvigelse – merforbrug på 25,4 mio. kr. - forventes på sygedagpengeområdet. Det 
skyldes opjustering af antalsforudsætningen fra 1.000 til 1.300 fuldtidspersoner. Der forventes således 300 
fuldtidspersoner flere på sygedagpenge end oprindeligt budgetlagt. 

Baggrunden for opjusteringen er bl.a. det nyeste lovforslag ”om forlængelse af suspension af 
dagpengeforbrug, midlertidige ret til sygedagpenge og 12-måndersperioden i 225-timersreglen som følge af 
covid-19”, som bl.a. indeholder en forlængelse af den midlertidige ret til sygedagpenge (for 6. gang) med 
yderligere to måneder, således at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 
den 30. juni 2021. Sygedagpengemodtagere, der ikke kan få forlænget sygedagpengeretten efter de 
almindelige regler, kan få forlænget deres sygedagpengeperiode med to måneder efter en midlertidig 
forlængelsesregel, hvis de skulle overgå til jobafklaringsforløb i perioden 1. maj til 30. juni 2021. Herefter 
overgår de automatisk til jobafklaringsforløb, hvis ordningen ikke igen bliver forlænget.  



 
4 

 

Merforbruget på sygedagpenge afspejler sig også på forbruget til lægeerklæringer, hvor der forventes et 
merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette er indarbejdet i udvalgsafsnittet vedrørende Magistraten. 

Jobafklaringsforløb (-7,7 mio. kr.) 

Der  forventes ikke tilgang til jobafklaringsforløb hele første halvdel af året, fordi borgerne bliver fastholdt på 
sygedagpenge, jf. beskrivelsen i forrige afsnit. Dermed nedjusteres antalsforudsætningen fra 250 til 165 
fuldtidspersoner, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på 7,7 mio. kr.  

A-dagpenge (22,1 mio. kr.) 

Der forventes et merforbrug på 22,1 mio. kr. vedrørende a-dagpenge, som er den næststørste målgruppe 
efter førtidspension og et særligt konjunkturfølsomt område.  
 
Suspenderingen af opgørelsen af dagpengeforbruget forventes forlænget til og med juni 2021. Forlængelsen 
betyder, at perioden ikke medtælles i den lediges dagpengeanciennitet og derfor må forventes at reducere 
incitamentet til at søge arbejde, hvilket kan medvirke til både højere antal af ydelsesmodtagere og lavere 
refusioner. Antalsforudsætning hæves fra 2.300  til 2.450 fuldtidspersoner. Således forventes der 150 flere 
fuldtidspersoner på a-dagpenge end oprindeligt budgetteret med. 
 
Kontanthjælp og uddannelseshjælp (-13,8 mio. kr.) 

Der forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. vedrørende kontant- og uddannelseshjælp. De første tre 
måneder i 2021 er antallet af ydelsesmodtagere på både kontant- og uddannelseshjælp på samme lave 
niveau som i 2019. Derfor sænkes forventningen til antal borgere på kontanthjælp i denne opdaterede 
prognose fra 1.037 fuldtidspersoner ved budgetlægning til 970 og antallet af borgere på uddannelseshjælp  
fra 320 fuldtidspersoner ved budgetlægning til 280. Det er i tråd med regnskab 2020 og tidligere 
observationer af, at unge ikke er ramt af corona-krisen lige så hårdt som andre aldersgrupper. Dette blev 
yderlig uddybet i sagen ”Udviklingen i ungeledigheden” (AUU, 22. marts 2021, punkt 22). 
 
Suspensionen af 225-timersreglen frem til og med den 30. juni 2021 betyder, at personer i 
kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder 225-timersreglen og står til en nedsættelse eller bortfald af 
ydelsen i perioden 1. november 2020 til og med den 30. juni 2021, får op til 8 måneders ekstra tid til at 
opfylde kravet. Det kan derfor være, at flere fastholdes på ydelsen i længere tid. De fulde effekter af 
suspenderingen kendes endnu ikke og er ikke indarbejdet i prognosen, men vil blive fulgt tæt frem mod 3. 
forventede regnskab. 
 
Førtids- og seniorpensioner (1,8 mio. kr.) 

For førtids- og seniorpensioner under ét forventes der et merforbrug på 1,8 mio. kr. efter at forventningen til 
antallet af fuldtidspersoner på seniorpension med den nye prognose hæves, mens den sænkes for 
førtidspension. I løbet af 2020 blev der tilkendt 219 førtidspensioner (mod henholdsvis 160 og 193 i 2018 og 
2019) samt 75 seniorpensioner – en ny ordning, som trådte i kraft den 1/1- 2020.  
 
Ledighedsydelse (-3,6 mio. kr.) 
 
For ledighedsydelsesmodtagere forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. efter at forventningen til 
antallet af fuldtidspersoner sænkes for ledighedsydelse til 122, hvor forventningerne i budgettet oprindeligt 
var 142. 
 
Boligsikring (3,7 mio. kr.) 

Kommunens udgift til boligsikring i 2020 steg med hele 12 % sammenlignet med 2019, fra 32,4 mio. kr. til 
36,3 mio. kr. Boligsikring er boligstøtte til lejere, der ikke er pensionister. Førtidspensionister, som har fået 
tilkendt førtidspension efter den 1. januar 2003, kan også modtage boligsikring til ejer- og andelsboliger. 
Boligsikringen ydes i disse tilfælde som lån. Ordningen bliver administreret og ydelse udbetalt af Udbetaling 
Danmark, hvorfor forvaltningens muligheder for at påvirke udgiften er minimale. 
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Udgifter de første måneder i 2021 er på samme niveau som største delen af 2020. Der forventes derfor et 
merforbrug vedrørende boligsikring på 3,7 mio. kr., hvilket er forskellen mellem budget 2021 og regnskab 
2020.  

092 Integrationsområdet (-3 mio. kr.) 

Der forventes et samlet mindreforbrug på integrationsområdet på 3,0 mio. kr. Det dækker over et forventet 
mindreforbrug vedrørende danskuddannelse på 4,0 mio. kr., hvilket er baseret på regnskabsresultat 2020 og 
en forventning om fortsat lavere aktivitet på sprogskolerne. Til gengæld forventes der flere fuldtidspersoner 
(175 i stedet for det budgetterede 155) på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, hvilket betyder et 
merforbrug på 1,0 mio. kr. 



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

Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Service
Tekniske omplaceringer -8 -8 1 -8 -8

Barselsudligningsordning, 

finansiering

Tilpasning af den afsatte finansiering af 

barselsudligningsordningen - via 

lønsummerne

093 

Ungdomsuddannelse 

og vejledning U -8 -8 1 -8 -8

Overførsler
Afvigelser ekskl. corona 16.985

Færre borgere end forudsat i 

budgettet på kontant- og 

uddannelseshjælp

Forventning om færre borgere på kontant- 

og uddannelseshjælp. Skal ses i 

sammenhæng med stigningen i antallet 

af borgere på a-dagpenge.

091 

Forsørgelsesydelser U -13.769

Færre udgifter til aktivering

Forventning om færre udgifter til 

aktivering, som følge af nedlukningen af 

beskæftigelsesindsatsen i starten af 

2021.

090 Den aktive 

beskæftigelsesindsat

s U -4.000

Stigning i antal af borgere på a-

dagpenge

Forventning om flere borgere på a-

dagpenge. Dette skyldes primært, at 

opgørelsen af dagpengeforbruget flere 

gange er blevet suspenderet og 

borgerne dermed bliver på a-dagpenge. 

Skal ses i sammenhæng med faldet i 

borgere på kontant- og 

uddannelseshjælp.

091 

Forsørgelsesydelser U 22.140
Fald i antallet af borgere i 

seniorjob

Forventning til fald til antallet af borgere i 

seniorjob.

091 

Forsørgelsesydelser U -4.500

Flere borgere i løntilskud

Forventning om flere borgere ansat i 

løntilskud.

091 

Forsørgelsesydelser U 1.233

Færre borgere i revalidering

Forventning om færre borgere på 

revalidering.

091 

Forsørgelsesydelser U -1.074

Flere borgere på fleksjob Forventning om flere borgere i fleksjob.

091 

Forsørgelsesydelser U 381

Færre borgere i ressource- og 

jobafklaringsforløb.

Forventning om færre borgere på særligt 

jobafklaringsforløb. Dette skal ses i 

direkte sammenhæng med forventningen 

om merforbrug på sygedagpenge.

091 

Forsørgelsesydelser U -7.660

Færre borgere på ledighedsydelse

Forventning om færre borgere på 

ledighedsydelse.

091 

Forsørgelsesydelser U -3.627

Færre borgere på førtidspension

Forventning om færre borgere på 

førtidspension. Skal ses i sammenhæng 

med stigningen i seniorpension.

091 

Forsørgelsesydelser U -1.471



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

Afvigelse 

i 2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2021

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2022

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2023

Foreslåede 

tillægsbevillinger 

2024

Afvigelser ekskl. coronaFlere borgere på seniorpension

Forventning om flere borgere på 

seniorpension. Skal ses i sammen med 

de færre udgifter til førtidspension.

091 

Forsørgelsesydelser U 3.293

Flere borgere på sygedagpenge

Forventning om flere borgere på 

sygedagpenge. Dette skyldes, at retten til 

sygedagpenge fem gange er blevet 

forlænget. Dermed overgår borgerne 

ikke til andre ydelser - særligt 

jobafklaring. 

091 

Forsørgelsesydelser U 25.357

Stigende udgifter til boligsikring

Forventning om stigende udgifter til 

boligsikring.

091 

Forsørgelsesydelser U 3.700
Færre udgifter til 

danskuddannelse

Forventning om færre udgifter til 

danskuddannelse.

092 

Integrationsområdet U -4.000

Flere borgere på selvforsørgelses- 

og hjemrejseydelse samt 

overgangsydelse.

Forventning om flere borgere på 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 

samt overgangsydelse

092 

Integrationsområdet U 983

Tekniske omplaceringer -86 -86 3 -86 -86

Barselsudligningsordning, 

finansiering

Tilpasning af den afsatte finansiering af 

barselsudligningsordningen - via 

lønsummerne

091 

Forsørgelsesydelser U -10 -10 1 -10 -10
090 Den aktive 

beskæftigelsesindsat

s U -68 -68 1 -68 -68
092 

Integrationsområdet U -8 -8 1 -8 -8


