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268. Godkendelse af dagsorden
Dok.nr.: 1506
Sagsid.:
Initialer: LEAN
Åben sag

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Godkendt. 
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269. Status Integration 2012
Dok.nr.: 1459
Sagsid.: 13/3093
Initialer: pimn
Åben sag

Sagsfremstilling
Integrationsstatus 2012 bestående af projektoversigt samt nøgletal for året 2012 
fremgår af bilagene. Projektoversigten indeholder 7 tiltag igangsat i 2012:
 

· Screening af nye flygtningefamilier og familiesammenførte
· Deltagelse i KL-netværk
· Integrationspris 2012 som årets medarbejder
· Integrationspris 2012 som årets nydanske forælder
· Temamøde for de praktiserende læger om etniske minoriteter
· Sekretariat for udarbejdelse af helhedsplan i Boulevardbebyggelsen
· Udvalget for Frivilligt socialt arbejde

 
Endvidere indeholder projektoversigten 9 løbende tiltag, som har haft betydning for 
integrationen i 2012, 2 ophørte tiltag samt 9 aktuelle kommende tiltag i 2013. 
 
Nøgletal indeholder tal for Varde Kommune samt kommunekvoten for flygtninge.
 
Etnisk konsulent Pia Maria Nielsen deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering
Årets vigtigste integrationsbegivenheder var tildelingen af 2 integrationspriser til Varde 
Kommune, én som årets medarbejder med baggrund i screening af nye flygtningefamilier 
og familiesammenførte og en som årets nydanske forældre for deltagelse i projekt 
Mindspring, forældreuddannelse af burmesiske forældre.
 
Det vurderes, at den politiske beslutning om at varetage den almindelige 
integrationsindsats via en funktion som etnisk konsulent i Staben har vist sig at bære 
frugt i 2012.

Sundhedskonsekvensvurdering
Det vurderes, at tidlig opsporing af fysiske og psykosociale sygdomme vil mindske 
risikoen for langvarige indlæggelser og kroniske sygdomme.

Retsgrundlag
Integrationsloven

Økonomi
Afholdte medarbejderressourcer og forplejning i f.m. arbejds- og styregrupper og 
puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.
Af tolkebudgettet er i 2012 anvendt kr. 25.800 til sundhedsscreening.
 
Staben Økonomi har ingen bemærkninger. I øvrigt henvises til regnskabsaflæggelsen for 
2012 for udvalgets forvaltningsområde.
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Høring
Integrationsrådet

Bilag:
1 Åben Projektoversigt - 2012 32838/13
2 Åben Notat til Status 2012 33492/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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270. Danmarks nationale strategi for inklusion af romaer til 2020 - 
orientering

Dok.nr.: 1121
Sagsid.: 11/6963
Initialer: pimn
Åben sag

Sagsfremstilling
Maj 2011 vedtog Europa-Kommissionen, at medlemsstaterne inden udgangen af 2011 
skulle udarbejde nationale strategier enten ved at udvikle nye eller revidere gamle. Den 
nationale tilgang skulle indrettes efter omfanget af medlemsstatens konkrete situation.
December 2011 præsenterede Social- og Integrationsministeriet Danmarks nationale 
strategi for inklusion af romaer[1]

 
Der er i strategien lagt vægt på, at regeringen ønsker at bidrage til inklusion af 
romaer ved brug af de eksisterende redskaber til integration og sociale 
serviceydelser.
 
Ansvaret for at levere og udforme ydelser ligger hos kommunen.
Kommunerne opfordres til at gøre brug af midler fra De Europæiske Strukturfonde.
Der findes ingen statistiske data om antallet af romaer i Danmark. Europarådet 
anslår mellem 1.500 og 10.000. Mindre end 0,1 % af befolkningen. Dansk 
Flygtningeråd anslår 2.000.
 
Danmark er fortsat af den mening, at der ikke skal ske en central registrering 
grundet det lille antal. Ved projektbaserede aktiviteter på lokalt plan med en 
eksplicit, men ikke eksklusiv målretning kan registreres med samtykke.
 
Romaerne har ikke status som nationalt mindretal, hvilket skyldes manglen på 
sammenhængende tilstedeværelse. Frem til 1950’erne var det forbudt for romaer at 
bosætte sig i Danmark.
 
De fleste bor i Helsingør, København og også andre byer. Varde er ikke nævnt i 
strategien.
 
Størsteparten er fuldt integrerede, men flygtninge fra Balkan har sværere ved at få 
en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet. Iflg. romnet.dk er mange i DK 
gået bort fra traditionen med tidligt giftermål.
 
Erfaringer viser, at det har været svært at iværksætte initiativer, der eksplicit, men 
ikke eksklusivt er målrettet romaer.
Regeringens handleplan er:

 Implementering af de tilgængelige integrationsværktøjer i forhold til romaer
 Fortsat styrkelse af indsatsen for at bekæmpe fattigdom og social eksklusion 

generelt
 Formidling af erfaringer og bedste praksis til kommunerne inden for de fælles 

europæiske principper for inklusion af romaer.

Der er ikke planer om at indføre specielle overvågningsmekanismer, idet Danmark 
har valgt at fremme inklusionen af romaer ved brug af eksisterende og integrerede 
politikker, som er karakteristiske for det danske velfærdssamfund.
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[1] Betegnelsen ”roma” anvendes i overensstemmelse med den definition, der fremgår af 
Europa-Kommissionens meddelelse (8727/11)

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen skønner, at der er mellem 200 og 250 romaer i Varde Kommune.

Udover en særlig koncentration af romaer i Isbjergparken vurderes, at romagruppen 
har de samme udfordringer som andre udsatte grupper i Varde, og at disse er af 
social og socioøkonomisk karakter og ikke etnisk.

Sundhedskonsekvensvurdering
Manglende lighed i sundhed gælder også vore romaborgere. Endvidere vurderes det, at 
der er en tendens til øget traumatisering som følge af krigshandlinger. 

Retsgrundlag
EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 
(KOM(2011)173

Økonomi
Ingen

Høring
Til orientering i Integrationsrådet den 14. november 2012

Bilag:
1 Åben 10 fælles grundlæggende principper for romaernes integration.pdf 876936/12

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.  
 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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271. Overførsler til 2013 - Udvalget for Arbejdsmarked og 
Integration

Dok.nr.: 1498
Sagsid.: 13/4436
Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling
Principperne for overførsel af mindre-/merforbrug til senere budgetår fremgår af 
aftalestyring i Varde Kommune.
 
Driftsbudgettet
Det budgetmæssige resultat – kr.
  Korrigeret budget 

2012
Forbrug 2012 Ikke forbrugt 2012

Inden for rammen –
UU

 
6.171.554

 
5.231.726

 
939.828

I alt 6.171.554 5.231.726 939.828
 
Inden for rammen.
Der overføres 939.828 kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 
 
Årsagen til mindre forbruget og dermed budgetoverførslen er en intern budgetompla-
cering fra Økonomudvalget til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration på 980.454 kr. 
foretaget den 27.11.2012.
 
Budgetomplaceringen kommer fra regionale puljemidler til projekt ”Perronen” for ikke 
uddannelsesparate unge.
 
Budgetoverførslen til 2013 skal benyttes fremadrettet over de kommende 4 år til 
styrkelse af ungeindsatsen.
Herunder uddannelsesvejledning til alle kontanthjælpssøgende mellem 18 og 25 år.
 
Endvidere en styrkelse af uddannelsesvejledning i forhold til 15-17 årige, som ikke er i 
gang med en uddannelse eller i job.  

Retsgrundlag
Styrelsesloven
Kommunens økonomiregulativ
Aftalestyringskonceptet

Økonomi
Budgetoverførslen bevilges formelt som tillægsbevilling.

Høring
Ingen

Anbefaling
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Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,
at der overføres 939.828 kr. inden for rammen.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt. 
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272. Regnskab 2012 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Dok.nr.: 1484
Sagsid.: 13/4436
Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling
Regnskab for 2012 for udvalgets område fremsendes til udvalgets behandling og 
indstilling overfor Økonomiudvalget.
 
Overordnet oversigt over udvalgets budget- og regnskabstal mio. kr.
Oprindeligt budget 602,934
Indtægtsbevillinger i løbet af året -8,850
Øvrige tillægsbevillinger – primært budgetomplacering 1,408 mio. 
kr. til UU fra Økonomiudvalget (regionale puljemidler) 
 

 
1,325

Korrigeret budget 595,409
Regnskab 586,976
  
Mindre forbrug i forhold til bevillingen 8,433
  
Der foretages interne budgetopfølgninger hver måned og følgende 2 har været behandlet 
i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

· Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
· Budgetopfølgning pr. 31.8.2012

 
Pr. 30.4.2012 blev der givet en indtægtstillægsbevilling på i alt 2,350 mio. kr., hvor 
besparelsen på sygedagpenge 6 mio. kr. var den væsentligste.
Det skal endvidere nævnes, at lovændringer til kontanthjælp og integrationsydelse 
(afskaffelse af bl.a. starthjælp) betød en merudgift på i alt 3,950 mio. kr., som er 
modregnet i ovennævnte besparelse på 2,350 mio. kr. 
 
Pr. 31.8.2012 blev der givet en indtægtstillægsbevilling på i alt 6,5 mio. kr., hvor en 
yderligere besparelse på sygedagpenge på igen 6 mio. kr. var den væsentligste. 
 
Årsagen til de store besparelser på sygedagpenge er, at budgettet for 2012 var baseret 
på regnskab 2010, hvor der blev ydet store tillægsbevillinger, da der var væsentlig 
forskel mellem budgetforudsætninger og antal sager.
Udviklingen er vendt igen grundet stor fokus på målrettet opfølgning og andre tiltag, og 
dermed kan budgetterne reduceres.
 
Af mindre udgiften på 8,433 mio. kr. vedrører de 5,9 mio. kr. udgifterne til forsikrede 
ledige.
Det forventes, som for de tidligere år (2010 og 2011), hvor ordningen har været gælden-
de, at der sker en tilbageregulering til Staten af det for meget udbetalte beskæftigelses-
tilskud til Varde Kommune. 
 
Varde Kommune har for årene 2010 og 2011 haft mindre overskud på finansierings-
ordningen for forsikrede ledige.
 
Forslag til generelle bemærkninger.
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Er ikke udarbejdet endnu, da der arbejdes med et mere ensartet koncept for alle udvalg 
– vil forelægge til udvalgsmøde i april.
 
Forslag til specielle bemærkninger.
Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder 
forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold (er vedlagt).
 
Økonomikonsulent Hans Viggo Jensen deltager under sagens behandling.

Retsgrundlag
Styrelsesloven.
Økonomiregulativet.

Økonomi
---

Høring
Ingen.

Bilag:
1 Åben Regnskabsoversigt på funktion 3 35209/13
2 Åben Regnskab 2012 vedr. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration - 

Hovedoversigt
26378/13

3 Åben regnsk.bemærkn. 2012, specielle, Arb.mark. 24385/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,
at de specielle bemærkninger godkendes, og 
at opgjort mindre forbrug på 8,433 mio. kr. godkendes og tilføres kassen, heraf 
overføres 0,940 mio. kr. vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning. 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt. 
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273. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune, 1. 
kvartal 2013

Dok.nr.: 1467
Sagsid.: 10/8
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling
I denne rapport sættes hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i 
beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune. Denne gang på indsatsen for at få unge i 
uddannelse og virksomhedssamarbejdet. Til sidst i rapporten er der en kort status på de 
nye ministermål.
 
Ungemålgruppen
Det er afgørende, at så mange unge som muligt påbegynder og gennemfører en 
kompetencegivende uddannelse, da faldet i beskæftigelsen i Varde Kommune især har 
ramt de ufaglærte og antallet af ufaglærte job.
 
440 unge under 30 år var i december 2012 på kontanthjælp i Varde. Det svarer til, at ca. 
275 18-24 årige og ca. 125 25-29 årige kontanthjælpsmodtagere i Varde er uden en 
kompetencegivende uddannelse.
 
Der er i dag mulighed for at give de unge under 25 år et uddannelsespålæg, og i det nye 
udspil til en kontanthjælpsreform lægges op til ret og pligt til uddannelse for alle unge 
under 30 år. Der er således et stort uddannelsespotentiale at tage yderligere fat på.
 
Tal viser, at der er stor forskel på, i hvor høj grad det lykkes at få unge 
kontanthjælpsmodtagere under og over 25 år i uddannelse. Af de unge der var på 
kontanthjælp i 2011 i Varde, lykkedes det i gennemsnit at få de 18-24 årige i uddannelse 
23% af tiden mod et gennemsnit på 8% af tiden for de 25-29 årige.
 
Fokusområder
Beskæftigelsesregionen sætter i denne rapport fokus på følgende områder i forhold til 
styrkelse af motivation til uddannelse og uddannelsespålæg:

 Kan samarbejdet mellem jobcenter og uddannelsesinstitutioner styrkes for at 
sikre en god overlevering af unge, der påbegynder uddannelse?

 Kan brugen af støtteordninger, som eks. uddannelsesmentorer, med fordel 
udvides?

 Kan brugen af uddannelsespålæg styrkes?
 Kan flere af de unge over 25 år motiveres og vejledes til at begynde en 

erhvervsuddannelse eller et voksenlærlingeforløb?

Virksomhedssamarbejdet
Et tæt samarbejde med virksomhederne er afgørende for at skaffe udsatte ledige i job. 
Erfaringer viser, at virksomhedsrettede tilbud bringer både jobklare og udsatte ledige 
tættere på arbejdsmarkedet. 15,3% af Vardes arbejdssteder havde i 3. kvartal 
dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere i tilbud mod 17,9% i regionen som helhed.
 
Varde har således en lavere samarbejdsgrad end regionen som helhed med flere af de 
større brancher. Der kan derfor være et potentiale i forhold til at øge samarbejdet både 
med disse brancher og med brancher, hvor der i dag er begrænset kontakt.
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Fokusområder
I rapporten sætter regionen følgende fokusområder op:

 Hvordan kan virksomhedernes rekrutteringsbehov understøttes bedst muligt?
 Kan jobåbninger i højere grad synliggøres så gennemsigtigheden på 

arbejdsmarkedet styrkes?
 Kan samarbejdet om indsatsen med virksomhederne styrkes, f.eks. i forhold til at 

skaffe akutjob, jobrotationspladser, virksomhedsrettede pladser og fleksjob?

Forvaltningens vurdering
Varde har i høj grad fokus på at øge andelen af unge, der påbegynder og gennemfører en 
uddannelse. Mange af de unge i målgruppen skal gøres klar og motiveres til uddannelse.
 
Der igangsættes/er igangsat flere projekter, som skal understøtte denne indsats:
Eks. tværsektorielt ungeprojekt med fokus på samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne, Brobygningsprojekt, Ung i fokus og FVU-forløb for unge med 
læse-/staveproblemer.
 
I forhold til samarbejdet med virksomhederne er det vurderingen, at Varde er nået langt 
med udarbejdelse og implementering af en virksomhedsstrategi. Der er ligeledes, i 
beskæftigelsesplanen, sat måltal op for besøg og samarbejde med virksomheder, som 
jobcentret ikke tidligere har været i kontakt med.

Retsgrundlag
LBK nr. 731 af 15. juni 2010

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Bilag:
1 Åben Politisk opfølgningsrapport - Politisk opfølgning Varde 1. kvt. 

2013.pdf
33889/13

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Udsættes.
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274. Status på førtids- og fleksjobreform marts 2013
Dok.nr.: 1489
Sagsid.: 07/473
Initialer: frje
Åben sag

Sagsfremstilling
Det er aftalt, at udvalget får en status på hvert udvalgsmøde om førtids- og 
fleksjobreformen. 
 
På mødet den 13. marts vil udvalget få en orientering om følgende punkter:

 Status i forhold til igangværende drøftelser og forhandlinger om 
sundhedskoordinator og klinisk funktion. 

 Udfordringer og muligheder ved etablering af fleksjob efter de nye lovregler, 
herunder afholdt informationsmøde for ledige fleksjobvisiterede 

 Orientering om afholdt Workshop om reformen den 5 marts. 
 Nyt fra styregruppen for rehabiliteringsteam. 

 

Retsgrundlag
Ingen

Økonomi
Ingen

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Udsættes. 
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275. Status akutpakke/særlig uddannelsesordning
Dok.nr.: 1452
Sagsid.: 12/9929
Initialer: birg
Åben sag

Sagsfremstilling
Det er aftalt, at udvalget hver måned, og indtil videre det næste halve år, får en status 
på indsatserne.
 
De talmæssige opgørelser for de to områder rykker sig fra uge til uge, så en opgørelse 
dateret den 12. marts 2013, vil blive omdelt på mødet.

Forvaltningens vurdering
De nyeste data vil blive vurderet og kommenteret på mødet den 13. marts 2013.

Retsgrundlag
Aftalegrundlag af 31. august 2013.

Økonomi
Udgifter til personlig jobformidler, som kun delvist dækkes af statslig bevilling.

Høring
Ingen

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Taget til efterretning. 
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276. Gensidig orientering
Dok.nr.: 1507
Sagsid.: 09/12996
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden

 Besigtigelsestur til Primo Plast og Blåvandshuk Kursus og Konferencecenter – 
generel orientering om virksomhederne v/Bente Jensen. 

 
 
 
 
 
Orientering v/direktøren

 Orientering om organisationstilpasninger inden for Social, Sundhed og 
Beskæftigelse. 

 
 
 
 
 
Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 13-03-2013

Fraværende: Thyge Nielsen, Lisbet Rosendahl

Taget til efterretning. 
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Bilag:   269.1. Projektoversigt - 2012
  
Udvalg:   Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Mødedato:   13. marts 2013 - Kl. 8:15
  
Adgang:   Åben
Bilagsnr:   32838/13



S13-3093 D32838-13

Status Integration 2012

Projekter/tiltag i 2012 Emne Tidshorisont Drift Økonomi
Screening af nye 
flygtningefamilier og 
familiesammenførte

Rekvisition af 
lægevurdering hos almen 
praksis. Honorar kr. 1.500,-

1. juni 2012 – 31. maj 2013 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Finansieret af 
tolkebudgettet 2012
Budget 2013 kr. 100.000

Deltagelse i KL-netværk Etnisk konsulent deltager 
og giver indspil og 
høringssvar til KL

1. oktober 2012 og løbende Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Mødetransport

Integrationspris Årets medarbejder Pia 
Maria Nielsen

2012 Staben Social, Sundhed og 
beskæftigelse

Deltagelse i 
prisoverrækkelse

Integrationspris Årets Nydanske forældre
Chin Chin

2012 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Deltagelse i 
prisoverrækkelse

Temamøde for praktiserende 
læger

Tema om Etniske 
minoriteter

8. juni 2012 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Forplejning og lokaler

Sekretariat 
Boulevardbebyggelsen

Udarbejdelse af 
helhedsplan

Oktober 2012 – juni 2013 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Ingen

Udvalget for Frivilligt Social 
Arbejde

Styrkelse og samordning af 
det frivillige arbejde samt 
indstilling om § 18 midler

Oktober 2012 og løbende Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse
Drift: Fritid og Kultur

Ingen

Fortsatte projekter
NUSSA Forebyggende indsats for 

at undgå sekundær 
traumatisering hos 6-11 
årige børn af etniske 
minoritetsforældre og 
krigsveteraner

1. januar 2011 – 31. 
december 2014

Afdelingen Skoler 3 Mio  fra 
Sundhedsstyrelsen

Traumenetværk Erfaringsudveksling og 
vidensopsamling for 
ansatte og eksterne der 
arbejder med 
traumatiserede flygtninge

April 2011 og løbende Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Ingen

Den Gode Modtagelse Koordinering og 
vidensformidling ifm 

1. november 2011 – juni 
2013

Tidl. Social, Sundhed og 
Beskæftigelse, nu Psykiatri 

Ingen
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modtagelse af nye 
flygtninge

og Voksenservice, 
Modtagelsen

Udbud af tolkebistand Udbudsrunde og valg af ny 
tolkeudbyder

Januar 2012 – juni 2013 Social, Sundhed og 
Beskæftigelse og indkøb
Tidl. I samarbejde med 
Sydjydsk Indkøbsfællesskab.
Kontrakt med tidl. Udbyder 
er opsagt

Ingen

Udbud af danskuddannelse Med Esbjerg Kommune 
som driftsherre 
udbudsrunde og valg af ny 
udbyder

September 2011 og løbende Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Tilsyn tillæg på 4 % af 
udgifterne forbundet 
med undervisning og 
prøver for kursisterne

Kontaktperson for 
behandling af 
traumatiserede flygtninge og 
krigsveteraner

Formidling af kontakt fra 
borgere og 
samarbejdspartnere til 
Varde Kommune

Efteråret 2012 og løbende Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Ingen

UIP administrator Administration af 
Udlændingeservices 
informationsportal

Januar 2007 og løbende Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Ingen

Etnisk Team Koordinering og 
vidensformidling på tværs 
af arbejdsmarkedsområdet

Januar 2007 og løbende Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Ingen

Etnisk Netværk Koordinering og 
vidensformidling på tværs 
af afdelinger i Varde 
Kommune samt eksternt

Januar 2007 og løbende Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Ingen

Ophørte projekter i 2012
Mindspring Forældreuddannelse af 30 

burmesiske forældre i 
samarbejde med Dansk 
Flygtningehjælp

Efteråret 2011 – juni 2012 BUF, Sundhedsplejen, 
Psykiatri og Voksenservice, 
Pædagogisk team og Staben 
Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Medfinansiering 
transport til møder med 
Dansk Flygtningehjælp og 
administration (S&S)

Videotolkning Videotolkning på BCV samt 
2 børnehaver, 

Efteråret 2011 – 1. april 
2012

Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse.

Indkøb af 10 
webkameraer og 3 
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Kompetencecenter og 1 
skole

Nu i drift af Psykiatri og 
Voksenservice

højttalere er finansieret 
af tolkebudgettet, som 
var i balance i 2012

Kommende projekter i 2013
Mindspring 2 for unge 8 unge iranske kurdere 

uddannes til at være ung i 
Varde

Ultimo marts 2013 – ultimo 
2013

Psykiatri og Voksenservice, 
Modtagelsen og Staben 
Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Medfinansiering 
transport til møder til 
Dansk Flygtninge, 
forplejning og lokale

Ved vedtagelse:
Implementering af 
Koordinerende Forvaltning

Integrationsplanen 
omfatter hele familien og 
er tværgående for hele 
kommunen.
Planen udarbejdes af den 
koordinerende forvaltning, 
som udpeges af 
kommunalbestyrelsen.

1. juli 2013 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse
Drift:

Betyder bortfald af Den 
Gode Modtagelse

Regeringen af afsat 5,7 
mio. til kommunerne i 
2013 til koordinerende 
forvaltning, 
integrationsplan samt 
sundhedsvurdering

Ved vedtagelse
Implementering af 
integrationsplan med 
beskrivende og indsatsdel 

Implementering af 
integrationsplan med en 
beskrivende del og en 
indsatsdel

1. juli 2013 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse
Drift:

Se ovenfor

Ved bevilling
Kompetenceudvikling af 15 
ansatte, der arbejder med 
voksne udsatte med etnisk 
Minoritetsbaggrund

Del af social 
diplomuddannelse på 
UCSyd

Foråret 2014 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Forplejning og Lokaler

Det kommunale 
Ledernetværk for Integration

I samarbejde med 
Integrationsnet og 
LGInsight

Foråret 2013 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Transport til møder

Kursus i æresrelaterede 
konflikter og social kontrol

Kursus for ansatte bredt i 
Varde Kommune

16 og 17. september 2013 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse i samarbejde 
med Social- og 
Integrationsministeriet

Ingen

Kursus for praktiserende Med indvandrermedicinsk 27. marts og 23. april 2013 Staben Social, Sundhed og Forplejning og lokaler
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Læger om mødet med den 
Etniske Minoritetspatient i 
almen praksis

tilgang Beskæftigelse i samarbejde 
med Indvandrermedicinsk 
Klinik, OUH

Udvidet screening af 
flygtninge og indvandrere

Med komplekse 
sygehistorier
3 screeningsdage i Varde

Maj, september og 
november 2013

Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse i samarbejde 
med Indvandrermedicinsk 
Klinik, OUH

Forplejning, lokaler og 
videoudstyr

Kursus Tværfagligt arbejde 
omkring etniske 
minoritetsbørn for 27 
ansatte

Rekvireret kursus fra COK 6. og 7. marts 2013 Staben Social, Sundhed og 
Beskæftigelse

Forplejning og lokaler
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Dato 28. februar 2013
Dok.nr. 33492-13
Sagsnr. 13-3093
Ref. Etnisk Konsulent 

Pia Maria Nielsen

Nøgletal

Befolkningssammensætning ikke-vestlige Varde i %
1. januar 2011 1. januar 2012
2,9 3,1

Befolkningssammensætning ikke-vestlige landsplan  i %
1. januar 2011 1.januar 2012
6,7 6,7

Største befolkningsgruppe i procent af alle borgere med ikke-vestlig oprindelse Varde

Bosnien-Herzegovina 22 
Ukraine 13 
Myanmar tidl. Burma 9

Alderssammensætning ikke-vestlige i Varde Kommune  – ca %

1. januar 2011 1. januar 2012

0-15 årige 26 26

16-19 årige 6 6

20-64 årige 64 64

65 og derover 4 4

Arbejdsmarkedstilknytning – beskæftigelsesfrekvens (16-64 årige) i %

1. januar 2009 1. januar 2011 Landsgennemsnit 
2011

Indvandrere og 
efterkommere ikke vestlig 
oprindelse –

58 49 48

Indvandrere alene 58 49 48

Efterkommere alene 66 42 54

Dansk oprindelse 81 77 74

Uddannelse og beskæftigelse – andel 16-19 årige uden for arbejdsstyrken og ikke i uddannelse

1. januar 2009 1. januar 2011 Landsgennemsnit 
2011
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Indvandrere fra ikke-
vestlige lande – (mindst 
2 års ophold)

7 10 17

Efterkommere med ikke-
vestlig oprindelde

8 0 14

Dansk oprindelse 6 8 10

Uddannnelse  - grundskole og i gang med ungdomsuddannelse

Skoleåret 2009/2010 Skoleåret 2010/2011 Landsgennemsnit 
2010/2011

Andel elever med 
udenlandsk baggrund 
grundskolen

5 5 10

Andel 16-19 årige i 
gang med 
ungdomsuddannelse

- Indvandrere

 (mindst 2 års ophold

54 43 46

- Indvandrere 
(ankommet 
efterkommere 

59 68 56

Dansk oprindelse 63 65 61

Uddannelse – i gang med videregående 20-24 årige 

Skoleåret 2009/2010 Skoleåret 2010/2011 Landsgennemsnit 
2010/11

Indvandrere 

(mindst 2 års ophold)

4 8 23

Efterkommere 5 26 33

Dansk oprindelse 7 8 32

Kommunekvoten for flygtninge
Kvote Modtaget

2010 36 29
2011 46 31
2012 39
2013 33
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Bilag til EPSCO-rådets konklusioner  
Luxembourg, 8. juni 2009 

 
 

Fælles grundlæggende principper for romaernes integration − 
som drøftet på det første møde i den integrerede europæiske platform for romaernes 

integration i april 2009 
 
Romaer rammes uforholdsmæssigt hårdt af social udstødelse, fordomme og diskrimination. 
Romasamfund har været en del af de europæiske samfund i århundreder, ofte marginaliserede og 
undertiden forfulgt. I løbet af de seneste to årtier er mange romaers socioøkonomiske situation 
tydeligvis stagneret eller endog forværret i en række EU-medlemsstater. Mange romaer oplever 
arbejdsløshed, små indkomster, kortere forventet levetid og ringe livskvalitet. Dette er en 
menneskelig tragedie for de berørte og et umådeligt stort tab for samfundet som helhed. Omfattende 
udstødelse medfører endvidere social ustabilitet og udgør et problem i økonomisk henseende. 
 
Derfor er der en stigende erkendelse af, at spørgsmålet om håndtering af de problemer, der berører 
romaerne, er yderst hastende i såvel etisk som praktisk henseende. Den Europæiske Union 
erkender, at der er behov for mere aktive og mere effektive politikker vedrørende romaernes 
integration. De praktiske resultater af disse politikker afhænger først og fremmest af 
medlemsstaterne og især af regionerne og kommunerne. Selv om antallet af romaer og deres 
socioøkonomiske forhold i de enkelte medlemsstater varierer meget, er der flere fællestræk. 
Erfaringerne fra flere medlemsstater viser endvidere, at der findes generelle politiske tilgange, der 
har vist sig nyttige og derfor kan anbefales til andre. 
 
Princip 1: Konstruktive, pragmatiske og ikke-diskriminerende politikker 
 
Politikker, der tager sigte på romaernes integration, respekterer og virkeliggør Den Europæiske 
Unions centrale værdier, som omfatter menneskerettigheder og menneskelig værdighed, ikke-
diskrimination og lige muligheder samt økonomisk udvikling. Politikker vedrørende romaernes 
integration samordnes med de almindelige politikker, navnlig inden for uddannelse, beskæftigelse, 
sociale spørgsmål, boligforhold, sundhed og sikkerhed. Målet med disse politikker er, at romaerne 
reelt opnår lige muligheder i samfundet i medlemsstaterne. 
 
Princip 2: Eksplicit men ikke eksklusiv målretning 
 
Det er afgørende, at politiske integrationsinitiativer målrettes romaerne eksplicit, men ikke 
eksklusivt. Det indebærer, at der fokuseres på romaerne som målgruppe uden at udelukke andre, der 
lever under lignende socioøkonomiske forhold. Denne tilgang skaber ikke nogen opdeling mellem 
indsatser, der henvender sig til romaer, og bredere politiske initiativer. Det bør desuden, hvor det er 
relevant, overvejes, hvordan bredere politikker og beslutninger kan tænkes at indvirke på romaernes 
integration. 
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Princip 3: Interkulturel tilgang 
 
Der er behov for en interkulturel tilgang, der inddrager romaer sammen med mennesker med 
forskellig etnisk baggrund. Interkulturelle læringsprocesser og kompetencer, som er altafgørende 
for effektiv kommunikation og politik, bør fremmes sideløbende med bekæmpelse af fordomme og 
stereotype opfattelser. 
 
Princip 4: Målet er det almindelige 
 
Alle integrationspolitikker sigter mod at få romaerne integreret i det almindelige samfund 
(almindelige uddannelsesinstitutioner, almindelige job og almindelige boliger). I de tilfælde, hvor 
der stadig forekommer delvis eller fuld opdeling på uddannelses- eller boligområdet, skal 
romaintegrationspolitikkerne sigte mod at overvinde denne arv. Det skal undgås at skabe kunstige 
og særskilte arbejdsmarkeder for romaer. 
 
Princip 5: Bevidsthed om kønsaspektet 
 
Politiske initiativer vedrørende romaernes integration skal tage hensyn til romakvinders behov og 
forhold. De skal omfatte spørgsmål som flere forskellige former for forskelsbehandling og 
problemer med adgang til sundhedsydelser og børnebidrag, men også vold i hjemmet og udnyttelse. 
 
Princip 6: Overførsel af evidensbaserede politikker 
 
Det er vigtigt, at medlemsstaterne lærer af deres egne erfaringer med udformning af initiativer 
vedrørende romaernes integration og udveksler erfaringer med andre medlemsstater. Det er et 
anerkendt faktum, at udformning, gennemførelse og overvågning af romaintegrationspolitikker 
kræver et godt grundlag af socioøkonomiske data, der indsamles med jævne mellemrum. Hvis det er 
relevant, tages også eksempler og erfaringer i forbindelse med politikker for social inklusion rettet 
mod andre sårbare grupper, både i og uden for EU, i betragtning. 
 
Princip 7: Anvendelse af fællesskabsinstrumenter 
 
I forbindelse med udformningen og gennemførelsen af deres romaintegrationspolitikker er det af 
afgørende betydning, at medlemsstaterne til fulde udnytter Fællesskabets instrumenter, herunder 
juridiske instrumenter (direktivet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse og 
rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad), finansielle instrumenter (Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og førtiltrædelsesinstrumentet) og 
koordinationsinstrumenter (den åbne koordinationsmetode). Medlemsstaterne skal sikre, at 
anvendelsen af finansielle instrumenter stemmer overens med disse fælles grundlæggende 
principper, og skal gøre brug af Kommissionens ekspertise for så vidt angår evalueringen af 
politikker og projekter. Peerevaluering og udveksling af god praksis lettes også på ekspertniveau 
gennem EURoma (det europæiske netværk vedrørende social inklusion og romaer under 
strukturfondene). 
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Princip 8: Inddragelse af regionale og lokale myndigheder 
 
Medlemsstaterne skal udforme, udvikle, gennemføre og evaluere politiske initiativer vedrørende 
romaernes integration i tæt samarbejde med regionale og lokale myndigheder. Disse myndigheder 
spiller en central rolle i forbindelse med den praktiske gennemførelse af politikkerne. 
 
Princip 9: Inddragelse af civilsamfundet 
 
Medlemsstaterne skal også udforme, udvikle, gennemføre og evaluere politiske initiativer 
vedrørende romaernes integration i tæt samarbejde med civilsamfundets aktører, som f.eks. ikke-
statslige organisationer, arbejdsmarkedets parter og akademikere/forskere. Civilsamfundets 
inddragelse anerkendes som afgørende både for tilvejebringelsen af ekspertise og formidlingen af 
viden, der er nødvendig for at skabe offentlig debat og ansvarliggørelse gennem hele den politiske 
proces. 
 
Princip 10: Romaernes aktive deltagelse 
 
Politikkernes effektivitet styrkes gennem inddragelse af romaerne i alle processens faser. 
Romaernes inddragelse skal finde sted både på nationalt og på europæisk plan gennem 
ekspertisebidrag fra romaeksperter og -embedsmænd samt gennem høring af en række forskellige 
romainteressenter i forbindelse med udformning, gennemførelse og evaluering af politiske 
initiativer. Det er af afgørende betydning, at integrationspolitikkerne bygger på åbenhed og 
gennemsigtighed og behandler vanskelige eller tabubelagte spørgsmål på en hensigtsmæssig og 
effektiv måde. Støtte til romaernes fulde deltagelse i det offentlige liv, fremme af deres aktive 
medborgerskab og udvikling af deres menneskelige ressourcer er også af afgørende betydning. 
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Regnskab 2012 vedr. Udvalget for Arbejdsmarked & Integration - hovedoversigt
Område Korrigeret Afvigelser Bemærkninger

budget merudg.
mio. kr. er = -

1. Faste ejendomme 0,103 0,060 Midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge

2. UU 6,172 0,940 Budgetoverførsel til 2013 til styrkelse af ungevejledningen

3. EGU 2,530 -0,028 Erhvervsfaglig grunduddannelse

4. Introduktionsprogram 2,070 -0,530 Merudg. t. danskundervisning - øget antal udenlandsk arbejdskraft

5. Introduktionsydelse 3,760 0,087 Kontanthjælpsydelser til integrationsflygtninge

6. Personlige tillæg 4,266 -0,197 Primært medicinhjælp og varmetilskud til pensionister

7. Førtidspensioner 193,950 -0,820 Skal vurderes i.f.t. mindre udgiften v. sygedagpenge, tilgang derfra

8. Sygedagpenge 84,972 1,909 Væsentlig færre modtagere end forventet - 12 mio. kr. tidligere i ind-
tægtstillægsbevillinger.

9. Sociale formål 0,890 0,032 Enkeltydelser til primært kontanthjælpsmodtagere

10. Kontanthjælp 75,946 1,440 Færre modtagere end budgetteret.

11. Boligsikring/-ydelse 26,814 -0,501 Indregnet indtægtstillægsbevill. på 1 mio. kr. - for meget.

12. Dagp. forsikrede led. 78,739 3,183 Budgettet til forsikrede ledige (bevilling nr. 12-13) finansieres af ud-
meldte beskæftigelsestillæg. Mindre udgiften her på i alt 5,907 mio. kr.

13. Løntilsk. forsikr. led. 16,594 2,724 vil blive tilbagereguleret i et eller andet omfang medio 2013.

14. Revalidering 15,114 0,207 Faldende antal på revalideringsydelse

15. Fleks og 61,999 0,666 Faldende antal fleksjob opvejes dog ca. af flere på ledighedsydelse u-
ledighedsydelse den refusion

16. Aktiv beskæftigelses 18,707 -0,513 Primært den aktive beskæftigelsesindsats via Kompetencecentret
indsats.

17.a.Løntilsk. forsikrede 1,293 -0,431 Jobtræning i kommunale institut. - merudgift til primært pension

17.b. Servicejob -0,127 -0,035 Tilskud til ledige over 48 år - ordningen under afvikling

17.c. Seniorjob 0,628 0,565 Meget aktuel ordning i.f.m. efterløn og akutpakke, men først fra 4. kvt.
2012. Stor tilgang i 2013 og frem.

18. Beskæftigelsesordn. 0,989 -0,326 Primært merudg. til hjælpemidler t. kont.hj.modtagere og mentorer

I alt 595,409 8,432

Dok. nr. 26378-13 
Udskrevet den 14-03-2013
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Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 00  Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion: 25  Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion: 11  Beboelse

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 100.820 103.360
Regnskab 46.511 43.358
Forskel - mindre udgift 54.309 60.002

Beskrivelse af området:
Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Lejeudgifter og istandsættelse i forbindelse med fraflytning, hvor der er 100 % refusion fra 
Staten.

Udgiften for 2012 – 43.358 kr. - vedrører boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygt-
ninge, og udgifter vedrørende midlertidig bolig er en ren kommunal udgift. 

Det endelige resultat viser en mindre udgift på 60.002 kr.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 03  Undervisning og kultur
Hovedfunktion: 22 Folkeskoler m.m.
Bevillingsniveau/funktion: 14 Ungdommens uddannelsesvejledning

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget Andet udvalg 6.171.554
Regnskab 5.231.726
Forskel - mindre udgift 939.828

Beskrivelse af området:
Til og med 2011 var Varde Kommune en del af et fælleskommunalt samarbejde om UU med 
kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø og Vejen.
I forbindelse med budgetlægningen for 2011, blev det vedtaget at hjemtage UU fra 2012 fra 
det fælleskommunale samarbejde.

Hjemtagelsen var dels for at opnå en besparelse på 300.000 kr., dels for at få opgaveløsningen 
tættere på de øvrige aktører på ungeindsatsen i Varde Kommune.

Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis man:

 Går i folkeskolens 7 – 10 klasse.
 Vejledning til unge mellem 15 – 17 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i 

job.
 Tilbud til unge mellem 18 og 25 år om vejledning om uddannelse og erhvervs-

muligheder.

Organiseringen er blevet, at UU er organiseret her under Udvalget for Arbejdsmarked og 
Integration, men for at sikre sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkeds-
området er der nedsat en fælles styregruppe.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Der har senere vist sig forhold, der gjorde, at besparelsen på 300.000 kr. ikke kunne gen-
nemføres.
Bl.a. øgede IT-udgifter samt budgetoverførslen på 500.000 kr.(1 årsværk) til Virksomheden 
Skoler for at sikre tilknytningen til skoleområdet betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 
30.4.2012 var behov for at tilføre 350.000 kr. til UU-bevillingen.

Endvidere er der i løbet af 2012 tilført følgende budgetbeløb:

 90.000 kr. fra den kommunale kompetenceudviklingspulje til forløb med anerkendende 
kommunikation og selvrefleksion.

 980.454 kr. fra regionale puljemidler til projekt ”Perronen” for ikke uddannelsesparate 
unge”. 

Budgettilførslerne betyder, at der er en mindre udgift på 939.828 kr., som budgetoverføres 
til 2013 til styrkelse af ungevejledningen.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 03  Undervisning og kultur
Hovedfunktion: 30  Ungdomsuddannelser
Bevillingsniveau/funktion: 45  Erhvervsuddannelser

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 2.245.689 2.529.964
Regnskab 2.698.570 2.558.691
Forskel - merudgift -452.881 -28.727

Beskrivelse af området:
EGU–uddannelsen er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af folkeskolen.
Her skræddersyes et uddannelsesforløb, der passer til deres behov og dermed indgang til ar-
bejdsmarkedet eller videre uddannelse.

Er primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.
Kompetencegivende i forhold til optagelse i en A-kasse.
Budgetforudsætningen er 38 årsværk.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge 
modtage kontanthjælp, er der indført forskellige refusionsordninger til skoleydelse, skole-
ophold samt AER tilskud.

Budgetforudsætningen for 2012 har været 32 offentlige og 6 private årsværk, i alt 38.

Ved udgangen af 2012 var der 41 elever, hvoraf de 38 var ansat i offentlige institutioner. 
Der er løbende til- og afgang, men antallet svarer til budgetforudsætningerne.

For nogle elever er der behov for skoleophold (2o ugers varighed), og der har der været 16 
forløb mod budgetteret 15 ophold til en gennemsnitspris på 30.000 kr.

Det endelige resultat viser en merudgift på 28.727 kr.

EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud 
afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 46  Tilbud til udlændinge
Bevillingsniveau/funktion: 60 Introduktionsprogram m.v.

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 1.050.400 2.070.040
Regnskab 286.920 2.599.841
Forskel – merudgift for 2012 763.480 -529.801

Beskrivelse af området:
Budgettet kan opdeles i 2 hovedområder:

1. Dansk undervisning
For personer omfattet af integrationsloven (flygtninge og familiesammenførte) og personer, 
der ikke er omfattet af integrationsloven (primært udenlandsk arbejdskraft).

2. Grund- og resultattilskud
Tilskuddene er:
 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
 Grundtilskuddet 2.481 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode.
 Resultattilskud for personer under Integrationsloven med 46.142 kr. efter 6 måneders ordi-

nær ansættelse/uddannelse og 34.607 kr. ved bestået danskprøve.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
1. Dansk undervisning
Der har i alt været en udgift til danskundervisning på 10,510 mod et budget på 9,107 mio. kr.
Merudgiften på 1,403 mio. kr. skyldes primært tilgangen af udenlandsk arbejdskraft.

2. Grund- og resultattilskud
Vedrørende grundtilskud er der hjemtaget 2,334 mio. kr. (svarende til 78 årsværk) mod oprin-
delig budgetteret 62 årsværk.

Af resultattilskud (bestået danskprøve / ordinært arbejde i mindst 6 mdr.) er der hjemtaget 27 
tilskud svarende til 1,038 mio. kr.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev indtægten vedrørende grundtilskuddet 
reduceret med 1,050 mio. kr. grundet, at grundtilskuddet pr. måned blev nedsat fra 3.889 kr. 
til 2.481 kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2012 blev indtægten vedrørende grundtilskuddet øget med 
0,3 mio. kr. grundet flere integrationsflygtningen end budgetteret (78 mod 62 årsværk).

Det endelige resultat viser en merudgift på 529.801 kr. og årsagen er flere kursister til 
danskundervisningen.

Introduktionsprogrammet er en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 46  Tilbud til udlændinge
Bevillingsniveau/funktion: 61  Introduktionsydelse / 65. Repatriering (ophørt)

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 1.704.310 3.759.640
Regnskab 1.722.920 3.672.583
Forskel – mindre udgift for 2012 -18.610 87.057

Beskrivelse af området:
Bevillingen omfatter:

 introduktionsydelse, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige inte-
grationsprogram.
Med udgangen af 2012 var der ca. 85 integrationsflygtninge, hvoraf ca. 55 modtager intro-
duktionsydelse.
Oprindeligt budget 2012: 1,960 mio. kr. netto (50 % refusion).

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30. april 2012 blev der indregnet en udvidelse på 1,5 
mio. kr. grundet, at der i Finanslovsaftalen for 2012 bl.a. blev vedtaget, at afskaffe de såkaldte 
fattigdomsydelser som starthjælp.
De øgede takster betød en merudgift på 1,5 mio. kr. til introduktionsydelser.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en udvidelse på 0,3 mio. kr. 
grundet flere integrationsflygtninge.

Det endelige resultat viser en mindre udgift på 87.057 kr.

Introduktionsydelse er én del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 48 Førtidspension og personlige tillæg
Bevillingsniveau/funktion: 67  Personlige tillæg m.v.

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 4.728.630 4.265.780
Regnskab 4.106.395 4.462.617
Forskel – merudgift for 2012 622.235 -196.837

Beskrivelse af området:
Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

1. Helbredstillæg.
Kan opnås, hvis den likvide formue er under  75.500.
Ved likvid formue forstås bankindestående og værdipapirer.
Helbredstillægget dækker op til 85 % af pensionistens egenudgift, dog afhængig af den per-
sonlige tillægsprocent.
Der ydes kun helbredstillæg til udgifter som er tilskudsberettiget efter lov om offentlig syge-
sikring.

2. Udvidet helbredstillæg.
Udvidet til at omfatte tandproteser, briller og fodbehandling – udgifter som ikke er omfattet af 
lov om offentlig sygesikring.

3. Personligt tillæg til varme.
Fastsat bindende regler fra statslig side og hovedpunkterne i de generelle regler er:

 Ingen formuegrænse
 Tilskuddet er afhængig af den personlige tillægsprocent
 Varmetillægget fastsættes i.f.t. gennemsnittet af de sidste 3 års dokumenterede udgif-

ter.

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg – dog 75 % til varmehjælp.
 

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30. april 2012 blev der indregnet en reduktion på 
0,2 mio. kr. grundet mindre udgift til medicin og varmehjælp.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en yderligere reduktion på 
0,4 mio. kr. grundet mindre udgift til medicin og varmehjælp.

Det endelige resultat viser en merudgift på 196.837 kr. 



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 48  Førtidspensioner
Bevillingsniveau/funktion: 68, 69 og 70 Førtidspensioner 50 og 35 %

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 180.201.200 193.949.960
Regnskab 179.282.058 194.770.465
Forskel - merudgift for 2012 919.142 -820.505

Beskrivelse af området:
Budgetbevillingen omfatter førtidspensioner bevilget efter de gamle regler (før 1.1.2003) og 
efter de nye regler.

Den kommunaløkonomiske forskel på de 2 bevillingstyper er, at ydelsen før 1.1.2003 er væ-
sentlig mindre end efter de nye regler og samtidig falder statsrefusionen fra 50 % til 35 %.

Den større ydelse samt den mindre statsrefusion betyder, at en ny bevilling er ca. 55.000 kr. 
dyrere i kommunal udgift.

Tilgangen kommer nærmest udelukkende fra andre sociale ydelser som kontanthjælp, ledig-
hedsydelse & sygedagpenge.
Sagsafgang sker ved overgang til folkepension.

Af de 168 nytilkendelser i 2012 (2011:199) kommer der bl.a. fra

 sygedagpenge 79
 kontanthjælp 59
 fleksjob / ledighedsydelse 23 

Ovennævnte svarer til, at ca. 96 % af tilgangen kommer fra andre offentlige ydelser svarende 
til begrebet ”de forbundne kar”.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt bevilget tillægsbe-
villinger på 3,9 mio. kr.
Merudgiften her skal ses i forhold til de store besparelser på sygedagpengeområdet (beskrives 
senere).

Det endelige resultat viser en merudgift på 820.505 kr.

Førtidspension er en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 57  Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion: 71  Sygedagpenge

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 85.538.140 84.971.690
Regnskab 80.597.896 83.062.801
Forskel - mindre udgift 4.940.244 1.908.889

Beskrivelse af området:
Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at den kommunale udgift er afhængig af, hvor 
lang tid borgeren modtager sygedagpenge.
Spændet er fra  ingen udgift i perioden 0-4 uger, 50 % udgift i perioden 5-8 uger og den fulde 
udgift, hvis perioden er over 52 uger.
Endvidere er sygedagpenge også en del lovændringen fra 2011, hvor virksomhedsaktivering 
(delvis raskmelding, praktik, løntilskud) refunderes med 50 %, mens passive forløb refunderes 
med 30 % - kommunal aktivering sidestilles med passive forløb. 

For regnskabsåret 2010 blev der i alt bevilget udgiftstillægsbevillinger på 11,5 mio. kr. fordi 
der var en forventning om, at de færre sager i 2008 og 2009 ville fortsætte i 2010.
Dette skete ikke og særligt for sagerne over 52 uger var der en voldsom forskel på budgetfor-
udsætningen på 110 årsværk og det faktiske regnskabstal på 165.

Udviklingen i 2010 blev basis for budgetudvidelser i de kommende budgetter for 2011 og 
2012.
Samtidig betød udviklingen i 2010 med væsentlig flere længevarende sager, at der blev sat 
stor fokus på målrettet opfølgning med bl.a. systematisk kontrol af ansøgningsskemaerne, 
infogruppemøder efter 5-6 ugers sygefravær.
Vedrørende de længerevarende sager over 52 uger blev der oprettet et særligt team til at 
sagsbehandle disse sager.

Denne indsats har været årsag til, at udgiften til sygedagpenge i forhold til budget er faldet 
væsentligt for både 2011 og 2012.

  
Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt indregnet en 
reduktion på 12 mio. kr.

Det endelige resultat er en samlet mindre udgift på 1.908.889 kr. og dermed har der i alt 
været et mindre forbrug på 13,909 mio. kr. i.f.t. det oprindelige budget.

Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 57  Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion: 72  Sociale formål

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 1.253.900 890.260
Regnskab 809.488 858.200
Forskel - mindre udgift 444.412 32.060

Beskrivelse af området:
Budgetområdet Sociale formål indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejds-
marked og Integration:

Budget i kr.
 Udgifter vedr. samværsret med børn 140.300
 Hjælp til sygebehandling 784.190
 Hjælp til enkeltudgifter og flytning 1.518.150
 Efterlevelseshjælp 167.810

På Social- og Handicapudvalgets budget registreres også under Sociale formål:
 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne
 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 31.8.2012 blev der indregnet en reduktion på 0,4 mio. kr. 
grundet mindre udgift til sygebehandling og enkeltudgifter.

Det endelige resultat viser et mindre forbrug på 32.060 kr.

Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 48  Kontante Ydelser
Bevillingsniveau/funktion: 73, og 75 Kontanthjælp, passiv/aktiv kontanthjælp 

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 72.434.240 75.946.290
Regnskab 70.338.092 74.505.966
Forskel - mindre udgift 2.096.148 1.440.324

Beskrivelse af området:
Budgetområdet her vedrører både kontanthjælp til passive og aktiverede modtagere.
De budgetteres og registreres hver for sig, men forståelsesmæssigt er de forbundne.

Kontanthjælpsmodtageren matches i 3 match-kategorier:
 Match 1: Jobklar.
 Match 2: Indsatsklar (ikke umiddelbart jobklar, men kan deltage i aktivering).
 Match 3: Midlertidig passiv (alvorlige problemer – kan p.t. ikke deltage i aktivering).

Der har været en voldsom stigning i antal modtagere siden 2009 og udviklingen kan illustreres 
således:

2008 2009 2010 2011 2012
508 640 761 840 894

Antallet i 2012 (894 modtagere) kan opdeles i 247 arbejdsmarkedsparate (match 1) og 647 
ikke jobklare (match 2 og 3).

Budgettet for 2012 var baseret på 820 økonomiske årsværk.

Ovennævnte tabel med antal modtagere er fra Jobcentrets ledelsesinformation og et øjebliks-
billede på nuværende antal sager, ophørssager, supplement til lønindtægt m.m.
Der kan sagtens ”gå” 2-3 personer på et økonomisk årsværk.

Jobcentrets ledelsesinformation viser også, at der har været gennemsnitlig 435 modtagere 
under 30 år i 2012, hvoraf de 286 ikke er arbejdsmarkedsparate – i 2011 var tilsvarende tal 
399 og 242.

Varde Kommune har i 2012 deltaget i et omfattende analysearbejde under ledelse af konsu-
lentfirmaet M-ploy, hvor analysen bl.a. viste, at de seneste års lavkonjunktur har ramt den 
unge gruppe under 30 år hårdere end de voksne over 30 år.   

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev der bevilget en tillægsbevilling på 2 mio. 
kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. vedrørte lovændringer (højere takster grundet bl.a. afskaffelse af 
starthjælp) samt 0,6 mio. kr. til løntilskud til rotationsprojekterne ”Luft under vingerne 1-2-3”.

Det endelige resultat er en mindre udgift på 1.440.324. kr.

Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 48  Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion: 76  Boligydelse til pensionister / 77 Boligsikring

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 26.622.580 26.813.840
Regnskab 26.346.607 27.314.364
Forskel - merudgift 275.973 -500.524

Beskrivelse af området:
Der skelnes mellem:

 boligydelse - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger incl. ældreboliger 
ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse.
Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt. 
Statsrefusion – 75 %.
Oprindeligt budget 18,306 mio. kr. netto

 boligsikring - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål. 
Statsrefusion – 50 %.
Oprindeligt budget 8,315 mio. kr. netto.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der i alt indregnet en 
indtægtstillægsbevilling på 1 mio. kr. i alt.

Beregningerne var baseret på færre boligydelsesmodtagere (ca. 2.600) og flere modtagere af 
boligsikring (ca. 1.050).

Det endelige resultat inkl. ovennævnte indtægtstillægsbevilling er en merudgift på 500.524 kr.

Boligsikring / boligydelse er ikke en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion: 78 Dagpenge til forsikrede ledige

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 70.809.780 78.739.189
Regnskab 64.050.248 75.556.340
Forskel - mindre udgift. 6.759.532 3.182.849

Beskrivelse af området:
Kommunerne overtog fra 2010 – med det enstrengede beskæftigelsessystem – de statslige 
opgaver og dermed udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:
 Konto 5.78..Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her)
 Konto 5.91..Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere)

Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er 
grundlag for det vedtagne budget.

Varde Kommunes foreløbige beskæftigelsesbudget for 2012 er 96,285 mio. kr., hvoraf der 
oprindeligt er budgetteret med 76,402 mio. kr. på bevillingen her – restbeløbet 19,094 mio. 
kr. på Konto 5.91.

Medio budgetåret sker der en midtvejsregulering, og året efter budgetåret (medio 2013 for 
2012) foretages den endelige beregning. 

Det oprindelige budget er reduceret med:
 0,790 mio. kr. jfr. det vedtagne sparekatalog (jobrotationsordning).
 0,164 mio. kr. vedr. jobrotationsordning inden for ældreområdet, hvor sparede 

dagpenge finansierer merudgift for de enkelte ældredistrikter.
 2,5 mio. kr. tilføjet her fra den anden bevilling - Konto 5.91 -, da der var forventning 

om en stigning i dagpengeudgifterne i 4. kvartal.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgiften her 3,183 mio. kr. sammenholdt med mindre udgiften 2,724 mio. kr. på 
bevillingen Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats betyder en mindre udgift  i alt på 5,907 mio. kr.
vedrørende forsikrede ledige.

Endvidere blev Varde Kommune midtvejsreguleret med 6,780 mio. kr. medio 2012, men denne 
regulering er ikke tilført bevillingerne for forsikrede ledige, da der ikke var behov for det.

Dermed er der på nuværende tidspunkt et overskud på 12,687 mio. kr. for 2012 før der sker 
en midtvejsregulering medio 2013.

Varde Kommune har for både 2010 og 2011 haft mindre overskud på den nye finansierings-
ordning for forsikrede ledige.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 58  Revalidering
Bevillingsniveau/funktion: 80  Revalidering

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 17.163.730 15.114.553
Regnskab 15.597.520 14.907.882
Forskel - mindre udgift. 1.566.210 206.671

Beskrivelse af området:
Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet pr. 1.1.2011 betyder, at driftsudgifter til 
revalidering (betaling for uddannelse og erhvervsafklarende forløb for unge) budgetteres under 
Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Det eneste, der budgetteres på bevillingen her, er udgifterne til revalideringsydelse samt den 
kommunale flekspulje, hvor der tildeles primært 25.000 kr. pr. fleksjob til den institution, der 
etablerer et fleksjob.

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksis-
ændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet.

Endvidere har en lovændring pr. 15.4.2011 medført mindre revalideringsydelse for unge under 
30 år.

Udviklingen i det vigende antal revalideringssager kan uddybes ved:
 April 2011 170
 August 2011 165
 April 2012 150
 August 2012 146

Vedrørende flekspuljen er der pr. 31.12.2012 en restpulje på 262.287 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der indregnet reduktioner 
på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte indtægtstillægsbevillinger på 3,3 mio. kr. viser en 
mindre udgift på 206.671 kr.

Bevillingen her er en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 58  Revalidering
Bevillingsniveau/funktion: 81  Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (inkl. skånejob og 

 Ledighedsydelse)

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 58.478.055 61.999.382
Regnskab 57.466.121 61.333.539
Forskel - mindre udgift. 1.011.934 665.843

Beskrivelse af området:
Fleksjob spiller en stor rolle i begrebet ”det rummelige arbejdsmarked”, hvor der med et 
kommunalt løntilskud (50 % eller 2/3) gives mulighed for, at flere med nedsat arbejdsevne 
fortsat kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Personer, der ansættes i fleksjob, kommer typisk fra sygedagpenge og kontanthjælp.

Krisen på arbejdsmarkedet har medført, at det er væsentlig sværere at etablere fleksjob både 
på det private og offentlige arbejdsmarked, og samtidig er fleksjob også ramt af fyringer.

Udviklingen i det vigende antal fleksjob kan uddybes ved:
 Marts 2010 604
 Marts 2011 589
 Marts 2012 559

Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan 
tildeles et job/eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags un-
derstøttelse for denne personkreds.

Der er stort incitament til at oprette de fornødne fleksjob, da staten yder 65 % refusion til 
fleksjob men kun 35 % til ledighedsydelse.
Endvidere ydes der ikke refusion til personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 
måneder inden for 24 måneder.

Budgetforudsætningen på 180 årsværk for 2012 svarer til det faktiske antal, men der er sket 
et skred for den ikke refusionsberettigede gruppe, hvor det faktiske antal har været 51 gns. 
mod budgetforudsætningen på  20 årsværk.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4.2012 og 31.8.2012 er der indregnet en reduktion 
på i alt 3 mio. til fleksjob og en udvidelse på i alt 4,5 mio. for ledighedsydelse.

Det endelige resultat incl. ovennævnte tillægsbevillinger er en mindre udgift på 665.843 kr.

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 68  Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion: 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012

Korrigeret budget 23.618.448 18.707.779

Regnskab 17.160.667 19.220.445
Forskel – merudgift for 2012. 6.457.781 -512.666

Beskrivelse af området:
Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende:
 Forsikrede ledige
 Kontanthjælpsmodtagere 
 Revalidender
 Sygedagpengemodtagere
 Ledighedsydelsesmodtagere
 6 ugers selvvalgt uddannelse og
 projektet Varde Blomstrer

Beskæftigelsesindsatsen er bygget op om egne tilbud samt eksterne leverandører.
De egne tilbud er fra  Kompetencecentret på Laboratorievej, der blev etableret i løbet
af 2011 i stedet for afdelingerne Håndværkervej og Ndr. Boulevard, Varde samt i Ølgod. 
  
På Kompetencecentret er der en bred vifte af aktive tilbud afhængig af typen af offentlig 
ydelse, matchkategorisering m.m.

Af aktive tilbud kan nævnes hjælp til ansøgninger/CV, individuelle samtaler, vejlednings- og 
opkvalificeringstilbud og en vifte af forskellige og individuelle forløb.

Tilbuddene ved anden aktør er specielle tilbud og særlig tilrettelagte projekter, der grundet 
specialisering og det behov Varde Kommune har, med fordel kan købes eksternt.

For revalidender er det primært uddannelsesforløb på VUC, seminarier, handelsskoler m.m. 

 
Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev budgettet reduceret med 2 mio. kr., da 
der ikke var forventning om, at Kompetencecentret var på 100 %, da der skulle ske en 
opgraduering af både personale og IT- og værkstedsfaciliteter.
Endvidere var der et lovvedtaget prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Driftsudgifterne er under budgetrammen (antal årsværk, 2.898 x 14.097 kr. = 40,853 mio. 
kr.), og dermed kan der hjemtages 50 % af alle driftsudgifterne = 20,275 mio. kr.

Det endelige resultat er en merudgift på 512.666 kr.

Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion: 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 16.228.190 16.593.690
Regnskab 15.889.218 13.869.330
Forskel - mindre udgift. 338.972 2.724.360
                                                                                                        
Beskrivelse af området:
Kommunerne overtog fra 2010 - med det enstrengede beskæftigelsessystem - de statslige 
opgaver og dermed udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:
 Konto 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige (tidligere omtalt)
 Konto 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (bevillingen her)

Bevillingen her omfatter: 
 Hjælpemidler og personlig assistance til handicappede
 Alle former for løntilskud til forsikrede ledige

Forbruget til personlig assistance til handicappede - 6,056 mio. kr. - har været væsentlig over 
budgettet, 3,9 mio. kr.
Ordningen omfatter ca. 50 visiterede borgere, der kan modtage et timetilskud på ca. 116 kr. 
(fra 5 til max. 20 timer ugtl.) til at ansætte en medhjælper - landmænd den primære gruppe.

 Vedrørende løntilskud er der forskellige ordninger som f.eks.:
 Løntilskud ved statslige og regionale arbejdsgivere.
 Private arbejdsgivere.
 For forsikrede ledige over 55 år.
 Forsikrede ledige med handicap.
 Løntilskud ved kommunale arbejdsgivere.

Derudover er der flere rotationsprojekter med 100 % refusion fra Staten – de øvrige 50 %.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Merudgiften til personlig assistance til handicappede på 1,078 mio. kr. modsvares af mindre 
udgifter til løntilskud til private arbejdsgivere 0,789 mio. kr. og kommunale arbejdsgivere 
3,622 mio. kr.

Det endelige resultat viser en samlet mindre udgift på 2.724.360 kr.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 68  Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion: 95  Løntilskud til ledige ansat i kommuner

96  Servicejob
97  Seniorjob

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 344.310 1.793.390
Regnskab 2.011.029 1.693.798
Forskel – mindre udgift for 2012 -1.666.719 99.592

Beskrivelse af området:

 Løntilskud til ledige ansat i kommuner – ordningen vedrører ledige A-kasse modta-
gere.
Lønnen konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntil-
skud pr. time på 136,35 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.
Det eneste, der bevares på bevillingen her, er restudgiften udover tilskuddet på 136,35 kr. 
pr. time samt de normale arbejdsgiverudgifter som ATP og feriepenge, der ikke er refusi-
onsberettiget.

 Servicejob – tilskud fra staten på 100.000 kr. for ansættelse af ledige over 48 år.
Ordningen er ophørt og vedrører kun de henvisninger, der er udført.
Tilskuddet udbetales til de respektive aftaleholdere, der har en person i ordningen.

 Seniorjob – ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge 
som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansæt-
telse på normale overenskomstmæssige vilkår - statstilskud på 130.000 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
 Løntilskud til ledigeansat i kommuner.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2012 blev der bevilget 0,5 mio. kr. i tillægsbevilling 
til de øgede arbejdsgiverudgifter som ATP, feriepenge og primært pension.
Tillægsbevillingen har dog ikke været tilstrækkelig og der en merudgift på 0,430 mio. kr.

 Seniorjob.
Ordningen er blevet meget omtalt i forbindelse med diskussionen om eventuel forbliven i 
efterlønsordningen, da personerne i ordningen og over 55 år, har et retskrav på et seniorjob.
Der er først kommet gang i ordningen i november (3 personer), men allerede ved udgangen af 
januar 2013 er der over 10 i ordningen.
Den mindre brug af ordningen i 2012, betyder en mindre udgift på 0,565 mio. kr.

Det endelige resultat for alle 3 ordninger viser en mindre udgift på i alt 99.592 kr.

Bevillingen her er ikke en del af budgetgarantien.



Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto: 05  Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion: 68  Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Bevillingsniveau/funktion: 98  Beskæftigelsesordninger

Netto - inkl. statstilskud 2011 2012
Korrigeret budget 964.920 988.950
Regnskab 1.022.172 1.314.639
Forskel - merudgift -57.252 -325.689

Beskrivelse af området:
Den hidtidige budgettering af den aktive indsats for kontanthjælpsmodtagere er fra 2011 flyt-
tet til Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Der er følgende budgetbevillinger tilbage:
Kr.

 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 64.650
 Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 237.340
 Udgifter til mentor 1.474.340

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:
Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere blev lovgivningsmæssigt afskaffet i 2011 og dermed 
intet forbrug.

Ændrede konteringsregler betyder, at udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælps-
modtagere konteres her.
I 2012 har der været en udgift på 196.582 kr. efter refusion og intet budget  

Vedrørende mentorer har der været et merforbrug på 93.625 kr. efter refusion (50 %).

Det endelige resultat er en samlet merudgift på 325.689 kr.

Bevillingen er en del af budgetgarantien.
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Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune 
 

I denne rapport sættes hvert kvartal fokus på to væsentlige udfordringer i beskæftigelsesindsatsen i 
Varde Kommune. Denne gang på indsatsen for at få unge i uddannelse og virksomhedssamarbejdet. Til 
sidst i rapporten er der en kort status på de nye ministermål. 
 
I rapporten sammenlignes Varde med en klynge af kommuner, nemlig Faxe, Køge, Lemvig, Næstved, 
Thisted og Vejen. Disse kommuner er valgt, fordi de har samme rammevilkår som Varde. 
 
Kort om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen i Varde 
Kommune 
 

Svag stigning i beskæftigelsen 
Antallet af lønmodtagere med bopæl i Varde kommune er 
det seneste år steget en smule med 1,6 pct. Det svarer til, at 
der i dag er ca. 300 flere beskæftigede end for 1 år siden. På 
regionsplan har der været et fald på 0,9 pct. i samme 
periode.   
 
De seneste 2 år har der været tale om en mere flad udvikling 
i antallet af beskæftigede i forhold til umiddelbart efter at 
krisen brød ud. Fra januar 2008 – før krisen brød ud – til 
december 2012 er antallet af beskæftigede faldet med ca. 
1.900 personer, svarende til 9 pct.  
 
Fortsat behov for fokus på ledige i risiko for at opbruge 
deres dagpengeret 

Ledigheden har været stigende det forløbne år, men langtidsledigheden har dog været faldende i 
Varde. Det seneste år er ledigheden således steget med 2,4 pct. mens langtidsledigheden er faldet med 
10 pct. 
 

I alt 280 ledige i Varde har modtaget brev fra deres a-kasse 
om, at de er i fare for at opbruge deres dagpengeret i 1. 
halvår 2013 og dermed er omfattet af akutpakkeindsatsen. 
 
En stor del af disse er dog igen afmeldt fra dagpenge. I Varde 
er 42 pct. af de ledige, der endnu ikke har haft falddato, 
afmeldt fra dagpenge. Knap 21 pct. er afmeldt til job og 
uddannelse jf. figur 2. Varde har dermed en højere andel, der 
er afmeldt til job og uddannelse end klyngen og regionen 
generelt. 
 
Tilknytning af en personlig jobformidler, der kan give den 
ledige en håndholdt indsats og hjælpe i alle led af 
jobsøgningen, kan for mange ledige være et nyttigt 
instrument. 50 pct. af de ledige i risikogruppen i Varde har 
tilknyttet en personlig jobformidler. Det er under 
gennemsnittet i regionen. 

 
Et godt samspil med de lokale virksomheder er centralt både i forhold til at skaffe jobrotations-, 
voksenlærlinge-, løntilskuds- og praktikpladser og i forhold til at afdække, hvor der er jobåbninger for 
ledige i risikogruppen, herunder akutjob. Til og med uge 8 havde der i alt været slået 124 akutjob op i 
Varde, heraf 21 private. Sat i forhold til beskæftigelsens størrelse har Varde samlet set lige så mange 
opslåede akutjob som regionen. 
 

Figur 1: Udviklingen i antallet af 
lønmodtagere efter bopæl  
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Kilde: Jobindsats.dk 

Figur 2: Andel ledige der har modtaget 
akutbrev som efterfølgende er afmeldt til 
job eller uddannelse. Kun ledige der ikke 
har haft falddato uge 8 2013  
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Unge uden uddannelse rammes hårdere af ledighed – også fremadrettet 
 
Ufaglærte rammes hårdere af ledighed 
Uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede er historisk set 
steget år for år. Som figur 3 viser, har den økonomiske krise 
dog betydet, at faldet i beskæftigelsen i Varde især er gået 
hårdt ud over gruppen af ufaglærte. Udviklingen på 
arbejdsmarkedet betyder, at antallet af ufaglærte jobs også 
fremadrettet forventes at falde. For at kunne modsvare 
kompetencebehovet, og for at unge kan få en stærk 
tilknytning til arbejdsmarkedet, er det afgørende at så mange 
som muligt påbegynder og gennemfører en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. 
 
Et stort uddannelsespotentiale hos de unge 
440 unge under 30 år var i december 2012 på kontanthjælp i 
Varde. På landsplan har 95 pct. af de 18-24 årige og 86 pct. 
af de 25-29 årige kontanthjælpsmodtagere ikke en 
erhvervskompetencegivende uddannelse1. Det svarer til at ca. 
275 18-24 årige og ca. 125 25-29 årige kontanthjælpsmod-
tagere i Varde er uden en erhvervskompetencegivende 
uddannelse, jf. figur 4. Den nuværende lovgivning giver 
mulighed for at give unge under 25 år et uddannelsespålæg. 
Regeringens udspil til en kontanthjælpsreform sætter fokus på 
ret og pligt til uddannelse for alle unge – også de 25-29 årige. 
Og der er et betydeligt uddannelsespotentiale også blandt de 
25-29 årige. En analyse for hele regionen viser f.eks. at over 
halvdelen af de under 30 årige på dagpenge og kontanthjælp 
som ikke har en uddannelse er uddannelsesegnede.  
 
Udnyt uddannelsespotentialet for alle unge under 30 år 
Der kan allerede nu sættes fokus på at udløse uddannel-

sespotentialet for alle unge under 30 år. Der er dog stor forskel på i hvor høj grad det er lykkedes at få 
unge kontanthjælpsmodtagere over og under 25 år i uddannelse – både i Varde og i hele regionen. Af 
de unge, der var på kontanthjælp i 2011 i Varde lykkedes det i gennemsnit at få de 18-24 årige i 
uddannelse i 23 pct. af tiden mod et gennemsnit på 8 pct. af tiden for de 25-29 årige. 
 
Unge uddannelsesegnede under 25 år skal have et uddannelsespålæg, men ofte er det ikke nok til at 
sikre den fornødne motivation til at gennemføre en uddannelse. Uddannelsespålægget skal derfor 
suppleres med vejledning om den unges uddannelsesmuligheder, samt hvis behov med støtteordninger 
som eksempelvis uddannelsesmentorer, der kan fastholde de unge i deres uddannelsesvalg. 
 
For de 25-29 årige er det ligeledes vigtigt at motivere til og vejlede om uddannelse. Det kan for denne 
gruppe f.eks. suppleres med udvidet brug af voksenlærlingeordningen eller ved at skabe motivation og 
kvalificering af uddannelsesvalg gennem praktik eller løntilskudsjob inden valg af uddannelse.   
 
Unge der ikke umiddelbart er i stand til at gå i uddannelse skal hjælpes til at blive uddannelsesparate. 
Det kan f.eks. være gennem virksomhedspraktikker rettet mod uddannelse eller et brobygningsforløb på 
en uddannelsesinstitution, evt. med tilknytning af mentorer. For nogen unge kan der være behov for at 
supplere beskæftigelsesindsatsen f.eks. med sociale eller sundhedsmæssige tilbud. 

                                                 
1 ”Alle kan gøre nytte – regeringens udspil til en kontanthjælpsreform” 

Figur 3: Udvikling i uddannelses-
fordelingen blandt de beskæftigede 16-64-
årige i Varde fra 1995-2011 
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Kilde: Jobindsats.dk. 

Figur 4: Antal kontanthjælpsmodtagere 
med og uden kompetencegivende 
uddannelse i Varde, dec. 2012 

0
50

100
150
200
250
300
350

Under 25 år Over 25 år

Uden uddannelse Med uddannelse
 

Kilde: Jobindsats.dk og ”Alle kan gøre nytte – regeringens 
udspil til en kontanthjælpsreform” 

Fokusområder: 
• Kan samarbejdet mellem jobcenter og uddannelsesinstitutioner styrkes for at sikre en god 

overlevering af unge, der påbegynder uddannelse? 
• Kan brugen af støtteordninger, som eksempelvis uddannelsesmentorer, med fordel udvides?  
• Kan brugen af uddannelsespålæg styrkes?  
• Kan flere af de unge over 25 år motiveres og vejledes til at påbegynde en 

erhvervsuddannelse eller et voksenlærlingeforløb? 
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Tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne 
 
Et tæt samarbejde med de lokale virksomheder er centralt for en vellykket beskæftigelsesindsats. Et 
godt kendskab til behovene på arbejdsmarkedet er derfor vigtigt for at kunne hjælpe virksomhederne 
med at få den arbejdskraft, de efterspørger, og for at kunne målrette indsatsen i forhold til 
mulighederne på arbejdsmarkedet. Stillingsopslag i jobnet viser en stigning fra 201 til 283 opslag i 
Varde fra 4. kvt. 2011 til 4. kvt. 2012. Der har især været stigning inden for sundhed, undervisning og 
pædagogik, men også områder som bygge/anlæg rengøring og metalområdet – altså områder, hvor 
der er mange jobs, der kan varetages af ufaglærte ledige.  

 
Mange job besættes dog uden at være slået op. F.eks. var 
der i 2010 ca. 6.200 jobåbninger i Varde og kun 16 pct. af 
disse var slået op i jobnet.dk. En del har været slået op 
andetsteds, men mange stillinger besættes gennem 
uformelle kanaler som netværk og uopfordrede 
henvendelser. For at sikre gennemsigtigheden på 
arbejdsmarkedet er det således væsentligt med fokus på 
synlighed omkring jobåbningerne – f.eks. i forhold til 
akutjob.  
 
Til og med uge 8 havde der i alt været slået 124 aktujob op i 
Varde, heraf 21 private. Sat i forhold til beskæftigelsens 
størrelse har Varde lige så mange opslåede akutjob som 
regionen. 
 
Styrket samarbejde om indsatsen 
Et tæt samarbejde med virksomhederne er afgørende for 
at skaffe udsatte ledige i job. Erfaringer viser, at 
virksomhedsrettede tilbud bringer både jobklare og udsatte 
ledige tættere på arbejdsmarkedet. 15,3 pct. af Vardes 
arbejdssteder havde i 3. kvartal dagpenge- eller 
kontanthjælpsmodtagere i tilbud mod 17,9 pct. i regionen 
som helhed. Varde har en lavere samarbejdsgrad end 
regionen som helhed med flere af de større brancher. Der 
kan derfor være et potentiale i forhold til at øge 
samarbejdet både med disse brancher og med brancher, 
hvor der i dag kun er begrænset samarbejde. Jf. tabel 1 er 
det meget forskelligt i hvilket omfang brancherne har 
dagpenge-/kontanthjælpsmodtagere i tilbud. 
 
Jobrotation er et effektivt redskab til at hjælpe langtids-
ledige i arbejde, men kan også understøtte kompeten-
ceudvikling i virksomhederne. Varde kan fortsat styrke 
brugen af jobrotation især i forhold til private virksomheder. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 5: Antal opslåede akutjob pr. 1.000 
beskæftigede 
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Kilde: jobindsats.dk 

Tabel 1: Andel arbejdssteder (offentlige og 
private) med dagpenge- eller 
kontanthjælpsmodtager i praktik eller 
løntilskud, 3. kvt. 2012 

Varde Syddanmark
Branche i alt 15,3 17,9
Undervisning 42,9 51,2
Sundhed og socialvæsen 41,7 35,8
Kultur og fritid 35,3 31,8
Offentlig administration, forsvar og 
politi 20 35,9
Industri 19,3 20
Handel 19 18,6
Hoteller og restauranter 17,6 17,8
Andre serviceydelser mv 14,1 13,3
Rejsebureau, rengøring o.a. 
operationel service 11,4 18,7
Bygge og anlæg 10,4 12,2
Videnservice 9,8 7,4
Transport 9,6 10,8
Ejendomshandel og udlejning 7,4 7,4
Information og kommunikation

6,7 10,4
Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,4 5,6

Kilde: jobindsats.dk 
Note: Kun brancher med mindst 10 arbejdssteder 

Fokusområder: 
• Hvordan kan virksomhedernes rekrutteringsbehov understøttes bedst muligt? 
• Kan jobåbninger i højere grad synliggøres så gennemsigtigheden på arbejdsmarkedet 

styrkes? 
• Kan samarbejdet om indsatsen med virksomhederne styrkes, f.eks. i forhold til at skaffe 

akutjob, jobrotationspladser, virksomhedsrettede pladser og fleksjob? 
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Kort status for de nye Ministermål  
Fig. 6. Uddannelsesgraden for unge uden 
erhvervskompetencegivende uddannelse, 
jan.-12 – aug. 12*  
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*For nuværende kan der ikke beregnes et gennemsnit for 
klyngen hvorfor målingen ’bedst i klyngen’ er medtaget i denne 
måling. 

I perioden januar-august 2012 havde 587 
dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden 
kompetencegivende uddannelse i alderen 15-29 år 
været i kontakt med Jobcenter Varde. De unge 
havde været i uddannelse ca. 12 pct. af tiden, efter 
de havde meldt sig i jobcentret. 
 
Uddannelsesgraden ligger således lidt lavere end 
niveauet for Syddanmark. 

Fig. 7. Udvikling i tilgangen til permanente 
forsørgelsesydelser, jan. 12. – jan. 13  
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Varde har reduceret nytilgang til førtidspension 
med ca. 16 pct. Denne reduktion er større end 
både reduktionen i klyngen og i Syddanmark. 
 
I perioden jan-12 til jan-13 er der således kommet 
167 nye førtidspensionister til i Varde. Set i forhold 
til befolkningens størrelse er tilgangen til 
førtidspension i Varde på niveau med 
gennemsnittet for klyngen og Syddanmark. 
 

Fig. 8. Udvikling i antallet af langtidsledige, 
dec. 11 – dec. 12 
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Antallet af langtidsledige er det seneste år faldet 
med 8,5 pct., hvilket er samme udvikling som i 
klyngen. Syddanmark har haft en lavere reduktion. 
 
Udviklingen dækker over e fald i antallet af 
langtidsledige dagpengemodtagere, mens der for 
kontanthjælpsmodtagere har været en tilsvarende 
stigning i antallet af langtidsledige. 

Fig. 9. Andelen af arbejdssteder med et 
virksomhedsrettet tilbud, 4.kvt. 2012, 5 største 
brancher 
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Varde Syddanmark

Varde har samarbejde med de lokale virksomheder 
omkring virksomhedsrettede tilbud på ca. 15 pct. af 
arbejdsstederne i kommunen.  
 
Det er især private virksomhedspraktikker og 
offentligt løntilskud, der samarbejdes omkring.  
 
Det seneste år har der samlet set været et fald i 
virksomhedsvendt aktivering på ca. 2 pct. i 
Syddanmark og klyngen, men Varde har fortsat 
den samme andel som for et år siden. 

 Kilde: Jobindsats.dk 
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