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1. Resultatrevision 2013 

Sagsfremstilling
Resultatrevisionen er et redskab, der skal medvirke til, at styrke planlægningen og 
budgetteringen af kommunens beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen giver 
arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og administrationen mulighed for, at følge 
med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune. 
 
Sammenligningsgrundlaget er ”klyngen”. Det er en samling af kommuner, der har 
sammenlignelige rammevilkår. Det vil sige, at de har en række grundlæggende 
træk til fælles, der gør, at de også bør ligne hinanden i forhold til antal personer på 
offentlig forsørgelse og have nogenlunde overensstemmende offentlige udgifter pr. 
borger. I ”klynge” med Frederikshavn findes Bornholm, Guldborgsund, Haderslev, 
Kalundborg, Langeland, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse og 
Vordingborg kommuner. Resultatrevisionen viser, om Jobcentret sammenlignet 
med andre kommuner i klyngen har gennemført den nødvendige indsats og 
dermed opnået gode resultater.
 
I år udgår den måling, der hedder ”Scoreboard”. Scoreboard er en form for 
resultattavle, hvor der er muligt at sammenligne Frederikshavn Kommunes 
placering i forhold til klyngen både den samlede placering og placering på de 
enkelte ministermål – se de fire ministermål nedenfor.
 
Resultatrevisionen viser antallet af ledige ved udgangen af pågældende år og 
udviklingen i antallet af ledige det forløbne år. Oversigten er opdelt i de aktuelle 
ministermål, de 4 forskellige forsørgelsesgrupper og den konkrete 
beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren udmeldte for 2013 følgende fire 
beskæftigelsespolitiske mål på områder, hvor der på landsplan var behov for en 
styrket indsats for at løfte resultaterne: 

1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge 
uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse. 

2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af 
arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal 
forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af 
langtidsledige personer skal begrænses mest muligt. 

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 
Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om 
beskæftigelsesindsatsen. 

 Målene er retningsgivende for jobcentrene og dannede grundlag for 
Beskæftigelsesplanen 2013.
 
Kommunen skal godkende Resultatrevisionen 2013 senest den 30. juni 2014 og 
den skal offentliggøres senest den 1. juli 2014. Det Lokale Beskæftigelsesråd Råd 
og Beskæftigelsesregion Nordjylland skal inden offentliggørelsen afgive 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5212
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/LBR
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bemærkninger til revisionen. 
 
Resultatrevisionens væsentligste resultater
Ministermål 1. I 2013 har der været et fald i unge på offentlig forsørgelse. Faldet 
skyldes disse 3 faktorer:

 En tidlig og vedholdende indsats for at få unge i uddannelse (fx screening 
til forberedende voksen undervisning, individuelt vejledning og 
virksomhedsrettede redskaber, såsom virksomhedspraktik og job med 
løntilskud).

 Arbejdsmarkedsrettede indsatser (intensiv og individuel socialfaglig 
indsats, vejledning og opfølgning, virksomhedscentre mm.). Borgerne kan 
efterfølgende matches højere (jo højere match des tættere er man vurderet 
at være på arbejdsmarkedet). 

 En stigning i antallet af borgere, der er kommet i fleksjob (et fleksjob tager 
hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset, fleksjob skal 
bevilges af kommunen, der også giver et tilskud til medarbejderens løn).

Ministermål 2. Det er lykkedes at bremse for tilgangen til førtidspension. 
Udviklingen skyldes en effektiv indsats overfor fleksjobberettigede ledige og en 
tidlig indsats overfor kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere. Det har 
betydet, at disse borgere er kommet i beskæftigelse på det rummelige 
arbejdsmarked. Derudover tilbydes Jobcentret borgere, der er i risiko for at ende på 
førtidspension et ressourceforløb. Ressourceforløb er en individuel og 
helhedsorienteret indsats som skal hjælpe sårbare og udsatte borgere videre i livet 
og ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 
 
Ministermål 3. Der har samlet set været et fald i langtidsledigheden på 35 % i 
forhold til året før. Der har været et fald i antallet af dagpengemodtagere, men en 
stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Dette skyldes, at der i forbindelse 
med reduktionen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, er flere dagpengemodtagere, 
der har mistet deres dagpengeret og i stedet modtager kontanthjælp. 
Dagpengemodtagere, der er gået i gang med en uddannelse på 
uddannelsesydelse, figurerer som kontanthjælpsmodtagere.(Uddannelsesydelse: 
hvis man opbruger retten til dagpenge, har man mulighed for at modtage 
uddannelsesydelse via u (Uddannelsesydelse: hvis man opbruger retten til 
dagpenge, har man mulighed for at modtage uddannelsesydelse via 
uddannelsesordningen, uddannelsesydelse udgør 60 % af højeste dagpengesats 
for ikke-forsørgere og 80 % for forsørgere, ydelsen er uafhængig af formue og 
ægtefællens indkomst).

 
 Faldet i dagpengemodtagere skyldes også en succesfuld indsats indenfor 
jobrotationsprojekter. (En virksomhed efteruddanner medarbejdere og ansætter 
ledige som vikarer, vikarerne opkvalificeres, så de kan overtage de ansattes 
arbejdsområde i den periode, medarbejderne efteruddannes).
 
Ministermål 4. Der har samlet set været en positiv udvikling i samarbejdet med 
virksomhederne. Samarbejdet rummer bl.a. henvendelser til og fra virksomheder, 
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dialog om behovet for arbejdskraft, rekruttering mm.  Frederikshavn Kommune har i 
2013 desuden styrket samarbejdet med virksomhederne gennem oprettelse af 
virksomhedscentre (et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en offentlig 
eller privat arbejdsplads og jobcenteret, det handler om at få de ledige, der har de 
svageste forudsætninger for at få et job, tættere på arbejdsmarkedet, der er 
tilknyttet en mentor til virksomhedscenteret, som er ansat i virksomheden) 
jobrotationsprojekter samt iværksættelse af projekter, der kan skabe udvikling, 
vækst og øget beskæftigelse.
 
Ud over at gennemgå de fire ministermål, så kommenterer Resultatrevisionen på 
besparelsespotentialet. Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge 
Frederikshavn Kommune potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et 
år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 
16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau, som kommunens 
rammevilkår tilsiger. Her viser opgørelsen, at vi klarer os bedre, end vores 
forudsætninger lægger op til. Derfor er kommunens besparelsespotentiale beregnet 
til 0 kr.  
 
Resultatrevisionen for 2013 udpeger områder i beskæftigelsesindsatsen, hvor 
Frederikshavn Kommune har mulighed for forbedring og dermed et 
besparingspotentiale.
 Det drejer sig om: 

 Udvikling af arbejdsstyrken og undgå langtidsledighed, med fokus på at 
imødekomme virksomhedernes efterspørgsel og sikre de ledige 
kompetencer indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 

 Fortsat fokus på begrænsningen af tilgangen til offentlig forsørgelse, hvor 
den største gruppe er førtidspensionister og den næststørste gruppe 
kontanthjælpsmodtagere. 

 Mindsker antallet af unge ledige med fortsat fokus på uddannelse.
 Fastholde fokus på rettidighed, hvor Frederikshavn Kommune vil have 

fokus på at levere rettidige samtaler og aktiveringstilbud til ledige borgere.

Strategierne for forbedring vil bliver fremlagt i beskæftigelsesplanen for 2015. En 
vigtig forudsætning for, at kunne løfte de beskæftigelsesmæssige udfordringer samt 
skabe resultater er, at samarbejde på tværs. Samarbejdet skal iværksættes og 
udvikles mellem både de beskæftigelses-, uddannelses-, social- og 
erhvervspolitiske områder.  
 
Kommentarer fra Beskæftigelsesregion Nordjylland
Beskæftigelsesregion Nordjylland (BRN) kvitterer for en god og grundig analyse af 
resultaterne i 2013 med følgende kommentarer: 

 For at belyse ungemålet undersøges det, hvordan udviklingen har været for 
antal unge på offentlig forsørgelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse 
er faldet med 1,9 % fra 2012 til 2013. Også fremadrettet har Frederikshavn 
særligt fokus på indsatsen for unge. 

 Med hensyn til målet om at nedbringe tilgangen til førtidspension 
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konstateres det, at der har været et fald i tilgangen på 44 %, lidt mindre end 
målet i beskæftigelsesplanen, som var et fald på 59 %. Det bemærkes, at 
opbremsningen i tilgangen er slået markant igennem, når man ser på 
udviklingen fra januar 2013 til januar 2014, hvor faldet i talgangen var 78,5 
%. Det konstateres også, at der fremadrettet er fokus på at styrke arbejdet 
med at etablere ressourceforløb med henblik på at forebygge overgang til 
førtidspension, samt at styrke arbejdet i rehabiliteringsteamet. 

 Målet om at begrænse langtidsledigheden er opfyldt. Jobcentret bemærker 
i denne forbindelse, at man arbejder målrettet med jobrotation for, at 
forebygge langtidsledighed. 

 I forhold til forsørgelsesgrupperne er det blandt andet bemærket, at 
jobcenteret samlet set har haft et fald på 4 % i antal fuldtidspersoner på 
offentlige forsørgelse.

 Endelig kvitterer de for opfølgningen på Jobcenter Frederikshavns egne 
mål for virksomhedsindsatsen herunder resultaterne af indsatsen med 
”Ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter” for 2013.

 
Samlet set vurderer BRN, at Resultatrevision 2013 danner et godt udgangspunkt 
for drøftelserne af Beskæftigelsesplan 2015. 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at resultatrevisionen drøftes og godkendes med 
henblik på efterfølgende videreførelse til godkendelse i Byrådet.
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2014
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger:
 

 I forhold til ministermål 1 (flere unge skal have en uddannelse) skal der i 
Beskæftigelsesplanen for 015 være større fokus på effekten af tilbuddene i 
forhold til, om de unge starter på uddannelse. Særligt effekten af FVU og 
OBU til unge, skal beskrives og målsættes.

 I forhold til ministermål 4 (samarbejdet med virksomhederne) skal 
kommunen i Beskæftigelsesplanen for 2015 have større fokus på 
samarbejdet med virksomhederne i forhold til opkvalificering og 
efteruddannelse. 

 

Bilag
Resultatrevision 2013 - tilbagemelding-frederikshavn-2013.pdf (dok.nr.82271/14)
Resultatrevision 2013 (dok.nr.55801/14)
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2. Resultatrevision 2013 Læsø

Sagsfremstilling
Resultatrevisionen er et redskab, der skal medvirke til, at styrke planlægningen og 
budgetteringen af kommunens beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen giver 
arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og administrationen mulighed for, at følge 
med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn Kommune.
 
Sammenligningsgrundlaget er ”klyngen”. Det er for Læsøs vedkommende kun 
Samsø, der har sammenlignelige rammevilkår og dermed er klyngen. Det betyder, 
at Læsø har en række grundlæggende træk til fælles med Samsø, der gør, at de 
bør ligne hinanden i forhold til antal personer på offentlige forsørgelse og offentlige 
udgifter pr. borger.  
 
I år udgår den måling, der hedder ”Scoreboard”. Scoreboard er en form for 
resultattavle, hvor der er muligt at sammenligne Frederikshavn Kommunes 
placering i forhold til klyngen både den samlede placering og placering på de 
enkelte ministermål – se de fire ministermål nedenfor. På ministermål 1 har 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bed kommunerne om ikke, at foretage 
en opfølgning på målet i Resultatrevisionen for 2013, da der har været problemer 
med at validere data. 
 
Beskæftigelsesministeren udmeldte for 2013 følgende fire beskæftigelsespolitiske 
mål på områder, hvor der på landsplan var behov for en styrket indsats for at løfte 
resultaterne: 

1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge 
uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse. 

2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af 
arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal 
forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af 
langtidsledige personer skal begrænses mest muligt. 

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 
Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om 
beskæftigelsesindsatsen. 

Målene er retningsgivende for jobcentrene og dannede grundlag for 
Beskæftigelsesplanen 2013.
 
Kommunen skal godkende Resultatrevisionen 2013 senest den 30. juni 2014 og 
den skal offentliggøres senest den 1. juli 2014. Det Lokale Beskæftigelsesråd Råd 
og Beskæftigelsesregion Nordjylland skal inden offentliggørelsen afgive 
bemærkninger til revisionen. 
 
Resultatrevisionens væsentligste resultater
I forhold til ministermålene, så er resultaterne følgende:  

 Åben sag

 Sagsnr: 14/5212
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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 Læsø jobcenter har styrket det uddannelsesmæssige sigte overfor unge 
under 30 år, ved at indgå samarbejde med Ungeenheden i Frederikshavn 
Kommune. 

 Det er lykkes Læsø jobcenter, at reducere i tilgangen til førtidspension og 
tendensen forventes, at fortsætte i 2014. 

 Læsø jobcenter har ikke formået at begrænse antallet af langtidsledige til 
det forventede niveau. Dog fortsætter indsatsen i 2014 således, at målet 
bliver opfyldt.

 Læsø jobcenter har ikke målt på de virksomhedsrettede mål. De oplever, at 
kontakten til virksomhederne er positiv og de vil fremadrettet være 
opmærksomme på, at allokere medarbejderressourcer til 
virksomhedskonsulent opgaver. 

Samlet set er der for Læsø sket et fald af modtagere på offentlig forsørgelse på 11 
%, når december 2012 sammenholdes med december 2013. 
Besparelsespotentialet for Læsø kommune viser et positivt besparelsespotentiale. 
Det betyder, at Læsø Kommune klarer sig ringere end deres forudsætninger 
lægger op til. Ser man på besparelsespotentiale for de enkelte forsørgelsesydelser, 
så har Læsø Kommune klaret sig bedre end rammebetingelserne forudsagde på 
forsørgelsesydelserne; kontanthjælp, sygedagpenge og permanente ydelser. Det 
er derfor i forsørgelsesydelsen dagpenge, at en ændret tilgang kan have positiv 
indflydelse på besparelsespotentialet. Læsø jobcenter fremhæver i 
resultatrevisionen, at et øget fokus bør rettes på langtidsledige jobklare 
kontanthjælpsmodtagere og på a-dagpengemodtagere generelt.    
 
Kommentarer fra Beskæftigelsesregion Nordjylland
Beskæftigelsesregion Nordjylland (BRN) kvitterer for en god og grundig analyse af 
resultaterne i 2013 med følgende kommentarer: 

 Med hensyn til målet om, at nedbringe tilgangen til førtidspension 
konstateres det, at målet om at reducere tilgangen til 4 personer i 
december 2013, er nået med en kort forsinkelse. I januar 2014 var 
tilgangen nede på 3 personer. 

 Målet om at begrænse langtidsledigheden ikke er opfyldt, og jobcenteret vil 
derfor fremadrettet sætte fokus på de jobklare kontanthjælpsmodtagere. 

 I forhold til forsørgelsesgrupperne er der blandt andet bemærket, at 
jobcenteret samlet set har haft et fald på 11 % i antal fuldtidspersoner på 
offentlig forsørgelse, og at dette fald er kommet såvel de jobklare, de 
indsatsklare som de midlertidig passive til gode.

Samlet set vurderer BRN, at Resultatrevision 2013 danner et godt udgangspunkt 
for drøftelserne af Beskæftigelsesplan 2015.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at resultatrevisionen drøftes og godkendes med 
henblik på efterfølgende videreførelse til godkendelse i Byrådet. 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014
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Indstillingen tiltrædes.
 

Bilag
SV: Resultatrevision Læsø 2013 - tilbagemelding-læsø-2013.pdf (dok.nr.86906/14)
Resultatrevision 2013 - Læsø (dok.nr.86858/14)
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3. Status på nytteindsats

Sagsfremstilling
Nytteindsats blev som led i kontanthjælpsreformen implementeret i kommunerne 
med virkning fra 1. januar 2014. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for 
Frederikshavn og Læsø kommuner gav i forbindelse med organiseringen af 
nytteindsats i Frederikshavn dispensation fra rimelighedskravet i Projektafdelingen. 
Det betyder, at der kan oprettes 90 holdpladser i Projektafdelingen fordelt på 
forskellige projekter. Det blev aftalt, at alle nye projekter vedrørende nytteindsats 
drøftes og godkendes i følgegruppen, inden de behandles i LBR og 
Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende igangsættes.  
Ses der på hvor mange personer, som har deltaget i aktivering med nytteindsats, 
har der til og med marts måned i 2014, været 74 personer i aktivitet. Antallet var 
højest i marts med 54 deltager. Heraf var 45 % modtagere af 
arbejdsmarkedsydelses, 22 % var unge modtagere af uddannelseshjælps, 32 % 
var jobparate modtagere af kontanthjælp og de sidste ca. 1 % var personer, som 
havde sygemeldt sig mens de var i nytteindsats. Stort set alle deltagerne var 
personer over 25 år. Ses der på kønsfordelingen i marts måned var 70 % mænd og 
de resterende 30 % kvinder. 
I alt er der oprettet 4 projekter med en samlet kapacitet på 37 pladser. Nedenfor er 
projekterne præsenteret, og der er angivet, hvor mange personer der deltager i 
forløbene pr. 1. april 2014. Opgørelsen er dermed et øjebliksbillede af indsatsen:

1. Knivholt Hovedgård. Arbejdsopgaverne består primært i en udvidelse af 
renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt 
medhjælp ved hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 14 
personer deltager i et forløb.

2. Stadsarkivet. Arbejdsopgaverne omhandler digitalisering af 
forhandlingsprotokoller og skolefotografier samt arbejde med Access 
kunstdatabase.  I alt er der 6 pladser, og alle pladser er besat. 

3. Ejendomscentret. Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og 
tømning af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af 
database med katalog over brugte kontormøbler der kan genbruges. I alt er 
der 10 pladser, og alle pladser er besat. Der er 1 person på venteliste. 

4. Projektafdelingen. Renovering af bycykler.  Arbejdsopgaverne består i 
servicering og vedligeholdelse af bycykler. I alt er der 6 pladser, og 4 
personer deltager i forløb. 

Som det fremgår af ovenstående, deltager 34 personer på opgørelsestidspunktet i 
nytteindsats. Det betyder, at kapaciteten stort set anvendes fuldt ud, og at der er 
begyndende ventelister med risiko for, at den enkelte borger ikke modtager et 
aktiveringstilbud rettidigt.  
Med henblik på at undgå venteliste problematikken har Center for Arbejdsmarked 
taget initiativ til at undersøge mulighed for at oprette nye projekter. Indtil videre er 
der indgået aftale om følgende projekter:

1. Bangsbo botaniske have. Arbejdsopgaverne består i etablering af nye 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/20544
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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arealer, vedligeholdelse af stier samt beskæring af buske osv. Deltagerne 
vil dermed få mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne 
inden for anlægsbranchen. I alt er der indgået aftale om at oprette 4 
pladser.

2. Hjælpemiddelsdepotet (Projektafdelingen). Arbejdsopgaverne består i at 
vedligeholde hjælpemidler og registrerer udlån. Deltagerne vil få indblik i 
administrationspraksis inden for det kommunale område og lære at 
vedligeholde forskellige typer af hjælpemidler. I alt er der indgået aftale om 
at oprette 2 pladser. 

3. Projektafdelingens værksteder i Skagen. Aftalen tilgodeser borgere, der er 
bosiddende i og omkring Skagen. Det betyder, at målgruppen får en 
væsentlig kortere transporttid og kan udføre nytteindsats i lokalområdet.  
Arbejdsopgaverne er centreret i træværkstedet og i kreativt værksted. 
Derudover er der vedligeholdelse af udenoms arealer, rengøringsopgaver 
osv. Arbejdsopgaverne er tilrettelagt på en sådan måde, at de kan 
henvende sig til en bred vifte af borgere med forskellige kompetencer. I alt 
er der indgået aftale om at oprette 10 pladser. 

Alle projekter er drøftet og underskrevet af Projektafdelingen (CAM), virksomheden 
og tillidsrepræsentant. Det er CAM’s vurdering, at der i ovenstående projekter ikke 
udføres arbejdsopgaver, som kommunen ellers ville have udført. Det betyder, at 
projekterne ikke er konkurrenceforvridende og ikke vil medføre fortrængning af 
ordinær arbejdskraft. 
Aftalerne indeholder oprettese af 16 nye holdpladser, hvilket udvider det samlede 
antal pladser til nytteindsats til 53.  
 
Beslutningen på møde i følgegruppen for nytteindsats den 3. april 2014
Følgegruppen for nytteindsats godkendte de tre projektforslag. Projekterne 
vedrørende hjælpemiddelsdepotet og værkstedsafdelingen i Skagen, kan dog først 
igangsættes efter godkendelse af tillidsrepræsentanter for de gældende 
overenskomstområder. 
 
Følgegruppen indstiller, at LBR for Frederikshavn og Læsø kommuner på mødet 
den 14. maj drøfter udfordringen omkring modtagere af arbejdsmarkedsydelse i 
nytteindsats og tager stilling til den fremadrettede strategi for nytteindsats. 
 
Bemærkninger til beslutningen

1.    Det er en udfordring, at antallet af modtagere af 
arbejdsmarkedsydelse i nytteindsats i marts måned udgør ca. 45 % 
af det samlede deltagerantal. I forhold til den strategi for 
nytteindsats som LBR og Arbejdsmarkedsudvalget i fællesskab har 
vedtaget, fremgår det, at nytteindsats begrænses overfor 
modtagere af arbejdsmarkedsydelse og at det skal være sidste 
alternativ. Det er følgegruppens vurdering, at CAM bør tilpasse sin 
praksis til strategien for nytteindsats. LBR drøfter på 
næstkommende møde status for indsatsen med henblik på at 
vurdere det fremadrettede samarbejde om nytteindsatsen. 
Følgegruppen anbefaler, at CAM fremadrettet implementerer 
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indsatsen i henhold til strategien for nytteindsats.  
2.    Nytteindsats er ikke et arbejdsmarkedspolitisk redskab, men en 

indsats til f.eks. de unge, som venter på at påbegynde et 
uddannelsesforløb. Det betyder, at indholdet af projekterne til 
nytteindsats ikke er målrettet personer på arbejdsmarkedsydelse, 
og at deltagerne dermed kan profitere bedre af andre redskaber. 

3.    Jobcentret tager kontakt til a-kasserne med henblik på at finde en 
alternativ metode til at udsøge personer, som er i målgruppen for 
at påbegynde et forløb på arbejdsmarkedsydelse. Metoden skal 
gøre det muligt at igangsætte andre virksomhedsrettet aktiviteter 
end nytteindsats indenfor ”ret og pligt” til første aktiveringstilbud. 
Nytteindsats skal være sidste alternativ, mens jobrotation, 
virksomhedspraktik og løntilskud skal opprioriteres og indgå som 
redskaber i en strategi for den enkeltes vej tilbage i beskæftigelse. 

4.    Der er blevet ansat en person i en ordinær stilling som projektleder 
på projektet i Stadsarkivet. I projektet på Knivholt Hovedgård er der 
ligeledes blevet ansat en person i en ordinær stilling. I de 2 andre 
projekter har Projektafdelingen selv afsat ressourcer til at varetage 
projektledelsen. 

5.    I forhold til projektet omkring værkstedsarbejde i Skagen er der 
ikke indgået aftale med en tillidsrepræsentant inden for det 
overenskomstområde som arbejdsopgaverne omhandler. Før 
projektet igangsættes, skal aftalen revideres og underskrives af 
tillidsrepræsentanten for området. 

6.    I forhold til projektet omkring hjælpemiddelsdepotet i 
Projektafdelingen er der ikke indgået aftale med en 
tillidsrepræsentant inden for det overenskomstområde som 
arbejdsopgaverne omhandler. Før projektet igangsættes, skal 
aftalen revideres og underskrives af tillidsrepræsentanten for 
området. Projektet bør ændre navn, da det kan forveksles med 
kommunens hjælpemiddelsdepot hos Beredskabet. Det skal 
fremgå, at der alene er tale om hjælpemidler til personer, der får 
bevilliget personlig assistance i Jobcentret. 

7.   Fremadrettet skal de faglige organisationer inddrages tidligt i 
forbindelse med drøftelse af nye projekter. Dermed kan det hurtigt 
udpeges, hvilke tillidsrepræsentanter der skal inddrages i den 
videre proces.  

 
 
Bemærkninger fra Center for arbejdsmarked
Efter mødet i følgegruppen for nytteindsats har CAM taget initiativ til at kvalificere 
indsatsen yderligere. Siden den 3. april har kun 4 modtagere af 
arbejdsmarkedsydelse påbegyndt et forløb med nytteindsats. Derudover skal CAM 
bemærke, at projekterne vedrørende værkstedsarbejde i Skagen og 
hjælpemiddelsdepotet i Projektafdelingen, er blevet revideret. Det betyder, at 
projekterne er blevet underskrevet af tillidsrepræsentanter fra de gældende 
overenskomstområder. 
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at projekterne godkendes.  
 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2014
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014
Indstillingen tiltrådt.
 

Bilag
Aftale om oprettelse af nytteindsats. Bangsbo have.pdf (dok.nr.62195/14)
Aftale om oprettelse af nytteindsats. Projektafdelingen i Skagen.pdf (dok.nr.61949/14)
Aftale om oprettelse af nytteindsats. Hjælpemiddelsdepotet..pdf (dok.nr.61948/14)
Status på nytteindsats til politisk behandling. opdateret til og med marts 2014.pdf (dok.nr.62408/14)
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4. Evaluering af Futura

Sagsfremstilling
Futura er et samarbejde mellem KL og fire kommuner. Futura vil udvikle nye 
metoder til, at lave en opsøgende indsats og finde ud af, hvad der virker i arbejdet 
med at få flere ægtefælleforsørgede i job. Futura er en del af 4 partsaftalen, som 
regering har indgået med DA, LO og KL om, at styrke den beskæftigelsesrettede 
integration. Projektet løber indtil udgangen af 2013 og er støttet af 
Beskæftigelsesministeriet. Projektet er organiseret lokalt i Jobcenter Frederikshavn, 
Integrationstemaet. Projektet er afsluttet pr. 31. marts 2014.
 
Mål og målgruppe
Målet med projektet er, at yde en særlig indsats for, at fremme målgruppens 
deltagelse i arbejdslivet, skabe jobåbninger samt styrke deltagernes generelle 
tilknytning til det danske samfund.
 
Målgruppen er:  

 Ægtefælleforsørgede udlænding, der er omfattet af LBA § 2.10. Gruppen 
består fortrinsvis af kvinder, der tidligere har fået tilbudt et 3 årigt 
integrationsforløb, men ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet.

 Ægtefælleforsørgede udlændinge, der er omfattet af Integrationslovens § 
2.3. Gruppen består i Frederikshavn Kommune primært af kvinder, cirka 
halvdelen med lavt uddannelsesniveau (3-7 år i hjemlandet), med 
manglende kompetencer i forhold til at indgå på arbejdsmarkedet.   

Projektets aktiviteter
Projektet er bygget op omkring 10 aktiviteter med udgangspunkt i hovedtema 
beskæftigelse.
Aktiviteterne blev afholdt som jobseminarer med oplægsholdere, besøg fra 
arbejdsgivere, gruppearbejde m.m. 
 
Planlagte aktiviteter:
 

·         Besøg af og vejledning fra virksomhedskonsulent
·         Sparring mellem netværksdeltagerne
·         Oplæg om beskæftigelsesmuligheder i Nordjylland
·         Besøg af arbejdsgiver
·         Besøg på virksomheder
·         Besøg fra rollemodeller
·         Oplæg fra fagskoler med info om faglig opkvalificering
·         Vejledning/sparring fra Jobcentermedarbejdere 

(integrationsteamet)
·         Inddragelse af ægtefæller på tværs i netværket
·         Konkret jobsøgning

 

 Åben sag

 Sagsnr: 11/9382
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/LBR
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Succes kriterier:
Projektet havde følgende 3 succeskriterier: 
 
Succeskriterium 1: Idet Frederikshavn er forholdsvis mindre end de øvrige 
deltagende kommuner i projektet, nedsættes målene for projektet. Således er 
målene for Frederikshavn Kommune, at der efter den 2-årige projektperiode er 
mindst 40 personer, der har modtaget tilbud om deltagelse i projektet. 

 Målet er indfriet, pr. 31 marts 2014 har 47 kvinder i alt fået tilbud /invitation 
til, at deltage i Futura.  

Succeskriterium 2: Mindst 8 i ordinært arbejde, og yderligere mindst 16 er eller har 
været i beskæftigelsesrettet tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats eller 
Integrationsloven. 

 Målet, at mindst 8 er i ordinært arbejde, er indfriet. Der er 12 der har fået 
ordinært arbejde.

 Målet, at mindst 16 er eller har været i beskæftigelsesrettede tilbud, blev 
stort set indfriet, da 15 har deltaget i forskellige tilbud. Herudover har 4 
påbegyndt en uddannelse. 

Succeskriterium 3: Der forstilles umiddelbart oprettelse af en netværksgruppe i 
Frederikshavn, men det kan være nødvendigt at etablere andre netværksgrupper, 
hvis målgruppen i et geografisk område er stort nok til det. Der kan desuden være 
behov for at oprette flere netværksgrupper for at undgå at kompetencespændet 
mellem deltagerne bliver for stort. Desuden forsøges oprettet nyt netværk 
bestående af ægtefæller til målgruppen.

 I og med, at fremmødet ret hurtigt faldt, så er målene i samarbejdsaftalen i 
forhold til form og indhold på netværksmøderne ikke opfyldt. Dette skyldes 
først og fremmest, at hovedparten af deltagerne forholdsvist hurtigt kom i 
aktivitet og/eller job. Dette havde den sideeffekt, at deres deltagelse i 
netværksmøderne blev meget sporadisk. Således blev en del af de på 
forhånd planlagte aktiviteter, såsom ægtefælle netværk, vanskelige at 
gennemføre. 

Projektets samlede resultater
47 personer har fået tilbud om deltagelse i Projekt Futura. Nogle af disse har fået 
tilbud flere gange. 29 personer valgte, at deltage i projektet. Ud af de 29 var der 5, 
der faldt fra på grund af sproglige og personlige udfordringer. 24 personer har 
gennemført forløbet.
 
Følgende er opnået: 
 
Ordinært arbejde 12
Uddannelse 4
Løntilskud 3
Virksomhedspraktik 7
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Kursus i arbejdsmarked og samfundsforståelse 6
Barsel 1
Overgå til kontanthjælp 1
Flytter fra kommunen 1
Eksternt tilbud/ordblindekursus 1
Sprogskole 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2014
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014
Indstillingen tiltrådt.
 

Bilag
Evaluering Futura (dok.nr.81947/14)
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5. Orientering om reform af beskæftigelsessystemet for 
forsikrede ledige

Sagsfremstilling
Regeringen har fremlagt et forslag til reform af beskæftigelsessystemet for 
forsikrede ledige ”Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum”. Det 
forventes, at regeringen i løbet af de kommende måneder vil indgå forlig om 
reformen med et eller flere af partierne i Folketinget.
Udgangspunkt for reformforslaget er, ifølge regeringen, at den nuværende indsats 
er tilrettelagt efter den tidligere fireårige dagpengeperiode, og derfor ikke er 
tidssvarende i forhold til den nuværende toårige dagpengeperiode. Nedenfor 
fremhæves en række af de konkrete ændringsforslag til indsatsen, som forslaget 
indeholder.
 
Fremrykket indsats og samarbejde med a-kasserne
En række undersøgelser viser, at en tæt dialog og hyppige samtaler i starten af 
ledighedsperioden har positive effekter og får arbejdsløse hurtigere i arbejde. 
Derfor skal indsatsen det første halve år være baseret på en særlig intensiv kontakt 
med beskæftigelsessystemet. Derudover fremrykkes ret og pligt til aktivering for de 
30-59 årige fra de nuværende ni måneder til seks måneder. Som udgangspunkt 
forslår regeringen, at kontaktforløbet i de første seks måneder varetages af a-
kasserne, hvorefter der sker en overlevering til kommunerne. Det skal dog 
bemærkes, at for personer der er i risiko for langtidsledighed, og for personer der 
har behov for særlig hjælp, tilbydes et kontaktforløb i samarbejde med jobcentret, 
hvis jobcentret finder det nødvendigt.  
 
Aktivering
Det nuværende lovkrav om gentagne aktiveringstilbud falder bort. Det betyder, at 
jobcentret ikke fremover vil være forpligtet til at igangsætte en ny aktivitet hver 6. 
måned, men kan igangsætte aktiviteter efter behov. Regeringen fremhæver dog, at 
jobcentrene skal have særlig fokus på virksomhedsvendte aktiviteter i form af 
virksomhedspraktik og løntilskud, når de igangsætter aktiviteter. Konkret forslår 
regeringen, at lovgrundlaget om offentligt løntilskud harmoniseres med reglerne for 
privat løntilskud. Det betyder, at de kommunale kvoter for offentligt løntilskud 
afskaffes, og at offentlige arbejdsgivere i stigende grad selv skal dække udgiften. 
Derudover skærpes lovgrundlaget for jobrotation, så kommunerne i højere grad 
selv skal dække en del af udgiften til jobrotation. 
 
Refusion
Den statslige refusion består i dag af et kompliceret regelsæt, hvor 
refusionsprocenten på offentlige ydelser varierer efter den ydelse og den aktivitet, 
som den arbejdsløse deltager i. Et eksempel på det nye forslag er, at kommunerne 
ikke længere skal have refusion for udgifter til aktiveringskurser som vejledning og 
opkvalificeringsforløb. Til gengæld fastholdes refusionen for udgifter til ordinær 
uddannelse. Det skal bemærkes, at kommunerne i dag kan hjemtager 30 % af 
udgiften til et vejlednings- og afklaringstilbud og 50 % på ordinær uddannelse.

 Åben sag

 Sagsnr: 14/7695
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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Ud over at kommunerne kan hjemtage refusion på udgiften til aktiveringstilbud, kan 
kommunerne også hjemtage refusion på ydelserne. Med reformforslaget lægges 
der op til en reform, der berører finansiering af en lang række offentlige ydelser, 
som udbetales af kommunerne. Udgangspunktet er, at refusionen skal være ens for 
alle ydelser og afhængig af varigheden på ydelsen. Det betyder, at refusionen er 
højest i starten af ledighedsforløbet og reduceres, jo længere tid en person er 
arbejdsløs. 
 
Bruger inddragelse
I forbindelse med kontanthjælpsreformen blev det aftalt, at 
kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at booke samtaler. Initiativet 
gælder også for reformforslaget, hvor forsikrede ledige skal have mulighed for at 
booke samtaler hos jobcentret og hos a-kassen. Dermed er der lagt vægt på 
medindflydelse og valgfrihed. Det skal dog bemærkes, at valgfriheden ledsages af 
en skærpet praksis omkring ret og pligt. Som noget nyt skal målgruppen registrere 
og samle deres ansøgninger i en digital Joblog på Jobnet.dk. Jobloggene skal 
f.eks. anvendes af a-kasserne til at styrke rådighedsvurderingerne. Jobcentret kan 
dog også anvende jobloggene til at igangsætte et rådighedsafprøvende tilbud, hvis 
det vurderes, at den arbejdsløse ikke medvirker aktivt i indsatsen. Som noget nyt 
kan det rådighedsafprøvende tilbud være nytteindsats.  
 
Nye muligheder for uddannelsesløft
Ressourcerne til uddannelsesaktivering skal omprioriteres, så de i stigende grad 
prioriteres til arbejdsløse med færrest kompetencer og til målrettede 
uddannelsesforløb. Ret og pligt tilbuddet skal som udgangspunkt dog stadig være 
virksomhedsrettet. Konkret forslår regeringen:
 

1.   At den nuværende ordning omkring seks ugers selvvalgt uddannelse 
ophører og i stedet erstattes med en ret til seks ugers jobrettet uddannelse 
til ufaglærte og til personer med en faglig uddannelse. Der er således tale 
om uddannelsesaktivering på en ydelse svarende til dagpengesatsen.

2.   Arbejdsløse over 30 år, der enten er ufaglærte eller har en forældet 
uddannelse, får mulighed for et uddannelsesløft på 80 % af 
dagpengesatsen. Det er jobcentret som i dialog med den enkelte bevilger 
tilbuddet, som højest må have en varighed på to år. 

3.   Voksenlærlingeordningen styrkes. Tilskuddet, som virksomheder kan 
modtage, bliver hævet for arbejdsløse fra 30 til 40 kr. i timen. Ufaglærte 
ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter 
to måneders ledighed. Tilskuddet betinges af 12 måneders forudgående 
ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

4.   Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser. Arbejdsløse med 
grundskole som højeste uddannelse kan få tilbudt et læse-, skrive- og 
regnekursus, hvis de har behov for det. Alle unge under 25 år, der ikke har 
afsluttet en ungdomsuddannelse, skal altid testes for, om de har svært ved 
at skrive, læse og regne. 

5.   Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer. Ufaglærte arbejdsløse, der er 
fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering, hvor de får vurderet 
deres uformelle kvalifikationer og får papir på, hvad de kan.
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Større fokus på virksomheder
For at styrke og systematisere den opsøgende kontakt skal jobcentrene opprioritere 
samarbejdet med virksomheder og sikre service og hjælp til rekruttering, 
uddannelse og opkvalificering og til at fastholde fx sygemeldte medarbejdere på 
arbejdsmarkedet. Hjælpen skal også gå på tværs af kommunegrænser, så 
virksomhederne oplever jobcentret som en koordineret serviceleverandør. 
Jobcentrene skal yde service til virksomheder inden for tre spor:

1. Rekrutteringsservice
2. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere
3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere på arbejdsmarkedet.

For at sikre, at jobkonsulenterne i jobcentrene og a-kasserne kan varetage de nye 
opgaver, der følger med beskæftigelsesreformen, skal der igangsættes målrettede 
tiltag, der kan styrke jobkonsulenternes arbejde. Kommunerne og a-kasserne skal 
medfinansiere kompetenceudviklingen, men der afsættes 150 mio. kr. frem til 
2020.  
 
Ny organisering
Der skal oprettes otte nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, der dækker hvert sit 
arbejdskraftopland, og som får til opgave at varetage opgaverne med at koordinere 
samarbejdet på tværs af kommunerne. De nye Regionale Arbejdsmarkedsråd skal 
erstatte de nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale 
beskæftigelsesråd. Det medfører, at Beskæftigelsesregionerne nedlægges og den 
statslige styring samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. De nye 
Regionale Arbejdsmarkedsråd skal sekretariatsbetjenes af decentrale 
arbejdsmarkedskontorer. Med nedlæggelsen af Beskæftigelsesregionerne ønsker 
regeringen samtidig at ophæve proces form og proces krav til 
Beskæftigelsesplanen og Resultatrevisionen. Disse skal i stigende grad tilpasses 
lokale udfordringer.    
 
Konsekvenser ved reformforslaget for Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune har i perioden 2009 til 2013 haft en partnerskabsaftale 
med LO a-kasserne. Aftalen indebar, at LO a-kasserne varetog indsatsen for deres 
ledige medlemmer de første seks måneder. Aftalen har medført, at der eksistere 
velfungerende snitfalder til a-kasserne med kontinuerlig mødeaktiveret og 
udveksling af erfaringer. Det er vurderingen, at Frederikshavn Kommune dermed 
har et godt udgangspunkt, hvis forslaget om at a-kasserne skal varetage indsatsen 
de første seks måned, vedtages i Folketinget. Det skal dog bemærkes, at selv om 
statsrefusionen på rettidighed ophæves i forbindelse med reformen, så har borgere 
stadig et retskrav på at blive aktiveret til tiden. Af reformforslaget fremgår det, at 
dagpengemodtagere over 30 år har ret og pligt til aktivering efter seks måneder. 
Det betyder, at kommunen reelt på dagen ved overlevering fra a-kasse til jobcentret 
er forpligtet til at igangsætte et aktiveringstilbud. Vedtages forslaget, er det vigtigt, 
at der afsættes ressourcer, så overlevering fra a-kasse og til jobcentret sker 
gnidningsfrit. Det er vigtigt, at jobcentret får den fornødne tid til at lære borgeren at 
kende og igangsætte et kvalificeret aktiveringstilbud til tiden.   
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Finansieringsreformen som baseres på en aftrapning af statens tilskud jo længere 
en person er på offentlig forsørgelse, kan få negative konsekvenser for kommunen. 
Statsrefusionerne vil fremadrettet belønne rige kommuner med få ledige og få 
sociale problemer – og straffe storbykommunerne og kommunerne i udkants 
Danmark. 
I forhold til forslaget om at udfase refusionen på vejledning og opkvalificering, skal 
Center for Arbejdsmarked (CAM) bemærke, at den nuværende strategi for 
aktivering af dagpengemodtagere, netop tager udgangspunkt i de 
virksomhedsvendte aktiveringstilbud. Det betyder at Frederikshavn Kommuner er 
på forkant med forslaget. Det skal dog bemærkes, at CAM i et begrænset omfang 
anvender vejledning og opkvalificeringsforløb. Hovedparten af disse aktiviteter 
købes på uddannelsesinstitutionerne og af andre eksterne leverandører. Det er 
f.eks. ”IT-værksteder” for ufaglærte og individueller coach forløb. På trods af at 
refusionen falder bort, vil CAM fastholde det nuværende aktivitetsniveau. Det skal 
ses ud fra den betragtning, at deltagerne er tilfredse med forløbene, og at f.eks. ”IT-
værksteder” giver ufaglærte kompetencer til at løse arbejdsopgaver indenfor 
brancher med stigende efterspørgsel på IT færdigheder. 
Frederikshavn Kommuner er i medierne blevet fremhævet som en af de kommuner, 
der har haft størst succes med jobrotation. De seneste år har CAM målrettet 
indsatsen, og det er lykkes at få ansat mange ledige som rotationsvikarer, mens 
den ordinære arbejdskraft er blevet opkvalificeret. Både ledige, ansatte, 
virksomheder og arbejdsmarkedsparter har utrykt stor tilfredshed med indsatsen. 
Regeringens forslag om at kommunerne skal medfinancierer jobrotationsydelsen, 
vil få betydning for, at det fremadrettet bliver en udfordring at bevare det 
nuværende høje aktivitetsniveau. 

Økonomiske konsekvenser
Regeringen ønsker med reformen at omprioriterer økonomien på 
beskæftigelsesområdet. Omprioriteringen sker først og fremmest gennem 
besparelser på den nuværende aktiveringsindsats, herunder afskaffelse af 
gentagen aktivering og afskaffelse af refusion til vejledning og opkvalificering. 
Dermed spares ca. 370 mio. kr. frem mod 2020. Hertil kommer effektiviseringer i 
beskæftigelsessystemet og på puljeområdet samt afbureaukratisering i 
kommunerne på ca. 230 mio. kr. Midlerne anvendes i stedet til ordinær og 
kompetencegivende uddannelse af ledige i form af nye uddannelsespuljer og 
uddannelsesrettigheder, der tilsammen medfører merudgifter
på op mod ½ mia. kr. frem til 2020.
Med reformen ønsker regeringen at gøre det mere attraktiv for den arbejdsløse at 
deltage i ordinære uddannelsesforløb og for kommunerne at investerer i ordinære 
uddannelsesforløb. Den stigende aktivitet på uddannelsesområdet skal, som det 
fremgår ovenfor, finansieres af en omprioritering, der frigiver ca. ½ mia. kr. til 
indsatsen frem mod 2020. Uddannelsesforløb udgør i dag en vigtig indsats i 
jobcentrets aktiveringsstrategi især indenfor områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder. Det skal dog bemærkes, at uddannelsesforløb er 
forholdsvis omkostningstunge. Specialiserede svejsekurser koster ca. 27.000. kr. 
for et forløb, offshore kurser mellem 17.000 kr. og 52.000 kr. mens et grundforløb 
på en uddannelsesinstitution udgør ca. 50.000. kr.
I 2013 investerede CAM 4,7 mio.kr. i uddannelsesforløb til forsikrede ledige. 
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Anvendes den normale fordelingsnøgle (DUT-princippet) udgør Frederikshavn 
Kommunes andel af de ½ mia. kr. ca. 5 mio. kr. Scenariet medfører, at CAM i 
perioden 2015 til 2020 kan øge aktiviteten med ca. 1 mio. kr. om året svarende til 
en stigning på 21 % i forhold til udgiftsniveauet i 2013. 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 12. maj 2014
Indstillingen tiltrædes.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkning:

Det er vigtigt, at Frederikshavn kommune fastholder og udvikler 
uddannelsesindsatsen for arbejdsløse lokalt og sikrer opkvalificering til områder 
med gode beskæftigelsesmuligheder

Bilag
Vejen til varig beskæftigelse - Reform af beskæftigelsesindsatsen.pdf (dok.nr.78904/14)
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6. Konstituering af Det Lokale Beskæftigelsesråd

Sagsfremstilling
Ifølge Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive 
beskæftigelsesindsats af 15. juni 2010 nedsætter byrådet Det Lokale 
Beskæftigelsesråd (LBR). Formålet med LBR er at rådgive de ansvarlige for 
beskæftigelsesindsatsen og til at samordne og udvikle den lokale forebyggende 
indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. 
Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra 
formanden og dennes suppleant. Funktionsperioden for LBR regnes fra den 1. juni 
året efter det kommunale og regionale valgår, bortset fra formandens 
funktionsperiode som følger den kommunale valgperiode. Borgmesteren er 
formand for rådet. Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående 
udvalg, jf. § 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående 
udvalg er formand for LBR. Formandens suppleant er henholdsvis 
viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. 
 
Det lokale beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af 
kommunalbestyrelsen:

1. op til 3 efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening,
2. op til 3 efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark,
3. 1 efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,
4. 1 efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation,
5. op til 2 efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer,
6. 1 efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af 

repræsentant for erhvervet praktiserende læger,
7. 1 efter indstilling fra det lokale integrationsråd i de kommuner, hvor et 

sådant er nedsat, og
8. op til 2 fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige 

medlemmer af rådet i forening.
9. Samtidig udpeger kommunalbestyrelsen på samme måde en suppleant for 

hvert medlem.

LBR fastlægger selv sin forretningsorden. I forhold til den nuværende 
forretningsorden skal Center for arbejdsmarked gøre opmærksom på, at 
Arbejdsmarkedsudvalget og det tidligere LBR på møder den 12. april 2010 og 5. 
maj 2010 godkendte, at borgmesteren har status som observatør i LBR. Derudover 
blev formanden for LO og DA tilbudt en ekstra plads i rådet som observatører. 
 
I forhold til konstitueringen af det nye LBR i perioden 1. juni 2014 til og med 31. maj 
2018, skal repræsentanter indstilles til mødet i byrådet den 28. maj 2014. Center for 
arbejdsmarked har dagsdato modtaget følgende indstillinger:

1. Landsorganisationen i Danmark 

a. Jørgen Helledie, 3f

 Åben sag

 Sagsnr: 10/3363
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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b. Søren Larsen, Dansk Metal
c. Rose Evelyn Ludvigsen, FOA

d.    Peter Kristensen SL (suppleant)
f.     Claus Nedergaard HK (Suppleant)

2. Akademikerne
a. Hans Jakob Jensen.

3. Integrationsrådet

a. Mohammad Rafieh Noorani
4. Lokale relevante foreninger

a. Cai Møller, LO Vendsyssel

Yderligere indstillinger af repræsentanter skal sendes til CAM senest mandag den 
19. maj.
 
FTF har tilkendegivet, at de fremadrettet ønsker at fokusere den fremtidige 
repræsentation i LBR og derfor ikke vil være repræsenteret i samtlige 94 LBR.
 
Byrådet behandler indstillingen af repræsentanter den 28. maj, hvorefter det nye 
LBR kan konstitueres. CAM forslår at konstitueringen finder sted på et 
ekstraordinær LBR møde onsdag den 18. juni. 
 
 
 
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger:

 Dansk Arbejdsgiverforening indstiller følgende repræsentanter:

- Jytte Møller Pedersen (MAN Diesel og Turbo)
- Lars Hostrup (Elinstallatør)

 Praktiserende lægers Organisation:

- Henriette Jessen (Læge) – navnet er meddelt telefonisk - efter mødet

 Konstitueringen af det nye LBR finder sted den 18. juni 2014 kl. 15.00.

 
 



Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat - 14. maj 2014 Side 26 af 30



Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat - 14. maj 2014 Side 27 af 30

7. Statistik

Sagsfremstilling
Der var på opdateringstidspunktet ingen nye data tilgængelig for resultatoversigten 
og scorebord. Derfor er data specificeret direkte på ministermålene, hvilket betyder, 
at sammenligning med klyngekommuner udelades. Det skal dog bemærkes, at der 
ikke var nye opdateringer på ministermål 1 (uddannelsesgrad), 3 (antal 
langtidsledige) og 4 (samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder). 
Opfølgningerne udgår dermed. 
 
Ministermål 2: Tilgang til førtidspension
Tilgangen til førtidspension var i perioden april 2013 til og med marts 2014 på 59 
personer. Sammenlignes tilgangen med de forrige perioder, viser opgørelsen en 
klar tendens til, at tilgangen til førtidspension er stærkt begrænset. 
   
Virksomhedsrettede aktiviteter 
Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter var i april 2014 på 1022, svarende til et 
fald på 27 aktiviteter i forhold til måneden før. I forhold til samme måned året før, er 
der sket en stigning i antallet af virksomhedsrettede aktiviteter på 21 %. Det er især 
antallet af virksomhedspraktikker, som har været stigende. Antallet af aktiviteter for 
løntilskud var i april på 294, svarende til et fald på 20 i forhold til måneden før. 
Antallet af virksomhedspraktikker var i april på 581, svarende til et fald på 20 i 
forhold til måneden før. De seneste 12 måneder har antallet af 
virksomhedspraktikker været stigende fra 452 i april 2013 til 581 i april 2014. 
Antallet af personer i nytteindsats var i april på 68 personer. Dermed er der 
forholdsvis høj aktivitet i indsatsen.  
 
Jobrotation
Antallet af personer i jobrotation har i de seneste 9 måneder været på over 200. I 
april 2014 var antallet af personer i jobrotation på 258, hvilket er det højeste antal, 
der er blevet målt. Stigningen er især sket på det private område. 
 
Seniorjob
Antallet af personer i seniorjob har siden juni måned 2013 været på ca. 80 
personer om måneden. I april 2014 var 85 personer ansat i et seniorjob i 
Frederikshavn Kommune. 
 
Jobordning for personer som har opbrugt retten til dagpenge
I 2014 har 7 personer til og med april måned gjort brug af ordningen. I 2013 gjorde 
12 personer brug af ordningen. 
 
Arbejdsmarkedsydelse
Antallet af personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har været stigende i 
årets første fire måneder. Fra 42 i januar måned til 84 i april måned. Ses der på i 
hvilke aktiviteter målgruppen deltager, så har der været flest personer i nytteindsats 
hvor 23 personer deltog i april. Center for arbejdsmarked skal dog bemærke, at der 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/770
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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siden mødet i følgegruppen for nytteindsats den 3. april, er kun blevet visiteret 4 
arbejdsmarkedsydelsesmodtagere til nytteindsats. 
 
 
 
 
 
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014
Indstillingen tiltrådt.
 

Bilag
Opfølgning på virksomhedsrettede aktiviteter til og med april 2014.pdf (dok.nr.82015/14)
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8. Eventuelt

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 14. maj 2014
Lars Hostrup fremsatte følgende bemærkninger:
 

 Henstiller til, at møderne fremadrettet holder direkte fokus på dagsordenen, 
så møderne begrænses til varighed på max. 2 timer.

 Administrationen bedes sørge for, at medlemmer som er forsinket kan tilgå 
møderne efter kl. 15.00.

 

 Åben sag

 Sagsnr: 12/1028
 Forvaltning: CAM
 Sbh: brnl
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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Punkt                                    oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:
    

Cai Møller

  

    

Else Aaris Hansen

  

    

Søren Larsen

  

    

Svend Asbjørn Sørensen

  

    

Lone Christiansen

  

    

Jytte Møller Pedersen

  

    

Lingathasan Ramalingam 
Sornalingam

  

    

Jacob Randrup

  

    

Lars Hostrup

  

    

Birgit Stenbak Hansen

  

    

Kurt Nielsen

  

    

Jørgen Helledie

  

    

René Johansen

  

    

David Nordstrøm

  

    

John Karlsson
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Indledning 
Resultatrevisionen er et redskab, som skal være med til at styrke planlægningen og budgetteringen af 
kommunens beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser, hvor udgifterne er steget og faldet, hvilket 
giver et fingerpeg om områder, hvor der kan opnås en økonomisk gevinst ved en mere effektiv 
beskæftigelsesindsats.

Resultatrevisionen giver desuden arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for, 
at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Frederikshavn kommune. Dermed kan 
resultatrevisionen også være et udgangspunkt for en fælles dialog omkring beskæftigelsesindsatsen.

Arbejdsmarkedsstyrelsens koncept for den årlige resultatrevision er opbygget således, at Jobcentrene, på 
baggrund af to rapporter fra Jobindsats.dk, sætter fokus på årets indsats og resultater.

De to rapporter er:

1. Resultatoversigt
2. Besparelsespotentiale

Det forventes, at Jobcentret kommenterer såvel negative som positive resultater. Arbejdsmarkedsstyrelsen 
anbefaler, at Jobcentrene især koncentrerer sig om resultater, hvor der er udfordringer i forhold til året før, 
resultater der kan forbedres i forhold til sammenligningsgrundlaget og resultater, der kan kvalificeres set i 
lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

En aktiv beskæftigelsesindsats er en forudsætning for, at kunne opfylde de beskæftigelsespolitiske mål, og 
dermed nedbringe eller minimere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Resultatrevisionen viser, om 
Jobcentret sammenlignet med andre kommuner i klyngen har gennemført den nødvendige indsats og 
dermed opnået gode resultater.

Sammenligningsgrundlaget er ”klyngen”. Det er en samling af kommuner, der har sammenlignelige 
rammevilkår. Det vil med andre ord sige, at de har en række grundlæggende træk til fælles, der gør, at de 
ligeledes bør ligne hinanden i forhold til antal personer på offentlig forsørgelse samt have nogenlunde 
overensstemmende offentlige udgifter pr. borger. I ”klynge” med Frederikshavn findes Bornholm, 
Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Langeland, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse og 
Vordingborg kommuner.

Kommunerne i den klynge, hvori Frederikshavn Kommune indgår, er kendetegnet ved ugunstige 
rammevilkår. Det betyder, at sammenlignet med andre kommuner, vil befolkningssammensætningen og 
arbejdsmarkedsforhold i netop disse kommuner resultere i, at borgerne forventeligt vil modtage 
overførselsindkomst i flere dage end i kommuner med mere gunstige rammevilkår. Dette betyder i sidste 
ende, at kommunerne i denne klynge har flere offentlige udgifter pr. borger.

Det ideelle udgangspunkt for resultatrevisionskonceptet er, at klyngeinddelingen er så præcis, at når 
Frederikshavn sammenligner sig med de andre kommuner i klyngen, så er tallene ”renset” for 
udefrakommende faktorer, som kan påvirke resultaterne. Med andre ord: hvis resultaterne er dårligere i 
Frederikshavn end i de andre kommuner i klyngen, så har Frederikshavn Kommune udfordringer i 
beskæftigelsesindsatsen i forhold til klyngen. 
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Resultatrevisionens opbygning
Resultatrevisionen er delt op i tre kapitler. Først gennemarbejdes resultatoversigten, derefter præsenteres 
besparelsespotentialer og endeligt afrapporteres der på ”puljen til ansættelse af flere 
virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i 
job og i virksomhedsrettede aktivering”. Alt datamateriale er hentet fra Jobindsats.dk, med undtagelse af 
minister mål 4, hvor det var op til kommunerne selv, at opstille et kvantitativt mål.  

I kapitel 1 Resultatoversigten tages der udgangspunkt i en sammenligning med klyngekommunerne. Først 
gennemgås udviklingen på ministermålene, dernæst i forhold til udviklingen på forsørgelsesgrupperne og 
slutteligt redegøres der for indsatsen i jobcentret med fokus på aktiveringsgrad og rettidighed. 

I kapitel 2 redegøres for Besparelsespotentiale dvs. en analyse af besparingspotentialet i Frederikshavn 
Kommune, såfremt Frederikshavn opnår samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på en given ydelse, 
som det gennemsnitlige niveau i klyngen. Kommunen vil således kun kunne opnå besparelser (i denne 
udregning), hvis udviklingen i antallet af fuldtidspersoner forholdsmæssigt er større end den 
gennemsnitlige udvikling i klyngen.

Endelig afrundes resultatrevisionen med en konklusion. I konklusionen fremhæves de vigtigste 
udfordringer, som resultatrevisionen for indsatsåret 2013 har peget på. Resultaterne fra Resultatrevision 
2013 vil endvidere være en del af det baggrundsmateriale, der ligger til grund for udarbejdelsen af 
Beskæftigelsesplan 2015, hvor udfordringer, mål og strategier for den fremtidige beskæftigelsesindsats 
beskrives.

I kapitel 3 foretages en opfølgning på mål og resultatkrav i forbindelse med tildeling af midler fra på ”puljen 
til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko 
for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede aktivering”.

1. Resultatoversigten
Resultatoversigten viser antallet af ledige ved udgangen af pågældende år samt udviklingen i antallet det 
forløbne år. Oversigten er opdelt i de aktuelle ministermål, forsørgelsesgrupper og indsatsen. 
Beskæftigelsesministeren udmeldte for 2013 følgende fire beskæftigelsespolitiske mål på områder, hvor 
der på landsplan var behov for en styrket indsats for at løfte resultaterne:

1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter 
på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer 
på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer 
skal begrænses mest muligt. 

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke 
samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 

Målene er retningsgivende for jobcentrene og dannede grundlag for Beskæftigelsesplanen 2013.

Flere unge skal have en uddannelse
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Bag om målet ”flere i uddannelse” ligger det fokus, at jobcentrene skal sikre, at kompetencerne er til stede 
i arbejdsstyrken til, at møde fremtidens arbejdsmarked og faldende arbejdsstyrke. Jobcentrene skal 
forebygge ungeledighed, herunder igangsætte initiativer for at begrænse antallet af unge, der hverken 
kommer i job eller uddannelse. 

Definitionen af unge på offentlig forsørgelse er borgere under 30 år, der modtager a-dagpenge, 
kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller førtidspension. Denne definition går både på tværs af 
matchkategori og fagenheder. Unge kontanthjælpsmodtagere er den største gruppe blandt de unge ledige 
og det er her, at de primære udfordringer ligger. 

Der blev i 2013 etableret en særlig ungeenhed i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for ungeenheden er 
unge mellem 15-24 år, herunder unge på uddannelseshjælp i alderen 18-24 år. Målsætningen er, at øge 
andelen af unge med en gennemført ungdomsuddannelse og øge andelen af unge med en 
kompetencegivende uddannelse. Det forventes, at flere unge vil få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, 
at udstødning vil blive reduceret og at antallet af unge på kontanthjælp eller anden overførselsindkomst vil 
blive reduceret.  

Permanent forsørgelse
Bag målet om en begrænsning af tilgangen til førtidspension ligger det fokus, at alle borgere uanset køn, 
alder, etnicitet, fysiske eller psykiske begrænsninger på alle måder skal afklares og derefter revalideres, 
således at de, så vidt det er muligt, beholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Fokus er på, hvordan kommunen begrænser tilgangen af personer til permanente forsørgelsesydelser, 
heriblandt at bringe ikke-jobklare borgere tættere på arbejdsmarkedet og modvirke overgangen til 
permanent offentlig forsørgelse. Visitation til førtidspension sker kun ved en varig og væsentlig nedsættelse 
af arbejdsevnen. 

Frederikshavn kommune har i 2014 med puljemidler fra arbejdsmarkedsstyrelsen iværksat en særlig indsats 
for at øge tilgangen af relevante sager til Rehabiliteringsteamet samt til at udvikle ressourceforløbene i 
Frederikshavn Kommune. Projektet består af 4 delprojekter: Etablering af spor til ressourceforløb, 
screening af sager til Rehabiliteringsteamet, koordinerende sagabehandler funktion og progressionsmåling. 
Projektets overordnede mål er: at øge tilgangen til ressourceforløb, at forbedre kvaliteten af 
ressourceforløbene, så de har størst effekt, at klæde de koordinerende sagsbehandlere på, til at varetage 
opgaven, at sikre og dokumentere borgernes udvikling i ressourceforløbet.  Projektet forventes afsluttet 
ved udgangen af december 2014. 

Langtidsledighed
Bag om målet ”langtidsledighed” er, at alle langtidsledige skal opkvalificeres og klargøres til fremtidens 
arbejdsmarked, således de er klar til arbejdsmarkedet, når konjunkturerne igen vender. Desuden arbejder 
kommunen på, at så mange ledige som muligt, der er i risiko for udfald, genoptjener retten til dagpenge. 

Definitionen af langtidsledige, er ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden inden for de seneste 
52 uger. Reduktionen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år er for alvor slået igennem i 2013, hvilket betyder, 
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at flere borgere har mistet dagpengeretten, hvorfor der er skærpet fokus på at få borgere i job eller 
uddannelse.  

Styrket samarbejde med virksomhederne
Bag om målet ”styrket samarbejde med virksomhederne” er, at virksomhederne kan understøtte 
beskæftigelsesindsatsen. Forudsætningen er, at jobcentrene har en tæt kontakt til og dialog med de lokale 
virksomheder. Det er endvidere centralt, at jobcenteret kender de lokale virksomheders behov på både 
kort og lang sigt, så indsatsen kan målrettes virksomhedernes behov. Kommunerne skal selv opstille og 
formulere et konkret mål for dette ministermål. 

Fokus er på at øge antallet af besøg på de lokale virksomheder i 2013. Herunder skal så mange 
virksomheder som muligt have afdækket behovet for arbejdskraft og så mange virksomheder som muligt 
skal modtage en opfølgning på tidligere besøg.  Oprettelsen af et serviceberedskab lægger op til, at 
jobcenteret fremover skal have stigende opmærksomhed på virksomhedernes behov. Det kan være behov 
for kompetenceudvikling af de ansatte, hjælp til fastholdelse af syge medarbejdere eller med at finde nye 
medarbejdere. Jobcenteret skal understøtte det rette match mellem de ledige og lokale virksomheder. 
Virksomhederne skal opleve, at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcenteret.   

I det følgende afsnit vil en status på ovennævnte ministermål for 2013 samt årsagerne til niveauet blive 
beskrevet.

Resultater for Ministerens mål 2013
Dataoversigt 1: Resultatet for ministermål – december 2013

Kilde: Jobindsats.dk
Bemærkning.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det 
vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende 
opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent.
1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode.
2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort 
i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene.
3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder – dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder.
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Ministermål 1 – Flere unge skal have en uddannelse
Der er i beskæftigelsesplanen fastsat et mål om, at uddannelsesgraden i december 2013 skal være på 22,5 
%, hvilket er en stigning på 2 procentpoint i forhold til december 2011, hvor uddannelsesgraden var på 20,5 
%. Styrelsen for fastholdelse og rekruttering (STAR) har imidlertid haft udfordringer i forhold til at validere 
målingen. Målingen er ikke opdateret på Jobindsats siden perioden januar-april 2013, jf. ovenstående 
model. STAR har bedt kommunerne om ikke, at foretage en opfølgning på målet i Resultatrevisionen for 
2013. I stedet kommenteres på udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse, herunder på indsatsen for 
at få flere unge i uddannelse.

Nedenstående model viser den samlede udvikling af unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse opdelt 
på ydelsesgrupper. 

2012 2013

Fuldtids-
personer

Fuldtids-
personer

Udvikling antal Udvikling 
fuldtidspersoner %

A-dagpenge 280 257 -23 - 9 %

Kontanthjælp i alt 487 507 20 3,9 %

      Kontanthjælp match 1 121 110 -11 - 10 %

      Kontanthjælp match 2 267 328 61 18,6 %

      Kontanthjælp match 3 97 67 -30 - 44,8 %

      Øvrige 2 2 0 0

Revalidering 12 15 3 20 %

Forrevalidering 17 13 -4 - 30,8 %

Sygedagpenge 113 84 -29 - 34,5 %

Ledighedsydelse 14 17 3 17,6 %

Ressourceforløb 0 0 0 0

Fleksjob 20 19 -1 - 5,3 %

Førtidspension 172 181 9 5,0 %

I alt 1115 1094 -21 - 1,9 %

Kilde: Jobindsats.dk

Samtlige nordjyske kommuner har oplevet et fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse i perioden 2012 
til 2013. Det samme gør sig gældende i Frederikshavn kommune. I 2012 var der 1.115 unge på offentlig 
forsørgelse og i 2013 var der 1.094. Det er et fald på 21 fuldtidspersoner, der modtager en 
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forsørgelsesydelse, hvilket svarer til et fald på 1,9 %. Faldet sker primært på baggrund af et fald i antallet af 
unge dagpenge- og sygedagpengemodtagere samt kontanthjælp match 1 og 3. Der er 507 unge på 
kontanthjælp i Frederikshavn kommune, hvilket gør denne gruppe til den største blandt unge på offentlig 
forsørgelse. Dette er en stigning på 3,9 % i forhold til 2012, jf. ovenstående model. Årsagen til stigningen i 
antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere skal ses i relation til, at der er sket et flow fra primært 
match 3 fx i forbindelse med indsatsen ”Brug for alle”, der har givet ændringer i borgernes match fra 3 til 2. 
Faldet i gruppen med midlertidig passive kontanthjælpsmodtagere skal derfor ses i relation til en 
arbejdsmarkedsrettet indsats, der gør, at borgerne kan matches højere samt en stigning i antallet af 
borgere, der er kommet i fleksjob. 

Ungeenheden har via en tidlig og vedholdende indsats haft fokus på uddannelse samt anvendelsen af 
uddannelsespålæg til unge under 25 år, herunder at gøre de unge klar til at gennemføre en uddannelse på 
ordinære vilkår. Dette indebærer bl.a. systematisk FVU screening af borgere samt individuel vejledning. I 
indsatsen har der ligeledes været stort fokus på anvendelsen af virksomhedsrettede redskaber. Alle unge 
uden ungdomsuddannelse og/eller kompetencegivende uddannelse skal mødes med et krav om 
uddannelse. Er de grundet komplekse problemstillinger ikke er klar til at gennemføre en uddannelse, vil der 
i stedet arbejdes på, at gøre de unge klar til uddannelse.  Herudover har jobcenteret iværksat et tværfagligt 
samarbejde med relevante aktører inden for erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner med henblik på 
aktivt, at skaffe flere praktikpladser til unge uddannelsessøgende således, at de kan færdiggøre deres 
uddannelse.     

For uddannelsesydelsesmodtagere over 25 år er det jobcentret, der varetager indsatsen, men i tæt 
samarbejde med Ungeenheden. Det gælder både i sager som overdrages fra Ungeenheden, men også i 
form af kontinuerlige møder, hvor indsatser, strategi og erfaringer udveksles. 
De åbenlyst uddannelsesparate over 25 år mødes med en tidlig indsats med krav om deltagelse i 
virksomhedsrettet aktivering. Det primære fokus er på aktivering i nytteindsats, indtil den unge finder 
ordinær beskæftigelse eller påbegynder et ordinært uddannelsesforløb. De unge over 25 år, der bliver 
visiteret som uddannelsesparate, får lagt en uddannelsesplan af en uddannelsesvejleder og herunder også 
en plan for relevante aktiviteter og eventuelt mentorbehov. Uddannelsesplanen er omdrejningspunktet for 
indsatsen indtil og i forbindelse med uddannelsesstart. For de aktivitetsparate over 25 år er det vigtigt, at få 
afdækket og udredt de ofte komplicerede og sammensatte udfordringer, som udgør en væsentlig barriere 
for opstart på uddannelse eller et job. Udredningen sker i forløb, som er med til at sikre, at der kan 
igangsættes en plan med særligt udvalgte indsatser og aktiviteter rettet imod opstart på et 
uddannelsesforløb. 

Ministermål 2 – Permanent forsørgelse 
Den 1. januar 2013 trådte førtidspensionsreformen i kraft og effekten af reformens redskaber ses tydeligt. 
Kernen i reformen er, at fastholde udsatte på arbejdsmarkedet. Herunder at bremse op for tilgangen til 
førtidspension. Et vigtigt element i reformen er, at unge under 40 år, som udgangspunkt, ikke skal tilkendes 
førtidspension med mindre, det er åbenlyst formålsløst at udvikle arbejdsevnen. 

Resultatet viser, at der i 2013 har været en tilgang på 176 personer og Frederikshavn Kommune er dermed 
den kommune i klyngen, som har oplevet størst tilgang. Den bedste udvikling i klyngen i perioden 
december 2012 til december 2013 var et fald på 65 %. I forhold til samme periode er det dog lykkedes 
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Frederikshavn Kommune, at begrænse tilgangen med 44 %, hvilket indikerer, at Frederikshavn Kommune er 
inde i en positiv udvikling, jf. dataoversigt 1. Selv om der har været et stort fald i tilgangen, ligger resultatet 
under det opstillede mål i beskæftigelsesplanen for 2013, som lyder på en tilgang på 130 personer, hvilket 
svarer til et fald på 59 % fra december 2011 til december 2013. 

Nedenstående model viser tilgangen til førtidspension pr. måned i 2013 opdelt på alder.  

Jan. 
2013

Feb. 
2013

Marts 
2013

April 
2012

Maj 
2013

Juni 
2013

Juli 
2013

Aug. 
2013

Sep. 
2013

Okt. 
2013

Nov. 
2013

Dec. 
2013

Under 
40 år

107 106 102 99 96 93 86 76 71 68 62 49

Over 
40 år

283 280 260 238 220 210 198 178 166 154 140 125

I alt 390 386 362 337 316 303 284 254 237 222 202 176

Kilde: Jobindsats.dk

Tilgangen til førtidspension i 2013 bar tydeligt præg af stor volumen i antallet af sager, der blev indstillet i 
december 2012, men bevilliget med effekt i januar/februar 2013, hvorfor der i starten af året stadig var en 
forholdsvis høj tilgang til førtidspension. I løbet af året lykkedes det at bremse op for tilgangen. Fra en 
tilgang på 390 i januar 2013 til blot 84 personer i januar 2014 svarende til et kraftigt fald på 78,5 % i 
perioden. Herudaf er der tilkendt 9 pensioner til personer under 40, hvilket svarer til et fald på 91,3 %.

Personer, som er i risiko for at ende på førtidspension, skal i stedet have tilbud om at deltage i et eller flere 
ressourceforløb, der skal sikre en tværfaglig og sammenhængende indsats. I Frederikshavn er der i 2013 
igangsat 8 forløb. Dette er langt færre end forventet. Både på landsplan og i Nordjylland er der igangsat 
langt færre forløb end det, der var forventet i reformen. Der er dog iværksat en særlig indsats både med 
hensyn til metodeudvikling, organisering, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer samt øget indsats for at 
øge tilgangen af relevante sager til rehabiliteringsteamet.       

De ydelsesgrupper, der er de største bidragsydere til førtidspensionsordningen er længerevarende 
kontanthjælpsforløb i match 2 og 3, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesforløb. I løbet af 2013 har 
der ikke været en stigning i disse ydelsesgrupper, med undtagelse af kontanthjælp matchgruppe 2. Det 
betyder, at faldet i tilgangen til førtidspension ikke har været ensbetydende med, at borgerne er ”flyttet” 
over på en anden ydelse.  Faldet i tilgangen skyldes udover overgangen til ressourceforløbsydelsen, effektiv 
indsats overfor fleksjobberettigede ledige samt tidlig indsats overfor kontanthjælpsmodtagere og 
sygedagpengemodtagere, der har gjort, at disse borgere er kommet i beskæftigelse på det rummelige 
arbejdsmarked. I 2013 er antallet er personer i et fleksjob på under 10 timer om ugen steget fra 0 personer 
i januar 2013 til 83 personer i december 2013. 

Ministermål 3 – Langtidsledighed
Antallet af langtidsledige er i december 2013 på 365 personer, hvilket svarer til et fald på 35 % i samme 
periode året før. Til sammenligning har det største fald i klyngen i samme periode været på 31 %. Målet i 
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Beskæftigelsesplan 2013 er, at antallet af langtidsledige skal begrænses til 640 personer i december 2013. 
Målet i Beskæftigelsesplanen er således opfyldt.

Opdeles gruppen af langtidsledige personer i a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere, så fremgår det, at 
der har været et fald i antallet af ledige dagpengemodtage, mens antallet af ledige 
kontanthjælpsmodtagere har været stigende. Antallet af ledige dagpengemodtagere er faldet fra 465 
personer til 187 personer, svarende til 60 % fra december 2012 til december 2013. I samme periode er 
antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere steget fra 97 personer til 178 personer, svarende til 84 %. 
Flowet af langtidsledige fra dagpenge til kontanthjælp skal ses i relation til reduktionen af 
dagpengeperioden fra 4 til 2 år, der har betydet, at flere forsikrede ledige har mistet deres dagpengeret og 
som nu modtager kontanthjælp. De dagpengemodtagere, der er gået i gang med en uddannelse på 
uddannelsesydelse, figurer som kontanthjælpsmodtager, hvilket ligeledes er med til at øge antallet.   

Faldet i langtidsledigheden for dagpengemodtagere kan desuden henføres til en succesfuld indsats 
indenfor offentlige og private jobrotationsprojekter. Frederikshavn Kommune er en af de kommuner i 
2013, der har igangsat flest jobrotationsprojekter og er på landsplan kun overgået af Aalborg Kommune. 
Det betyder et fald i ledige dagpengemodtagere, da de ved deltagelse i jobrotationsprojekterne udover 
opkvalificering modtager overenskomstmæssig løn og dermed ikke dagpenge. 

Ministermål 4 – Styrket samarbejde med virksomhederne
Nedenstående måling fra jobindsats er inddraget i resultatrevisionen, selvom det var op til kommunerne 
selv, at opstille et kvantitativt mål. Målingen blev først valid sent på året, men er stadig vigtig at få med, da 
den indgår som ministermål i 2015. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om 
beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Frederikshavn samarbejdede i jan. – dec. 2013 med 38,3 % 1 af 
virksomhederne i kommunen. Jobcenter Frederikshavns samlede samarbejdsgrad med virksomhederne er 
på 41,2 %, mens virksomhedernes samarbejde med andre jobcentre er på 8,7 %. I samme periode sidste år 
samarbejdede Jobcenter Frederikshavn med 39,9 % af virksomhederne i kommunen samt havde en samlet 
samarbejdsgrad med virksomhederne på 43,5 %. Samarbejdet med virksomhederne har derfor oplevet et 
beskedent fald siden 2012.   

Frederikshavn kommune har i Beskæftigelsesplanen 2013 selv opstillet og formuleret konkrete mål for 
dette ministermål. Målsætningen lyder på, at antallet af besøg, hvor behovet for arbejdskraft afdækkes skal 
øges med 100 stk. (antal besøg) i 2013, svarende til en stigning på 20 % i forhold til 2012. Antallet af 
opfølgningsbesøg på tidligere besøg, skal øges med 43 stk. (antal besøg), svarende til en stigning på 20 % i 
forhold til 2012. Der er i 2012 registreret 499 antal besøg og 1.243 i 2013, hvor behovet for arbejdskraft 
dækkes. Det svarer til en stigning på 708 besøg, altså en stigning på 60 %. Der er i 2012 registreret 217 
opfølgninger på tidligere besøg og der har i 2013 været 352 besøg. Det svarer til en stigning på 135 besøg, 
altså 38 %. Målet i Beskæftigelsesplanen er således opfyldt. 

1 Samarbejdsgraden opgøres for andel virksomhedskontakter i kommunens virksomheder, som er faciliteret af 
virksomhedskommunens eget jobcenter hhv. jobcentre fra andre kommuner end virksomhedskommunen. Den 
samlede samarbejdsgrad er lavere end summen af det lokale jobcentres og øvrige jobcentres samarbejdsgrad. Det 
skyldes, at virksomheder, der samarbejder med både det lokale jobcenter og jobcentre fra andre kommuner kun 
indgår én gang i den samlede samarbejdsgrad. Virksomhedspraktik, løntilskudsforløb mv. oprettet af andre aktører 
indgår også på baggrund af den lediges bopælskommune. 
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Stigning skal dog ses i relation til, at der i 2013 har været øget fokus på at registrere i virksomhedsmodulet. 
Derfor kan tallet både være et udtryk for vækst, men også et udtryk for, at der eventuelt mangler nogle 
registreringer i 2012, hvorfor stigningen i antal af besøg kan virke højere end den reelt set er.  Jobcenter 
Frederikshavn har i 2013 desuden styrket samarbejdet med virksomhederne gennem oprettelse af 
virksomhedscentre, jobrotationsprojekter samt iværksættelse af projekter, der kan skabe udvikling, vækst 
og øget beskæftigelse. Herunder en samarbejdsaftale, der er baseret på et erhvervssamarbejde mellem 
relevante virksomhedsrepræsentanter, uddannelsesinstitutioner og kommunale aktører med henblik på, at 
skaffe yderligere 100 praktikpladser til erhvervsuddannelserne.

Forsørgelsesgrupper
Dataoversigt 2: Forsørgelsesgrupper – December 2013

Kilde: Jobindsats.dk 
Bemærkning: Forsørgelsesgruppen ”Ukendt match – fuldtidspersoner” indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, 
revalideringsydelse og ledighedsydelser, der endnu ikke er blevet matchet. 

Jobklare ledige
Resultatoversigten viser, at udviklingen i antallet af jobklare fuldtidsledige er faldet med 17 % i det 
forgangne år, hvilket næsten svarer til gennemsnittet i klyngen, der var på 18 %. Udviklingen i antallet af 
jobklare dækker over et kraftigt fald i antallet af forsikrede ledige på 25 %, som dog modsvares af en 
stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 9 %, hvilket er dårligere end 
gennemsnittet i klyngen, hvor der skete en stigning på 6 %. 
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På sygedagpengeområdet er der er sket et fald på 22 % i perioden, hvilket er over gennemsnittet for 
klyngen, der oplevede et fald på 13 %. Antallet af revalidender oplevede en stigning på 155 % i forhold til 
året før, hvilket dog skal ses på baggerund af en samlet bestand på 39 fuldtidspersoner, hvilket svarer til en 
stigning fra 15 til 39 fuldtidspersoner, hvorfor den markante stigning er sket på et forholdsvist beskedent 
antal personer, mens gennemsnittet for klyngen var et fald på 5 %. 

Stigning skal ses i relation til førtidspensionsreformen, der har resulteret i øget fokus på, at udtømme 
revalideringsmulighederne inden borgeren kan henvises til et eventuelt rehabiliteringsforløb. Derudover er 
der blevet tilført ekstra medarbejderressourcer til, at løfte opgaven.  Antallet af jobklare personer på 
ledighedsydelse oplevede en stigning på 17 % i perioden, mens klyngen oplevede et fald på 4 %.  Det skal 
dog bemærkes at Jobcenter Frederikshavn i 2013 har gjort en ekstra indsats for, at flere personer på 
ledighedsydelse vil få tilbudt fleksjob. I forbindelse med Finansloven for 2013 blev der nedsat en pulje til 
ansættelse af ”fleksjob ambassadører”. I Frederikshavn Kommune blev der blevet ansat to 
”fleksjobambassadører”, hvilket har medvirket til en effektiv og virkningsfuld indsats. 

På opgørelsestidspunktet for resultatoversigten er der 2.102 berørte jobklare ledige, hvoraf de forsikrede 
udgør 57 % (1.191 personer), kontanthjælpsmodtagerne 14 % (302 personer), sygedagpengemodtagere 20 
% (416 personer), revalideringsydelsesmodtagere 2 % (39 personer) og ledighedsydelsesmodtagere 7 % 
(155 personer).

Indsatsklare ledige
I forhold til indsatsklare fuldtidsledig har der været en stigning på 13 % i forhold til i december 2012, hvilket 
er en større stigning end gennemsnittet i klyngen, som havde en stigning på 9 %. Udviklingen dækker over 
en stigning i antallet af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere på 17 % til 801 personer, hvor der til 
sammenligning var 680 personer i december 2012, hvilket svarer til en stigning på 121 fuldtidspersoner. 
Årsagen til stigningen skal ses i relation til reduceringen af dagpengeperioden, hvor en række 
dagpengemodtagere mistede retten til dagpenge.  Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 4 % 
til 257 personer, hvilket er mindre end det gennemsnitlige fald i klyngen på 8 %. 

Der har været en stor stigning i antallet af revalideringsydelsesmodtagere på 135 % til 140 personer, hvor 
den gennemsnitlige udvikling i klyngen er et fald på 8 %. Dette skyldes øget fokus på at udtømme borgernes 
revalideringsmuligheder, jf. ovenstående afsnit. Endelig har der været et fald i antallet af 
ledighedsydelsesmodtagere på 68 % til 24 personer, mens det gennemsnitlige niveau i klyngen er det 
samme som i december 2012. Faldet i antallet skal ses i relation til den ekstra indsats for, at få flere 
personer på ledighedsydelse i fleksjob, jf. ovenstående afsnit.   

Midlertidigt passive
Resultatoversigten viser, at Frederikshavn Kommune har haft et stort fald i antallet af midlertidigt passive. 
Antallet er i december 2013 på 441 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 20 %. Sammenlignet med den 
gennemsnitlige udvikling i klyngen, er resultatet for midlertidige passive personer i Frederikshavn 
Kommune bedre end gennemsnittet, hvor der var et fald på 18 %. 

I forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere har der været et fald på 23 %, således at der i december 
2013 er 208 ledige. Derudover er der sket et fald på 10 % i forhold til midlertidige passive 
sygedagpengemodtagere, hvor den gennemsnitlige udvikling i klyngen er et fald på 15 %. Antallet af 
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fuldtidspersoner på ledighedsydelse er et fald på 68 %, hvor gennemsnittet i klyngen er et fald på 8 %. Dog 
er antallet af personer på ledighedsydelse på opgørelsestidspunktet 20 personer, hvilket betyder, at faldet i 
perioden december 2012 til december 2013 svarer til 28 færre personer på ledighedsydelse.   

Andre målgrupper
På forrevalideringsområdet har kommunen oplevet et fald på 14 til 7 fuldtidspersoner, svarende til 50 % 
sammenlignet med året før, hvilket er over den gennemsnitlige udvikling i klyngen, hvor der var et fald på 
22 %. Udviklingen i Frederikshavn Kommune skal ses i sammenhæng med, at Jobcentret har været inden i 
en omlægning af arbejdsgange på STU området. På revalideringsområdet er der øget fokus på 
virksomhedsrevalidering, hvilket fremgår bl.a. af nedgangen af sygedagpengemodtagere. 

I december 2013 var 793 fuldtidspersoner ansat i et fleksjob, svarende til en stigning på 11 % i forhold til 
december 2012. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen på fleksjobområdet var en stigning på 7 %. 
Jobcenter Frederikshavn har dermed fortsat den positive udvikling fra 2012, hvor der var en vækst på 6 %, 
hvilket betyder, at flere personer har fået mulighed for at blive ansat i et fleksjob. Dertil er Frederikshavn 
Kommune begyndt at oprette kommunale mikrofleksjob, hvilket vil understøtte den positive udvikling.  Den 
positive udvikling skal dog ses på baggrund af, at der samtidig er sket en stigning i antallet af personer på 
ledighedsydelse for de jobklare på 17 %, der dog modsvares af et fald for de indsatsklare på 68 %, hvilket 
betyder, at der er sket et flow fra de indsatsklare til de jobparate. 

Samlet set har der været et beskedent fald i tilgang til alle permanente forsørgelsesordninger – antallet af 
borgere på førtidspension er nemlig faldende fra 3.161 til 3.088. Fra december 2012 til 2013 har niveauet 
dog været uændret, hvilket skyldes divergerende opgørelsesmetoder i forbindelse med 
førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013. Gennemsnittet for klyngen er et fald på 4 %. 
Tilgangen til førtidspension er dog stærkt aftagende og bestanden af personer på førtidspension forventes 
at falde i de kommende år.

Samlet set viser resultatoversigten, at jobcentret i december 2013 har 7.705 fuldtidspersoner på diverse 
forsørgelsesydelser – ca. 289 færre end i december 2012, svarende til et fald på 4 %. Hen imod 47 % (4.080 
fuldtidspersoner) af borgerne på offentlig ydelse i kommunen er personer i fleksjob, 
ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister og dermed omfattet af en permanent 
forsørgelsesydelse. 

Indsatsen

Dataoversigt 3 – Aktiveringsgrad. December 2013.
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Kilde: Jobindsats.dk

Aktiveringsstrategien er en vigtig faktor i en effektiv beskæftigelsesindsats, hvor der arbejdes efter, at den 
ledige får det rette tilbud hurtigst muligt eller tidligst til tiden. En afgørende forudsætning herfor er, at der 
er kvalitet i tilbudsviften og at den er bred nok til, at imødekomme de lediges behov. Redskaberne som 
jobcentret anvendte i 2013 var: offentlige og private løntilskudsordninger, virksomhedspraktikker, 
afklarings- og vejledningsforløb samt uddannelse og/eller opkvalificering fx i form af jobrotation eller 
revalidering, hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Typisk vil opkvalificering være et tiltag, der anvendes 
indenfor områder med gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder jf. beskæftigelsesregionens 
arbejdsmarkedsbalance og Frederikshavns Kommunes fire vækstspor. Det er ikke bare væsentligt for den 
ledige, men ligeledes for jobcentrets økonomiske rammer, at aktiveringsgraden af de ledige er høj samt at 
tilbuddene gives rettidigt og er virksomhedsrettede.

Aktiveringsgrad
Målingen af aktiveringsgraden i resultatoversigten på kontanthjælpsområdet skal ikke indgå i forbindelse 
med udarbejdelsen af resultatrevisionen, da opgørelsen af aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere er 
under validering. 

For de forsikrede ledige ligger aktiveringsgraden på 21 %, hvilket ligeledes er lavere end gennemsnittet for 
klyngen, der er på 24 %. Frederikshavn Kommune har, som før nævnt, oprettet et stort antal 
jobrotationsprojekter, men disse tæller ikke med i aktiveringsgraden, da det ikke er et tilbud, men en 
ansættelse. Indgik disse aktiviteter i aktiveringsgraden, så ville aktiveringsgraden reelt være højere. 
Gruppen af a-dagpengemodtagere aktiveres primært i virksomhedsrettede tilbud, som ofte er det vigtigste 
springbræt til varig ordinær beskæftigelse. For nogle brancher er det midlertidig mere eller mindre 
påkrævet, at den forsikrede ledige opkvalificeres for at bringe vedkommende tættere på arbejdsmarkedet. 
Dette forhold er jobcentret naturligvis opmærksom på i den daglige kontakt med den ledige og 
virksomhederne. Specielt for langtidsledige kan det være vigtigt, at tilbyde uddannelsesforløb, som kan 
være med til at opkvalificere den enkelte ledig.
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Igennem 2013 har Jobcenter Frederikshavn haft særlig fokus på at anvende jobrotation, da redskabet er til 
gavn for både den enkelt ledige, de ansatte og virksomheden, der oplever kompetenceløft. Det er 
imidlertid en ressourcekrævende proces, at få etableret jobrotationsprojekter og jobcentrets 
virksomhedskonsulenter har brugt mange ressourcer på denne prioriterede indsats, hvilket kan have 
betydning for, at der er sket et fald i den samlede aktiveringsgrad. 

Rettidighed
Rettidighed i sagsbehandlingen er et parameter, som jobcentret forholder sig aktivt til i forhold til, at sikre 
en kvalificeret og rettidig beskæftigelsesindsats. Som udgangspunkt skal alle ledige have deres samtaler og 
aktiveringstilbud rettidigt, idet de ledige, som er fritaget for samtale og aktivering, er trukket ud af 
opgørelsen. Det er dog svært at opnå fuld rettidighed på områderne, da samtaler kan blive aflyst og 
aktiveringsindsatser falde på gulvet - Jobcenter Frederikshavn bestræber sig dog på, at være så rettidige 
som muligt på alle områder.

I forhold til de forsikrede ledige mangler 4 % i december 2013 at få en jobsamtale, hvilket er et fald på 1 % i 
forhold til året før. Klyngekommunerne har i gennemsnit en tilsvarende rettidighed – her mangler ligeledes 
4 % af de forsikrede ledige i gennemsnit, at få en samtale. For de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 
mangler 6 % at få afholdt rettidige samtaler, hvilket er en stigning på 2 % i forhold til året før. Dette er på 
samme niveau som gennemsnittet i klyngen, hvor 6 % mangler rettidige samtaler. 

I forhold til aktive tilbud for dagpengemodtagere mangler 2 % at få et aktivt tilbud rettidigt, hvilket er et 
fald på 1 % sammenlignet med 2012. Resultatet er bedre end gennemsnittet i klyngen på 3 %. På 
kontanthjælpsområdet mangler 6 % at få aktive tilbud rettidigt, hvilket er bedre en gennemsnittet i klyngen 
som er på 10 %.

2. Besparelsespotentiale

Dataoversigt 4 – Besparelsespotentiale.
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Besparelsespotentiale Frederikshavn kommune

Forsørgelsesydelse
1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013

Fuldtidspersoner 
i pct. af 

befolkningen

Forudsagte 
fuldtidspersoner 

i pct. af 
befolkningen

Potentiel 
reduktion af 

antal 
fuldtidspersoner

Besparelses-
potentiale
(i mio. kr.)

A-dagpenge 3,25 4,63 -538 -53,5

Kontanthjælp (inkl. revalidering, 
forrevalidering, ressourceforløb og 
uddannelseshjælp)

3,58 3,76 -60 -5,1

Sygedagpenge 2,36 2,66 -120 -12,3

Permanente ydelser 
(ledighedsydelse, fleksjob og 
førtidspension)

10,58 12,41 -709 -66,5

I alt 19,77 23,46 0 0,0
Kilde: Jobindsats.dk2

Ovenstående tabel viser, at Frederikshavn Kommune har et besparelsespotentiale på 0,0 mio. kr. Det 
betyder, at Frederikshavn Kommune klarer sig bedre end rammevilkårene tilsiger på alle 
forsørgelsesydelser. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale, 
hvorfor besparelsespotentialet er opgjort til 0 kr. Til sammenligning var besparelsespotentialet i 2012 på 
29,1 mio. kr. Andelen af ledige fuldtidspersoner inden for dagpenge-, sygedagpenge-, ledighedsydelses- og 
fleksjobområdet er alle negative, hvilket betyder, at Frederikshavn Kommune har en lavere andel af 
fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne end rammevilkårene tilsiger, altså et mindre antal 
fuldtidspersoner end gennemsnitsandelen for klyngen.

I fuldtidspersoner svarer besparelsespotentialet til, at jobcentret har 3,25 fuldtidspersoner i procent af 
befolkningen på dagspenge. Rammebetingelserne forudsagde, at der skulle være 4,63 fuldtidspersoner i 
procent af befolkningen på dagpenge. Det svarer til, at der er 538 færre fuldtidspersoner på dagpenge end 
rammebetingelserne i klyngen tilsiger. Det betyder, at udgifterne (besparelsespotentialet) er 53,5 mio. kr. 
mindre end, hvis vi skulle ligge på niveau med rammebetingelserne i klyngen. Andelen af fuldtidspersoner i 
procent af befolkningen på kontakthjælp er 3,58. Rammebetingelserne forudsagde, at der skulle være 3,76 
fuldtidspersoner i procent af befolkningen på kontanthjælp. Det svarer til, at der er 60 færre 
fuldtidspersoner på kontanthjælp end rammebetingelserne i klyngen tilsiger. Det betyder, at udgifterne 
(besparelsespotentialet) på kontanthjælp er 5,1 mio. kr. mindre end, hvis vi skulle ligge på niveau med 
rammebetingelserne i klyngen. Andelen af fuldtidspersoner i procent af befolkningen på sygedagpenge er 

2 Forklaring: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hver mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i 
jobcenteret, hvis jobcenteret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige 
andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre (klyngen). Besparelsespotentialet i jobcenteret beregnes ved at gange den potentielle 
reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (eksklusiv udgiften til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. 
Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i 
klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. 
For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner i forhold til klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på 
offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcenteret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den 
potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcenteret med forskellen i procentandelene. 
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2,36. Rammebetingelserne forudsagde, at der skulle være 2,66 fuldtidspersoner i procent af befolkningen 
på sygedagpenge. Det svarer til, at der er 120 færre fuldtidspersoner på dagpenge end 
rammebetingelserne i klyngen tilsiger. Det betyder, at udgifterne (besparelsespotentialet) er 12,3 mio. kr. 
mindre end, hvis vi skulle ligge på niveau med rammebetingelserne i klyngen. Andelen af fuldtidspersoner i 
procent af befolkningen på permanente ydelser er 10,58.  Rammebetingelserne forudsagde, at der skulle 
være 12,41 fuldtidspersoner i procent af befolkningen på permanente ydelser. Det svarer til, at der er 709 
færre fuldtidspersoner på permanente ydelser end rammebetingelserne i klyngen tilsiger. Det betyder, at 
udgifterne (besparelsespotentialet) er 66,5 mio. kr. mindre end, hvis vi skulle ligge på niveau med 
rammebetingelserne i klyngen.     

I opgørelsen af besparelsespotentialet forholder resultatrevisionen sig ikke til de forsørgelsesområder, hvor 
kommunen har et mindre antal fuldtidspersoner end gennemsnitsandelen for klyngen. Det betyder, at 
såkaldte negative besparelsespotentialer ikke indregnes i det samlede besparelsesoverslag. I det følgende
knyttes en kort bemærkning til, hvor revisionen anviser årsager til det negative besparelsespotentiale.

Forudsætningen for en besparelse er, at personerne inden for de respektive forsørgelsesområder bringes 
helt ud af offentlig forsørgelse og ikke blot ”flyttes” til andre offentlige forsørgelsesordninger. Der er 
således tale om ”forbundne kar” mellem de forskellige forsørgelsesydelser. I kraft af, at alle 
forsørgelsesydelserne er reduceret med mere end gennemsnitsandelen for klyngen, så er der ikke kun tale 
om en forflytning, men også, at indsatserne i Center for Arbejdsmarked har resulteret i, at flere personer er 
kommet ud af offentlig forsørgelse. 

A-dagpenge
Grunden til, at antallet af dagpengemodtagere ligger lavere ned det, der var forudsagt, når der kigges 
objektivt på rammebetingelserne i klyngen, skal ses i relation til en effektiv indsats indenfor jobrotation, 
hvor der er lykkedes at igangsætte et stort antal jobrotationsprojekter og derved mindske antallet af ledige 
dagpengemodtagere. Dertil har der været stort fokus på tidlig indsats, styrket samarbejde mellem 
jobcenteret og a-kasser, virksomhedsrettet aktivering samt individueller og jobrettede aktiviteter. 

Kontanthjælp
Virkningen af reduceringen af dagpengeperioden har gjort, at flere personer har mistet dagpengeretten og 
er gået over på den særlige uddannelsesydelse og kontanthjælp, hvilket har gjort, at der særligt i 2013 har 
været en stigning i kontanthjælpsmodtagere. Årsagerne til, at antallet stadig ligger lavere end det, der var 
forudsagt i forhold til rammevilkårene, er konstant fokus på uddannelse og uddannelsespålæg, tidlig 
indsats og virksomhedsrettet aktivering. 

Sygedagpenge
Samlet set vurderes det, at Frederikshavn Kommune er inden i en positiv udvikling, som forventes fastholdt 
i 2014, hvilket betyder, at Frederikshavn Kommune aktivt arbejder på at nedbringe besparelsespotentialet. 
Den positive udvikling skyldes især, at Jobcentret har implementeret en tidlig indsats med en 
phonerkampagne, hvor alle nysygemeldte sygedagpengemodtagere kontaktes med henblik på at adressere 
udfordringer så tidligt i forløbet som muligt. Samtidig er der øget fokus på virksomhedsrevalidering for at få 
borgerne hurtige tilbage på det ordinære arbejdsmarked med eventuelle skånehensyn. Generelt kommer 
flere sygedagpengemodtagere i beskæftigelse på det rummelige arbejdsmarked. 
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Permanente ydelser
Ledighedsydelsesområdet og fleksjobområdet er tæt forbundne med førtidspension, hvilket ofte medfører, 
at en reduktion på det ene område, øger volumen på et andet. Udviklingen indikerer, at der ikke blot er 
sket en forflytning fra et område til et andet, men et reelt fald i tilgangen. Midlerne har været, at sætte ind 
med en målrettet indsats overfor de fleksjobberettigede ledige, hvor der især bliver etableret flere fleksjob, 
så flere personer kommer så tæt på ordinær beskæftigelses som muligt. Derudover er det lykkedes 
Jobcenteret, at sætte en stopper for tilgangen til førtidspension ved oprettelse af rehabiliteringsforløb samt 
øget fokus og ressourcer på at udtømme revalideringsmulighederne. 

Konklusion
Resultatrevisionen for 2013 udpeger områder i beskæftigelsesindsatsen, hvor Frederikshavn Kommune har 
mulighed for forbedring og dermed et besparingspotentiale. Strategierne for forbedring vil blive fremlagt i 
beskæftigelsesplanen for 2015. En vigtig forudsætning for at kunne løfte de beskæftigelsesmæssige 
udfordringer samt skabe resultater er, at samarbejde på tværs. Samarbejdet skal iværksættes og udvikles 
mellem både de beskæftigelses-, uddannelses-, social- og erhvervspolitiske områder. Når forskellige 
systemer og personer samarbejder, er der mulighed for utraditionelle idéer og nye initiativer. Internt i 
kommunen skal der samarbejdes på tværs af centre og på tværs af faggrupper for, at jobcentres daglige 
opgaver kan lykkedes. Uddannelsesinstitutioner skal involveres for at bidrage til, at flere begynder og 
gennemfører en uddannelse. Sundhedsvæsenet og psykiatrien er en forudsætning for, at personer med 
komplekse problemstillinger og/eller nedsat arbejdsevne kan udvikle arbejdsevnen. Samarbejde med 
bygge- og anlægsområdet skal sikre den rigtige arbejdskraft til de store infrastrukturelle projekter osv. I 
2013 blev ungeenheden oprettet i Frederikshavn Kommune, der er opbygget på tværs af faggrupper og 
centre for, at løfte opgaven om at få flere unge i uddannelse.    

Følgende områder skal fremhæves og målsættes i den fremtidige beskæftigelsesindsats i Frederikshavn 
Kommune:

1. Selv om Frederikshavn Kommune de senere år har oplevet et markant fald i arbejdskraftreserven, 
er det vigtigt at fastholde udviklingen for at undgå langtidsledighed. Forudsætningen for vækst og 
udvikling er blandt andet, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og at denne 
arbejdskraft er veluddannet. Den demografiske udvikling i arbejdsstyrken tyder på, at den bliver 
ved med at falde. Dette er en af de væsentligste årsager til, at ledigheden falder. Det kan derfor 
blive vanskeligt for virksomhederne at få den arbejdskraft med de kvalifikationer, der er brug for. 
Indsatsen skal i første omgang styrkes via tidlig indsats, brug af virksomhedsvendte redskaber og 
målrettet brug af uddannelsesredskabet herunder jobrotation og realkompetencevurdering. 
Uddannelse skal være målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Herved klargøres 
de ledige til fremtidens arbejdsmarked og til den fremtidige efterspørgsel på kompetente 
medarbejdere.

2. Fortsat fokus på begrænsningen af tilgangen til offentlig forsørgelse. Den største gruppe blandt de 
offentlig forsørgede er førtidspensionisterne. Den næststørste gruppe er 
kontanthjælpsmodtagerne. Selv om Frederikshavn Kommune har bremset op for tilgangen og 
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oplevet et fald i tilgangen i forhold til 2012, har tilgangen været større end afgangen, hvilket 
medfører en uændret bestand af borgere på førtidspension. De nye fleksjob- og 
førtidspensionsreformer er sammen med Jobcentret handlingsplan, vigtige tiltag som fremadrettet 
skal være med til at begrænse tilgangen og få flere borgere ansat i f.eks. fleksjob på det rummelige 
arbejdsmarked. Rehabiliteringsteam, hvor personer med forskellige faglige baggrunde mødes med 
borgeren, er et omdrejningspunkt i indsatsen i 2014, og ressourceforløb skal hjælpe den enkelte 
med at udvikle sin arbejdsevne. Implementeringen af en grundlæggende reform af 
kontanthjælpssystemet med virkning fra 1. januar 2014 er ligeledes et vigtigt tiltag i Jobcenterets 
handlingsplan for, at mindske gruppen af kontanthjælpsmodtagere.  Kontanthjælpen er afskaffet 
for alle unge under 30 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp. Samtidig er skabt et 
nyt kontanthjælpssystem for voksne og unge med en uddannelse. Alle får nu en indsats.

3. Indsats for at sikre, at antallet af unge ledige begrænses mest muligt.  Dette arbejde understøttes 
af kontanthjælpsreformen, der sætter særligt fokus på de unge. Når de unge melder sig ledige, er 
forventningen, at de skal tage en uddannelse, og at de skal have den nødvendige hjælp. 
Forebyggelsen, herunder samarbejdet med blandt andet Center for Familie skal styrkes. Ved at 
være i uddannelseslignende miljøer, skal de unge forberedes til uddannelse. Det er forventningen 
at Ungeenheden, der blev etableret i efteråret 2013, vil være en vigtig indsats i bestræbelserne på 
at sikre målrettede og kvalificerede tilbud til unge under 25 år, hvad enten de er ledige, uden 
uddannelse, socialt belastede mm. Det er altafgørende for Frederikshavns fremtid, at alle 
involverede parter forpligter sig til på individniveau at igangsætte de indsatser, der giver størst 
mulig beskæftigelseseffekt i forhold til målgruppen. 

4. Fastholdt fokus på rettidighed. Også i 2014 vil Frederikshavn Kommune have fokus på at levere 
rettidige samtaler og aktiveringstilbud til ledige borgere. Det fortsatte fokus skal sikre, at ledige får 
de tilbud til tiden, som de har krav på og en kortere gennemløbstid på ydelserne. En høj rettidighed 
er en vigtig indikator på en aktiv og effektiv beskæftigelsesindsat, som er med til at sørge for, at 
den enkelte ledig kommer hurtigst mulig tilbage i varig ordinær beskæftigelse. For at få en så høj 
rettidighed som mulig på tilbudssiden er det vigtigt, at have en tæt kontakt og styrket dialog med 
de lokale virksomheder, der skal ”levere” pladserne til de virksomhedsrettede tilbud. I 2014 vil 
kontakten og dialogen med virksomhederne derfor blive styrket.

Ovenstående områder vil blive skrevet ind i Beskæftigelsesplan 2015 med henblik på at sikre en 
bæredygtig beskæftigelsespolitik i Frederikshavn Kommune, der aktivt medvirker til at udvide 
arbejdsstyrken, nedbringe ledigheden og kompetenceudvikle de ledige og de beskæftigede – særlig de 
ufaglærte – indenfor områder med gode beskæftigelsesmuligheder og ift. fremtidens vækstspor i 
Frederikshavn. 

3. Opfølgning på Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter

Som led i aftalen ”Stærkere ud af krisen – bekæmpelse af langtidsledighed” blev det aftalt, at der for 
perioden 2010-2013 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere 
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virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Hensigten med midlerne er, at jobcentrene skal etablere tættere 
kontakt med langtidsledige og virksomheder i forhold til at etablere virksomhedsrettet aktivering. Som et 
led i resultatrevisionen fortages en opfølgning på de mål og resultatkrav, som Frederikshavn Kommune 
opstillede i forbindelse med tildelingen af midler. Jobcenter Frederikshavn har løbende fuldt op på 
indsatsen. 

Bevillingen blev udmøntet som tilskud til jobcentrene og fordelt på baggrund af jobcentrenes relative andel 
af langtidsledige.  Bevillingen i Frederikshavn Kommune har været følgende;

 15. september – 31. december 2010    261.000 kr.
 1. januar – 31. december 2011    887.000 kr.
 1. januar – 31. december 2012    887.000 kr.
 1. januar – 31. december 2013    626.000 kr.
 I alt for perioden 2.661.000 kr.

Bevillingen gives udelukkende som et tilskud til dækning af de lønudgifter, der følger af ansættelse af de 
ekstra virksomhedskonsulenter i jobcenteret. Det har dog været muligt, at anvende tilskuddet til afholdelse 
af udgifter til andre aktører, der varetager ovennævnte beskrevne indsats over for de langtidsledige og 
personer i risiko for langtidsledighed. 

Midlerne er blevet anvendt til ansættelse af to virksomhedskonsulenter i Frederikshavn Kommune, der 
udelukkende arbejder med langtidsledige - herunder skaffer ordinære stillinger samt virksomhedsvendte 
tilbud. Alt sammen ved hjælp af tættere kontakt med de ledige samt bedre service til virksomhederne. 
Virksomhedskonsulenternes indsats er todelt:

 For det første skal de holde en tæt kontakt med langtidsledige og personer i risiko for 
langtidsledighed, dels ved at hjælpe flere i job eller i forløb i virksomhederne og dels ved tættere 
kontakt med de ledige, der allerede er i forløb i virksomhederne. Dette gøres ved at afholde 
jobsamtaler, bistå med at løse store og små problemer, der måtte opstå i forløbene, og tilbyde 
mentorhjælp.

 For det andet skal virksomhedskonsulenterne sikre en bedre service til virksomhederne ved, at 
udvikle og uddybe samarbejdet med virksomhederne i området, således der skabes flere åbninger 
for først og fremmest ordinære jobs og derefter virksomhedsvendte redskaber. Derudover skal 
virksomhedskonsulenterne fungere som én indgang, når virksomhederne skal i kontakt med 
jobcenteret og understøtte ubureaukratisk dialog virksomhed og jobcenter imellem.

Virksomhedskonsulenterne har været med til at understøtte og kvalificere aktiveringsindsatsen, bl.a. ved at 
sørge for, at etablere godt match mellem den enkelte ledig og virksomheden med henblik på, at opnå varig 
ordinær beskæftigelse til gavn for såvel den enkelte som for virksomheden.   

Resultater af indsatsen
Siden indsatsen blev igangsat er der hvert halve år blevet fulgt op på indsatsen og målsætningerne. Tallene 
bliver trukket på jobindsats.dk og målingerne bliver fordelt på dagpengemodtagere og jobklare 
kontanthjælpsmodtagere. I starten blev der også fulgt op på starthjælpsmodtagere, men denne udgik da 
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starthjælpen blev afskaffet 1. januar 2012. I starten indgik også indsatsklare langtidsledige 
kontanthjælpsmodtagere (match 2), men der er ikke længere data tilgængelig for denne målgruppe på 
jobindsats.dk, hvorfor målgruppen også udlades i de senere opfølgninger. 

Den samlede bruttoledighed i Frederikshavn var i december 2010 på 2.149 fuldtidspersoner i og 1.541 i 
december 20133. Ledigheden er dermed faldet med 608 fuldtidspersoner i perioden svarende til 28 %.  
Nedenfor ses udviklingen i langtidsledigheden;

Målgruppe Jun. 2010 Dec. 
2010

Jun. 
2011

Dec. 
2011

Jun. 
2012

Dec. 
2012

Jun. 
2013

Dec. 
2013

Dagpenge 554 630 610 534 486 425 192 170
Kontanthjælp 
(jobklar)

55 49 48 57 79 91 175 165

I alt 609 679 659 601 565 516 368 335
Kilde: Jobindsats.dk.

Som det fremgår af tabellen er langtidsledigheden faldet med 274 personer i perioden juni 2010 til 
december 2013, svarende til 45 %. Det betyder, at langtidsledigheden har oplevet et større fald målt i 
procent end den samlede ledighed i Frederikshavn Kommune. Hen over den 4-årige periode var det 
overordnede mål, at nedbringe langtidsledigheden med 30 % således, at der i december 2013 er maksimalt 
426 langtidsledige i Frederikshavn Kommune. Dette tal blev i juni 2012 nedjusteret til 17 % da der ikke 
umiddelbart var udsigt til et forestående fald i langtidsledigheden. Det er altid vanskeligt at fremskrive en 
udvikling hen over en 4-årige periode da f.eks. vækst i økonomien og herunder virksomhedernes 
efterspørgsel på arbejdskraft, kan påvirke udviklingen. Målet er dermed, at der i december 2013 er 
maksimalt 505 langtidsledige i Frederikshavn Kommune. Det skal dog bemærkes, at den oprindelige 
målsætning blev beskrevet, da der stadig var data til rådighed for starthjælpsmodtagere og langtidsledige 
indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. 

Ud fra tabellen ses det, at Frederikshavn Kommune har indfriet målsætningen både hvad angår den 
oprindelige og den nedjusterede målsætning. Det skal dog bemærkes, at nedsættelse af dagpengeperioden 
fra fire til to år har påvirket opgørelsen i positiv retning, da en række personer i 2013 har mistet 
dagpengeretten og derfor overgået til selvforsørgelse, hvorfor de ikke længere indgår i opgørelsen. Dertil er 
et stort antal personer med i jobrotationsprojekter og indgår derfor heller ikke i opgørelsen. 

Et andet mål med indsatsen er, at øge de virksomhedsvendte aktiviteter for langtidsledige med 38 % i 
perioden. Det vil med andre ord betyde, at der i december 2013 forventes, at være 322 langtidsledige i en 
eller anden form for virksomhedsvendt aktivering. Det skal dog bemærkes at der på Jobindsats.dk ikke 
længere er mulighed for at foretage en opgørelse på antallet af langtidsledige som deltager i 
virksomhedsrettede aktiveringstilbud. Opgørelsen baseres i stedet på antallet af arbejdsstedet med 
virksomhedsrettet aktivitet. 

Nedenfor er der præsenteret en opgørelse over antallet af arbejdssteder med løntilskuds- og 
virksomhedspraktikker:

3 Kilde Danmarks Statistik
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Målgruppe Jun. 2010 Dec. 
2010

Jun. 
2011

Dec. 
2011

Jun. 
2012

Dec. 
2012

Jun. 
2013

Okt. 
2013

Dagpenge 216 226 279 244 199 154 132 137
Kontanthjælp 
(jobklar)

38 57 112 102 108 98 102 92

I alt 254 283 391 346 307 252 234 229
Kilde: Jobindsats.dk

Som det fremgår af tabellen, så var Frederikshavn Kommune inde i en positiv udvikling frem til juni måned 
2011, hvorefter de virksomhedsrettede aktiviteter har været aftagende. Det er dog ikke lykkedes Jobcenter 
Frederikshavn, at øge antallet af virksomhedsrettede aktivitet i 2013 med 38 %. I perioden juni 2010 til 
oktober 2013 har der samlet set været et fald på 10 % i antallet af arbejdssteder med virksomhedsrettet 
aktivitet.  Udviklingen skal ses i relation til faldet i ledigheden, når antallet af ledige falder, så falder 
aktiviteterne tilsvarende. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at disse tal udelukkende viser antallet af 
arbejdssteder med virksomhedsrettede aktiviteter. Den samlede aktiveringsgrad derimod, var i juni 2010 
på 28 % og i oktober 2013 var den på 25 %, hvilket betyder, hvis der også tages højde for den faldende 
ledighed, at der reelt set ikke er sket et fald på dette mål.   

Udover de rent kvantitative resultatkrav er der ligeledes foretaget en mere kvalitativ opfølgning på 
indsatsen. Virksomhedskonsulenterne hæfter sig ved, at især konjunkturer skaber langtidsledighed og gør 
det svært, at nedbringe målgruppen. Virksomhederne tøver med nye ansættelser, genansættelser og 
udvidelser og det er derfor sværere at bide sig fast på arbejdsmarkedet, når ledige først er blevet 
langtidsledig. Desuden hører konsulenterne ude i erhvervslivet, at virksomhederne, når de ansætter, 
foretrækker at ansætte allerede beskæftigede eller nyledige. Virksomhederne frygter, at der kan være 
andre problemer end ledighed til stede, når ledige ender i langtidsledighed. For konsulenterne har den 
primære opgave således været at ændre denne opfattelse hos virksomhederne og det har været en 
ressourcekrævende opgave. En sådan prægning og holdningsændring kræver tid og vedholdenhed. Arbejde 
med både private og offentlige jobrotationsprojekter har desuden medvirket positivt til at skabe denne 
holdningsændring hos virksomhederne.  

I forhold til faldet i den virksomhedsrettede aktivering skal det bemærkes, at Center for Arbejdsmarked har 
været inden i en omstillingsfase, hvor en række arbejdsopgaver er blevet omlagt, herunder etableringen er 
en særlig ungeenhed i Frederikshavn Kommune, hvilket har betydet en nedgang i antallet af 
virksomhedsrettede aktiviteter. De nye arbejdsgange er ved at være implementeret og det forventes, at 
der vil finde en stigning sted i antallet virksomhedsrettede aktiviteter i 2014.  

På trods af at der er sket et fald i den virksomhedsrettede aktivering, er det overordnede mål om at 
reducere langtidsledigheden i Frederikshavn Kommune stort set indfriet. Jobcenter Frederikshavn ønsker at 
fastholde den positive udvikling og vil derfor i 2014 fortsat have fokus på at nedbringe langtidsledigheden. 
Forudsætningen for vækst og udvikling er blandt andet, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har 
brug for, og at denne arbejdskraft har de rette kompetencer. Fremadrettet vil der i stigende grad være 
fokus på, øget samarbejde med a-kasser og uddannelsesinstitutioner, at anvende uddannelsestilbud til 
ufaglærte ledige ligesom det forventes, at langt flere langtidsledige vil blive tilbudt ansættelse som 
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rotationsvikarer. Samtidig med er det jobcentrets hensigt at øge antallet af langtidsledige, som deltager i 
virksomhedsrettede aktiveringsforløb. 
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Indledning 
Resultatrevisionen er et redskab, som skal være med til at styrke planlægningen og budgetteringen af 
kommunens beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser hvor der kan opnås en økonomisk gevinst ved 
en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

Resultatrevisionen giver desuden arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for, 
at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Læsø kommune. Dermed kan resultatrevisionen 
også være et udgangspunkt for en fælles dialog omkring beskæftigelsesindsatsen.

Arbejdsmarkedsstyrelsens koncept for den årlige resultatrevision er opbygget således, at Jobcentrene, på 
baggrund af to rapporter fra Jobindsats.dk, sætter fokus på årets indsats og resultater.

De to rapporter er:

1. Resultatoversigt
2. Besparelsespotentiale

En aktiv beskæftigelsesindsats er en forudsætning for, at kunne opfylde de beskæftigelsespolitiske mål, og 
dermed nedbringe eller minimere antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Resultatrevisionen viser, om 
Jobcentret sammenlignet med andre kommuner i klyngen har gennemført den nødvendige indsats og 
dermed opnået gode resultater.

Det er for Læsøs vedkommende kun Samsø der har sammenlignelige rammevilkår og dermed er klyngen. 
Det vil med andre ord sige, at vi har en række grundlæggende træk til fælles, der gør, at vi ligeledes bør 
ligne hinanden i forhold til antal personer på offentlig forsørgelse samt have nogenlunde 
overensstemmende offentlige udgifter pr. borger. 
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1. Resultatoversigten

Resultatoversigten viser antallet af ledige ved udgangen af pågældende år samt udviklingen i antallet det 
forløbne år. Oversigten er opdelt i de aktuelle ministermål, forsørgelsesgrupper og indsatsen. 
Beskæftigelsesministeren udmeldte for 2013 følgende fire beskæftigelsespolitiske mål på områder, hvor 
der på landsplan var behov for en styrket indsats for at løfte resultaterne:

1. Flere unge skal have en uddannelse. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter 
på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer 
på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer 
skal begrænses mest muligt. 

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke 
samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 

Målene er retningsgivende for jobcentrene og dannede grundlag for Beskæftigelsesplanen 2013.

Resultater for Ministerens mål 2013

Resultatoversigt – Læsø
 
Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning

  
Grad i 
pct./Antal2

Ift. 
perioden 
før, pct.2

Ift. samme 
periode 
året før, 
pct.2

Bedste 
udvikling i 
klyngen ift. 
perioden 
året før, 
pct.2

Gnsn. 
udvikling i 
klyngen ift. 
perioden året 
før, pct.2

Uddannelsesgrad1 Jan-apr 13   0        0      -10      -10      -11
A-dagpenge Jan-apr 13   0        0      -18       26       26
Kontanthjælp Jan-apr 13   0        0        0        0      -15
Tilgang til førtidspension3 Dec 2013   6        0      -14      -33      -33
Antal langtidsledige personer Dec 2013   7       75      -30       13       13
A-dagpenge Dec 2013   3       50      -63      -57      -57
Kontanthjælp (jobklar) Dec 2013   4      100      100      500      500

Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for 
sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent.
1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode.
2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For 
Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene.
3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder – dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder.
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Ministermål 1 – Flere unge skal have en uddannelse
Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har bedt kommunerne om ikke, at foretage en opfølgning på 
målet i Resultatrevisionen for 2013. Grundet problemer med at validere data. 

Dog kan oplyses at Pr. 1.1.2014 trådte ny lovgivning om uddannelseshjælp til unge under 30 år i gang. 
Hvilket har medført, at vi har indgået samarbejde med Frederikshavns nye samlede unge indsats.  
Samarbejdet er indgået for at styrke det uddannelsesmæssige sigte for de unge.

 

Ministermål 2 – Permanent forsørgelse 
Målet var at der i december 2013 var en tilgang på 4 personer. Målet er således opnået med forsinkelse i 
januar 2014. 

Den 1. januar 2013 trådte førtidspensionsreformen i kraft og effekten af reformens redskaber ses tydeligt. 
Kernen i reformen er, at fastholde udsatte på arbejdsmarkedet. Herunder at opbremsning i tilgangen til 
førtidspension. Et vigtigt element i reformen er, at unge under 40 år, som udgangspunkt, ikke skal tilkendes 
førtidspension med mindre, det er åbenlyst formålsløst at udvikle arbejdsevnen. 

Med økonomisk støtte fra Beskæftigelsesregion Nord, gennemførte Læsø Jobcenter sammen med 
relevante kommunale samarbejdspartnere en proces om tværfaglighed, for at styrke indsatsen omkring de 
ledige på Læsø, samt understøtte opstarten af rehabiliteringsteamet.  Forløbet har medført justeringer i 
vores sagsbehandlingsforløb, klare aftaler og spilleregler i forhold til det lovpligtige rehabiliteringsteam og 
vores eget udviklingsteam. Det har ligeledes medvirket til en udvikling af vores afklaringsforløb, der blandt 
andet anvender progressionsmålingsskemaerne, som vi udviklede i forløbet.

Den ønskede opbremsning i antallet af borgere på permanent forsørgelse i 2013, skete med forsinkelse, 
således vi startede året med 93 fuldtidspersoner på førtidspensioner og sluttede året med 90. Tal for de 
første måneder af 2014 viser at tendensen fortsætter og der er således i april 2014 er 87 fuldtidspersoner 
på førtidspension.

Den ønskede opbremsning er sket på trods af, at tilgangen til førtidspension i 2013 bar tydeligt præg af stor 
volumen i antallet af sager, der blev indstillet i december 2012, men bevilliget med effekt i januar 2013, 
hvorfor der i starten af året stadig var en forholdsvis høj tilgang til førtidspension. I løbet af året lykkedes 
det at bremse op for tilgangen. Fra en tilgang på 9 i januar 2013 til blot 3 personer i januar 2014.  Målet 
vurderes derfor som opnået i 1. kvartal 2014.

Ministermål 3 – Langtidsledighed
Antallet af langtidsledige er i december 2013 på 7 personer. Målet i Beskæftigelsesplan 2013 er, at antallet 
af langtidsledige skal begrænses til 3,5 personer i december 2013. Målet i Beskæftigelsesplanen er således 
ikke opfyldt. Der er tale om meget små tal med meget store udsving.

Uagtet dette vil indsatsen fortsætte således at målet om 4 personer i december 2014 opnås. Der vil blive 
rettet et særligt fokus på hvorvidt de jobklare kontanthjælpsmodtagere er visiteret korrekt, da det har vist 
sig særligt vanskeligt at hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet.
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Ministermål 4 – Styrket samarbejde med virksomhederne
I samarbejde med virksomhederne er det Læsøs mål at øge såvel kvaliteten som kvantiteten af 
virksomhedspraktikkerne.
• Det betyder, at det uddannelses- og opkvalificeringsmæssige aspekt og indhold prioriteres og længden af 
virksomhedspraktikkerne øges, således at virksomhederne får mere tid til at oplære og afprøve 
virksomhedspraktikanten med henblik på en mulig fast tilknytning til arbejdspladsen, og at han/hun får en 
udvidet mulighed for at prøve kræfter inden for erhvervet, og om muligt en fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet.
• Desuden er det Læsøs mål, at inddrage virksomhederne i gennemførelsen af 1. del af projektet ”lang-
tidsfrisk
på Læsø”.
• Endvidere er det målet at blive endnu bedre til at afdække og imødekomme virksomhedernes behov for 
arbejdskraft
med de rette kvalifikationer, og desuden at optimere rådgivningen og vejledningen af øens virksomheder.

Læsø Jobcenter har ikke målt på de ovenstående målsætninger i 2013. Der sker stadig en tilpasning af de 
mange lovændringer der er sket på området de sidste år.  Men oplevelsen i Jobcentret er at 
virksomhederne er positivt indstillede for samarbejde om borgerne og gerne indgår i målrettede forløb.
Der er igangsat en proces i Jobcenter Læsø om anvendelse af vores medarbejderressourcer, processen er 
desværre forsinket af forskellige grunde. Processen er igangsat med henblik på, at fremtidssikre indsatsen 
fra beskæftigelsesområdet, herunder bedst udnyttelse af vore personaleressourcer. Vi vil i denne proces 
være opmærksomme på hvorvidt der kan allokeres medarbejdertid til virksomhedskonsulent opgaver.
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Forsørgelsesgrupper
 Som det fremgår af nedenstående tabel, er der sket et samlet fald på 11 % i forsørgede fuldtidspersoner på 
Læsø, sammenlignet med samme måned året før (december). Uagtet at Læsøs tal er meget små, er det 
positivt med det samlede fald.

Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning
  

Antal
Ift. 
måneden 
før, pct.

Ift. samme 
måned året 
før, pct.

Bedste 
udvikling i 
klyngen ift. 
året før, pct.

Gnsn. 
udvikling i 
klyngen ift. 
året før, pct.

Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 211       11      -11       -7       -7
Jobklar - fuldtidspersoner   91       34      -18       -6       -6
A-dagpenge Dec 2013  58       36      -29       -7       -7
Kontanthjælp Dec 2013  12       23       30       21       21
Sygedagpenge Dec 2013  13       24       11      -18      -18
Revalidering Dec 2013   1        0 .      -33      -33
Ledighedsydelse Dec 2013   7       63      -19       -9       -9
Indsatsklar - fuldtidspersoner    7      -28      -19      -20      -20
Kontanthjælp Dec 2013   2      -36      -60      -15      -15
Sygedagpenge Dec 2013   4      -28       44      -28      -28
Revalidering Dec 2013   1        0 .        0        0
Ledighedsydelse Dec 2013   . - .      -67      -67
Midlertidigt passive - fuldtidspersoner    7      123      -44        5        5
Kontanthjælp Dec 2013   4      300      100        0        0
Sygedagpenge Dec 2013   3       34      -73        3        3
Ledighedsydelse Dec 2013   . - .       27       27
Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec 2013   . - .        0        0
Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2013  15      -12       -9       -1       -1
Førtidspension - fuldtidspersoner Dec 2013  90       -1        1       -7       -7
Ukendt match – fuldtidspersoner4    1      -38 .      -60      -60

Kilde: Jobindsats.dk
Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for 
sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent.
1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode.
2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For 
Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene.
3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder – dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder.
4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, 
der endnu ikke er blevet matchet.

Jobklare ledige
Som det fremgår af tabellen er der et samlet fald på 18 % i forhold til samme måned året før, blandt de 
jobklare borgere. Tallet dækker over store forskelle i målgrupperne. Således er der et markant fald på 29 % 
blandt A-dagpengemodtagere og en lige så markant stigning på 30 % ved kontanthjælpsmodtagerne. 

Der ses en klar tendens til at færre borgere i kortere tid modtager A-dagpenge, hvilket resulterer i faldet på 
29%.  Denne tendens ser ud til at fortsætte ind i 2014.

Der er på trods af stigningen på 30 % på kontanthjælp ikke tale om en generel og blivende tendens. 
Stigningen forventes altså ikke at fortsætte ind i 2014. En forklaring i stigningen kan være at der enkelte 
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modtagere af kontanthjælp er blevet flyttet fra gruppen indsatsklare til jobklare. Dog er det som tidligere 
nævnt bekymrende, såfremt jobklare kontanthjælpsmodtagere ender som langtidsledige.

Indsatsklare ledige
Det samlede fald i gruppen indsatsklare er på 19 % i forhold til samme måned året før.  Også i denne 
gruppe dækker tallene over store variationer målgrupperne. Der er et markant fald på 60 % i 
kontanthjælpsgruppen og en markant stigning på 44 % blandt sygedagpengemodtagere.

Faldet i kontanthjælp kan forklares med at borgere er vurderet henholdsvis jobklare og midlertidigt passive. 
Der ses nemlig markant stigning i de to målgrupper.

Stigningen af sygedagpengemodtagere er på så få fuldtidspersoner at der ikke er tale om en tendens der 
giver anledning til bekymring.

De resterende grupper
Antallet af borgere i de resterende grupper er så lavt at der ikke sker yderligere kommentering til dette 
punkt.

Indsatsen
Der ses en lav aktiveringsgrad af alle målgrupper, hvilket til dels skyldes det sæsonprægede arbejdsmarked 
på Læsø, samt den faktor at et markant antal af  A-dagpengemodtagerne formår at fastholde løntimer 
således de kun er delvist ledige og derfor kan aktivering være modarbejdende for lønarbejdet.

Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning
  

Procent
Ift. 
måneden 
før, pct. 
point 

Ift. samme 
måned året 
før, pct. 
point 

Høj./laveste 
niveau i 
klyngen
 i samme 
måned, pct. 

Gnsn. niveau 
i klyngen i 
samme 
måned, pct.

Aktiveringsgrad i alt    3       -1       -3       14       14
A-dagpenge Dec 2013   3       -1       -3       14       14
Kontanthjælp, jobklar Dec 2013   0       -6      -10 - -
Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2013   . - . - -
Opfyldelse af minimumskrav
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2013   1        1        0        0        0
Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2013  12       -6        5       11       11
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec 2013   4       -2       -0       15       15
Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2013  13       -6        5       20       20
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2. Besparelsespotentiale Læsø Kommune
Af nedenstående tabel ses det at en øget indsats for a-dagpengemodtagere bør kunne resultere i en 
reduktion op til 12 personer.  Som tidligere nævnt er der igangsat en proces i Jobcenter Læsø om 
anvendelse af vores medarbejderressourcer, processen er forsinket af forskellige grunde. Processen er 
igangsat med henblik på at fremtidssikre indsatsen fra beskæftigelsesområdet, herunder bedst udnyttelse 
af vore personaleressourcer. Vi er opmærksomme på at processen skal indeholde en vurdering af om en 
ændret tilgang til a-dagpengemodtagere kan have positiv indflydelse på besparelsespotentialet.

Besparelsespotentiale Læsø kommune

Forsørgelsesydelse
1. kvartal 2013 - 4. kvartal 2013

Fuldtidsperson
er i pct. af 

befolkningen

Forudsagte 
fuldtidsperson

er i pct. af 
befolkningen

Potentiel 
reduktion af 

antal 
fuldtidsperson

er

Besparelses-
potentiale
(i mio. kr.)

A-dagpenge 4,79 3,71 12 1,2

Kontanthjælp (inkl. revalidering, 
forrevalidering, ressourceforløb 
og uddannelseshjælp)

1,38 3,14 -20 -1,5

Sygedagpenge 2,06 2,57 -6 -0,4

Permanente ydelser 
(ledighedsydelse, fleksjob og 
førtidspension)

10,49 15,45 -55 -5,0

I alt 18,71 24,88 12 1,2
Kilde: www.jobindsats.dk
Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig 
refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. 
Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med 
udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at 
beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af 
befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den 
potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i 
procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig 
forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt 
besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i 
det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en 
større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed 
har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.
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Konklusion
Resultatrevisionen og besparelsespotentialet for Læsø viser, at der er et samlet fald af modtagere af 
offentlig forsørgelse på 11 % når december 2013 sammenholdes med december 2012.  Et øget fokus bør 
rettes på langtidsledige jobklare kontanthjælpsmodtagere og på A-dagpengemodtagere generelt, og 
specielt med henblik på at skabe øget aktiveringsgrad.  

Der er etableret samarbejde med den samlede ungeindsats i Frederikshavn kommune, således der kan 
være fokus på modtagere af uddannelseshjælp.

Målet om færre borgere på permanent offentlig forsørgelse er opnået i 1. kvartal 2014.

Der opleves positivt samarbejde med virksomhederne om målrettet indsats for borgere der skal hjælpes 
tættere på arbejdsmarkedet. En igangsat proces i jobcenter Læsø skal vise om det er muligt at allokere flere 
medarbejderressourcer til virksomhedskonsulentopgaver.

3. Opfølgning på Puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter

Som led i aftalen ”Stærkere ud af krisen – bekæmpelse af langtidsledighed” blev det aftalt, at der for 
perioden 2010-2013 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere 
virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Hensigten med midlerne er, at jobcentrene skal etablere tættere 
kontakt med langtidsledige og virksomheder i forhold til at etablere virksomhedsrettet aktivering. Som et 
led i resultatrevisionen fortages en opfølgning på de mål og resultatkrav, som Læsø Kommune opstillede i 
forbindelse med tildelingen af midler.  Bevillingen blev udmøntet som tilskud til jobcentrene og fordelt på 
baggrund af jobcentrenes relative andel af langtidsledige.  Bevillingen i Læsø Kommune har været følgende;

 15. september – 31. december 2010    3.000 kr. afrundet
 1. januar – 31. december 2011    9.000 kr. afrundet
 1. januar – 31. december 2012    9.000 kr. afrundet
 1. januar – 31. december 2013    7.000 kr. afrundet
 I alt for perioden 28.000 kr.

Bevillingen gives udelukkende som et tilskud til dækning af de lønudgifter, der følger af ansættelse af de 
ekstra virksomhedskonsulenter i jobcenteret. Det har dog været muligt, at anvende tilskuddet til afholdelse 
af udgifter til andre aktører, der varetager ovennævnte beskrevne indsats over for de langtidsledige og 
personer i risiko for langtidsledighed. 

Midlerne tildelt Læsø er så små at handlemulighederne har været begrænset. Midlerne har i løbet af de 4 
år været brugt til kortvarig opnormering af personale med henblik på øget etablering af virksomhedsrettet 
aktrivering.

Såfremt der skulle være lavet en udførlig opfølgning på den kortvarige ekstraindsats ville det i sig selv have 
opslugt alle lønkronerne hvorfor det er bortprioriteret.
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Status for nytteindsats - Center for arbejdsmarked

2014 2014 2014

JAN FEB MAR

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 4 12

LAB 2.1 Forsikret ledig 1 2 24

LAB 2.2 Kontanthjælp 12 17

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 1 1

Samlet antal 1 19 54

Overblik over forsikrede ledige (arbejdsmarkedsydelsesmodtagere i  nytteindsats)

Sidste opdateringsdato

01-04-2014
Nedenfor er antallet af personer i nytteindsats specificeret på målgrupper. Det skal
bemærkes at forsikrede ledige dækker alene over personer på den midlertdig
arbejdsmarkedsydelse.

1/3



Status for nytteindsats - Center for arbejdsmarked
Overblik over forsikrede ledige (arbejdsmarkedsydelsesmodtagere i  nytteindsats)

2014 2014 2014

JAN FEB MAR

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 18-24 årige 3

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 25- + årige 4 9

LAB 2.1 Forsikret ledig 25- + årige 1 2 24

LAB 2.2 Kontanthjælp 25- + årige 12 17

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 25- + årige 1 1

Samlet antal 1 19 54

Antallet af personer i nytteindsats fordelt på alder. 
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Status for nytteindsats - Center for arbejdsmarked

2014 2014 2014

JAN FEB MAR

LAB 2.12 Uddannelseshjælp Kvinde 1 6

LAB 2.12 Uddannelseshjælp Mand  3 6

LAB 2.1 Forsikret ledig Kvinde 1 6

LAB 2.1 Forsikret ledig Mand  1 1 18

LAB 2.2 Kontanthjælp Kvinde 1 4

LAB 2.2 Kontanthjælp Mand  11 13

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager Mand  1 1

Samlet antal 1 19 54

Kønsfordeling nytteindsats

3/3
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1.Resumé 

Evaluering Projekt Futura
Netværk og vejen til job til ægtefælleforsørgede

Frederikshavn Kommune
31-03-2014
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Om ”Futura”- netværk og jobs til ægtefælleforsørgede
1. Forord og resumé

”Futura er et samarbejde mellem KL og fire kommuner. Futura vil udvikle nye metoder til at lave en 
opsøgende indsats og finde ud af, hvad der virker i arbejdet med at få flere ægtefælleforsørgede i 
job. Futura er en del af 4 partsaftalen, som regering har indgået med DA, LO og KL om at styrke den 
beskæftigelsesrettede integration. Projektet løber indtil udgangen af 2013 og er støttet af 
Beskæftigelsesministeriet.”  (Samarbejdsaftale mellem KL og Frederikshavn Kommune om Projekt 
Futura)

Projektet blev oprindeligt navngivet Futura. Betegnelse var fængende og nemt at huske. 
Derudover appellerer denne titel til projektets målgruppe og deres fremtid, da den beskriver 
familiesammenførte ægtefælles situation der er på vej ind på det danske arbejdsmarked og ind i 
det danske samfund generelt. 

Projektets målgruppe var opdelt i to delmålgrupper:
Ægtefælleforsørgede udlændinge der er omfattet af Lab § 2.10 samt ægtefælleforsørgede 
udlændinge der er omfattet af Integrationslovens § 2.3

1.1 Evalueringsformål og metode

Evalueringen af dette projekt har to formål. For det første skal evalueringen dokumentere og 
vurdere projektets aktiviteter og metode samt de resultater projektet har skabt. For det andet er 
evalueringen tænkt som en videns- og erfaringsudveksling, så andre der arbejder indenfor 
integrationsområdet, kan trække på projektets erfaringer. 

1.2 Organisering og forankring i Frederikshavn Kommune 
”Futura er godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune. Projektet er 
organiseret lokalt i Jobcenter Frederikshavn, Integrationsteam. Projektlederfunktionen deles 
mellem integrationskoordinator Bajro Terzic og Jobkonsulent Carsten Rahbek. Her udover 
inddrages de øvrige sagsbehandlere i Integrationsteam, samt evt. andre relevante 
Jobcentermedarbejdere i projektet efter behov. Jobcenterchef Mette Krog Dalsgaard samt 
Jobcenterets øvrige ledelse orienteres løbende om projekt Futuras forløb, og involveres efter 
behov. …”  (citat fra: ’Samarbejdsaftalen mellem KL og Frederikshavn kommune om Projekt Futura’ 
fra november 2011.)
Der blev lagt vægt på det tværfaglige samarbejde mellem Jobcentret (JC), Projektafdelingen (PA) 
og Virksomhedscenter (VS). Netværksfacilitatoren blev tilknyttet fra Frederikshavn Kommunes 
Projektafdelingen.

1.3 Mål
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Med projektet ønskede man at yde en særlig indsats for at fremme målgruppens deltagelse i 
arbejdslivet, skabe job åbninger samt styrke deltagernes generelle tilknytning til det danske 
samfund. 

2.Kort om projektet 

2.1 Formålet
”Kommunens formål er at styrke den beskæftigelsesrettede integration gennem øget indsats 
omkring ægtefælleforsørgede udlændinges beskæftigelse. Dels for at fremme målgruppens 
generelle integration og trivsel, dels for at gøre brug af et uudnyttet arbejdskraftpotentiale, som 
Frederikshavn kommune har brug for, pga. demografiske udfordringer.”(citat fra: 
’Samarbejdsaftalen mellem KL og Frederikshavn kommune om Projekt Futura’ fra november 
2011.)

2.2 Målgruppe
- Ægtefælleforsørgede udlændinge, der er omfattet af LAB§2.10

”Antallet af personer i denne gruppe er endnu uafklaret. Gruppen består fortrinsvis af 
kvinder, der tidligere har fået tilbudt et 3 årig integrationsforløb, men ikke har fået 
fodfæste på arbejdsmarkedet. Gruppen er karakteriseret af et forholdsvis lille netværk i 
forbindelse med arbejdsmarkedet.”(citat fra Samarbejdsaftalen mellem KL og 
Frederikshavn Kommune 2011)

- Ægtefælleforsørgede udlændinge, der er omfattet af Integrationslovens § 2.3
Denne gruppe tæller samlet p. t 60 personer, hvoraf flere (23) er i beskæftigelse, eller 
uddannelse. Gruppen udenfor arbejdsmarkedet på 37 personer består i Frederikshavn 
kommune primært af kvinder, ca. halvdelen med lavt uddannelsesniveau (3-7 år i 
hjemlandet) og har generelt ikke umiddelbart kompetencer til at indgå på 
arbejdsmarkedet. Gruppen er også karakteriserer af et forholdsvis lille netværk i forbindelse 
med arbejdsmarkedet.” (citat fra Samarbejdsaftalen mellem KL og Frederikshavn Kommune 
2011)

2.3 Tidsplan 
Projektet Futura er etableret af KL og løber i ca. 2 år, oprindeligt til 31. december 2013, men siden 
forlænget til 31. marts 2014. 

September 2011: Projektets start: Kick off møde 
Januar 2012: Uddannelse i netværksskabelse påbegyndes
Februar 2012: Gruppen er afdækket, der sendes tilbud om deltagelse i Futura
Marts 2012: Opstart af 1 netværksgruppe
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Marts 2012: 31.03.2013 Løbende indsats/3 forløb af ca. 4 måneders varighed
31 marts 2014: Projekt Futura afsluttes og evalueres 

2. Projektets aktiviteter

Projektet er bygget op omkring 10 aktiviteter med udgangspunkt i hovedtema beskæftigelse.
Aktiviteterne blev afholdt som jobseminarer med oplægsholdere, besøg fra arbejdsgivere, 
gruppearbejde m.m. De fysiske rammer var blevet til ved at låne ’Maskinhallen’ – et foreningshus 
placeret midt i Frederikshavn. Der er blevet afholdt netværksmøder hver anden tirsdag i 2 til 3 
timer i perioden 24. marts 2012 - 2. juli 2013. På grund af mangel af deltagere i målgruppen blev 
deltagerne tilbudt individuel coaching efter behov i perioden 02.07.2012 – 31.03.2014.

Planlagte aktiviteter 
 Besøg af og vejledning fra virksomhedskonsulent
 Sparring mellem netværksdeltagerne
 Oplæg om beskæftigelsesmuligheder i Nordjylland
 Besøg af arbejdsgiver
 Besøg på virksomheder
 Besøg fra rollemodeller
 Oplæg fra fagskoler med info om faglig opkvalificering
 Vejledning/sparring fra Jobcentermedarbejdere (integrationsteamet mv.)
 Inddragelse af ægtefæller på tværs i netværket
 Konkret jobsøgning

3.1 Opsøgende indsats 

3.1.1 Futura 2012
Målgruppens medlemmer er blevet identificeret og kontaktet via Jobcentrets integrationsteam. 
Ud fra gruppen af ægtefælleforsørgede omfattet af INL § 2.3, der ikke var i arbejde eller 
uddannelse, og tidligere registreringer af målgruppe LAB § 2.10 og sprogskolens registreringer af 
samme, blev der lavet en liste over potentielle deltagere på 54 personer. Heraf blev der efter 
individuelle vurderinger udvalgt 34 personer til at modtage tilbud om deltagelse i Projekt Futura. 

Målgruppen af ægtefælleforsørgede personer i Frederikshavn kommune fordelte sig i marts 2012 
således: INL§ 2.3. – 31 personer, og LAB § 2.10 – ca. 20 personer.
De 34 personer, der alle var kvinder, fik tilbud om deltagelsen i Projekt Futura via brev. Heraf 
valgte 16 at deltage i Futuras opstart. 
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Udvælgelsen af de 34 borgere blev foretaget ud fra en intention om at oprette en gruppe 
bestående af et balanceret mix af personer med forskellige faglige, nationale og lokalgeografiske 
baggrunde. 

3.1.2 Futura  2013
I november 2012, efter individuelle vurderinger, fik 23 personer efter individuelle vurderinger 
tilbud om deltagelse i nyt Futura forløb med opstart den 5. februar 2013. I første omgang var der 9 
kvinder der valgte at deltage i netværket. Nogle af disse havde tidligere fået tilbud om deltagelse i 
Futuras første forløb, men havde valgt ikke at deltage. En af dem meldte afbud på opstartsdagen , 
da hun startede på en uddannelse og derfor så det ikke relevant at deltage i netværksmøderne. 
Efter opstarten af forløbet kom yderligere 2 kvinder til projektet. 

3.1.3 Futura vinter 2013- 2014
I oktober 2013 vurderede Integrationsteamet, at der ikke var nok i målgruppen til, at der kunne 
oprettes et nyt hold til netværksforløbet. Derfor blev det besluttet at udskyde opstarten af nyt 
hold, til at der var deltagere nok til et nyt forløb. Projektet blev tilpasset til målgruppen således at 
personerne i målgruppen i stedet fik tilbud om individuel coaching.
 
3.2 Netværk

3.2.1 Første hold 24.04.12-31.12.12

”Der etableres netværksgruppe(r) i selvforsørgergruppen. Kommunale medarbejdere er 
behjælpelige med etableringen af netværket. Uddannelse af medarbejderne om netværksdannelse 
sker gennem Futura (…)” (citat fra: ’Samarbejdsaftalen mellem KL og Frederikshavn kommune om 
Projekt Futura’ fra november 2011.)

Der blev indledt et tværfagligt samarbejde mellem alle tre afdelinger i Center for Arbejdsmarked 
(CAM), hvorfor der også blev koblet en netværksfacilitator på Futura - netværket.  
Den 14.04.12 startede Futura - Netværk i Frederikshavn. Der mødte 16 kvinder op til det første 
netværksmøde. Desuden deltog medarbejderne tilknyttet projekt Futura også i mødet. 
”I netværket vil deltagerne arbejde med forskellige temaer, som skal danne grundlag for en 
kvalificeret jobsøgning. Der vil desuden indgå praktisk træning i jobsøgning, såsom f.eks. fiktive 
jobsamtaler med virksomheder. Desuden kan netværket arrangere møder med rollemodeller og 
fungere som en kontaktflade til erhvervslivet. (…) ” (citat fra: ’Samarbejdsaftalen mellem KL og 
Frederikshavn kommune om Projekt Futura’ fra november 2011.)
Det overordnede tema på netværksmøderne var beskæftigelse. Hensigten var at danne et 
semifaciliteret netværk. Gruppedynamikken var dog ikke til dette, og vi endte med et fuldt 
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faciliteret netværk. Hensigten var dog stadig, at netværket skulle blive selvstyrende på sigt, hvis 
der var behov og interesse. 
En væsentlig del af indholdet var tænkt til at være individuel rådgivning og vejledning ift. 
jobsøgning mv., i tæt samarbejde mellem relevante personer i Center for Arbejdsmarkedet samt 
oplæg fra relevante eksterne aktører og arbejdsmarkedsrettede indsatser.
De fremmødte dækkede et bredt spektrum, hvilket var et bevidst valg. Vi havde sigtet efter at lave 
et ’balanceret mix’. Virkeligheder blev dog, at gruppen hurtigt blev inddelt i en gruppe bestående 
af kvinder fra Rusland, Bosnien, Burma og Thailand. 
På 2. netværksmøde blev der igangsat individuelt målsætningsarbejde af en jobkonsulent fra 
Jobcentret. Intentionen var egentlig blot at introducere deltagerne for målsætningsarbejdet, og så 
kunne de selv arbejde videre derfra – virkeligheden blev dog, at jobkonsulenten kom til at spille en 
væsentlig rolle i forhold til at arbejde individuelt med de resterende deltagere og deres 
kompetenceafklaring. Det var dog vores klare vurdering, at netop den individuelle 
kompetenceafklaring og en tæt kontakt til virksomhedskonsulenten skulle opprioriteres i det 
næste Futura-netværk.  
I løbet af foråret og sommeren oplevede vi en decimering af deltagerne i netværksmøderne. Vi var 
i løbet af de første to netværksmøder oppe på i alt 16 deltagere, men flere stoppede. Dette er der 
flere årsager til. 
Først og fremmest var der 7 deltagere, der var kommet i job. Dernæst var 5 deltagere påbegyndt 
en virksomhedspraktik, 2 deltagere var begyndt i beskæftigelsesfremmende kurser/forløb. Endelig 
var en deltager er startet i uddannelse. 
5 deltagere var stoppet, uden af vi er klar over den egentlige årsag. Vi har dog efterfølgende talt 
om, at to af kvinderne sandsynligvis ikke har haft de sproglige kompetencer til at deltage i et 
netværk, hvor dansk var fællessproget. En anden har ikke fulgt op på den aftale, der blev indgået 
med vores virksomhedskonsulent og én har haft fokuspunkter i sit hjemland. 

 ”Der forestilles umiddelbart oprettelse af en netværksgruppe i Frederikshavn, men det kan 
være nødvendigt at etablere andre netværksgrupper, hvis målgruppen i et geografisk 
område et stort nok til dette (over 8 personer). Der kan desuden være behov for at oprette 
flere netværksgrupper for at undgå at kompetencespændet mellem deltagerne bliver for 
stort.
Desuden forsøges oprettet nyt netværk bestående af ægtefæller til målgruppen. Dette 
netværk vil kunne inddrages i skabelsen af beskæftigelsesrelevante kontakter til andre i 
målgruppen. (…)”(citat fra: ’Samarbejdsaftalen mellem KL og Frederikshavn kommune om 
Projekt Futura’ fra november 2011.)

Grundet den hurtige decimering af netværksgruppen, blev det ikke relevant at indkalde til et 
netværksmøde med deltagelse af ægtefæller. Der var dog ingen tvivl om, at det er et emne, vi ville 
arbejde videre med i de kommende netværksgrupper. 
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Projektgruppen talte desuden om, at det evt. også kunne blive aktuelt at inddele de næste 
netværksgrupper i mindre ’fokusgrupper’, alt afhængig af deltagernes ressourcer og jobønsker.
Denne første netværksgruppe endte med at blive en blanding af en netværksgruppe med en god 
del individuel rådgivning/vejledning. 
Ved det næste netværk var intentionen, at den individuelle rådgivning/vejledning skulle være det 
bærende element. Deltagerne skulle have en individuel samtale med enten facilitator, 
jobkonsulent eller virksomhedskonsulent, for at igangsætte en gensidig forventningsafstemning og 
kompetenceafklaring. 
Det var tanken, at den sidste netværksgruppe, skulle forsøges kørt igennem som en ’’ren’ 
netværksgruppe – evt. bygget op omkring ’Netværksmappen’.  

3.2.2 Futura 05.02.13-02.07.13
På første netværksmøde blev der præsenteret et program for forløbet, hvor der var lagt vægt på 
jobsøgning, info om uddannelser, møder med virksomhedskonsulenten, besøg fra rollemodeller 
m.m.
Deltagerne var så forskellige ift. både faglige, sproglige og personlige kompetencer, at deres behov 
bedst kunne dækkes via individuel rådgivning og coaching.
På 2. netværksmøde blev der igangsat individuelt coaching i gruppen. Med den sammensætning 
målgruppen har i Frederikshavn Kommune er det vores vurdering, at netop den individuelle 
kompetenceafklaring og en tæt kontakt til virksomhedskonsulenten skaber job åbninger for 
Futuras deltagere. 

Vi var i løbet af opstartsperioden for netværksmøderne oppe på i alt 11 deltagere.
I løbet af foråret oplevede vi en decimering af deltagerne i netværksmøderne. 
5 deltagere var kommet i job. Dernæst var 1 deltager påbegyndt en uddannelse, 1 deltager gik på 
barsel, 1 deltager overgik til kontanthjælp, 1 er blevet afmeldt, da hun ville koncentrere sig om 
sprogskolen og 1 flyttede fra kommunen.. 1 deltager fik tilbud om ordblinde-undervisning i 
kombination med hendes danskuddannelse, hvilket medførte at det ikke var muligt at finde en 
praktikplads til hende.

Desuden forsøges oprettet nyt netværk bestående af ægtefæller til målgruppen. Dette netværk vil 
kunne inddrages i skabelsen af beskæftigelsesrelevante kontakter til andre i målgruppen. (…)”(citat 
fra: ’Samarbejdsaftalen mellem KL og Frederikshavn kommune om Projekt Futura’ fra november 
2011.)

Forskellige faktorer har gjort, at det ikke blev relevant at indkalde til det planlagte netværksmøde 
med deltagelse af ægtefæller: Antallet af deltagerne var ikke så høj, nogle ægtefæller havde skæve 
arbejdstider, nogle havde begrænset børnepasningsmuligheder, o.a.
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I den første delevaluering anbefaledes det at inddele de næste netværksgrupper i mindre 
’fokusgrupper’, alt afhængig af deltagernes ressourcer og jobønsker.

På grund af hurtig decimering af deltagerne valgte vi i stedet for at tilbyde individuel coaching og 
på den måde tilpasse projektet til målgruppen.

Det var intentionen, at vi kunne nå at starte endnu to netværksgrupper op inden for tidsrammen 
af ’Projekt Futura’. 

Ved Futura forår 2013 var intentionen, at den individuelle rådgivning/vejledning skulle være det 
bærende element. Deltagerne skulle have en individuel samtale med enten facilitator, 
jobkonsulent eller virksomhedskonsulent, for at igangsætte en gensidig forventningsafstemning og 
kompetenceafklaring. 
Efter Futura forår 2013 er det vores vurdering, at den individuelle coaching der skal være bærende 
element i en efterfølgende netværksgruppe. De første to grupper vi har kørt, har vist os at 
konceptet – at møde borgere hvor de er – har fungeret bedst og skabt de største resultater.
Udover den individuelle coaching fik deltagere også udbytte af gruppe coaching, hvor de alle 
sammen fik lov til at stille spørgsmål og få svar på dem, mens alle andre i gruppen også fik 
mulighed for at høre svarene, men også at komme med egne erfaringer og råd. 

En af anbefalinger i delevalueringen var også at den næste netværksgruppe skal bygges op 
omkring ’Netværksmappen’. 
På grund af gruppens sammensætning og antal anså vi det ikke for realistisk at gruppen kan have 
selvstyrende netværk. Alle har dog deltaget i det faciliterede netværk. 

3.2.3 Futura vinter 2013 -2014
Som tidligere beskrevet var der ikke deltagere nok i målgruppen til at oprette et nyt 
netværksforløb. Vi valgte at tilpasse tilbuddet, og i stedet for netværksforløbet, tilbød vi 
individuelle coach forløb og vejledning.

3.4 Arbejdsmarkedsrettede indsatser
”Arbejdsmarkedsrettede indsats: Her bruges den nuværende tilbudsvifte efter hhv. Lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats og Integrationsloven.” (citat fra: ’Samarbejdsaftalen mellem KL og 
Frederikshavn kommune om Projekt Futura’ fra november 2011.)

4.Metode 
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4.1 I Futura har vi søgt at afdække, hvad skal der til for at skabe gode resultater i den 
beskæftigelsesfaglige indsats for ægtefælleforsørgede udlændinge med svage 
arbejdsmarkedsforudsætninger. Netværket er for mange af de ægtefælleforsørgede personer meget 
begrænset. Deres kontaktflade er tit begrænset til ægtefællens familie, der kan være lille som stor. 
Deltagerne har udtrykt en generel utryghed ved det danske samfund og føler mange gange et stort 
savn efter livet i deres hjemland. Udover at de via Futura får større netværk, er der andre metoder der 
kan hjælpe dem med at komme ud på arbejdsmarked. 

I de følgende beskrives de metoder som blev brugt aktivt i arbejdet med målgruppen. Metoderne og 
deres virkning understøttes af det kvalitative interview undersøgelse foretaget den 23. 04.2013 af KL.

1. Hjælp til selvhjælp 
2. Undervisningsdifferentiering
3. Arbejdsmarkedsrettede tiltag
4. Gruppecoaching 
5. Selvtillid og selvværd
6. Motiverende samtale

4.1.1 Hjælp til selvhjælp handler både om vejledning og rådgivning.
Konkret handler det mest om at deltagerne får forudsætninger til at klare sig selv. Deres 
forudsætninger bliver opbygget igennem tre metoder:

- 1. Deltagerne får informationer og viden om konkrete emner via de planlagte aktiviteter 
(for eks. hvordan man skriver en CV og ansøgning)

- 2. Deltagerne får afstemt sine forventninger ift. arbejdsmarkedet ved at afprøve et af 
arbejdsmarkeds rettede tilbud i tæt samarbejde med virksomhedskonsulenten 

- Deltagerne får udviklet deres åbenhed og nysgerrighed overfor arbejdsmarkedet og egne 
muligheder igennem fælles drøftelse i gruppen

”Jeg vil meget gerne arbejde med mennesker og hjælpe mennesker. Vi skal have et møde med 
lederen fra Kærkommen. Jeg fik hjælp med ansøgningen. Den dag vi havde møde, var jeg klar med 
ansøgningen. Jeg sagde til lederen at jeg meget gerne vil arbejde, led mig vise mine 
kvaliteter.”(Interview, KL, 23.04.2013)

4.1.2. Undervisningsdifferentiering



9

Det var en nødvendighed at bruge undervisningsdifferentiering, da kvindegruppen har været 
ganske forskellig ift. uddannelsesbaggrund, dansk niveau og arbejdsmæssig erfaring. Hovedtema 
er beskæftigelse.
Deltagerne var samlet om et fælles emne hvilket har gjort det nemmere at føle sig som en del af 
gruppen og dele sine erfaringer.
Kvinderne udtaler: ”Projektet hjælper med at fokusere på det rigtige. Vi har samme problemer 
fordi vi er udlændinge. Vi har meget til fælles.”(Interview, KL, 23/4/13)

4.1.3. Arbejdsmarkedsrettede tiltag 
Arbejdsmarkedsrettede tilbud som virksomhedspraktik, løntilskud og kurser er et væsentligt 
element, når vi taler om opkvalificering af Futura deltagere.
Et veltilrettelagt tilbud giver mulighed for udvikling af både sproglige og faglige kompetencer og 
giver et indblik i en dansk arbejdsplads. Derudover giver virksomhedspraktik og løntilskud 
mulighed for at få et indblik i dansk arbejdspladskultur og de krav der stilles på arbejdsmarkedet.
Ved at deltage i disse tilbud får deltagerne udviklet deres kompetencer, får større selvtillid og 
(gen)opbygger deres arbejdsidentitet.

4.1.4.Gruppecoaching
Coaching af grupper er en genvej til at skabe et dynamisk læringsmiljø i en gruppe, så man i 
fællesskab løser aktuelle udfordringer. Futuras deltagere har 3 fælles emner:

- komme ud på arbejdsmarkedet
- kommer tættere på arbejdsmarkedet via forskellige tiltag
- udfordringer i forhold til at være familiesammenført 

Gruppe coaching bygger på de samme samtaleprincipper og metoder som individuel coaching 
suppleret med fokus på de områder, som gruppen har behov at arbejde med.
På den måde får deltagerne fokus på, hvad der kræves af dem for at virkeliggøre deres mål. 

”Jeg skal finde de steder, hvor jeg har flere chancer end de andre. Det har vi diskuteret meget i 
Futura, hvad vi har med i bagagen. Vi kigger mere realistisk på situationen og ser på, på hvilke 
måder er man bedre end andre. Det har jeg tænkt mere om hvad jeg kan tilbyde en arbejdsgiver.”

(Interview, KL.23/4/13)

4.1.5. Selvværd og selvtillid
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Ved gruppe interviews gav deltagerne udtryk for, at selvtilliden styrkes når man bliver klar over 
hvad man kan og hvad man mangler, samt hvordan man kan opkvalificeres. Man får mere tro på 
sig selv, når man oplever at man er set og hørt og samtidig få vejledning om hvad der skal til.

”Humøret har ændret sig. Før jeg var lidt deprimeret, min mand var ikke hjemme, jeg kunne ikke 
finde job, jeg kedede mig. Nu har jeg travlt, jeg er meget træt. Næste dag, står jeg op og skal på 
arbejde. Det er bedre.”
”Når man møder andre i samme situation og de er aktive, så tænker man, hvorfor er jeg så 
pessimistisk, når de andre er så aktive og tror på at de kan. Så får man tro på, at det vil lykkes. Når 
de andre er positive smitter det.”
(Interview KL, 23/4/2013)

4.1.6. Den motiverende samtale
Den motiverende samtale er en evidensbaseret metode, som bruges til at hjælpe deltagerne med 
at foretage forandringsprocesser ved at finde indre ressourcer frem. Anerkendelse, åbne 
spørgsmål og spejling er en del af metoden.

”Dagene med individuelle samtaler i netværket var dem, der gav mest. Der får man hjælp med Cv . 
Man skal også selv tage initiativ og være aktiv så kan man sagtens få den hjælp man ønsker.
”(…) jeg skal ikke være ufaglært. Jeg skal tage en sosu uddannelse”
(Interview KL,23/04/2013)

4.1.7 Opsamling
I projekt Futura er der arbejdet aktivt med følgende metoder: hjælp til selvhjælp, motiverende 
samtaler, gruppe coaching, individuelle samtaler og oplæg om selvtillid og selvværd. Derudover er 
der brugt tilbudsvifte efter Lov om aktiv beskæftigelse og Integrationsloven, som for eksempel 
virksomhedspraktikker, opkvalificerende forløb og privat og offentligt løntilskud.
Undervisningsdifferentiering var nødvendigt, da deltagerene var forskellige både sprogligt, fagligt 
og personligt. Udover at der blev arbejdet ud fra relevante metoder ift. målgruppens udfordringer, 
blev der også kigget på deltagernes individuelle behov. Dette betyder at der, ud over de fast 
tilrettelagte emner, suppleres med indhold afhængig af observerede og udtrykte individuelle 
behov. Blanding af metoder og individuelle samtaler har vist sig at være et godt mix som 
deltagerne responderede positivt på.

5.Resultater 
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Dette kapitel undersøger, i hvilken grad projektets målsætninger er blevet opfyldt. Det 
undersøges, om der er opstået uforudsete positive eller negative resultater som følge af projektet. 
I projektets udarbejdelsesfase blev der opstillet nogle succeskriterier, som vi vil gennemgå 
indfrielsen af, for afslutningsvis at komme med en generel vurdering af, hvorvidt projektets 
overordnede mål er nået. 

5.1 Evaluering delmålene for Futura Frederikshavn, 2012:
Evaluering af delmål 1: ”Senest et år efter projektstart (dvs. 15. august 2012) har Frederikshavn 
Kommune opsøgt og informeret 19 personer, og at 13 af disse har taget imod et tilbud. Kommunen 
har informeret personerne om mulighederne for at få hjælp til beskæftigelse i lovgivningen og har 
givet dem et individuelt beskæftigelsesrettet tilbud”(Samarbejdsaftale KL ..). 

Deltagere: 
I Frederikshavn kommune er der indtil sept. 2012 blevet givet tilbud til 34 borgere, som alle var 
kvinder. 
Heraf valgte 16 at deltage i Futuras opstart. 5 faldt fra. 

Aktiviteter: Futura Frederikshavn har indtil 1. september 2012 iværksat flg: 

 3 løntilskud 
 5 virksomhedspraktikker 
 2 beskæftigelsesfremmende kurser/forløb.
 1 direkte formidling af kontakt til virksomhed. 

Resultater: pr. 1. september 2012 er: 

 7 deltagere kommet i job – heraf 2 i tidsbegrænsede ansættelser og 5 i ordinære jobs 
 2 deltagere p.t. ansat i offentlige løntilskud 
 2 personer er startet i uddannelse. 

Bemærkninger til resultaterne:  
Alle 3 løntilskud er oprettet efter en foregående virksomhedspraktik. 

o 1 ordinært job er opnået som følge af virksomhedspraktik, fulgt af privat løntilskud. 
o 2 ordinære jobs er opnået som følge af virksomhedspraktik.
o 1 ordinært job er opnået som følge af beskæftigelsesfremmende kursus. 
o 1 ordinært job og 2 tidsbegrænsede jobs er fundet af kursisterne selv.
o 1 af de tidsbegrænsede jobs er erstattet af et ordinært job for en af kursisterne i 2013.

De fleste af deltagerne er gennem Futura – netværksmøderne blevet afklaret i forhold til deres 
beskæftigelsesmål.

5.2 Evalueringsmål for Futura forår 2013
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Deltagere: 
I Frederikshavn kommune er der fra feb. 2013 blevet givet tilbud til 23 borgere, som alle var 
kvinder. 
Heraf valgte 9 at deltage i Futuras opstart af andet forløb. En person startede allerede i 
uddannelse samme dag som Futuras opstart den 05.02.13 og fandt det derfor ikke relevant at 
deltage i netværksmøderne. Yderligere to kvinder blev kontaktet efter opstarten og valgte at 
deltage i Futura, 11 personer deltog ialt.

Aktiviteter: Futura Frederikshavn har fra 05.02.13 indtil 1.09. 2013 iværksat flg: 

 1 virksomhedspraktik.
 1 direkte formidling af kontakt til virksomhed. 

Resultater: pr. 1. september 2013 er: 

 5 deltagere kommet i ordinært job 
 2 person er startet i uddannelse. 
 1 person er startet i virksomhed praktik 
 1 person er gået på barsel 
 1 person er overgået til kontanthjælp 
 1 person er fraflyttet
 1 person koncentrerede sig om sprogskole og meldte afbud ift. deltagelse
 1 person – ekstern tilbud/ordblinde undervisning

Bemærkninger til resultaterne:  
o 1 ordinære jobs er opnået som følge af virksomhedspraktik.

5.3 Opsamling Resultater for Projekt Futura
47 personer har fået tilbud om deltagelse i Projekt Futura. Nogle af disse har fået tilbud flere 
gange. 29 personer valgte at deltage i projektet. Ud af de 29 var der 5 der faldt fra pga. sproglige 
og personlige udfordringer. 24 personer har gennemført forløbet.

Følgende er opnået: 

Ordinært arbejde 12
Uddannelse 4
Løntilskud 3
Virksomhedspraktik 7
Kursus i arbejdsmarked og samfundsforståelse 6
Barsel 1
Overgå til Kontanthjælp 1
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Flytter fra kommunen 1
Eksternt tilbud/ordblindekursus 1
Sprogskole 1

På baggrund af dette kan man konkludere følgende: 

Succeskriterium 1, ”Idet Frederikshavn er forholdsvis mindre end de øvrige deltagende kommuner i 
projektet, nedsættes målene for projektet. Således er målene for Frederikshavn Kommune, at der 
efter den 2-årige projektperiode er mindst 40 personer, der har modtaget tilbud om deltagelse i 
projektet.

Målet at efter 2 årige projektperiode at mindst 40 personer har modtaget tilbud om 
deltagelse i projekt Futura er indfriet. Pr. 31.03.2014 har 47 kvinder i alt fået tilbud 
/invitation til at deltage i Futura 

Succeskriterium 2, Heraf er mindst 8 i ordinært arbejde, og yderligere mindst 16 er eller har været i 
beskæftigelsesrettet tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats eller Integrationsloven.”  (citat 
fra: ’Samarbejdsaftalen mellem KL og Frederikshavn kommune om Projekt Futura’ fra november 
2011.)

Målet at efter 2 årig periode at mindst 8 er i ordinært arbejde er indfriet. Der er 12 
der har fået ordinært arbejde. 
Målet at mindst 16 er eller har været i beskæftigelsesrettede tilbud blev ikke helt 
indfriet. 15 har deltaget i forskellige tilbud. 

Herudover har 4 påbegyndt en uddannelse. 

Succeskriterium 3: ”Der forstilles umiddelbart oprettelse af en netværksgruppe i Frederikshavn, men det 

kan være nødvendigt at etablere andre netværksgrupper, hvis målgruppen i et geografisk område er stort 

nok til det. Der kan desuden være behov for at oprette flere netværksgrupper for at undgå at 

kompetencespændet mellem deltagerne bliver for stort. Desuden forsøges oprettet nyt netværk bestående 

af ægtefæller til målgruppen”(samarbejdsaftalen mellem Kl og Fr .Kommune projekt Futura nov. 2011)

I og med at fremmødet ret hurtigt faldt, så er det ikke muligt at påstå, at vi har 
opfyldt målene i samarbejdsaftalen i forhold til form og indhold på 
netværksmøderne. Dette skyldes først og fremmest, at hovedparten af deltagerne 
forholdsvist hurtigt kom i aktivitet og/eller job, men dette havde så den sideeffekt, at 
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deres deltagelse i netværksmøderne blev meget sporadisk. Således blev en del af de 
på forhånd planlagte aktiviteter, bl.a. andet ægtefælle netværk, vanskelige at 
gennemføre, da vi ikke kunne være sikre på fremmøde fra deltagerne. 

6. Efterord og anbefalinger 

Det kan af mange grunde være svært at få kontakt til målgruppen. Det er en god idé at 
samarbejde med sprogcentrene, da de dagligt er i kontakt med målgruppen. 

Samarbejde med sprogcentrene for at få et overblik over tidligere kursister, der kan være i Futuras 
målgruppe.

Det er også en god idé at kontakte målgruppens kendte netværk på forhånd og orientere om det 
kommende tiltag.

Gruppen skal have en vis størrelse, hvis der skal kunne dannes netværksgrupper.

For at sikre et godt fremmøde til projektaktiviteterne, kan det anbefales at påminde om 
aktiviteterne via sms/e mail/telefon opkald nogle dage før arrangementet. 

Der kan også anbefales, at deltagerne tilmelder sig netværksmøder par dage i forvejen da de på 
denne måde vil være mere inddraget og vil kunne tage ejerskab og ansvar til processen.

Fokus på opbygning af tillid i relationer er en forudsætning for læring og udvikling, og en 
anerkendende tilgang giver deltagerne flere sociale kompetencer.

Der anbefales brug af rollemodeller, da de fortæller historien om, hvordan det er lykkedes for 
netop dem at gennemføre en uddannelse og finde et arbejde. Derudover fortæller de hvilke 
barrierer de har mødt og hvordan de kom videre. Det er netop den gode historie om, at man selv 
kan have indflydelse på eget liv på trods af udfordringer, der kan inspirere og motivere deltagerne. 

Projektets kombination af fælles aktiviteter, der tilbyder oplæg om bestemte emner og 
individuelle coach relationer, har været en succes, der tilsammen har styrket de 
ægtefælleforsørgedes tilhørsforhold til det danske samfund.

Deltagerne har oplevet, at der findes mange uskrevne regler i samfundet, som de ikke har viden 
om. Brug derfor tid på at tale om uskrevne regler. Da der findes uskrevne regler overalt, er det en 
fordel at fokusere på uskrevne regler på arbejdspladsen, til jobsamtalen, samtale med kommune 
og andet der går under hovedemnet beskæftigelse.

Futura: Oversigt over de forskellige netværkstiltag i Frederikshavn kommune
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Målgruppe Ægtefælleforsørgede i Frederikshavn kommune

INL § 2.3 (p.t. 31 personer).

LAB § 2.10 (p.t. ca. 20 personer)

Geografi for 
lokaler

Der er lavet forhåndsaftale om at bruge Maskinhallen, foreningshus  placeret midt i 
Frederikshavn by.  

Udbytte Fokus på beskæftigelse, gennem læring og erfaring om det danske arbejdsmarked, 
jobsøgning og skabelse af relationer/ netværk.

Praktiske 
rammer

Netværksgruppemøder for ægtefælleforsørgede hver 14. dag, 2-3 timer, sandsynligvis 
tirsdage.

Inspirationsnetværksarrangementer for ægtefælleforsørgede og deres ægtefæller, ca. 
hver 2. måned. 

Facilitering Aftale om at knytte facilitator til projektet fra Frederikshavns kommunes projektafdeling 

Ressourcer Arbejdsmarkedscenter bidrager med medarbejderressourcer.

Der søges om midler til afholdelse af netværksaktiviteter hos Frederikshavns 
kommunes Integrationsråd.

Desuden tænkes midlerne fra Furura brugt til aktiviteter i netværket og forplejning.

Deltagerantal Der sendes i første omgang invitationsbrev til 30 personer, med henblik på at oprette 
en netværksgruppe på ca. 15 personer. 

Efter evaluering af 1 netværksgruppe justeres indhold og evt. form, og der sendes 
invitationsbrev til et nyt hold. 

Forår 2013 starter nyt hold på 11 personer.

Gruppe-
sammensætning

Et balanceret mix af personer med forskellige faglige, nationale og lokalgeografiske 
baggrunde. 

Temaer og 
aktiviteter

Det overordnede tema er beskæftigelse. 

Temaet behandles i netværksgrupper og i inspirationsnetværket.
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Netværksgrupperne sættes op som semi-faciliterede netværk, med henblik på at blive 
selvstyrende på sigt, hvis der er behov og interesse.

Aktiviteterne kan være: 

o Besøg af og vejledning fra virksomhedskonsulent.
o Sparring mellem netværkets deltagere.
o Oplæg om beskæftigelsesmuligheder i Nordjylland. 
o Besøg af arbejdsgivere.
o Besøg på virksomheder.
o Besøg fra rollemodeller.
o Oplæg fra fagskoler med information om faglig opkvalificering. 
o Vejledning/sparring fra Jobcentermedarbejdere (Integrationsteam).
o Inddragelse af ægtefæller på tværs i netværket.
o Konkret jobsøgning.
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Den arbejdsløse 
i centrum

Regeringen vil skabe en ny beskæftigelsesindsats for for-
sikrede arbejdsløse, der tager udgangspunkt i den enkelte 
arbejdsløse og sikrer den korteste vej til varig beskæftigelse. 
Det handler om den ufaglærte, biologen eller maleren, der 
står uden arbejde. Om den slagteriarbejder, der har måttet se 
sin arbejdsplads flytte til udlandet. Og om de langtidsledige, 
der risikerer at blive skubbet helt ud af arbejdsmarkedet.  

Indsatsen skal tage udgangspunkt i, at arbejdsløse er for-
skellige. Langt de fleste ledige finder job på egen hånd, mens 
andre har behov for hjælp og vejledning til at komme i gang 
med at søge job. Nogle arbejdsløse har behov for at tilegne 
sig grundlæggende kompetencer eller deltage i korte jobret-
tede forløb for at komme i job.   

Midlerne er forskellige, men målet er altid det samme: At 
arbejdsløse hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse. 
For det at have et arbejde handler ikke kun om at have et 
forsørgelsesgrundlag. Det handler også om at have mulig-
heden for at være en del af det arbejdsfællesskab, der er så 
afgørende for mennesker.

For regeringen handler en god beskæftigelsesindsats om at 
nedbringe arbejdsløsheden ved at få flere i job. Derfor skal 
arbejdsløse understøttes i at finde et nyt job med udgangs-
punkt i den enkeltes forudsætninger og arbejdsmarkedets 
behov. Arbejdsløse med færrest kompetencer skal tilbydes 
relevant kompetenceløft, og der skal tages tidligt og særligt 
hånd om dem, der risikerer at blive langtidsledige. 

En ny beskæftigelsesindsats skal styrke tiltroen til beskæf-
tigelsessystemet og gøre op med bureaukratiet. Det er for-
udsætningen for, at vi kan få en mere individuel tilrettelagt 
indsats, der virker for både arbejdsløse, virksomheder og 
medarbejdere i beskæftigelsessystemet.      

Vi ønsker en ny beskæftigelsesindsats, der bygger på  
følgende principper:

•  Arbejdsløse skal have en individuel, meningsfuld 
og effektiv indsats. Indsatsen skal være jobrettet og 
tage udgangspunkt i den enkelte arbejdsløse. Den skal 
afspejle, at de godt 330.000 mennesker, der hvert år 
modtager dagpenge i en kortere eller længere periode, 
er meget forskellige. Med forskellig baggrund, forskellige 
ressourcer og forskellige udfordringer. Derfor skal ind-
satsen være individuel frem for standardiseret. Den skal 
tage udgangspunkt i, at langt de fleste arbejdsløse finder 
job på egen hånd. At andre først og fremmest har brug for 
hjælp og vejledning til at komme i gang med at søge job. 
Og at der også er en gruppe arbejdsløse, der har behov for 
at tilegne sig grundlæggende kompetencer gennem reel 
opkvalificering og jobrettet uddannelse. 

•  Arbejdsløse skal mødes med tillid. Fokus på resultater 
frem for regler og kontrol. Langt de fleste arbejdsløse 
ønsker sig et arbejde. Derfor skal hverken den arbejdsløses 
tid, medarbejdernes ressourcer eller midlerne til beskæf-
tigelsesindsatsen bruges på bureaukrati, meningsløs 
kontrol og aktivering, der ikke hjælper arbejdsløse 
tættere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen 
skal baseres på en grundlæggende tillid til og tro på 
det enkelte menneskes vilje til og ønske om at arbejde. 
Samtidig skal et effektivt beskæftigelsessystem sikre 
et godt samspil med virksomhederne, som understøtter 
virksomhedernes rekrutteringsbehov.

•  Der er brug for at genindføre ret og pligt. Beskæfti-
gelsesindsatsen skal bygges op omkring rettigheder  
og pligter. Det handler om balancen mellem på den ene  
side retten til at modtage dagpenge og på den anden side 
pligten til at stå til rådighed. Det handler derfor om at 
sikre en meningsfuld indsats og behandle arbejdsløse 
ordentligt og samtidig fastholde pligten til at deltage  
aktivt i beskæftigelsesindsatsen og dermed stå til rådig- 
hed for arbejde og søge bredt fra første dag. Varig be-
skæftigelse skal være målet.
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Beskæftigelsesindsatsen skal samtidig tilrettelægges efter, 
at dagpengeperioden er to år. Den nuværende indsats er til- 
rettelagt efter en fire-årig dagpengeperiode, og der er derfor 
et behov for, at der sættes ind tidligere med en mere indivi-
duel og målrettet indsats, samtidig med, at der sættes fokus 
på at forebygge langtidsledighed. 

Det kan lade sig gøre at erstatte en standardiseret indsats, 
der i alt for høj grad har været styret af bureaukratiske 
regler, med en meningsfuld og skræddersyet indsats. Men 
det kan kun for alvor blive til virkelighed, hvis der bliver 
et bedre samspil mellem arbejdsløse, jobcentre, a-kasser og 
virksomheder. 

En god beskæftigelsesindsats handler også om at styrke 
virksomhedernes muligheder for at kunne tiltrække den 
arbejdskraft, de efterspørger – og sikre, at beskæftigelses-
systemet bliver bedre til at kende virksomhedernes behov 
for arbejdskraft. Dermed skabes fundamentet for, at flest 
mulige kommer hurtigst muligt i varig beskæftigelse.

En god beskæftigelsesindsats afhænger også af, at der  
bliver skabt en mere enkel styring med fokus på effekter  
og resultater af indsatsen frem for processer. Kommunerne 
skal have friere rammer og dermed også et større ansvar, 
end de har i dag, hvor beskæftigelsesindsatsen i høj grad er 
reguleret via statslige love og regler. For regeringen er det 
afgørende, at der gøres grundigt op med unødigt bureau-
krati, der låser medarbejdernes handlerum og fjerner fokus 
fra, at det er den arbejdsløse og arbejdspladserne, der skal 
være i centrum. Ikke komplicerede regler. 

Større frihedsgrader til tilrettelæggelse af en individuel 
beskæftigelsesindsats skal ses i sammenhæng med et 
nyt refusionssystem på beskæftigelsesområdet, hvor der 
bliver lagt vægt på resultater og ikke proceskrav. Et nyt 
refusionssystem skal i højere grad tilskynde kommunerne 
til at bringe flere arbejdsløse i ordinært arbejde og væk fra 

langvarig offentlig forsørgelse i stedet for, at kræfterne 
bruges på at leve op til proceskrav om at iværksætte akti-
veringstilbud.  

På den baggrund fremlægger regeringen et udspil til en 
reform af beskæftigelsesindsatsen, der ruster arbejdsløse 
til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som er langt 
tættere på virksomhederne.  

Mål for regeringens udspil til en  
reform af beskæftigelsesindsatsen

Arbejdsløse opnår hurtigst muligt varig beskæftigelse.

Arbejdsløse får en individuel, jobrettet og effektiv 
indsats og et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov 
for det.

Virksomhederne får hjælp til rekruttering af den 
arbejdskraft, de har brug for.

Regler og bureaukrati fjernes. Fokus skal være på 
resultater og mål i stedet for processer.
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Udfordringer i  
det nuværende  
beskæftigelsessystem

Det er afgørende for regeringen, at økonomisk ansvarlighed 
og social retfærdighed går hånd i hånd, og at arbejdsmarke-
det er baseret på fleksibilitet og tryghed . En god beskæftigel-
sesindsats er afgørende for hele samfundet . Indsatsen udgør 
et centralt element i den måde, det danske arbejdsmarked er 
indrettet på, og spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre den 
rette balance mellem et velfungerende arbejdsmarked og 
økonomisk sikring for den enkelte .  

En ny beskæftigelsesindsats skal understøtte, at Danmark i 
både gode og dårlige tider har et velfungerende og fleksibelt 
arbejdsmarked med lav strukturel arbejdsløshed . For både 
den enkelte og for samfundet er der store omkostninger for-
bundet med arbejdsløshed . Særligt hvis tiden som arbejdsløs 
bliver lang og ikke bliver brugt til at ruste den enkelte til 
varig beskæftigelse . 

Gennem de seneste 15-20 år er beskæftigelsesindsatsen 
løbende blevet reformeret og opprioriteret . Alligevel er ind-
satsen i dag præget af, at både arbejdsløse og virksomheder 
oplever, at de ikke får tilstrækkelig gavn af den indsats, de 
modtager . 

Knap to ud af tre dagpengemodtagere er ikke tilfredse med 
den indsats, de har modtaget fra jobcentret, og godt halvdelen 
vurderer, at aktiveringskurserne, de har deltaget i, ikke har gi-
vet dem nye kvalifikationer eller har udviklet dem personligt .

Virksomhederne efterlyser blandt andet, at beskæftigelses- 
systemet har et bedre branchekendskab, indblik i virksom-
hedernes konkrete kvalifikationsbehov og en mere systema-
tisk og professionel tilgang til samarbejdet med virksom-
hederne . 

Samtidig oplever kommuner og medarbejdere i både jobcen-
tre og a-kasser, at deres arbejde i høj grad er styret af statslige 
lov- og proceskrav, som hæmmer deres muligheder for at 
tilbyde arbejdsløse den mest effektive indsats, ligesom det 
nuværende refusionssystem ikke i tilstrækkelig grad beløn-
ner resultater .  
 
Ressourcerne bliver i dag heller ikke anvendt bedst muligt . 
Over halvdelen af ressourcerne bliver fx brugt på aktive-
ringskurser, der af mange opleves som meningsløse, og som 
ikke efterfølgende forbedrer mulighederne for job .
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Beskæftigelsesindsatsen mangler fokus på:  
•  At den enkelte arbejdsløse kommer hurtigst muligt  

i varig beskæftigelse
•  At virksomhederne får dækket deres behov for  

arbejdskraft samt
•  Jobcentrene og a-kassernes muligheder for at  

tilrettelægge indsatsen

Indsatsen er ikke tilpasset den enkelte  
og ikke rettet mod varig beskæftigelse 

Det beskæftigelsessystem, vi kender i dag, bygger på en 
lovgivning, hvor alle arbejdsløse får samme indsats, og hvor 
der er en række detaljerede krav i lovgivningen til, hvordan 

beskæftigelsessystemet skal tilrettelægge indsatsen og 
kontakten med den arbejdsløse . 

Indsatsen er for standardiseret . For ofte får arbejdsløse en 
indsats, som ikke er tilstrækkelig målrettet den enkelte .  
Det kan forklare, hvorfor mange arbejdsløse i dag oplever,  
at tilbuddene ikke giver dem nye kvalifikationer eller stiller 
dem bedre på arbejdsmarkedet .  

Det skal beskæftigelsesreformen gøre op med og i stedet 
have fokus på en individuel indsats, som er effektiv og 
giver mening for den enkelte . Omdrejningspunktet for den 
fremtidige beskæftigelsesindsats skal være den enkelte 
arbejdsløse og virksomhederne – ikke systemet . 
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Beskæftigelsessystemet er ikke indrettet godt nok til at sikre, 
at arbejdsløse med færrest kompetencer bliver rustet til at 
opnå en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet . Der er 
tale om en gruppe arbejdsløse, som risikerer at blive ramt 
hårdt af konjunkturerne: De kan få et job, når økonomien går 
godt, men de har svært ved at fastholde arbejde, når konjunk- 
turerne vender, fordi de ikke har de kompetencer, som virk-
somhederne efterspørger .      

Ufaglærte er overrepræsenterede blandt langtidsledige, 
hvoraf halvdelen er uden uddannelse . Uden uddannelse 
er der større risiko for langtidsledighed og tidlig afgang fra 

arbejdsmarkedet . I dag  får godt en ud af ti arbejdsløse tilbudt 
uddannelse som et led i aktiveringsindsatsen . Personer med 
en erhvervskompetencegivende uddannelse er 25 procent 
mere beskæftigede gennem livet end andre .

Med en ny beskæftigelsesindsats skal uddannelsesindsat-
sen styrkes og målrettes arbejdsløse med størst behov . Fokus 
for denne gruppe skal være på at sikre, at de får et reelt løft af 
deres kompetencer, så de får bedre muligheder for at opnå en 
varig tilknytning til arbejdsmarkedet . 

Manglende fokus på virksomhedernes  
behov for arbejdskraft

Beskæftigelsessystemet skal understøtte, at arbejdsløse 
har de kompetencer, som virksomhederne har brug for . 

Mange virksomheder betragter beskæftigelsessystemet 
som besværligt og synes, der er for lidt kendskab til bran-
cher, virksomhederne, og hvilken type medarbejdere de  
har behov for i dag og i den nærmeste fremtid . 

Beskæftigelsesreformen skal styrke fokus på arbejdsmar-
kedet og virksomhedernes behov . Et godt, professionelt og 
mere serviceorienteret samarbejde mellem virksomheder 
og beskæftigelsessystemet – også på tværs af kommune-
grænser – kan understøtte, at der sker et hurtigt og effek-
tivt match mellem virksomheder og arbejdsløse . 

Jobcentre og a-kasser har for få  
frihedsgrader til at hjælpe arbejdsløse

Over de seneste 20 år har den aktive indsats udviklet  
sig til at omfatte stadig flere målgrupper, og de krav, der  
stilles i lovgivningen, er omgivet af betydeligt bureaukrati .  
Det indsnævrer muligheden for, at jobcentre og a-kasser  
kan tilbyde den arbejdsløse en individuel og målrettet  
indsats, der får den enkelte i varig beskæftigelse .

Med beskæftigelsesreformen skal der skabes mere enkle 
regler, hvor jobcentrene og a-kasserne – i dialog med den 
arbejdsløse og virksomhederne – får bedre muligheder for  
at tilrettelægge indsatsen ud fra den enkeltes behov .  
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En indsats  
med udgangspunkt  
i den arbejdsløse

En ny beskæftigelsesindsats skal grundlæggende tage ud-
gangspunkt i den arbejdsløse, og indsatsen skal skrues sam-
men, så den bedst og hurtigst muligt hjælper den enkelte i 
varig beskæftigelse . 

Den nye beskæftigelsespolitik skal indeholde:
• En individuel og tidlig indsats
• Slut med meningsløs aktivering
• Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed
• Mulighed for et reelt uddannelsesløft
• En bedre brug af virksomhedsrettede tilbud
• En særlig indsats for langtidsledige
• Dygtige og kompetente jobkonsulenter

En individuel og tidlig indsats

Der er behov for et opgør med den nuværende standardind-
sats, hvor de samme tilbud og aktiviteter benyttes til alle 
– uanset uddannelsesniveau, erhvervserfaring og tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet . Arbejdsløse er forskellige, og det 
skal indsatsen afspejle . 

Arbejdsløse skal have en individuel, meningsfuld, effektiv  
og sammenhængende indsats med et klart formål og job-
sigte . Indsatsen skal tilrettelægges ud fra den enkeltes ud-
fordringer, behov og den hurtigste vej til varig beskæftigelse . 

Samtidig skal indsatsen sættes ind tidligere i lyset af den 
forkortede dagpengeperiode . 

Mange har gode forudsætninger for selv at finde et job . Efter 
et halvt år er knap halvdelen af de forsikrede ledige i arbejde 
igen . Det skal beskæftigelsesindsatsen understøtte for at 
bevare den enkeltes motivation til at komme hurtigst muligt 
i arbejde . Indsatsen skal derfor først og fremmest bygge på 
hjælp og vejledning til at komme i gang med at søge job . For 
andre handler indsatsen i stedet om, at de får mulighed for 
at styrke deres grundlæggende kompetencer, får reel op-
kvalificering eller korte jobrettede forløb .

En række undersøgelser viser, at en tæt dialog og hyppige 
samtaler med rådgivning i starten af ledighedsperioden 
har positive effekter og får arbejdsløse hurtigere i arbejde . 
Derfor skal indsatsen det første halve år være baseret på  
en særlig intensiv kontakt med beskæftigelsessystemet,  
så arbejdsløse får den nødvendige hjælp og er aktivt job- 
søgende fra første dag . Det kan også være med til at fore-
bygge langtidsledighed . 

Med den tætte dialog og intensive kontakt følger klare krav 
til deltagelse i samtaler og jobsøgning . Samtidig skal den 
aktive indsats fremrykkes for de 30-59-årige, så de får ret 
og pligt til et aktivt tilbud efter et halvt års ledighed og ikke 
efter ni måneder, som det er tilfældet i dag . 
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Indsatsen skal bygge på et tæt samarbejde mellem a-kasser 
og jobcentre samt en tidlig profilafklaring af den arbejdsløses 
situation, muligheder og udfordringer . 

Jobcentre og a-kasser besidder kompetencer, der i forening 
kan styrke beskæftigelsesindsatsen . Mange a-kasser har et 
godt branchekendskab og en tæt kontakt med virksomheder 
inden for deres fagområde, hvilket giver indsigt i aktuelle 
jobmuligheder og dermed gode muligheder for målrettet job-
formidling . Jobcentre kan herudover gennemføre en mere 

håndholdt og intensiv indsats, hvilket kan være en fordel i 
indsatsen for arbejdsløse, der har sværere ved at komme i 
arbejde og er i risiko for langtidsledighed .

Det er afgørende, at jobcentret og a-kassen koordinerer tilret-
telæggelsen af en individuel indsats for at få den arbejdsløse i 
varig beskæftigelse . I dag oplever arbejdsløse snarere to syste-
mer, der indebærer samtaler hos både a-kasser og jobcentre, 
og som overlapper hinanden og er ukoordinerede . 

FORSLAG

Profilafklaring i a-kassen 
Arbejdsløse skal inden for de første to uger til en profilaf-
klaringssamtale i a-kassen . Formålet er at afdække den 
enkeltes jobperspektiv, risiko for langtidsledighed mv . og 
få godkendt sit CV . 

Profilafklaringen skal udarbejdes i tæt dialog mellem den 
arbejdsløse og jobkonsulenten i a-kassen og skal under-
støttes af et nyt landsdækkende profilafklaringsværk-
tøj . Profilafklaringsværktøjet skal baseret på objektive 
kriterier  bruges til at fastslå risiko for langtidsledighed . 
Samtidig skal profilafklaringen bruges til at understøtte, 
at indsatsen bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes forud-
sætninger .

Intensiveret og koordineret kontaktforløb
Alle arbejdsløse uanset alder skal i de første seks måneder 
have et intensivt kontaktforløb, der indebærer i alt seks 
samtaler, hvor den første samtale er som led i profilafkla-
ringen og altid foregår i a-kassen . 

For de arbejdsløse, som er i størst risiko for langtidsledig-
hed, og for øvrige ledige, hvor jobcentret vurderer, at der 
er behov for jobcenterets hjælp, indebærer det intensive 
kontaktforløb et fælles forløb, hvor jobcentret og a-kassen 
er inde over . De øvrige ledige får kontaktforløbet i deres 
a-kasse i de første seks måneder, hvilket også inkluderer 
rådighedssamtaler . 

Det fælles forløb stiller klare krav til både jobcentret og 
a-kassen om at sikre, at kontakten er sammentænkt og 
understøttende, så den arbejdsløse oplever en fælles og 
koordineret indsats . 

Samtalerne i kontaktforløbet skal kunne tilrettelægges 
fleksibelt . Det skal således være muligt at rykke sam-
talerne frem, så der er mere kontakt de første måneder . 
Efter de første seks måneder skal alle arbejdsløse til sam-
taler i jobcentret ca . hver tredje måned, og der indkaldes 
til rådighedssamtaler i a-kassen efter behov .

Aktivt tilbud efter et halvt års ledighed
Alle får ret og pligt til ét tilbud: 

•  For aldersgruppen 30-59 år indebærer det, at den  
aktive indsats bliver fremrykket til efter seks  
måneders ledighed . I dag får de første tilbud efter  
ni måneders ledighed . 

•  Unge under 30 år skal fortsat have første tilbud  
senest efter tre måneders ledighed . 
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FORSLAG

Gentagen aktivering hver sjette måned afskaffes
Arbejdsløse skal ikke længere have gentagne aktive-
ringstilbud hver sjette måned . Fremover får arbejdsløse 
ret og pligt til et aktivt tilbud . Derudover kan jobcentre-
ne igangsætte yderligere tilbud efter behov, som den 
ledige har pligt til at deltage i . Arbejdsløse kan også blive 
pålagt et tilbud, hvis der rejses tvivl om deres rådighed . 

Individuel indsats – fokus på virksomhedsrettede tilbud
Jobcentret vurderer i dialog med den ledige, hvilket 
indhold, der er relevant for ret og pligt tilbuddet, som 
jobcentret skal give arbejdsløse efter henholdsvis tre  
og seks måneders ledighed for henholdsvis unge under 
30 år og ledige fyldt 30 år . 

Jobcentret kan frit anvende de tilbud, der vurderes  
at være mest relevant for den enkelte, herunder eksem-
pelvis ordinær uddannelse, men der skal være særlig fo-
kus på virksomhedsrettede tilbud, da de bedste effekter 
opnås, når arbejdsløse er tilknyttet en arbejdsplads . 

Ingen driftsrefusion  
for øvrig vejledning og opkvalificering
Kommunerne skal ikke længere have driftsrefusion af 
udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering . I dag kan 
de få dækket halvdelen af udgifterne . Driftsrefusionen for 
ordinær uddannelse fastholdes derimod på 50 procent .

Kommunerne får et klart økonomisk incitament til i 
højere grad at anvende ordinær uddannelse eller virk-
somhedsrettede tilbud som løntilskud og virksomheds-
praktik frem for jobsøgningskurser mv .

Slut med meningsløs aktivering

Arbejdsløse skal ikke længere sendes i aktivering uden et 
klart formål . Ressourcerne skal bruges klogere og på en 
indsats, der virker . 

For at sikre mere kvalitet i indsatsen skal der ikke længere 
igangsættes gentagne aktiveringstilbud, som ofte bliver 
sat i værk for aktiveringens skyld og ikke for at sikre, at 
arbejdsløse får en målrettet indsats . I stedet skal indsatsen 
tilrettelægges efter, hvad der giver bedst mening for at få  
den enkelte tilbage i job .  

Jobcentret kan frit anvende de tilbud, der vurderes at være 
mest relevant for den enkelte, men der skal være særlig fokus 
på virksomhedsrettede tilbud, da de bedste effekter opnås, 
når arbejdsløse er tilknyttet en arbejdsplads . 

Det understøttes samtidig ved, at kommunerne ikke længere 
skal have refusion for udgifter til aktiveringskurser uden 
klare mål . Til gengæld fastholdes refusionen for udgifter til 
ordinær uddannelse, for dermed at fokusere uddannelses-
indsatsen på at give arbejdsløse en reel opkvalificering .  
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FORSLAG

Jobsøgningsaktiviteter samles ét sted – joblog
For at sikre større åbenhed om jobsøgninger, skal  
ansøgningsaktiviteter registreres i en digital joblog  
på Jobnet .dk . 

Jobloggen kan både bruges til at forbedre vejledningen 
til den arbejdsløse om jobsøgning og til at vurdere, om 
jobsøgningen er tilstrækkelig til, at den arbejdsløse  
lever op til rådighedskravene .

Book selv samtalerne
Den enkelte arbejdsløse skal selv booke samtaler med 
jobcentret og a-kassen samt jobsøgningsaktiviteter i den 
første del af ledighedsperioden . I dag er det som udgangs-
punkt jobcentret og a-kassen, der står for indkaldelsen . 
Det sker pr . brev og ofte uden, at den arbejdsløse har ind-
flydelse på tidspunktet . 

Styrkede muligheder for rådighedsvurdering
Jobloggen og et intensivt kontaktforløb med hyppige 
samtaler inden for det første halve år styrker muligheden 
for, at jobcentre og a-kasser løbende kan følge med i den 
arbejdsløses jobsøgning . 

Det er fortsat a-kassen, der er ansvarlig for at vurdere, om 
den arbejdsløse står til rådighed for arbejdsmarkedet, og  

 
for at indkalde til rådighedssamtaler i de tilfælde, hvor de 
finder det nødvendigt . 

Mulighed for at jobcentret  
kan give rådighedsafprøvende tilbud
Jobcenteret kan pålægge den arbejdsløse at deltage i 
rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcentret eller a-kassen 
finder, at den arbejdsløse ikke medvirker aktivt i indsat-
sen . Ved tvivl om rådighed skal jobcentret underrette  
a-kassen, der herefter skal foretage en rådighedsvurdering 
og sanktionere den ledige svarende til gældende regler .

Jobcentret får i den situation samtidig mulighed for at 
give arbejdsløse tilbud om nytteindsats . Jobcentret kan 
som i dag generelt forpligte ledige til at deltage i tilbud .

Sanktion ved udeblivelse fra tilbud
Ved udeblivelse fra tilbud i beskæftigelsessystemet 
skal der selvfølgelig sanktioneres . Sanktionen sker, fordi 
arbejdsløse ikke opfylder deres rådighedsforpligtelse, når 
de udebliver fra tilbud . Ligesom det har konsekvenser, 
hvis en medarbejder bare bliver væk fra arbejde en dag . 
Sanktionen vil betyde, at der ikke udbetales dagpenge fra 
den dag, de udebliver, og indtil de igen deltager i tilbuddet . 
Den nye sanktion svarer til den, som ledige får i dag, hvis 
de ikke møder op til samtaler .

Mere ansvar til den enkelte

En ny beskæftigelsesindsats skal bygge på, at arbejdsløse får 
større indflydelse på indsatsen . Den arbejdsløse skal selv have 
ansvar for at booke samtaler med jobcentret eller a-kassen 
og melde sig til relevante jobsøgningsaktiviteter, der kan 
forbedre jobmulighederne . Med større medindflydelse og 
ansvar for indsatsen bliver mulighederne også større for, at 
arbejdsløse finder tilbage til arbejdsmarkedet . 

Med en større medindflydelse og mere valgfrihed følger en 
styrket opfølgning på rådighed . Rådighed er en forudsætning 
for et velfungerende beskæftigelsessystem, og for at den ar-
bejdsløse kan modtage dagpenge og . Der er derfor behov for at 
genindføre princippet om ret og pligt i beskæftigelsesindsatsen . 

Arbejdsløse skal også fremover have pligt til at søge job og 
deltage i samtaler og tilbud, der kan øge deres muligheder  
for at komme i arbejde . 

For bedre at kunne vurdere, om arbejdsløse lever op til forplig-
telserne, skal a-kasser og jobcentre have et større overblik 
over arbejdsløses jobsøgninger . Derfor skal arbejdsløse frem-
over registrere og samle deres ansøgninger i en digital joblog . 

Hvis den enkelte arbejdsløse ikke er sig sit ansvar bevidst 
og ikke lever op til den større valgfrihed i indsatsen, skal 
beskæftigelsessystemet følge op med rådighedsafprøvede 
tiltag . Manglende jobsøgning og aktivitet skal altid mødes 
med klare konsekvenser og sanktioner . 
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Mulighed for et reelt uddannelsesløft 

Med beskæftigelsesreformen skal uddannelsesindsatsen 
have langt større fokus på reel opkvalificering og konkrete 
job . Flere arbejdsløse, der mangler kvalifikationer, skal have 
mulighed for at dygtiggøre sig, så de kan blive rustet til varig 
beskæftigelse og et arbejdsmarked, der stiller stadig større 
krav til kompetencer .
 
Uddannelsespengene skal omprioriteres, så de fremover 
bliver brugt på arbejdsløse med færrest kompetencer og til 
målrettede uddannelsesforløb – korte som lange . 

I dag er næsten hver tredje arbejdsløs ufaglært . Samtidig er 
der en stor gruppe arbejdsløse, hvis uddannelsesmæssige 
forudsætninger er blevet overhalet af virkeligheden . 

Ufaglærte arbejdsløse og arbejdsløse med en forældet uddan-
nelse udgør den gruppe, som har størst behov for uddannelse . 
De skal derfor have bedre muligheder for at få et reelt uddan-
nelsesløft eller sporskifte – og gennemføre et erhvervsud-
dannelsesforløb inden for rammerne af dagpengesystemet 
og allerede fra ledighedsperiodens begyndelse .   

Samtidig skal arbejdsløse med færrest kompetencer med det 
samme have ret til et helt kort jobrettet uddannelsesforløb, 
så de kan få fx et nødvendigt certificeringskursus, som kan 
være afgørende for, at de kan få et job . 

Dermed sikres det, at arbejdsløse kan blive rustet til at vare-
tage job, der fx opstår i forbindelse med større infrastruktur-
projekter . Det er et nybrud i beskæftigelsesindsatsen, at den 
bliver tænkt sammen med kommende store investeringer 
i infrastruktur . På den måde bliver det muligt i god tid at 
målrette uddannelse og opkvalificering til virksomheder-
nes behov . 

Voksenlærlingeordningen skal målrettes, så den også  
understøtter, at de grupper på arbejdsmarkedet – både 
blandt arbejdsløse og beskæftigede, der har størst behov  
for uddannelse – kan bruge voksenlærlingeordningen til  
at få et uddannelsesløft eller mulighed for et sporskifte .  
Det skal ses i lyset af, at undersøgelser viser, at voksen-
lærlingeordningen har positive beskæftigelseseffekter  
for arbejdsløse .   

I uddannelsesindsatsen skal der også være et større fokus 
på at sikre, at de mange arbejdsløse, der mangler helt basale 

faglige færdigheder, får tilbudt relevant undervisning i form 
af læse-, skrive-, og regnekurser samt ordblindeundervisning . 

Uddannelse skal sættes i værk i en tæt dialog mellem job-
konsulenten og den arbejdsløse . Ret og pligt-tilbuddet skal 
som udgangspunkt være virksomhedsrettet . Uddannelses-
indsatsen målrettes arbejdsløse med stort behov og ledige, 
der er motiverede for at lære nyt og har mod på at komme 
tilbage på skolebænken . 
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FORSLAG

Regional pulje
For at understøtte, at flere arbejdsløse får korte, erhvervs-
rettede uddannelsesforløb, bliver der afsat i alt 100 mio . kr .  
årligt . Kommunen kan fra en regional pulje søge om 
midler til at dække 80 procent af driftsudgifterne til ud-
dannelsesforløbene . 
 
Puljen er målrettet korte, erhvervsrettede uddannelses-
forløb – særligt inden for fagområder, hvor der ventes at 
blive skabt nye job inden for det næste halve år .  

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter bliver der ud-
arbejdet en positivliste, som bliver styrende for, hvordan 
midlerne i puljen skal udmøntes .   

Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse
En ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse skal 
erstatte den nuværende ordning med seks ugers selv-
valgt uddannelse . 

Den nye ordning er målrettet ufaglærte og faglærte 
arbejdsløse samt arbejdsløse med en kort videregående 
uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddan-
nelse . 

Arbejdsløse får fra første ledighedsdag ret til seks ugers 
jobrettet uddannelse . Der bliver opstillet en målrettet 
positivliste med jobrettede uddannelser, der kan vælges 
med ordningen . 

Pulje til uddannelsesløft
Arbejdsløse fyldt 30 år, der enten er ufaglærte eller har 
en forældet uddannelse, får mulighed for at få et reelt 
uddannelsesløft eller sporskifte på 80 procent af dagpen-
gesatsen med mulighed for at låne op til den hidtidige 
dagpengesats .  
 
Det er kommunen, der på baggrund af dialog med den 
arbejdsløse beslutter, om uddannelsesløftet skal sættes 
i værk . Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for 
dagpengeperioden på to år . 

Kommunen kan få dækket 100 procent af udgifter til 
forløb som er igangsat i 2015 og 2016, herefter 80 procent, 
via en central pulje på årligt 150 mio . kr . fuldt indfaset . 
Puljen giver mulighed for, at op til 2 .250 arbejdsløse hvert 
år kan få en erhvervsuddannelse .
 
Målrettet og styrket voksenlærlingeordning
Voksenlærlingeordningen bliver styrket og målrettet 
arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede . 

Tilskuddet, som virksomheder kan modtage, bliver  
hævet for arbejdsløse fra 30 til 40 kroner i timen . Ufag-
lærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan 
benytte ordningen efter to måneders ledighed . Tilskuddet 
betinges af 12 måneders forudgående ledighed for ledige 
med en erhvervskompetencegivende uddannelse . For 
beskæftigede er tilskuddet uændret på 30 kroner .  

Tilskudsperioden bliver desuden udvidet, så virksomhe-
den kan få tilskud under hele uddannelsesforløbet – og 
ikke kun i to år, som det er tilfældet i dag . Samtidig får 
alle virksomheder – uanset branche – mulighed for at 
modtage tilskud . 

Styrkede muligheder for  
læse-, skrive- og regnekurser på dagpenge
Arbejdsløse med grundskole som højeste uddannelse 
kan få tilbudt et læse-, skrive- og regnekursus, hvis de 
har behov for det og selv ønsker det . 
 
Alle unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdoms-
uddannelse, skal altid testes for, om de har svært ved at 
skrive, læse og regne . Viser testen, at man har problemer, 
skal den unge deltage i relevant undervisning i form af 
læse-, skrive- og regnekurser eller ordblindekurser . 

Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer 
Ufaglærte arbejdsløse, der er fyldt 30 år, får ret til at få en 
realkompetencevurdering, hvor de får vurderet deres 
uformelle kvalifikationer og får papir på, hvad de kan . 
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En bedre brug af virksomhedsrettede tilbud

Virksomhedsrettede tilbud kan styrke den enkeltes er-
hvervserfaring, netværk og relationer på arbejdsmarkedet, 
og det kan forbedre mulighederne for efterfølgende at få et 
ordinært job . 

Forskning peger på, at private løntilskudsjob er det mest ef-
fektive redskab til at få arbejdsløse i ordinært arbejde, mens 
offentlige løntilskudsjob særligt for de mere ressourcestærke 
kan medvirke til at fastholde i ledighed . 

Der skal være større fokus på, at de virksomhedsrettede til-
bud bliver indrettet på en sådan måde, at de ikke fastholder 

arbejdsløse – særligt nyledige – i støttet beskæftigelse eller 
fortrænger ordinært ansatte .  

Ved at målrette de virksomhedsrettede tilbud bliver der 
åbnet op for, at flere arbejdsløse kan få glæde af tilbuddene  
og kontakt til en arbejdsplads . 

Samtidig er det afgørende, at unge arbejdsløse får bedre 
muligheder for at få erhvervserfaring . Med en nyerhvervet 
uddannelse i baggagen har de først og fremmest brug for at 
få kontakt med en arbejdsplads . Det skal en ny beskæftigel-
sesindsats i højere grad understøtte .
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FORSLAG

Målretning af offentligt løntilskud
For at sikre bedre resultater af offentligt løntilskud bliver 
reglerne justeret, så de i højere grad harmoniseres med 
reglerne for privat løntilskudsjob: 

•  Kvote- og sanktionssystemet for offentligt løntilskud 
bliver afskaffet . 

•  Løntilskudssatsen til det offentlige bliver reduceret, 
så offentlige arbejdsgivere i højere grad selv skal 
dække udgifterne .  

•  Løn- og timetalsberegning for offentligt løntilskud 
bliver forenklet . 

•  Der indføres en seks måneders karensperiode for 
offentligt løntilskud, som allerede i dag findes for 
private løntilskudsjob .  

Private løntilskud reduceres fra 12 til seks måneder
Fremover kan ansættelsen i et privat løntilskudsjob kun 
vare seks måneder, som det også er tilfældet for et offent-
ligt løntilskudsjob . Hidtil har grænsen været 12 måneder . 

Ved at forkorte perioden mindskes risikoen for, at den 
ansatte i løntilskud fortrænger en ordinært ansat . 

Jobrotation skal målrettes for at opnå bedre effekter
I dag er der to jobrotationsordninger . En ordinær ordning 
målrettet ufaglærte og faglærte arbejdsløse samt en sær- 
lig ordning, der er målrettet arbejdsløse med en videre-
gående uddannelse . 

Begge jobrotationsordninger skal målrettes, så jobrota-
tionsforløb i større omfang går til arbejdsløse med størst 
behov og får den størst mulige effekt for den enkelte: 

•  Arbejdsløse kan kun være ansat i et jobrotations- 
vikariat i seks måneder og ikke i 12 måneder som i dag . 

•  Arbejdsløse skal have været ledige i seks måneder, 
inden de kan blive ansat i et jobrotationsvikariat .  
I dag er kravet tre måneders ledighed . 
 

•  Kommunerne skal fremover selv dække en del af 
udgifterne til jobrotationsydelse .  

•  Det skal ikke være muligt at kombinere elev- og  
lærlingeforløb med jobrotation .  

•  Den særlige jobrotationsordning får tilført ekstra  
200 mio . kr . årligt, så den samlede rammebevilling 
bliver 230 mio . kr . i 2015 .  

 
Trainee-indsats forlænges
Den eksisterende trainee-indsats for nyuddannede inden 
for AC-området og FTF-området bliver forlænget i en to- 
årig periode . 

Ordningen indebærer, at der gives tilskud til trainee-for-
løb målrettet nyuddannede, som endnu ikke har været i 
ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse . 

Virksomhedspraktik i op til otte uger for dimittender
Arbejdsløse dimittender med en videregående uddan-
nelse får mulighed for at komme i virksomhedspraktik i 
op til otte uger . Normalt kan et praktikophold højest vare 
fire uger . Det er jobcentret, der ud fra en konkret vurde-
ring skal bevillige det længere praktikophold . 

I dag findes der en forsøgsordning med samme mulighed 
for arbejdsløse dimittender . Den gøres dermed permanent . 
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En særlig indsats for langtidsledige  
dagpengemodtagere

En toårig dagpengeperiode kræver ekstra fokus på at fore-
bygge langtidsledighed på et langt tidligere tidspunkt end i 
dag . 

Med profilafklaringen skabes der bedre forudsætninger for 
at kunne hjælpe de arbejdsløse, der risikerer et langt ledig-
hedsforløb . Når problemerne opdages hurtigt, er der bedre 
muligheder for at sætte ind med en særlig indsats, hvor der  
netop er fokus på, at de har sværere end andre ved at få kon-
takt til en arbejdsplads og finde et ordinært arbejde . 

Refusionsomlægningen vil samtidig styrke kommunernes 
incitament til at gøre en særlig indsats for arbejdsløse, der 
risikerer at blive langtidsledige . 

For de mennesker, det ikke lykkedes at komme i arbejde, 
skal der sættes ind med en særlig intensiv og individuelt 
tilrettelagt indsats sidst i ledighedsperioden med fokus på at 
forbedre deres muligheder for at komme i job, inden deres ret 
til dagpenge udløber . 

Indsatsen skal have et entydigt fokus på at hjælpe den lang-
tidsledige i job og understøtte den arbejdsløse i den proces og 
sikre, at den enkelte får kontakt med virksomhederne i den 
sidste del af perioden . Jobcentrene kan fx også tilbyde korte 
kombinationsforløb, der består af et intensivt samtaleforløb i 
jobcentret og et virksomhedsrettet tilbud .   

FORSLAG

Styrket indsats sidst i dagpengeperioden
Ved ledighed i mere end 16 måneder skal en mere  
intensiv og aktiv indsats igangsættes i den reste-
rende del af dagpengeperioden: 

•  Jobcentret skal tilbyde den ledige en tæt kontakt 
og intensiveret indsats og jobsøgningsstøtte i 
den resterende del af dagpengeperioden, fx via en 
personlig jobformidler eller andre relevante tiltag .
Efter 16 måneder indkaldes til en ekstra samtale 
i jobcentret, hvor jobkonsulenten i samarbejde 
med den arbejdsløse og jobkonsulenten i a-kassen 
revurderer, hvordan indsatsen skal målrettes den 
enkeltes behov .  

•  Dagpengemodtagere med mere end 16 måneders 
ledighed kan som led i en forsøgsordning få til- 
budt et særligt, kort kombinationsforløb, der be-
står af et intensivt samtaleforløb i jobcentret  
og et virksomhedsrettet tilbud . Den arbejdsløse 
får i det virksomhedsrettede tilbud en jobkon-
taktperson i virksomheden .

•  Arbejdsløse kan efter 16 måneders ledighed få 
tilbudt et virksomhedspraktikforløb i op til otte 
uger i stedet for udgangspunktet på fire uger . Det 
forudsætter en konkret vurdering fra jobcentret . 

 
Fokus på kvalitet i indsatsen  
for arbejdsløse i risiko for langtidsledighed
Der gennemføres et udviklingsarbejde i samarbejde 
med jobcentrene og a-kasserne med fokus på ind-
holdet i den gode og effektfulde indsats . Målgruppen  
er arbejdsløse, der er i særlig risiko for langtids-
ledighed, eller som allerede har haft et længere 
ledighedsforløb .
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Dygtige og kompetente jobkonsulenter  
i jobcentre og a-kasser

Arbejdsløse skal opleve et professionelt og kvalificeret 
beskæftigelsessystem, hvor kontakten med systemet er  
koordineret og sammenhængende, og hvor de bliver mødt 
med tillid og en tro på, at de hver især har viljen til og et 
ønske om at komme i arbejde .  

Jobkonsulenterne i jobcentre og a-kasser skal – i dialog med 
den arbejdsløse – have bedre muligheder for at tilrettelægge 
indsatsen ud fra den enkeltes behov . 

For at sikre, at jobkonsulenterne i jobcentrene og a-kasserne 
kan varetage de nye opgaver, der følger med beskæftigelses-
reformen, skal der igangsættes målrettede tiltag, der kan 
styrke jobkonsulenternes arbejde . Det skal ske gennem ud- 
dannelse og kompetenceudvikling med det sigte at øge job- 
konsulenternes kendskab til arbejdsmarkedet og løfte kvali-
teten af indsatsen for arbejdsløse og virksomheder .

FORSLAG

Styrket indsats sidst i ledighedsperioden

Kompetenceudvikling for jobkonsulenter
Der afsættes i alt 150 mio . kr . i perioden 2015 til 2020 
til at kompetenceudvikle og videreuddanne job-
konsulenter i jobcentre og a-kasser . En investering i 
medarbejderne skal understøtte et mere professionelt 
beskæftigelsessystem og øge kvaliteten af hjælpen til 
arbejdsløse .

Kommuner og a-kasser skal delvist medfinansiere 
kompetenceudviklingen, og både KL og AK-Sam-
virke inddrages i arbejdet med at afdække uddan-
nelses- og efteruddannelsesbehovet, som skal danne 
grundlag for en prioriteret udmøntning af midlerne . 
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Virksomheder – en aktiv 
medspiller, der skal  
inddrages og serviceres

Landets virksomheder er en vigtig medspiller i beskæftigel-
sesindsatsen . Et godt samspil med virksomhederne er en 
forudsætning for en effektiv indsats .  

Beskæftigelsesindsatsen skal i langt højere grad have fokus 
på virksomhederne og deres muligheder for at få den arbejds-

kraft, de har brug for . Virksomhederne skal i jobcentret og 
a-kassen møde en engageret og professionel samarbejdspart-
ner, der behandler dem som gode kunder, yder hurtig service 
og hjælper dem med at rekruttere medarbejdere – også på 
tværs af kommunegrænser og brancher .  
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Undersøgelser peger på, at jobcentrenes opsøgende virk-
somhedskontakt ofte er tilfældig og bygger på eksisterende 
netværk, hvorfor der er behov for en mere systematisk og 
proaktiv kontakt fra jobcentret . 

Store virksomheder, som har kontakt med mange jobcentre, 
oplever, at de mange forskellige kontaktpersoner udgør en 
barriere og hæmmer samarbejdet . Ligesom de oplever store 
forskelle i jobcentrenes service og tilgang til samarbejdet 
med virksomheder . 

For at styrke og systematisere den opsøgende kontakt skal 
jobcentrene opprioritere samarbejdet med virksomheder 
og sikre service og hjælp til rekruttering, uddannelse og 
opkvalificering og til at fastholde fx sygemeldte medarbej-
dere . Hjælpen skal også gå på tværs af kommunegrænser, så  
virksomhederne oplever jobcentret som en koordineret 
serviceleverandør .

FORSLAG

Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder
Jobcentrene skal yde service til virksomheder inden  
for tre spor: 

1.  Rekrutteringsservice
  Virksomheder skal tilbydes hjælp til at slå stillinger 

op på jobnet .dk, så de selv kan udvælge relevante 
kandidater til nye jobåbninger . Samtidig skal job-
centrene på tværs af kommunegrænser hurtigt og 
ubureaukratisk tilbyde hjælp til at udvælge egnede 
kandidater blandt arbejdsløse til et konkret job .  

2.  Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere
  Virksomhederne skal tilbydes information og hjælp til 

at oprette målrettede opkvalificerings- og uddannel-
sesforløb til en nyansat medarbejder, der kommer fra 
arbejdsløshed . Samtidig bliver der udviklet en digital 
selvbetjeningsløsning, så virksomheder selv kan op-
rette et voksenlærlingeforløb på virksomheden .   

3.  Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
  Virksomheder skal tilbydes hjælp til at fastholde 

sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere, der  
er kommet til skade . Det indebærer blandt andet 
information om de muligheder, der er for fasthold- 
else i den konkrete situation . 

Koordineret virksomhedskontakt  
på tværs af kommuner
Jobcentrene skal samarbejde på tværs af kommune-
grænser om virksomhedskontakten . Når jobcentret fx 
får kendskab til, at en virksomhed har behov for arbejds-
kraft, skal de kigge ud over egen kommunegrænse . 

Særligt ved kampagneaktiviteter, større infrastruktur-
projekter og opsigelsesrunder er der behov for koordine-
ring og samarbejde på tværs af kommuner .  

Et nyt landsdækkende digitalt værktøj skal understøtte 
jobcentrenes samarbejde om rekruttering på tværs af 
kommunegrænser .  

Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder
Store og landsdækkende virksomheder skal have mulig-
hed for at henvende sig til et nationalt kontaktpunkt, 
som kommer til at fungere som en central indgang til 
beskæftigelsessystemet . 

Det nationale kontaktpunkt skal sikre, at virksomhedens 
konkrete ønsker til service fra beskæftigelsessystemet 
bliver koordineret på tværs af jobcentre . 
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Flere frihedsgrader  
og færre regler

Kommunerne skal have de rette incitamenter til at tilret-
telægge en meningsfuld indsats for den enkelte . Derfor skal 
kommunernes økonomiske refusion for forsørgelsesydelser 
på beskæftigelsesområdet omlægges . Omlægningen skal 
sikre en mere enkel og gennemskuelig styring og styrke 
kommunernes fokus på resultater frem for proceskrav . 

Den statslige refusion består i dag af et kompliceret regelsæt, 
hvor refusionsprocenten på offentlige ydelser varierer efter 
den ydelse og den aktivitet, som den arbejdsløse deltager i . 

Der lægges op til en refusionsomlægning, der berører finan-
siering af en lang række offentlige ydelser, som udbetales af 
kommunerne, herunder dagpenge, kontanthjælp, sygedag-
penge, førtidspension m .v ., og berører i alt offentlige udgifter 
på i størrelsesordenen 100 mia . kr . 

Med reformen lægges der op til en ny og mere enkel model, 
hvor refusionen er ens på tværs af ydelser og aftagende over 
tid, så kommunerne på den måde finansierer en større del 
af forsørgelsesudgifterne på beskæftigelsesområdet . Det vil 
styrke kommunernes incitament til at forebygge langtids-
ledighed, og det vil understøtte en indsats, der i højere grad 
tager udgangspunkt i den arbejdsløses behov . 

En refusionsomlægning skal øge det kommunale fokus 
på resultater frem for processer, skabe større lokalpolitisk 
ejerskab samt øge professionaliseringen af kommunernes 
beskæftigelsesindsats .  

Et større økonomisk ansvar til kommunerne hænger således 
tæt sammen med mindre bureaukrati og større kommunale 
frihedsgrader, når kommunerne skal tilrettelægge indsatsen 
for den arbejdsløse . Et hovedmål med beskæftigelsesreformen 
er derfor at reducere de mange krav og bindinger på selve ind-
satsen, og på hvordan den skal være organiseret .  

Derfor lægges der op til at mindske den statslige styring af, 
hvordan kommunerne varetager beskæftigelsesindsatsen, 
og at gøre arbejdsgangene i kommunerne mere smidige .  
Det giver kommunerne større handlefrihed, og de får frigjort 
ressourcer til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen ud 
fra lokale forhold til gavn for den arbejdsløse .

Kommunerne har efterspurgt en refusionsomlægning med 
større vægt på resultater frem for proces, så færrest mulige 
kommer på langvarig offentlig forsørgelse .
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FORSLAG

Et nyt og enkelt refusionssystem med fokus på resultater
Der indføres et nyt refusionssystem, hvor refusions-
satserne i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser  
og falder over tid . Refusionssystemet vil understøtte  
en mere effektiv indsats, der tager udgangspunkt i den 
arbejdsløses behov, og som sikrer, at færrest muligt 
kommer på langvarig offentlig forsørgelse .

Et nyt refusionssystem skal tage udgangspunkt i et 
princip om, at det ikke må være økonomisk fordelagtigt 
for kommunerne at flytte borgere mellem forsørgelses-
ydelser . Ligeledes skal refusionssystemet understøtte, 
at kommunerne tilrettelægger en indsats ud fra, hvad 
der virker og kan hjælpe den enkelte arbejdsløse i job .   

Arbejdsprocesser i kommuner afbureaukratiseres
En omlægning af refusionssystemet skal ledsages af en 
afbureaukratisering af indsatsen, hvor kommunerne får 
større frihed til at tilrettelægge indsatsen . 

En række elementer i beskæftigelsesindsatsen skal derfor 
afbureaukratiseres, så arbejdsprocesser i kommunerne 
bliver forenklet, og der sikres mere effektive arbejdsgange .

1.  Gennemskrivning af to centrale beskæftigelseslove
  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om an-

svaret for styringen af den aktive beskæftigelsesind-
sats skal erstattes af helt ny lovgivning . Det sker ved at 
gennemskrive, sanere og forenkle de nuværende love . 

2.  Klare beskæftigelsespolitiske mål  
og beskæftigelsesplaner 

  Ministeren udmelder årligt beskæftigelsespolitiske 
mål . Kommunerne udarbejder med udgangspunkt 
heri en beskæftigelsesplan tilpasset de lokale forhold 
og udfordringer . Samtidig afskaffes alle øvrige form- 
og proceskrav til udformningen af beskæftigelses-
planen og resultatrevisionen, ligesom der ikke længere 
fastlægges centrale kvantitative resultatkrav .

3.  Bestemmelser om dialog mellem  
beskæftigelsesregioner og kommuner afskaffes

  Gældende bestemmelser om fastlagt dialog mellem 
de nuværende beskæftigelsesregioner og kommu-
nerne afskaffes .

4.  Organisatoriske bindinger i kommunerne afskaffes 
  De regler, der i dag regulerer jobcentrenes organise-

ring og opgaveplacering, bliver afskaffet, så de kom-
munale forvaltninger i højere grad selv kan tilpasse  
deres administration til de lokale forhold . Alle kom-
muner skal fortsat tilbyde en beskæftigelsesindsats . 

5.  Strafrefusion ophæves
  Strafrefusion har siden 1 . januar 2013 været suspen-

deret, fordi kommunerne brugte mange administra-
tive ressourcer på at dokumentere og kontrollere, at 
arbejdsløse blev aktiveret rettidigt . Samtidig betød 
strafrefusionen også i nogle tilfælde aktivering for 
aktiveringens skyld . Suspensionen har ikke ført til, 
at kommunerne har slækket på rettidigheden, og 
derfor ophæves strafrefusionen permanent .   

6.  Jobcentre med afvigende resultater  
skal ikke tvinges til at bruge andre aktører

  I dag kan jobcentre pålægges at bruge andre aktører, 
hvis deres resultater afviger væsentligt fra sammen-
lignelige jobcentre . Det ophæves fremover .  

7.  Kun én plan
  Alle borgere, der får en indsats i jobcentret, skal kun 

have én plan på Jobnet .dk . Her vil alle aftaler om 
aktive tilbud fremgå, så den arbejdsløse og jobkon-
sulenten har et samlet overblik .   

8.  Afbureaukratisering af offentligt løntilskud 
  Løn- og timetalsberegningen for offentligt løntilskud 

forenkles, så arbejdstiden fremover kun fastsættes én 
gang årligt . Samtidig afskaffes kvote- og sanktions-
systemet . 

9.  Kommuner skal ikke længere  
offentliggøre enhedsomkostninger

  Kravet om, at kommuner skal offentliggøre enheds-
omkostninger for beskæftigelsesindsatsen, bliver 
afskaffet . 

10.  Statens mulighed for at gennemføre  
centrale rammeudbud afskaffes

  Kommunerne gennemfører i dag med succes egne 
udbud med andre aktører . Derfor afskaffes mulig-
heden for statslige rammeudbud . 

Enkel og mere effektiv administration via digitalisering
En række arbejdsprocesser i kommunerne kan forenkles 
ved hjælp af mere digitalisering . Voksenlærlingeordningen  
digitaliseres, så virksomheder selv kan oprette et voksen- 
lærlingeforløb på virksomheden via en digital selvbetje-
ningsløsning . Tilmelding og betalingsgange ved køb af 
uddannelsesforløb til arbejdsløse digitaliseres . 
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Bedre organisering  
og styrket partsinddragelse

Der er behov for at styrke samarbejdet på tværs af kommune-
grænser, og at tværgående problemstillinger i højere grad 
bliver koordineret . Det drejer sig blandt andet om samarbejdet 
med uddannelsesinstitutioner, som fx VEU-centrene, rekrut-
tering af ledig arbejdskraft på tværs af kommunegrænser og 
løsning af specialopgaver på tværs af jobcentrene .

Samtidig skal beskæftigelsesreformen sikre, at arbejdsmar-
kedets parter fortsat inddrages . 

Derfor skal reformen indeholde en ny og forenklet parts-
inddragelse i beskæftigelsesindsatsen, der sikrer større 
samarbejde på tværs af kommuner, og at uddannelses-, 
beskæftigelses- og erhvervsområdet i højere grad bliver 
koordineret . Derudover skal staten i højere grad under- 
støtte kommunerne, når de skal implementere nye reformer  
på beskæftigelsesområdet . 

FORSLAG

Styrket og forenklet partsinddragelse
Arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre, at 
der sker en større tværgående koordination og samar-
bejde på tværs af kommuner og a-kasser med fx VEU-
centrene og de regionale vækstråd . 

Der skal oprettes otte nye Regionale Arbejdsmarkeds-
råd, der dækker hvert sit arbejdskraftopland, og som får  
til opgave at varetage opgaverne med at koordinere  
samarbejdet på tværs af kommunerne .  
 
De nye Regionale Arbejdsmarkedsråd skal erstatte de 
nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale 
beskæftigelsesråd . Den præcise geografiske opdeling af  
de nye råd skal drøftes med arbejdsmarkedets parter . 

En mere entydig og effektiv organisering
Den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen samles 
i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering . Beskæf-
tigelsesregionerne nedlægges, og der oprettes decentrale 
arbejdsmarkedskontorer, der skal sikre lokal forankring 
og skal sekretariatsbetjene de nye Regionale Arbejdsmar-
kedsråd .   

Staten skal understøtte kommunerne i at implementere 
store reformer og udvikle beskæftigelsesindsatsen i den 
enkelte kommune og på tværs af kommunerne . 

Stærkere tværkommunalt samarbejde 
Kommunerne forpligtes til at drøfte konkrete samarbej-
der på beskæftigelsesområdet i regi af de nuværende fem 
Kommunekontaktråd (KKR), som er sammensat af alle 
kommuner i den enkelte region .
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Økonomi 
Beskæftigelsesudspillet indebærer en omprioritering af 
ressourcerne på beskæftigelsesområdet, så indsatsen bliver 
mere effektiv, og flere kommer i arbejde .

Omprioriteringen sker først og fremmest gennem besparelser 
på den nuværende aktiveringsindsats, herunder afskaffelse 
af gentagen aktivering og afskaffelse af refusion til øvrig 
vejledning og opkvalificering . Dermed spares ca . 370 mio . kr . 
Hertil kommer effektiviseringer i beskæftigelsessystemet 
og på puljeområdet samt afbureaukratisering i kommu-
nerne på ca . 230 mio . kr .

Midlerne anvendes i stedet til ordinær og kompetencegi-
vende uddannelse af ledige i form af nye uddannelsespuljer 
og uddannelsesrettigheder, der tilsammen medfører mer-
udgifter på op mod ½ mia . kr .  

Nedenfor fremgår de økonomiske konsekvenser i 2020 af 
udspillet eksklusiv en refusionsomlægning . 

Samlet set skønnes udspillet inklusiv refusionsomlæg-
ningen at styrke den strukturelle beskæftigelse med knap 
3 .500 personer i 2020, og med cirka 5 .700 personer på lang 
sigt . Eksklusiv refusionsomlægningen skønnes udspillet  
at styrke den strukturelle beskæftigelse med cirka 500 
personer i 2020 .  

Samtidig skønnes udspillet inklusive refusionsomlægningen 
at styrke BNP med cirka 2 mia . kr . i 2020 og knap 4 mia . kr . på 
lang sigt . 

Økonomiske konsekvenser i 2020 af udspil til en beskæftigelsesreform, eksklusiv refusionsomlægning

Mio. kr. Direkte konsekvens Samlet strukturel konsekvens

Intensivt kontaktforløb i starten og slutningen af ledighedsperioden 110 -35

Omlægning af aktiveringsindsatsen -370 -370

Ordinær uddannelse 345 495

Omlægning af 6 ugers selvvalgt uddannelse 105 75

Ny jobrotationsordning 10 10

Omlægning af voksenlærlingeordning 20 -75

Effektivisering og øget kvalitet i indsatsen -230 -230

I alt -10 -130

Beskæftigelses- og BNP-virkninger af udspil til en beskæftigelsesreform

 2020 Lang sigt

Strukturel beskæftigelse 3 .500 5 .700

BNP 2 mia . kr . 4 mia . kr .
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Center for Arbejdsmarked

Opdateret den 06-05-2014

Løntilskud

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner    6 6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5

Kommunal arbejdsplads                                                                 180 178 182 166 160 182 189 208 204 191 189 189 163

Privat arbejdsplads                                                                          91 92 94 102 103 104 102 97 94 94 101 106 113

Regional arbejdsplads                                                                     4 5 4 6 5 6 7 7 6 8 6 5 5

Statslig arbejdsplads                                                                       10 9 7 6 6 4 6 6 8 10 8 9 8

Nytteindsats

1 2 3 4

2014 2014 2014 2014

JAN FEB MAR APR

Kommunal arbejdsplads                                                                 1 20 57 68

Virksomhedspraktik

Status på virksomhedsrettede aktiviteter
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner    6 4 7 6 9 10 8 8 8 8 9 8 9

Kommunal arbejdsplads                                                                 159 167 167 136 151 197 173 184 160 156 194 195 191

Privat arbejdsplads                                                                          275 310 304 244 254 299 282 310 293 276 311 381 371

Regional arbejdsplads                                                                     3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 6 5

Statslig arbejdsplads                                                                       9 9 10 4 6 10 13 10 5 4 7 11 6

Voksenelev

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner    1 1 1 1 1

Privat arbejdsplads                                                                          62 62 60 59 61 61 67 64 67 66 68 77 78

Statslig arbejdsplads                                                                       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Status på antal ledige i virksomhedsaktiving 

Opdateret den 06-05-2014

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Løntilskud Ingen ydelse 1 1 2 1

LAB 2.10 Selvforsørgende 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 3 5 9 13 16 16 15 14 12

LAB 2.13 Uddannelseshjælp 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1

LAB 2.1 Forsikret ledig 149 144 137 130 126 138 136 140 126 119 127 148 150

LAB 2.2 Kontanthjælp 43 44 49 46 39 39 47 52 57 60 54 45 30

LAB 2.3 Kontanthjælp 11 12 12 12 11 10 8 10 9 9 9 7 5

LAB 2.4 Revalidend 1 1 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 2 3 3 10 11 10 10 7 6 4

LAB 2.6 Førtidspensionist 83 85 86 88 92 92 91 90 91 91 90 89 89

LAB 2.7 Fleksjobberettiget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Person omfattet af Integrationsloven 1 1 1 1 1 1 1

Løntilskud Sum: 291 290 292 285 279 300 309 323 317 308 309 314 294

Nytteindsats LAB 2.12 Uddannelseshjælp 4 12 19
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2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Nytteindsats LAB 2.1 Forsikret ledig 1 3 25 26

LAB 2.2 Kontanthjælp 13 17 20

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 3 3

Nytteindsats Sum: 1 20 57 68

Virksomhedspraktik Ingen ydelse 6 5 3 5 5 6 5 3 3 4 3 5 3

LAB 2.10 Selvforsørgende 2 2 2 1 1 2 4 3 2 2 2 2 3

LAB 2.11 Ressourceforløb 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 1 2 2 2 2 2 7 17 24 22 21 23

LAB 2.13 Uddannelseshjælp 2 3 3 5 6 9 11 19 29 34 31 38 43

LAB 2.1 Forsikret ledig 107 112 114 65 82 143 105 106 83 76 147 176 168

LAB 2.2 Kontanthjælp 36 37 42 21 32 66 66 68 49 21 38 41 38

LAB 2.3 Kontanthjælp 117 115 111 95 97 89 85 103 85 78 73 83 82

LAB 2.4 Revalidend 87 111 122 121 125 125 125 130 134 128 126 133 122

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 40 34 28 29 32 32 33 32 26 34 45 61 66

LAB 2.6 Førtidspensionist 3 2

LAB 2.7 Fleksjobberettiget 46 65 55 41 34 40 39 38 36 37 30 31 26

LAB 2.9 Ung under 18 1 1 1 1 1 1

Person omfattet af Integrationsloven 8 8 9 5 4 4 4 5 5 8 7 8 5
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2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Virksomhedspraktik Sum: 452 494 492 394 423 519 480 516 471 448 526 601 582

Voksenelev Ingen ydelse 50 51 49 49 52 52 58 56 61 59 61 68 71

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 1

LAB 2.1 Forsikret ledig 11 10 10 9 9 7 6 7 5 5 5 6 6

LAB 2.2 Kontanthjælp 1 1

LAB 2.3 Kontanthjælp 1 1 1 1

LAB 2.4 Revalidend 1

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Person omfattet af Integrationsloven 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Voksenelev Sum: 64 64 62 61 63 62 68 65 68 66 68 77 79

Sum: 807 848 846 740 765 881 857 904 856 823 923 1049 1023
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Antallet af ledige der er ansat som jobrotationsvikarer

Opdateret den 06-05-2014

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Rotationsvikar (LAB §97) 129 148 173 187 222 204 214 217 209 227 208 223 258

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Kvinde 91 101 113 120 148 124 132 132 127 144 130 137 154

Mand  38 47 60 67 74 80 82 85 82 83 78 86 104

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

18 til 24 år 3 9 14 16 20 22 24 25 24 25 23 25 25

25 til 29 år 13 20 21 24 30 32 28 30 26 31 32 37 42

30 til 39 år 33 37 45 48 61 62 69 67 66 72 65 63 74

40 til 49 år 38 38 41 45 51 44 44 50 51 54 46 52 63

50 til 59 år 36 39 47 50 56 42 44 39 38 41 39 43 49

60 til 64 år 6 5 5 4 4 2 5 6 4 4 3 3 5

Kønsfordeling

Aldersfordeling
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5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner 1 1 1 1

Kommunal arbejdsplads                                                              86 95 97 116 90 93 92 88 109 92 85 107

Privat arbejdsplads                                                                       61 77 89 104 111 118 120 116 115 113 132 145

Regional arbejdsplads                                                                  1 1 1 2 2 2 4 4 3 3 3 3

Statslig arbejdsplads                                                                    3 3

Sum: 148 173 187 222 204 214 217 209 227 208 223 258

Specifikation over hvor antallet af personer i jobrotation er ansat

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR

Antal personer i seniorjob 68 73 80 80 83 80 82 84 84 87 88 85 85

Antal personer i seniorjob
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2014 2014 2014 2014

JAN FEB MAR APR

Arbejdsmarkedsydelsesmodtager       42 65 79 84

Antal arbejdsmarkedsydelsesmodtagere

2014 2014 2014 2014

JAN FEB MAR APR

Almen voksenuddannelse (LAB §32/INL §23a) 2 2

Ansættelse med løntilskud 1 6 10 16

Korte vejlednings- og afklaringsforløb (LAB §3 4 4 3

Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus (L 1 1

Nytteindsats 1 2 19 23

Rotationsvikar (LAB §97) 1 2 2 4

Særligt tilrettelagt projekt (LAB §32.1.2/INL §23 1 1

Virksomhedspraktik (LAB §42 og INL §23b, §24 4 3 9 14

Øvrige uddannelser og kurser (LAB §32.1.2/INL 1

Samlet antal 12 19 46 60

Aktivitetsoversigt for arbejdsmarkedsydelsesmodtagere
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