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Analyse

Hvad koster beskæftigelsesindsatsen 

Det danske beskæftigelsessystem består overordnet set at to søjler: 
udbetaling af forsørgelsesydelser og selve beskæftigelsesindsatsen.

Udgifter(brutto) til forsørgelsesydelser i 2018
Ydelse Udgifter i 1000 kr.
A-dagpenge 15.468.430
Kontanthjælp 10.648.229
Uddannelseshjælp 3.487.663
Revalidering 849.081
Forrevalidering 65.368
Integrationsydelse 1.543.864
Sygedagpenge 11.421.607
Jobafklaringsforløb 3.038.668
Ressourceforløb 3.455.044
Ledighedsydelse 2.764.681
Fleksjob 13.750.053
Førtidspension 39.589.755
I alt 106.082.450

Kilde: Jobindsats.dk. Flekslønstilskud og løntilskud er fra Danmarks Statistik

Der blev i 2018 udbetalt mere end 106 mia. kr. i forsørgelsesydelser, hvilket 
er næsten 7 mia. kr. mindre end i 2012 (løbende priser).

Antal ydelsesmodtagere fordelt på ydelser, 2018
Ydelser Antal personer Fuldtidspersoner
A-dagpenge 256.846 79.337
Kontanthjælp 102.435 75.172
Uddannelseshjælp 59.720 35.600
Revalidering 6.052 4.277
Forrevalidering 863 564
Integrationsydelse 25.629 17.911
Sygedagpenge 379.620 66.423
Jobafklaringsforløb 34.486 20.385
Ressourceforløb 27.957 22.528
Ledighedsydelse 33.898 15.101
Fleksjob 83.347 73.718
Førtidspension 218.839 205.197
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I tabellen fremgår hvor mange personer som i 2018 modtog ydelser. Der 
over 1,2 mio. ydelsesforløb, men da en borger kan have modtaget flere 
ydelser, svarer summen ikke til det antal borgere, som samlet har været i 
kontakt til et jobcenter. Langt de fleste har dog kun været på én ydelse, så 
derfor vil det være et rimeligt skøn, at over 1 mio. borgere hver år modtager 
en af de nævnte forsørgelsesydelser. De 1,2 mio. forløb svarer til 616.000 
fuldtidspersoner.

Det betyder til, at ydelsesmodtagere i gennemsnit modtager lidt over 
100.000 kr. om året. Spændet er dog stort, idet nogle borgere kun modtager 
ydelsen i få dage/uger, mens andre modtager ydelsen hele året.

Jobcentrenes udgifter 
Beskæftigelsesindsatsen varetages i dag af jobcentre, dog har A-kasserne 
en mindre rolle, som finansieres af medlemsbidraget.

I jobcentrene er der to store udgiftsposter, hhv. udgiften til aktiveringstilbud 
og udgifter til medarbejdere.

Udgifter til drift af jobcentrene i 2018
Udgifter i 1000 kr. Andel af udgifter

Driftsudgifter til aktivering i alt 7.406.614 54%
   -Integration 1.845.756 14%
   -Dagpenge 459.060 3%
   -Jobafklaringsforløb 302.335 2%
   -Kontant- og uddannelseshjælp 2.426.992 18%
   -Ledighedsydelse 214.500 2%
   -Ressourceforløb 673.109 5%
   -Revalidering 323.233 2%
   -Sygedagpenge 467.503 3%
   -Øvrige 694.126 5%
Jobrotation 96.185 1%
Løntilskud(forsikrede ledige) 217.549 2%
Seniorjob 1.153.522 8%
Serviceudgifter(administration) 4.788.785 35%
Samlede udgifter 13.662.655 100%

Kilde: Kommunernes regnskaber og KL’s beregninger
Anm. Kategorien "øvrige" dækker bl.a. over driftsudgifter som det regnskabstekniske ikke er 
muligt at fordele på målgrupperne

Udgifter til aktivering og administration (medarbejdere) er i alt 13,6 mia. kr. 
om året. Hertil kommer udgifter husleje, it mv., som det ikke er muligt trække 
ud specifikt for jobcentrene. Da seniorjobordningen ikke er en del af 
beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, kan man argumentere for at denne 
udgift ikke skal medregnes. Tilsvarende kan også argumentere for, at 
udgifter til løntilskud til forsikrede ledige og til jobrotation ikke skal regnes 
med som udgifter til indsatsen. De samlede udgift til selve indsatsen vil 
således være på 12,2 mia. kr.
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Kommunerne brugt 7,4 mia. kr. i 2018 til driftsudgifter aktivering svarende til 
lidt 54 pct. af udgifterne. Udgifter dækker over alt fra hjælp til jobsøgning til 
forskellige kurser på uddannelsesinstitutioner. 

Omkring en 32 pct. bruges til aktivering af borgere i kontanthjælpssystemet, 
dvs. på integrationsydelse, uddannelses- og kontanthjælp. 

Hvad koster en borger i beskæftigelsessystemet?
Hvis vi antager, at 1 mio. borgere er i kontakt med systemet hver år svarer 
det de 12,2 mia. kr. til, at kommunerne bruger 12.200 kr. pr. borger om året. 
Knap 5.000 kr. til administration og 7.200 kr. til selve indsatsen. Det skal dog 
bemærkes, at f.eks. jobsamtaler (som de fleste nok ser en del af indsatsen) 
her betragtes som administration. 

Hvis man i stedet regner med 600.000 fuldtidsperson bliver beløbet ca. 
20.300 kr. pr. fuldtidsperson. Forskellen skyldes naturligvis, at mange ledige 
og sygedagpengemodtagere kun modtager ydelse i få uger, og derfor ofte 
ikke når at modtage aktiveringstilbud.  Hvis man tager førtidspensionister ud, 
som kun meget sjældent modtager en indsats, vil beløbet være knap 30.000 
kr. pr. fuldtidsperson.

Det er ikke muligt at fordele udgifter til administration på de forskellige 
målgrupper. For indsatsen er de fleste udgifter fordelt på hovedmålgrupper 
som vist i tabellen.

 Driftsudgifter fordelt på ydelser
Ydelse Udgift pr. fuldtidsperson
Integrationsydelse        103.052 
Dagpenge        5.786 
Jobafklaringsforløb        14.831 
Kontant- og uddannelseshjælp        21.910 
Ledighedsydelse        14.204 
Ressourceforløb        29.879 
Revalidering        75.575 
Sygedagpenge        7.038 

Der er stor forskel på aktiveringsudgifter for målgrupperne. Ikke 
overraskende er integrationsborgere dyrest bl.a. fordi udgifter til 
danskuddannelse er med. 
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