
Fleksjob: 
Enhedspris ifølge mploy: 88.235 kr. 
Pr. 31/3 opskrev mploy til 714 helårsborgere fra 650 
p.t. 698 (jobindsats april) 
31/4: fstholdes 714 
 
Ledighedsydelse: 
Enhedspris ifølge mploy: 159.468 kr. 
Pr. 31/3 fastholdt mploy til 130 helårsborgere – faxe´s oprindelige bud 
p.t. 138 (jobindsats april)  
31/4: opskrives til 138. (Området forventes at stige yderligere som følge af Corona. Fleksjobbere mister job 
= 1.000.000 i buffer svarende til ca.6 helårspersoner) 
 
Sygedagpenge: 
Enhedspris ifølge mploy: 112.515 kr. 
Pr. 31/3 opskrev mploy til 541 helårsborgere fra 475 
p.t. 753 (jobindsats april) 
31/4: opskrives til 690 helårspersoner (den store stigning skyldes Corona – flere på sygedagpenge samt 
forlængelse af perioden (midlertidig lov). Udfordring at borgere er for længe på sygedagpenge i Faxe. 
 
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp: 
Enhedspris ifølge mploy: 103.871 kr. 
Pr. 31/3 opskrev mploy kontanthjælp til 369 helårsborgere fra 357 og uddannelseshjælp til 174 fra 183 
p.t. 214 udd og 380 kth. (jobindsats april) 
31/4: opskrives til 690 helårspersoner (den store stigning skyldes Corona – flere på sygedagpenge samt 
forlængelse af perioden (midlertidig lov). Udfordring at borgere er for længe på sygedagpenge i Faxe. 
 
Ressoureforløb og jobafklaring: 
Enhedspris ifølge mploy: 132.970 kr. 
Pr. 31/3 fastholdt mploy ressourceforløb til 184 helårsborgere og jobafklaring til 111 
p.t. 158 og 118 jobafklaring  (jobindsats april) 
31/4: jobafklaring bevares på 111 helårspersoner og ressourceforløb nedskrives til 158 helårspersoner 
 
Dagpenge: 
Enhedspris ifølge mploy: 137.622 
Pr. 31/3 opskrev mploy dagpenge til 437 helårspersoner fra 395 
p.t. 537 helårspersoner (jobindsats marts ) 
31/4 = 500 (den store stigning skyldes flere på ydelsen som følge af Corona. I nærmeste fremtid forventes 
endnu flere, men også en nedgang efter Corona, som er uvist hvornår ses) 
 
 
 
 



Revalidering: 
Enhedspris mploy: 168.873 
Pr. 31/3 fastholdt mploy 24 helårspersoner 
p.t. 25 
30/4 fastholdes de 24 
 
Integration 
Enhedspris mploy: 103.603 
Pr 31/3 nedskrev mploy til 58 fra 83 
p.t. 69 helårspersoner 
30/4 = 63 (corona kan bremse hastigheden hvormed integranter kommer ind på arbejdsmarkede) 
 
Førtidspension: 
Enhedspris mploy: 110.027 
Pr. 31/3 opskrev mploy til 1223 fra 1175 
Pt. 1.209 
30/4 fastholdes på 1223 (ingen påvirkning af Corona) 
 
Beskæftigelsesordninger fastholdes på mployniveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


