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1 Indledning 

1.1 Formålet med dette dokument at skitsere retningslinjerne og principperne i betalingsmeka-
nismen. 

1.2 Betalingsmekanismen er styrende for Kommunens betaling af vederlag til Serviceleveran-
døren også kaldet resultatbetalingen.   

1.3 Betalingsmekanismen har til formål at danne grundlag for resultatbetalingerne mellem part-
nerne. Betalingsmekanismen skal dermed sikre et fornuftigt økonomisk incitament til at 
skabe den ønskede effekt. 

1.4 Alle beløb i Betalingsmekanismen er angivet ekskl. moms. 

2 Definition af effekt 

2.1 I nærværende projekt har Parterne i fællesskab besluttet, at der måles og betales for føl-
gende effekter: 

2.1.1 Effekter som følge af Beskæftigelsesindsatsen, herefter kaldet beskæftigelsesindsatsef-
fekter 

2.1.2 Effekter som følge af Læringsindsatsen, herefter kaldet læringsindsatseffekter. 

3 Opgørelse af beskæftigelsesindsatseffekter 

3.1 Beskæftigelsesindsatseffekter opgøres som beskrevet nedenfor: 

3.1.1 Ordinær beskæftigelse af borger i den periode, der starter når en borger indtræder aktivt i 
beskæftigelsesindsatsen efter endt screeningsperiode jf. bilag 1. Denne periode kan mak-
simalt kan udgøre 24 måneder pr. borger.  

3.2 Ordinær beskæftigelse defineres i dette projekt, ved at borgeren har ordinært arbejde, SU, 
voksenlærlingeforløb el. lignende, altså perioder hvor borgeren er selvforsørgende. 

3.3 Ved dokumentation af effekt er Serviceleverandøren ansvarlig for indsamling af data i 
relation til følgende: 

(a) Opgørelse af borgerne i indsatsen, herunder officiel startdato og forventet slutdato på 
individuelt og aggregeret niveau 

(b) Månedlig progressionsrapport på individuelt og aggregeret niveau 

(c) Opgørelse over borgernes beskæftigelsesstatus, herunder oversigt over antal måneder i 
beskæftigelse på individuelt og aggregeret niveau, hvilket indgår som grundlag for 
fakturering og resultatbetaling  
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3.4 Kommunen er ansvarlig for indsamling af data i relation til følgende: 

(d) Opgørelse over måneder, hvor borgerne ikke modtager offentlig forsørgelse inden for den 
24 måneder lange periode på hhv. individuelt og aggregeret niveau.   

3.5 Partnerne skal kvartalsvist fremlægge den indsamlede data for den anden part. Dette sker 
første gang 1. februar 2023. 

3.6 Serviceleverandøren skal senest 14 dage efter et kvartal fremsende data i 
overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 3.3 (c), der danner grundlag for 
resultatbetalingen. Kommunen skal enten acceptere eller gøre indsigelse mod opgørelsen. 
Såfremt Kommunen er uenig i opgørelsen, skal Kommunen hurtigst muligt og senest inden 
for 14 dage detaljeret redegøre for afvigelser i opgørelsen evt. med udgangspunkt i den 
dataopgørelse, som er beskrevet i afsnit 3.4 (d). Herefter skal parterne og Investor med 
udgangspunkt i de to opgørelser nå til enighed om, hvad der skal danne grundlag for 
resultatbetalingen.  I tilfælde af, at parterne ikke kan nå til enighed, skal parterne i 
fællesskab udpege en ekstern part, som kan forestå opgørelsen. Omkostningerne til den 
eksterne part deles mellem parterne, således at hver part afholder 50% af omkostningerne. 

3.7 Investor har ret til at kvalitetssikre de månedlige opgørelser, der fremsendes kvartalsvist, 
jf. ovenstående i samarbejde med Kommunen og Serviceleverandøren.   

4 Opgørelse af resultatbetalingsgrundlag for beskæftigelsesindsatseffekter  

4.1 Resultatbetalingsgrundlaget for beskæftigelsesindsatseffekter er fastsat med udgangs-
punkt i de to målgrupper pba. data fremsendt af Kommunen forud for indgåelse af kontrak-
ten. Resultatbetalingsgrundlaget beregnes i to forskellige niveauer for de to målgrupper. 
Det første niveau er fastsat ud fra Kommunens forventede omkostninger til en sammenlig-
nelig indsats, mens det andet niveau tager udgangspunkt i Kommunens forventede bespa-
relser til forsørgelse.  

4.2 Af nedenstående tabel fremgår grænseværdien for resultatbetalingsgrundlaget, der dikte-
rer hvornår ændringen fra opgørelse af resultatbetalingsgrundlaget sker ved det første ni-
veau og det andet niveau.  

Grænseværdi DKK  Grænseværdi for ændring af månedligt ni-
veau for Resultatbetalingsgrundlaget fra 
Niveau 1 til niveau 2: 

Målgruppe 1  
(borgere på Sygedagpenge) 1.360.000 
Målgruppe 2  
(borgere i Jobafklaringsforløb) 340.000 

 

4.3 Nettoydelsesreduktionen for de to målgrupper og de to niveauer er som følger: 
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Resultatbetalingsgrundlag 
DKK pr. påbegyndt måned i 
ordinær beskæftigelse. 

Niveau 1 
(Resultatbetalingsgrundlag 
< grænseværdi) 

Niveau 2 
(Resultatbetalingsgrundlag 
>= grænseværdi) 

Målgruppe 1  
(borgere på Sygedagpenge) 1.502 13.045 
Målgruppe 2  
(borgere i Jobafklaringsforløb) 4.162 10.980 

 

4.4 Det samlede resultatbetalingsgrundlag for Beskæftigelsesindsatseffekter beregnes som 
summen af resultatbetalingsgrundlag beregnet pr. påbegyndt måned i ordinær beskæfti-
gelse, for hver af de to målgrupper, på baggrund af fordelingen i de to niveauer. 

4.5 Såfremt en borger fraflytter Kommunen, afgår ved døden eller Kommunen af andre årsager 
beslutter at tage borgeren ud af indsatsen undervejs uden begrundet belæg1 fastsættes 
resultatbetalingsgrundlaget for borgeren til Serviceleverandøren via følgende model: 

4.5.1 For borgere, som udelukkende har indgået i beskæftigelsesindsatsen, men som endnu 
ikke har opnået selvforsørgelse afregnes resultatbetalingsgrundlaget som indsatsens om-
kostninger samt gebyr på 10%. Indsatsens omkostninger fastlægges i denne forbindelse 
som DKK 500 pr. uge for indsatsen i uge 0 – 26 og DKK 200 i uge 27-104, uagtet om 
Leverandørens faktisk afholdte omkostninger til indsatsen er højere. 

4.5.2 For borgere, som har opnået selvforsørgelse i en periode uanset længden af denne peri-
ode, afregnes resultatbetalingsgrundlaget som det højeste beløb af faktiske omkostninger 
samt gebyr på 10% eller samlet resultatbetaling, som borgeren har medført i projektperio-
den tillagt 50% af den samlede nettoydelsesreduktion, som borgeren har skabt i projektet 
så længe den tillagte værdi ikke overstiger den potentielt fremtidige nettoydelsesreduktion, 
som der kunne være blevet skabt, hvis borgeren var fortsat i projektet til projektets afslut-
ning. 

5 Opgørelse af læringsindsatseffekter 

5.1.1 Læringsindsatseffekter beregnes som forskellen mellem antallet af borgere i de to mål-
grupper for en baselineperiode og en evalueringsperiode. 

5.1 Data for baselineperioden skal dække over i alt 12 måneder fra november 2021 til og med 
oktober 2022.  

5.2 Data for evalueringsperioden skal dække over i alt 12 måneder fra november 2023 til og 
med oktober 2024.  

 
1 Borgere der er selvforsørgende kan ikke trækkes ud fra projektet uden, at både Kommunen, Serviceleverandøren 
og Investor er enige herom. 
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5.3 Data for baselineperioden er ikke fuldt offentliggjort på tidspunktet for kontraktindgåelse.  

5.4 Data for både baselineperioden og evalueringsperioden skal findes på www.jo-
bindsats.dk2, ved at vælge ”Antal fuldtidspersoner” under målingsvariable, ”Hedensted” un-
der område og ”Sygedagpenge” og ”Jobafklaringsforløb” under ydelsesgrupper. Anvendt 
data skal være opgjort inklusive efterregistreringer, som typisk tilføjes en måned efter før-
ste udgivelse af data. På kontraktindgåelsestidspunktet var den historiske data opgjort på 
www.jobindsats.dk som følger: 

 

5.5 De historiske data for Sygedagpengemodtagere der kan findes på www.jobindsats.dk af-
spejler et overnormalt antal af Sygedagpengemodtagere grundet COVID-19. Derfor skal 

 
2 https://jobindsats.dk/databank/ydelser/alle-ydelser-under-et/personer-og-udgifter/antal-personer-og-fuldtidsper-
soner/  

http://www.jobindsats.dk/
http://www.jobindsats.dk/
https://jobindsats.dk/databank/ydelser/alle-ydelser-under-et/personer-og-udgifter/antal-personer-og-fuldtidspersoner/
https://jobindsats.dk/databank/ydelser/alle-ydelser-under-et/personer-og-udgifter/antal-personer-og-fuldtidspersoner/
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der i opgørelsen af Baseline anvendes korrigerede opgørelser for antallet af Sygedagpen-
gemodtagere i perioden November 2021 til og med Marts 2022. Kommunen har forud for 
kontraktindgåelse leveret et estimat på et mere retvisende billede af antallet af Sygedag-
pengemodtagere, på baggrund af Kommunens data og analyse. Derved skal Baseline for 
læringsindsatsen opgøres som følger: 
 

Måned Baseline JAF Baseline SDP 

November 2021 124 865 

December 2021 125 904 

Januar 2022 136 928 

Februar 2022 133 941 

Marts 2022 136 851 

April 2022 Opdateres februar 2023 Opdateres februar 2023 

Maj 2022 Opdateres februar 2023 Opdateres februar 2023 

Juni 2022 Opdateres februar 2023 Opdateres februar 2023 

Juli 2022  Opdateres februar 2023 Opdateres februar 2023 

August 2022  Opdateres februar 2023 Opdateres februar 2023 

September 2022 Opdateres februar 2023 Opdateres februar 2023 

Oktober 2022 Opdateres februar 2023 Opdateres februar 2023 

 

5.6 Data for baselineperioden skal hentes og opdateres for baselineperioden senest d. 28. 
februar 2023 og tillægges denne aftale som et bilag, således at måneder fra april 2022 til 
og med oktober 2022 er korrekt udfyldt jf. tabellen i afsnit 5.5. 

5.7 Data for evalueringsperioden skal hentes og opdateres for evalueringsperioden senest d. 
15. marts 2025. 

5.8 Såfremt www.jobindsats.dk ændrer sin opgørelsesmetodik, eller definitionen eller opgørel-
serne af målgrupperne ændrer sig, uanset om dette skyldes lovgivning, omorganisering i 
Kommunen eller en tredje årsag, skal Parterne finde en alternativ måde at opgøre effekten 
på, som afviger mindst muligt fra indeværende afsnits opgørelsesmetode. 

6 Opgørelse af resultatbetalingsgrundlag for læringsindsatseffekter  

6.1 Resultatbetalingsgrundlaget for læringsindsatseffekter beregnes, som de besparelser der 
opstår som følge af en reduktion af antallet af borgere på overførselsindkomst for de to 
målgrupper i Kommunen.  

http://www.jobindsats.dk/
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6.2 Resultatbetalingsgrundlag pr. reduceret antal fuldtidspersoner pr. måned for de to mål-
grupper er som følger: 

Resultatbetalingsgrundlag pr. reduceret antal fuldtids-
personer pr. måned. 

DKK 

Målgruppe 1  
(borgere på Sygedagpenge) 9.073 
Målgruppe 2  
(borgere i Jobafklaringsforløb) 10.107 

 

6.1 Det samlede Resultatbetalingsgrundlag for Læringsindsatseffekter beregnes efter neden-
stående formel: 

Samlet resultatbetalingsgrundlag for læringsindsatseffekter 

= (𝑀𝐺1𝐵𝐿 ― 𝑀𝐺1𝐸𝑃)𝑥9.073 + (𝑀𝐺2𝐵𝐿 ― 𝑀𝐺2𝐸𝑃)𝑥10.107 

Her angiver: 
𝑀𝐺1𝐵𝐿 Summen af fuldtidspersoner på Sygedagpenge for alle baselineperiodens 12 måneder   
𝑀𝐺1𝐸𝑃 Summen af fuldtidspersoner på Sygedagpenge for alle evalueringsperiodens 12 måneder   
𝑀𝐺2𝐵𝐿 Summen af fuldtidspersoner i Jobafklaringsforløb for alle baselineperiodens 12 måneder   
𝑀𝐺2𝐸𝑃 Summen af fuldtidspersoner i Jobafklaringsforløb for alle evalueringsperiodens 12 måneder     

 

6.2 Den samlede sum af resultatbetalingsgrundlag for læringsindsatseffekter kan aldrig indgå 
i opgørelsen af resultatbetaling med mere end DKK 4.412.080 eller mindre end DKK 0, 
uanset hvilke effekter der måtte realiseres. 

7 Fordeling af resultatbetalingsgrundlaget samt opgørelse af resultatbetaling 

7.1 Resultatbetalingen vil tage udgangspunkt i opgørelse af resultatbetalingsgrundlaget for be-
skæftigelses- og læringsindsatsen for målgrupperne. Kommunens betaling af det variable 
vederlag kan aldrig overstige den samlede nettoydelsesreduktion. 

7.2 Det samlede Resultatbetalingsgrundlag opgøres som summen af resultatbetalingsgrund-
lag for Beskæftigelsesindsatseffekter og nettoydelsesreduktioner for Læringsindsatseffek-
ter.  Fordelingen af det samlede resultatbetalingsgrundlag og den deraf afledte resultatbe-
taling sker som følger: 

7.3 Indtil det samlede resultatbetalingsgrundlag i projektet overstiger DKK 4.412.080, modta-
ger Serviceleverandøren 100% af den samlede nettoydelsesreduktion som resultatbetaling 
(Tranche 1). 

7.4 Såfremt at projektet skaber et samlet resultatbetalingsgrundlag, der er større end DKK 
4.412.080, deles det yderligere samlede resultatbetalingsgrundlag mellem Serviceleveran-
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døren og Kommunen, således at Serviceleverandøren modtager 50% af det yderligere re-
sultatbetalingsgrundlag, som resultatbetaling, mens Kommunen beholder de resterende 
50% af det samlede resultatbetalingsgrundlag (Tranche 2). 

7.5 Den samlede kommunale resultatbetaling kan aldrig overstige DKK 5.588.175 uanset stør-
relsen af det samlede resultatbetalingsgrundlag, hvilket konkret betyder, at Kommunen be-
holder 100% af den del af den samlede resultatbetalingsgrundlag som overstiger DKK 
5.588.175 (Tranche 3). 

7.6 Der er dermed et loft på den samlede resultatbetaling, som derfor maksimalt kan udgøre 
DKK 5.588.175.  

7.7 Ovenstående betalingsmodel kan ændres såfremt der i samarbejdsperioden sker lovgiv-
ningsmæssige ændringer, der medfører væsentlige ændringer i projektet, herunder fx Ser-
viceleverandørens ydelse, der bl.a. men ikke udelukkende kan påvirke muligheden for at 
levere den ønskede effekt. Parterne skal i så fald finde en rimelig model. 

8 Afregning og fakturering 

8.1 Der udarbejdes løbende i projektet en opgørelse af de kvartalsvise samlede resultatbeta-
linger i projektet jf. afsnit 3 og 4 for beskæftigelsesindsatsen. Ved afslutning af læringsind-
satsen udarbejdes der ligeledes en opgørelse af den samlede resultatbetaling for lærings-
indsatsen jf. afsnit 5 og 6. Opgørelserne skal fremsendes hurtigst muligt eller senest i over-
ensstemmelse med nedenstående tabel: 

Afregning Tidspunkt for afregning 

Afregning 1 28. februar 2023 

Afregning 2 31. maj 2023 

Afregning 3 31. august 2023 

Afregning 4 30. november 2023 

Afregning 5 28. februar 2024 

Afregning 6 31. maj 2024 

Afregning 7 31. august 2024 

Afregning 8 30. november 2024 

Afregning 9  28. februar 2025 

Afregning 10  31. maj 2025 

 
8.2 På baggrund af opgørelsen af den samlede resultatbetaling for en given periode udarbej-

der Serviceleverandøren en faktura til kommunen, der beskriver størrelsen af resultatbe-
talingen jf. principperne skitseret i indeværende dokument. 
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8.3 Kommunen har pligt til at betale fakturaen inden for en periode på 30 dage fra modtagelsen 
af fakturaen. 

9 Appendiks: Præsentation af principper for betalingsmekanismen 

9.1 Appendix: Præsentation af principper for betalingsmekanismen er udarbejdet med det for-
mål at vise hvordan resultatbetalingen beregnes i et konkret scenarie. 

9.2 Scenariet der beskrives i præsentationen, er ikke juridisk bindende og har alene til formål 
at vise hvordan mekanismen finder anvendelse i praksis. 

9.3 Såfremt der grundet fejl eller utydeligheder observeres uoverensstemmelser mellem præ-
sentationen og indeværende bilag, har ”Bilag 2 Betalingsmekanisme” til enhver tid forrang 
for præsentationen.


