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SKØN FOR OVERFØRSELSUDGIFTER BUDGET 2020-23 
 

Oversigt over mer- mindreudgifter vedrørende overførselsudgifter  

 
Mio.kr., 2019 prisniveau 2020 2021 2022 2023
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget 4,8 5,6 5,1 9,3

Børn- og Ungeudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget -2,7 -2,7 -2,7 -2,7
I alt 2,1 2,9 2,4 6,6  
+ = udgift, - = indtægt 
 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
Administrationen har udarbejdet forslag til udgiftsskøn for overførselsudgifterne til brug for budget-
lægningen.  
 
Forslaget bygger videre på de tiltag, der blev sat i værk som følge af besparelserne i budget 2019.  
 
Budgetteringen af antal personer m.v. på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prog-
noser, der baserer sig på den faktiske udvikling kombineret med aktuelle forventninger til budget-
årene. Det største fokus i budgetforslaget ligger på år 2020, hvorfor nogle af de antalsmæssige 
forudsætninger er uændrede i overslagsårene 2021-2023.   
I øvrigt afventes kommuneaftalen fortsat, hvilket kan give anledning til at justere skønnet. 
 
For Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændrin-
ger pr. politikområde: 
 
Specifikation af budgetrammekorrektionen 2020-2023 
Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 
Beskæftigelsesindsats -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 
Sociale ydelser 16,4 19,2 18,2 16,2 
Integration -8,2 -8,0 -8,6 -8,6 
Forsikrede ledige 0,3 0,3 3,5 3,5 
Førtidspension 0,2 -2,9 -6,4 -1,6 
Boligsikring, boligydelse og personlige 
tillæg 

-1,6 -0,8 0,7 2,2 

BIU i alt overførselsudgifter 4,8 5,6 5,1  9,3 3
+ er merudgift, - er mindreudgift 
 
På BIU’s område forventes i 2020 en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til den nuværende ramme. 
På Økonomiudvalgets område er der en mindreudgift på 2,3 mio. kr. 
 
Beskæftigelsesindsats  
Udgiften til beskæftigelsesindsats forventes at kunne reduceres med 2,2 mio. kr. i forhold til den 
eksisterende ramme.  
 
Sociale ydelser  
Der forventes i 2020 en merudgift på 16,4 mio. kr. i forhold til budgetrammen.  
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De antalsmæssige forudsætninger for budget 2020 er: 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Sygedagpenge 862 798* 800 800 800 800 
Kontanthjælp 763 676 670 663 645 645 
Uddannelseshjælp 440 457 434 434 434 434 
Revalidering 25 29 31 31 31 31 
Fleksjob, gammel ordning 265 280 251 221 191 161 
Flekslønstilskud, ny ordning 484 527 610 610 610 610 
Ressourceforløb 329 329 353 353 353 353 
Jobafklaringsforløb 270 304 305 305 305 305 
Ledighedsydelse 231 236 230 230 230 230 
*skøn for hele 2019 
 
Antal sygedagpengeforløb nedjusteres til aktuelt niveau. Samtidig tilrettes den fra budget 2019 
forhøjede refusionsprocent, til 42% i stedet for 45%. 
 
Skønnet for antal kontanthjælpsmodtagere nedjusteres til at udgøre 670 og uddannelseshjælp til 
434 i 2020. Ændringen medfører mindreudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til budgetrammen i 2020. 
 
På fleksjobområdet tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende på 
grund af naturlig afgang. Derimod stiger antal flekslønstilskud betydeligt. Udviklingen med færre 
fleksjob og flere flekslønstilskud giver i sig selv merudgifter, da den gamle ordning udløser 65% 
statsrefusion, hvorimod nye flekslønstilskud er omfattet af refusionstrappen på typisk 20% refusi-
on. Området udviser merudgifter på 18,7 mio. kr. i 2020. 
 
Antal ressourceforløb forventes at stige lidt til 353 personer. Jobafklaringsforløb forventes at ligge 
på det nuværende niveau på 305 i 2020. Området er samlet set stort set i balance med budget-
rammen. 
 
Ledighedsydelse fastholdes ca. på det nuværende niveau på 230, hvilket er lidt under antallet i 
budgetrammen for 2020 (238). Der er således mindreudgifter på 1,9 mio. kr. årligt. 
 
Integration 
 
Integrationsydelse, antal modtagere 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Eksisterende budgetramme 272  282 292 302 (302) 
Budgetforslag 2020 - 175 172 177 177 177 
 
 
Udgiften til integration nedjusteres med 8,2 mio. kr. i 2020, hvoraf hovedparten vedrører integra-
tionsydelsen. Ifølge Udlændingestyrelsens udmelding fra april 2019 forventes på landsplan ca. 600 
nye flygtninge til kommunerne i 2020. Heraf er Svendborg tildelt 14 personer, der regnes ind i 
budgettet. Der er ikke indregnet nye kvoteflygtninge i overslagsårene. 

 
Forsikrede ledige 
For a-dagpengemodtagere budgetteres der med 700 helårspersoner i 2020 og overslagsårene, 
hvilket er et forventet fald i forhold til de 723, der skønnes at være på årsbasis i 2019. Den eksi-
sterende budgetramme bygger også på 700 personer, hvorfor det nye skøn stort set er i balance 
med rammen i 2020. 
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Førtidspension  
For nye tilkendelser skønnes det, at der skal budgetteres med det hidtidige niveau for tilkendelser 
på 120 årligt, hvilket svarer til antallet i den eksisterende budgetramme. 

Der forventes et større fald i antal sager efter gamle refusionsordninger end i tidligere prognoser. 
Antallet kan derfor nedjusteres. 

 
Førtidspension, antal nye sager med trapperefusion (21% refusion) 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

 Budget 
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Eksisterende budgetramme 482  602 722 842 - 
Budgetforslag 2020 - 465 602 722 842 962 
 

Førtidspension, antal ”gamle” sager med 35% refusion 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Eksisterende budgetramme 1.683  1.630 1.575 1.521 - 
Budgetforslag 2020 - 1.660 1.594 1.515 1.434 1.333 
 

Førtidspension, antal ”gamle” sager med 50% refusion 
 Budget  

2019 
Aktuelt 
antal 

Budget  
2020 

Budget  
2021 

Budget  
2022 

Budget 
2023 

Eksisterende budgetramme 248  235 223 214 - 
Budgetforslag 2020 - 238 220 202 187 172 
 

Sager med mellemkommunale betalinger har i en årrække vist faldende nettoindtægter, og det er 
derfor nødvendigt at forhøje budgettet. 

Samlet set er førtidspensionsområdet i balance med en lille merudgift på 0,2 mio. kr. i 2020 og 
mindreudgifter i overslagsårene. 

 
Boligstøtte 
Boligstøtte er en samlet betegnelse for Boligsikring og Boligydelse. På området under ét forventes i 
2020 en samlet mindreudgift på 1,6 mio. kr., med faldende tendens i overslagsårene, idet der nu 
budgetteres med en stigning i antallet af modtagere, hvor der i overslagsårene i budget 2019 ikke 
var indlagt en stigning. 

Nedenstående tabel viser den samlede ændring i forhold til den eksisterende budgetramme.    

Mio. kr. Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Boligydelse -0,2 0,1 0,7 1,2 

Boligsikring -1,4 -0,9 0 1,0 

Boligstøtte i alt       -1,6           -0,8            0,7        2,2  

 

Boligydelse: 
For boligydelse har der siden 2016 været en svag stigning i antal helårspersoner på gennemsnitligt 
23 årligt. I de kommende år forventes en højere stigning som følge af en stigning i antallet af æl-
dre samt det igangværende/planlagte boligbyggeri. Hertil kommer at der i 2019 er sket en stigning 
i antallet af førtidspensionister. 
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Antal helårspersoner budgetforslag 2020 

Helårspersoner Skøn 2019 Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Boligydelse 4.077 4.118 4.183 4.248 4.313 

 

Boligsikring: 
For boligsikring har der i perioden fra 2012 til 2019 været en jævn stigning i antal helårspersoner 
på gennemsnitligt 47 årligt. I de kommende år forventes også en stigning afledt af igangværen-
de/planlagt boligbyggeri. 

 
Antal helårspersoner budgetslag 2020 

Helårspersoner Skøn 2019 Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Boligsikring 3.198 3.277 3.385 3.492 3.600 

 

Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift) 

Der budgetteres med nettoudgift til 12 forsikrede ledige (helårspersoner) ansat i kommunale løntil-
skudsjob, hvilket balancerer med den nuværende ramme.  
 

Børn- og Ungeudvalget 
 

Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

Der er i budgettet på FGU fra 2020 og frem forventet udgifter til 209 helårselever. Uddannelsens 
opstart var august 2019, hvorfor det er for tidligt at vurdere på forventet udgift 2020.  

 

Social- og Sundhedsudvalget 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
Økonomiudvalget 
På Økonomiudvalgets område forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr. i 2020 som kan henføres 
til:  

 2020 2021 2022 2023 
Tjenestemandspensioner   -0,4  -0,4 -0,4 -0,4 

Seniorjob -2,3  -2,3 -2,3 -2,3 

ØK i alt overførselsudgifter  -2,7  -2,7 -2,7 -2,7 
 

Tjenestemandspension forsyningsområdet  
Forventet mindreudgift på 0,4 mio. kr.   
 

 
 



 

  Side 5 af 5
  
  
  
 

Seniorjob: 
Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob, 
hvis de i øvrigt opfylder betingelser for at kunne gå på efterløn. Kommuner skal tilbyde ansættelse 
i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 ti-
mer om ugen til deltidsforsikrede. 

Seniorjobs oprettes kun i kommunerne. På landsplan er antallet af ansatte på ordningen faldt fra 
ca. 3.500 til 3.000 i løbet af 2018. Det bekræfter den nedadgående tendens, der har været fra 
ordningen siden 2014.  

Antal seniorjobs i Svendborg Kommune 

 2017 2018 Skøn 2019 Budget 

2020 

Budget 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Seniorjob 68 60 59 59 59 59 59 

 
Nedenstående tabel viser tilgang og afgang i Svendborg Kommune fra 2010 og frem til forventet 
regnskab 2019. Stigningen i 2013 kan henføres til, at der i forbindelse med finansloven for 2013 
blev muligt for en afgrænset gruppe at opnå ret til seniorjob, selvom der var mere end 5 år til ef-
terlønsalderen. 

 

  Tiltrådt Fratrådt Udvikling  

2010 1 0 1 

2011 4 0 4 

2012 8 0 8 

2013 99 59 40 

2014 28 41 -13 

2015 21 26 -5 

2016 36 29 7 

2017 13 32 -19 

2018 15 24 -9 

2019 14 27 -13 

 
 
De seneste stramninger af efterlønsordningen har medført at der er færre der nu og fremover vil 
modtage efterløn, og dermed vil antal på seniorjob også formodes at falde fremadrettet.  

Det forventede regnskab 2019 er lagt til grund for skønnet i årene 2020-23, og det medfører et 
mindreforbrug på 2,3 mio. kr. pr. år. Når KL’s tilskudsmodel for budget 2020 foreligger, vil der bli-
ve udarbejdet et revideret skøn over forventningen til 2020-2023. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


