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Arbejdsmarkedsudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder 
 
Arbejdsmarkedsudvalgets område er Arbejds-
markedsområdet, som omfatter både indsats samt 
udbetaling af de fleste ydelser.  
 
Udvalget har ansvaret for Borgerservice herunder 
den mobile Borgerservice, der kører til Give, Egt-
ved, Jelling samt Børkop. 
 
Jobcentret: Beskæftigelsesindsats for disse mål-
grupper:  
 

Forsikrede ledige 
Ikke-forsikrede ledige 
Sygemeldte 
Borgere, der er visiteret til fleksjob 
Førtidspensionister 
Revalidender 
Selvforsørgende borgere, der ønsker vej-
ledning 

 
Desuden varetager jobcentret rekrutterings- og  
fastholdelsesindsatsen for kommunens virksom-
heder. 

Alle bevillinger og udbetalinger til borgere.  
 
 

 
 

 
 

2. Andel af driftsbudget  
 

 

3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 
I forbindelse med beskæftigelsesplan 2020-23 har  

Arbejdsmarkedsudvalget formuleret 5 fokusom-
råder: 
 
 

Drift - serviceudgifter  
Budget 2021 
(1.000 kr.) 

Drift  overførselsudgifter 
Budget 2021 
(1.000 kr.) 

FGU og skoler 21.752 Kontanthjælp og revalidering 188.292 

Jobtræning 322 Sygedagpenge, jobafklaring mv. 263.531 

Flekspulje 4.509 Førtidspension  537.627 

Særlig indsats på 
sygedagpengeområdet 

3.715 Forsikrede ledige 231.977 

Veterankoordinator 500 Fleksjob & ledighedsydelse 260.091 

Andet 12.211 Andet inkl. boligstøtte og indsats 321.429 

Netto budget i alt 43.009 Netto budget i alt  1.802.947 

Udgifterne dækker 

Ydelser til flygtninge og familie-
sammenførte, som er omfattet af 
integrationsloven 
Sygedagpenge 
Løntilskud og ledighedsydelse 
Tilskud til fleksjobs 
Kontanthjælp og revalidering 
Ressourceforløb 
Førtidspension 
Beskæftigelsesordninger 
A-dagpenge 
Jobtræningsordning 
Pulje til kommunale fleksjobs 
Boligstøtte og personlige tillæg 
Begravelseshjælp 
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Der er gennemført en række tiltag omkring opkva-
lificering og udvikling af værktøjskasse omkring 
erhvervsuddannelser i Ungdommens Uddannel-
sesvejledning, opkvalificering af udskolingslærer-
nes kendskab til og viden om erhvervsuddannel-
ser, og en særlig vejledningsindsats for unge, der 
har taget sit uddannelsesvalg på et usikkert grund-
lag. 
 
Der er gennemført en kampagne om erhvervsud-
dannelser, som har været rettet mod unge og deres 
forældre, herunder også med særligt fokus på un-
ge med anden etnisk baggrund end dansk. 
 
Udvalget har vedtaget en række initiativer, her-
under at hædre unge, der har gennemført en lær-
linge- eller erhvervsskoleuddannelse med ud-
mærkelse. 
 
Jobcenterets arbejde skal understøtte, at virksom-
hederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de 
har behov for. Jobcenteret skal derfor have fokus 
på at understøtte virksomhedernes behov for re-
kruttering og på en opkvalificeringsindsats, som 
er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter 
medarbejdere.  
 
For virksomhederne er det afgørende, at de kan få 
den rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt. 
 
Jobcenteret gennemfører løbende CV forløb, der 
medvirker til at de ledige har et søgbart CV, der 

kan søges ud, når en virksomhed efterspørger 
arbejdskraft. 
 
Der gennemføres løbende opkvalificeringsforløb i 
samarbejde med virksomheder og uddannelsesin-
stitutioner i job7-regi. 
 
Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter 
mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst 
muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på 
danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifi-
kationer og det netværk, der skal til for at kunne 
få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og der-
med forsørge sig selv.  
 
Jobcenteret er en del af Integrations- og beskæf-
tigelsesambassadørprojektet, som har et særligt 
fokus på at unge og kvinder kommer på arbejds-
markedet. 
 
Bufferpulje 
 
Udgiftsudviklingen for overførselsudgifterne er 
afhængig af en lang række udefrakommende fak-
torer, hvorfor den er vanskeligere at forudse. 
 
Dette illustreres bl.a. af den uforudsete corona-
krise. 
 
Derfor er der indarbejdet en buffer- og innova-
tionspulje på 25 mio. kr. i budgettet, hvilket skal 
øge sikkerheden for budgetoverholdelse, sikre 
rammer for et stabilt serviceniveau, samt skabe 
rum til udvikling og nye initiativer.  
 
Kommende udfordringer 
 
Strukturelle: 
 
Der har i en årrække været en stigende efterspørg-
sel efter arbejdskraft. Dette øger behovet for at i-
mødegå de specifikke behov, som arbejdsmarke-
det efterspørger lokalt.  
 
Den flerårige fremgang er dog brat afbrudt af co-
ronakrisen, der har medført stigende ledighed og 
usikkerhed. 
 
En stor del af de ledige er fortsat kendetegnet ved, 
at mange er ufaglærte eller har kompetencer, der 
ikke længere efterspørges på arbejdsmarkedet.   
 

Unge skal motiveres til at tage er-
hvervsuddannelser 
Skabe større kendskab hos de unge 
og deres forældre til uddannelses- og 
jobmulighederne på erhvervsuddan-
nelsesområdet  
Virksomhedernes adgang til til-
strækkelig og kvalificeret arbejds-
kraft med de rette kompetencer 
Øge opmærksomheden omkring 
unge med anden etnisk baggrund 
end dansk 
Arbejde tæt sammen med uddannel-
sesinstitutioner og virksomheder 
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Hertil kommer at nogle står uden for arbejds-
styrken på grund af sygdom. 
 
Den beskæftigelsespolitiske udfordring består i at 
mobilisere og opkvalificere arbejdskraftreserven 
og de sygemeldte, så vi imødekommer efterspørg-
slen på arbejdskraft og minimerer forsørgelsesud-
gifterne. 
 
Omfanget af opgaven med modtagelse af flygt-
ninge afhænger af forhold, som Vejle Kommunes 
ikke har indflydelse på. 
 
Sammenhæng til finansiering 
 
Udgifterne, skal dækkes via statens tilskud til 
overførselsudgifter, der indtægtsføres uden for 
udvalgets område. 
 
Dette aftales i regeringsaftalen mellem Kommu-
nernes Landsforening (KL) og regeringen. 
 

Rammen er fastlagt som 96,4% af den finansie-
ring, som regeringsaftalen giver Vejle Kommune 
til området eksklusiv forsikrede ledige, da tidlig-
ere politiske beslutninger om reduktion af over-
førselsudgifter er indarbejdet heri. Vedrørende de 
forsikrede ledige svarer rammen til regeringsaf-
talen. 
 

4. Aktivitetsforudsætninger 
 
Arbejdsmarkedsudvalgets budget for overførsels-
udgifter bygger på en vurdering af, hvor mange 
borgere, der forventes at være på de forskellige 
forsørgelsesformer. 
 

Taksterne og den statslige medfinansiering er 
fastsat via lovgivningen.  
 
 
 

 

Aktivitet Pris i kr. Helårspersoner Udg. i 1.000 kr. 

Forsørgelse (Kommunal nettoudg. pr. 
helårsperson): 

   

Kontanthjælp 117.616 1.080 127.025 

Uddannelseshjælp 78.689 509 40.053 

Revalidering 168.260 50 8.413 

Sygedagpenge  106.820 1.293 138.188 

Fleksjob 120.210 2.064 248.114 

Ledighedsydelse 147.080 311 45.742 

Ressourceforløb 121.419 585 71.030 

Jobafklaring 115.860 370 42.868 

Forsikrede ledige 129.455 1.790 231.724 

Førtidspension 123.725 4.136 511.725 
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