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Emne: Tilretning af budget for de øvrige overførselsområder Nr.: T15-05 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Beskæftigelses- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 

Beskæftigelsesindsats Seniorpension, sygedagpenge, 
jobafklaring, kontanthjælp, seniorjob, 
løntilskud, revalidering og ledigheds-
ydelse. 

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter 5.349 5.349 5.349 5.349 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto 5.349  5.349  5.349  5.349  
 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
Nedenstående tekniske tilretningen skal ses i sammenhæng med de tekniske tilretninger på 

førtidspensions- og fleksjobområdet (T15-01 og T15-02), de forsikrede ledige (T15-03) og 

udlændingeområdet (T15-04).  

 

I det følgende gennemgås tekniske tilretninger for de øvrige ydelsesgrupper under BAU. Gennemgangen 

viser, at der forventes et stigende antal borgere på den nye seniorpensionsordning, et behov for 

opjustering af budgettet til sygedagpenge, mens budgetterne til kontanthjælp, seniorjob, løntilskud, 

revalidering, jobafklaring og ledighedsydelse kan nedjusteres. 

 

Tilpasningen af årspersoner afspejler behov for ekstra 63 årspersoner på seniorpension og 55 årspersoner 

på sygedagpengeområdet. Modsvarende forventes 77 færre årspersoner på de øvrige ydelsesområder. En 

kort forklaring følger efter opsummeringstabellen. 

 

Opsummeringstabel - justeringer af antal årspersoner på overførselsindkomst 
  

 
 
 
Ad 1: Seniorpension: plus 9,179 mio. kroner/plus 63 årspersoner 

 

De nyeste prognoser viser behov for midler til 80 tilkendelser af seniorpension. Samtidig prognosticeres 

der med en afgang på 13 seniorpensionister i løbet af året. Dette betyder en opjustering med 63 

årspersoner, fra det tidligere budget på 159 årspersoner til 222 årspersoner. I budgettet er der antaget og 

indregnet, at en del af dem, som tilkendes seniorpension, i forvejen vil modtage en overførselsindkomst, 

hvorved ordningen delvis finansieres af mindre udgifter på andre områder, bl.a. antal fleksjobs. 

 

Ad 2: Sygedagpenge plus 6,043 mio. kroner/plus 55 årspersoner 

 

Antal af sygedagpengemodtagere har i 2021 og hidtil i 2022 været højere end de tidligere år, dels som 



   Teknisk tilretning 
Budget 2023-2026 

 

følge af en generel stigning kombineret med eftervirkninger af Covid-19 pandemien, som medførte en 

ophobning af antal sygedagpengesager både i Middelfart Kommune og i landets øvrige kommuner. 

Fremdriften i sygedagpengesager har gået i et langsommere tempo som følge af en suspenderet 

beskæftigelsesindsats og længere ventetid på udredning og behandling i sundhedsvæsenet. 

 

Til trods for et intensivt arbejde med at reducere antallet, vurderes det ikke muligt at nå nuværende 

budget på 480 årspersoner i 2023. De nye estimater viser, at et realistisk budget vil ligge på 535 

årspersoner.  

 

 

Ad 3: Jobafklaring minus 2,533 mio. kroner/minus 20 årspersoner 

 

Antal af jobafklaringsforløb ligger på et lavere niveau end antallet var før corona-pandemien. Der 

forventes ikke at antal jobafklaringsforløb stiger nævneværdig i forhold til nuværende niveau, og 

forventningerne betyder en nedjustering fra budgettets 130 til 110 årspersoner. 

 

 

Ad 4: Kontanthjælp minus 4,885 mio. kroner/minus 42 årspersoner 

 

For kontanthjælpsmodtagere betyder den historiske lave ledighed og den nuværende store efterspørgsel 

efter arbejdskraft, at der prognosticeres med færre personer på kontanthjælp fremover. Antallet har 

været stødt nedadgående og såfremt det lave niveau fortsætter i 2023, betyder dette en nedjustering af 

budgettet med 42 årspersoner, fra 282 til 240 årspersoner. 

 

 

Ad 5: Seniorjob minus 0,953 mio. kroner/minus 4 årspersoner 

 

Behovet for oprettelse af seniorjobs er reduceret de seneste år. Det gunstige arbejdsmarked har ført til, at 

langtidsledige i målgruppen får jobs på almindelige vilkår. Antallet i 2023 estimeres til 6 årspersoner. 

 

 
Ad 6: Løntilskud minus 0,537 mio. kroner/minus 5 årspersoner 

 
Det gunstige arbejdsmarked medfører også, at antal løntilskud kan reduceres med 5 årspersoner. Ledige 

kommer oftere i job direkte fra ledighed eller efter et kortere praktik- eller løntilskudsforløb. Antal i 

løntilskud forventes at ligge på gennemsnitlig 25 årspersoner i 2023. 

 
 
Ad 7: Revalidering minus 0,549 mio. kroner/minus 3 årspersoner 

 
Antallet af revalideringsforløb holder sig på et lavt niveau i 2022 og Job- og Vækstcenteret forventer ikke 

en nævneværdig stigning i antallet i 2023, hvilket medfører at antallet nedjusteres fra 10 til 7 forløb.  

 

 
Ad 8: Ledighedsydelse minus 0,416 mio. kroner/minus 3 årspersoner 

 
Antallet af fleksjobvisiterede på ydelse – ledighedsydelse - var højt igennem corona-
pandemien, men i den seneste periode kan der ses en nedadgående trendens. Antallet 
nedjusteres derfor fra 85 til 82 forløb, dvs. med 3 årspersoner. 
 
 
Tidshorisont  
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2023 samt overslagsår 
 
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
Sidste års regnskab Byrådsbeslutning 

I året 
Ny Lov & Cirkulærer Mængdemæssig 

forskydning 
Andet 

   X  

 


