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1. Beskæftigelsesplan 2015

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplanen er Frederikshavn Kommunes plan for, hvordan kommunen 
planlægger, at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes 
at være i 2015. formålet er, at sikre sammenhæng mellem udfordringerne og de 
politiske mål samt prioriteringer for indsatsen. Det er kommunen selv, der 
tilrettelægger beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret indenfor de rammer, som 
følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål for indsatsåret 
samt de budgetmæssige rammer, der udmeldes via det kommunale budget. 
 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har besluttet, at afbureaukratisere 
processen for de kommunale beskæftigelsesplaner. Det betyder, at der i år ikke vil 
blive stillet centrale formkrav til fastsættelse af kvantitative niveaumål i 
beskæftigelsesplanen. Det er derfor optil den enkelte kommune, at opstille 
kvantitative niveaumål for de 4 ministermål i beskæftigelsesplanen. Niveaumålene 
skal understøtte den løbende opfølgning på resultaterne af 
beskæftigelsesindsatsen. 
 
Center for Arbejdsmarked (CAM) præsenterede på mødet i Det Lokale 
Beskæftigelsesråd LBR) den 18. juni de foreløbige drøftelser til Beskæftigelsesplan 
2015. LBR´s kommentarer til Beskæftigelsesplan 2015 er efterfølgende taget til 
efterretning i den videre udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen. Efterfølgende har 
Beskæftigelsesregion Nordjylland (BRN) modtaget og kommenteret på 
beskæftigelsesplanen. 
 
BRN har følgende bemærkninger til beskæftigelsesplanen:  

 Frederikshavn har fremsendt en gennemarbejdet Beskæftigelsesplan, der 
beskriver og forholder sig til de overordnede udfordringer på 
arbejdsmarkedet i Frederikshavn

 Frederikshavn forholder sig til de udfordringer, der knytter sig til 
implementeringen af Ministerens reformer på beskæftigelsesområdet samt 
har fokus på det tværgående samarbejde med aktørerne indenfor de 
forskellige politikområder

 Frederikshavn har fastlagt lokale kvantitative mål for alle fire målområder   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd foretager endnu en 
drøftelse og kommentering af Beskæftigelsesplan 2015. 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august 2014
Indstillingen tiltrådt med følgende kommentarer:
 

 Det Lokale indstiller til, at Frederikshavn kommune er opmærksom på de 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/9957
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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kommende reformer på beskæftigelsesområdet, hvor der i stigende grad 
skal arbejdes på tværs af beskæftigelses- og social- og psykiatriområdet. 
Det er vigtigt, at kommunen afsætter ressourcer til kompetenceudvikling af 
medarbejderne og udbygger netværksrelationer med eksterne 
samarbejdspartner med henblik på erfarings- og vidensdeling.

 Det er vigtigt at sikre fastholdelse og brobygning, ikke kun for 
aktivitetsparate og uddannelsesparate unge, men også for åbenlyst 
uddannelsesparate, så overgangen til et ordinært uddannelsesforløb bliver 
så stabilt som muligt. 

Bilag
Beskæftigelsesplan 2015 - tilbagemelding-frederikshavn.pdf (dok.nr.139702/14)
Beskæftigelsesplan 2015 (dok.nr.101712/14)
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2. Beskæftigelsesplan 2015 for Læsø Kommune

Sagsfremstilling
Læsø Kommune har udarbejdet en sagsfremstilling vedrørende 
Beskæftigelsesplan 2015. Sagsfremstillingen er vedhæftet som bilag sammen med 
selve Beskæftigelsesplanen og kommentarerne fra Beskæftigelsesregion 
Nordjylland. 
Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikshavn og Læsø Kommuner bedes 
forholde sig til den af Læsø Kommune udarbejde sagsfremstilling i forbindelse med 
afgivelse af kommentarer. 
 
 
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at LBR afgiver kommentarer til Beskæftigelsesplan 
2015 for Læsø Kommune.
 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august 2014
Indstillingen tiltrådt. 
 

Bilag
Beskæftigelsesplan 2015 fra Læsø Kommune  (dok.nr.145559/14)
Beskæftigelsesplan 2015 fra Læsø Kommune (dok.nr.145556/14)
Læsø Kommunes Beskæftigelsesplan 2015. Kommentarer fra BR Nordjylland (dok.nr.145554/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/4674
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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3. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Sagsfremstilling
Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk 
Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om at gennemføre en 
reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. Den 
lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen sker i efteråret 2014 med henblik på 
vedtagelse inden 1. januar 2015.
 
Resumé 
Det skal bemærkes, at orienteringen alene er baseret på aftaleteksten og at der 
kan ske ændringer i forbindelse med lovbehandlingen. 
 
Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes 
uændret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive 
indsats, og at a-kasserne fortsat afholder den indledende CV samtale samt 
løbende rådighedsvurdering.
 
Aftaleteksten indeholder et fornyet fokus på uddannelsesindsatsen, men det skal 
bemærkes, at der frem mod 2020 er afsat 500 mio. kr. Frederikshavn Kommunen 
andel forventes at udgøre ca. 5 mio. kr. svarende til 1 mio. kr. årligt. Frederikshavn 
Kommune har i dag udgifter for ca. 7 mio. kr. årligt til ordinære uddannelsesforløb 
for dagpengemodtagere. 
 
Med reformen øges incitamentet for kommunerne til at samarbejde på tværs. Det 
skal ses i sammenhæng med, at De Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges og i 
stedet implementeres der Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). RAR vil få til 
opgave at koordinere indsatsen i det regionale arbejdskraftopland og herunder 
administrere midler, som forventes udmøntet gennem puljer.  
 
Et fælles og intensiveret kontaktforløb
Ledige skal inden for de første to uger til en samtale i a-kassen, hvor deres CV skal 
godkendes. A-kassen introducerer og påbegynder en personlig plan for den ledige, 
blandt andet med beskrivelse af den lediges situation. 
 
Alle ledige deltager inden tre til seks ugers ledighed i en fælles samtale i jobcentret, 
hvor a-kassen medvirker. Ved samtalen fastlægges den lediges personlige plan, og 
samtalen bygger videre på CV-samtalen. Herefter skal alle ledige i de første seks 
måneder have et intensiveret kontaktforløb med månedlige samtaler i jobcentret. A-
kassen deltager i en fælles samtale, der afholdes i jobcentret i 5. eller 6. 
ledighedsmåned, og afholder som i dag to rådighedssamtaler inden for de første 
seks måneders ledighed. Efter de første seks måneders ledighed er der samtaler i 
jobcentret ca. hver tredje måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov.
 
Som det fremgår af ovenstående afholdes der de første 6 måneder 5-6 samtaler, 
hvilket formentlig betyder, at kommunerne stadig er forpligtet til at afholde samtaler 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/7695
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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rettidigt. Kommunerne får dog ret til at gennemføre samtalerne tidligere ligesom der 
bliver mulighed for at udskyde samtalerne med to uger. Det skal dog bemærkes, at 
rettidigheden ikke vil få økonomisk betydning for kommunen.
 
Alle ledige får ret og pligt til ét aktivt tilbud
For at målrette indsatsen får alle ledige fremover ret og pligt til ét aktivt tilbud. 
Dermed skal ledige ikke længere have gentagen aktivering hver sjette måned. 
Ledige mellem 30-49 år får ret og pligt tilbuddet senest efter seks måneders 
sammenlagt ledighed. For denne aldersgruppe betyder det, at det aktive tilbud 
fremrykkes, idet tilbuddet i dag først gives efter senest ni måneders sammenlagt 
ledighed. Ledige under 30 år skal som i dag have påbegyndt ret og pligt tilbuddet 
efter tre måneders sammenlagt ledighed. Ledige på 50 år og derover skal senest 
efter 3 måneders sammenlagt ledighed have et aktivt tilbud. For denne gruppe skal 
jobcentrene ligeledes have skærpet fokus på direkte jobformidling og 
virksomhedskontakt. Jobcentrene kan fortsat give et ret og pligt tilbud tidligere, hvis 
de vurderer, at det kan være relevant for den ledige.
 
Refusionsomlægning
Som led i den samlede beskæftigelsesreform gennemføres med virkning fra 2016 
den af regeringen foreslåede refusionsomlægning. Forligskredsen er enig om, at 
omlægningen skal gennemføres samtidig med tilpasninger i det kommunale 
tilskuds- og udligningssystem, som imødegår de byrdefordelingsmæssige 
forskydninger som følge af refusionsomlægningen, og som tager hensyn til 
kommunernes forskellige befolkningssammensætning.
 
Den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og 
opkvalificering
sænkes fra de nuværende 50 til 0 procent for dagpengemodtagere. 
Driftsrefusionen for ordinær uddannelse forbliver op til 50 procent lige som i dag. 
En fjernelse af driftsrefusionen for øvrig vejledning og opkvalificering skal medvirke 
til, at den enkelte kommune i højere grad anvender ordinær uddannelse eller 
virksomhedsrettede tilbud. I forlængelse af omlægningen af driftsrefusionen 
afsættes en pulje på 20 mio. kr. årligt til at understøtte indsatser for ledige med 
særlige udfordringer.
 
Center for Arbejdsmarked (CAM) skal bemærke, at Frederikshavn Kommunes 
andel af de 20 mio. kr., jf. DUT princippet, udgør ca. 200.000. kr. I en Kommune 
som Frederikshavn, hvor der er særlige udfordringer for specielt udfaldstruede 
ledige, er det en forholdsvis begrænset økonomisk ramme.
 
I 2013 havde CAM udgifter for 12.738.898 kr. i forhold til køb af øvrig vejledning og 
opkvalificering og i 2014 forventes udgiften at være på ca. 10 mio. kr.
 
Løntilskud
Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes, og reglerne for offentligt og privat 
løntilskud skal i højere grad harmoniseres. Det indebærer, at kvote- og 
sanktionssystemet for offentligt løntilskud afskaffes, løntilskudssatsen til det 
offentlige reduceres fra de nuværende 141,02 kr. pr. time
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til 105,96 kr. pr. time. Samtidig indføres der en seks måneders karensperiode for 
offentligt løntilskud, som allerede i dag gælder for private løntilskud. Derudover 
ændres varigheden af et privat løntilskud fra de nuværende maksimalt 12 måneder 
til maksimalt seks måneder. Herudover ændres varigheden for offentlige løntilskud 
fra de nuværende maksimale seks måneder til fire måneder.
  
Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter
De to eksisterende jobrotationsordninger målrettes, så jobrotationsforløb i større 
omfang anvendes til ledige med størst behov. Varigheden af et jobrotationsvikariat 
for ledige bliver afkortet fra 12 måneder til maksimalt seks måneder. Kravet til 
forudgående ledighed hæves fra tre til seks måneder, og statsrefusionen til 
kommunerne reduceres fra de nuværende 100 procent til 60 procent. Samtidig 
bliver muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb med ansættelse af 
jobrotationsvikar i jobrotationsforløb afskaffet. Endelig hæves rammebevillingen på 
den særlige jobrotationsordning, der er målrettet ledige med en videregående 
uddannelse, med 200 mio. kr. årligt.
 
Det skal bemærkes, at Frederikshavn Kommune har haft Jobrotation som et særligt 
indsatsområde. Indsatsen har været særdeles effektfuld og at de lokale 
virksomheder har været glade for ordningen. 
 
Mulighed for et reelt uddannelsesløft
Ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering, hvor 
de kan få vurderet og få papir på deres uformelle kvalifikationer opnået via 
erhvervsdeltagelse. Aftalepartierne er enige om, at uddannelsesindsatsen 
målrettes ledige med færrest kompetencer. En ny ordning med seks ugers jobrettet 
uddannelse erstatter den hidtidige ordning med ret til seks ugers selvvalgt 
uddannelse. Ordningen målrettes ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en 
kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.
 
Hvis den ledige ønsker at benytte retten til jobrettet uddannelse tidligt i 
ledighedsforløbet, skal den ledige hurtigst muligt efter sin cv-samtale i a-kassen til 
en samtale i jobcentret. Her kan jobcentret rådgive og vejlede om valg af 
uddannelse fra positivlisten. Positivlisten fastlægges med afsæt i de nuværende 
AMU-kurser samt relevante uddannelsestilbud til ledige med korte videregående 
uddannelser.
  
Der afsættes en regional uddannelsespulje på samlet 100 mio. kr. årligt, så flere 
dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt 
inden for områder, hvor der forventes jobåbninger. Kommunerne kan med midler 
fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af 
erhvervsrettede uddannelsesforløb, som fremgår af en positivliste. De regionale 
positivlister drøftes og godkendes af de Regionale Arbejdsmarkedsråd. CAM skal 
bemærke at kommunens andel af de 10 mio. kr. udgør ca. 1 mio. kr. 
 
Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. årligt, så ledige med størst behov får 
mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Puljen giver mulighed for, at 
ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet 



Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat - 20. august 2014 Side 10 af 21

uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede i starten af 
ledighedsperioden. Frederikshavn Kommunes andel udgør ca. 1.5 mio. kr. Under 
hele uddannelsen vil den ledige få højest 80 procent af den maksimale 
dagpengesats med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats, og den 
ledige fritages for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet under 
uddannelsesforløbet. Det er jobcentret, der i dialog med den ledige beslutter, om 
uddannelsesløftet skal igangsættes, og hvad indholdet skal være. Uddannelsen 
skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på to år.
 
Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed
Aftalepartierne er enige om, at ledige skal have større indflydelse på indsatsen for 
at styrke deres muligheder for at komme i arbejde. Ledige skal registrere alle 
jobsøgningsaktiviteter i en digital joblog, der giver den ledige overblik over egen 
jobsøgning. Jobloggen skal også bruges til at forbedre vejledningen til den ledige 
om jobsøgning, og til at vurdere om jobsøgningen er tilstrækkelig til, at den ledige 
lever op til rådighedskravet om aktiv jobsøgning. Jobcentrene får samtidig mulighed 
for at give rådighedsafprøvende tilbud, hvis de finder, at den ledige ikke medvirker 
aktivt i indsatsen. De rådighedsafprøvende tilbud kan gives inden for den 
nuværende redskabsvifte, der suppleres med tilbud om nytteindsats.
 
 Virksomhedsservice og jobformidling
For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt 
samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor: Rekruttering af ledige, 
uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte 
medarbejdere. 
 
Kommunerne skal fremover samarbejde på tværs af kommunegrænserne om 
virksomhedskontakten, så virksomheder hurtigere kan få bedre hjælp til at 
rekruttere arbejdskraft. Samarbejdet på tværs af kommunegrænser skal 
understøtte, at hvert jobcenter hurtigt følger op, når en virksomhed henvender sig 
med et konkret behov for arbejdskraft.
 
Der afsættes i alt 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og
videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre. Kommunerne og a-
kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og inddrages i 
kortlægningen af behovet. Der udvikles samtidig et nyt landsdækkende 
afklaringsværktøj, der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der 
er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. 
 
De Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges
Der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, som erstatter de nuværende 94 
lokale beskæftigelsesråd og de fire regionale beskæftigelsesråd, og som dækker 
hvert sit arbejdskraftopland.
 
Beskæftigelsesregionerne nedlægges, og den statslige styring af 
beskæftigelsesindsatsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 
tre decentrale arbejdsmarkedskontorer, der placeres i Aalborg, Odense og 
Roskilde. De decentrale arbejdsmarkedskontorer skal ligeledes sekretariatsbetjene 
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de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd.
 
Kommunerne forpligtes til at drøfte konkrete samarbejder på 
beskæftigelsesområdet i regi af de nuværende fem Kommunekontaktråd (KKR) for 
at styrke det tværkommunale samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. 
 
 
 
 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 18. august 2014
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Jytte Høyrup

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august 2014
Indstillingen tiltrådt med følgende kommentarer:

 Det Lokale Beskæftigelsesråd opfordrer til, at LBR arbejdet videreføres i 
kommunal regi som rådgivende råd, da der fortsat vil være behov for 
drøftelse af beskæftigelsespolitiske tiltag og udfordringer.
Center for Arbejdsmarked opfordres til at indkalde til et opstartsmøde, hvor 
der nedsættes et kommissorium, der skal arbejde med rammerne for et 
LBR efter 31. december 2014. Kommissoriet drøftes på de kommende 
møder i LBR og Arbejdsmarkedsudvalget. 

 

Bilag
Aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen. (dok.nr.115784/14)
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4. Norgesprojekt

Sagsfremstilling
Projekt Norgeskonsulent har de seneste 2 år været finansieret af De Lokale 
Beskæftigelsesråd (LBR) i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev. Projektet har 
med succes formidlet job i Norge til ledige i Vendsyssel. Siden projektet blev 
igangsat, er der formidlet over 250 personer til Job i Norge indenfor mange 
forskellige faggrupper. Det er bl.a. pædagoger, lærere, tjenere, kokke, 
butiksmedarbejdere, tømrer m.v., som har fået ansættelse på det norske 
arbejdsmarked. Der formidles primært inden for de områder, hvor det kan være 
vanskeligt at finde fast arbejde i lokalområdet og Nordjylland.
 
Ved en opretholdelse af det nuværende tværkommunale samarbejde vil økonomien 
til projektet, som hovedsageligt er løn til Norgeskonsulenten, blive delt efter den 
fastsatte nøgle, 40,40,20. Altså 40 % af omkostningerne skal finansieres af 
Frederikshavn.
 
I henhold til regeringens reform af beskæftigelsesområdet ophører LBR ved årets 
udgang, hvilket betyder, at projektet har behov for ny finansiering, såfremt det 
ønskes videreført. Projektet har ikke alene været en succes for de 3 kommuner, 
men har givet anledning til at en række andre kommuner også har igangsat 
projektet målrettet mod Norge med fokus på formidling, erhvervssamarbejde og 
ideudveksling.   
 
Disse projekter er efterhånden blevet samlet i et netværk: Business Broen (Norge – 
Norddanmark), som koordineres af Væksthus Nordjylland. 
 
I netværket indgår pt. følgende projekter: (1) ”Nordjysk erhvervsfremstød” der 
administreres af Erhvervshus Nord og har til formål at afdække norske 
virksomheders efterspørgsel for at finde nordjyske samarbejdspartnere. (2) 
”Bridge2Norway” der administreres af Aalborg Kommune og via en konsulent i 
Stavanger, har til formål at få nordjyske virksomheder til at opstarte og udbygge 
aktiviteter på det norske marked. (3) Eksportsparring og Xportvip, der administreres 
af Væksthus Nordjylland og har til formål at forberede virksomhederne bedst muligt 
til eksport via udarbejdelse af en eksportplan.
 
Ved en opretholdelse af det nuværende tværkommunale samarbejde vil økonomien 
til projektet, som hovedsageligt består af løn til Norgeskonsulenten og rejseudgifter, 
blive delt efter den fastsatte fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er af Frederikshavn 
finansierer 40 %, Hjørring ligeledes 40 % og Brønderslev 20 %. I 2013 var udgiften 
for LBR Frederikshavn ca. 324.000 kr. Erfaringerne er, at projektet har været med 
til at spare kommunen for forsørgelsesudgifter, hvormed afkastet er større end 
investeringen på længere sigt. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget godkender finansieringen af Projekt 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/2003
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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Norgeskonsulent i 2015. Dog vil samarbejdspartnerne - ved en yderligere 
forlængelse af projektet - søge ekstern finansiering.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 18. august 2014
Indstillingen tiltrædes. Udvalget forventer at projektet indarbejdes i det samlede 
samarbejde på erhvervssiden mellem de nordjyske kommuner.
 
Fraværende: Jytte Høyrup

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august 2014
Indstillingen tiltrådt med følgende kommentarer:

 Det er vigtigt, at Norgesprojektet videreføres, men målrettes en regional 
indsats, samtidig med at der formidles job for målgrupper – eksempelvis 
pædagoger og lærere, som er udfordrede på det nordjyske jobmarked. 
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5. Afsluttende evaluering af "Kvalificering til nye job"

Sagsfremstilling
Projektet ”Kvalificering til nye job” har været fremlagt som orienteringspunkt til 
møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 10. marts 2014 og til møde i Det Lokale 
Beskæftigelsesråd den 12. marts 2014. Ligeledes blev det indstillet, at den 
endelige evaluering af projektet skulle imødeses efter projektets afslutning 
sommeren 2014. Nedenstående kommer først en overordnet præsentation af 
projektet og dernæst en præsentation af projektets endelige resultater.   
 
”Kvalificering til nye job” er et socialfondsprojekt, der er forankret under AMU 
Nordjylland med regionens 10 jobcentre som partnere. 13 uddannelsesinstitutioner 
i VEU-Center Aalborg/Himmerland samt VEU-Center Nord er tilknyttet projektet 
som aktør/leverandør. Projektet gennemføres med udgangspunkt i 4 fysiske 
enheder: Vendsyssel, Aalborg, Thy/Mors og Himmerland. Projektet blev igangsat i 
juni 2012 og skulle have været afsluttet i september 2013, men er blevet forlænget 
til sommeren 2014. Evalueringen bygger på de erfaringer, som projektet har 
indhentet i perioden september 2012 til foråret 2014. 
 
Målgruppen for projektet er 240 langtidsledige dagpengemodtagere og 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-59 år, som er 
ufaglærte eller faglærte med forældede kvalifikationer. Forlængelsen af 
projektperioden betød, at der blev oprettet yderligere 4 forløb á 20 deltagere. 
 
Formålet med projektet var strategisk kompetenceudvikling af målgruppen med 
henblik på beskæftigelse inden for regionens styrkepositioner, væksterhverv samt 
erhverv med gode beskæftigelsesmuligheder. 
 
Projektet opstillede på forhånd nogle succeskriterier for udslusningsmål. Disse var:
 
Ordinær beskæftigelse på vækstområder 68 personer
Vikarer i jobrotationsprojektet 44 personer
Påbegyndt EUD som voksenlærling 44 personer
GVU-planer i tilknytning til job 36 personer
Status som faglært 22 personer

 
Projektet har opnået positiv udslusning (ordinært job eller uddannelse, planlagt 
uddannelse, er i gang med opkvalificering/uddannelse på uddannelsesydelse, fået 
en GVU-plan, voksenlærling, vikarer i jobrotation, løntilskudsjob og skolepraktik) for 
cirka to tredjedele af deltagerne. Den resterende tredjedel har ved afgangen af 
projektet enten været fortsat ledig (26 %) eller sygemeldte (7 %). 
 
Projektets endelige resultater fremgår af nedenstående opgørelse. Som det 
fremgår af oversigten, er det lidt andre kategorier, der anvendes. Dette skyldes, at 
der har været behov for, at justere og indsætte flere kategorier end forventet: 
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/2003
 Forvaltning: CAM
 Sbh: maku
 Besl. komp: AMU/LBR
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Ordinær beskæftigelse 51 personer
Ordinær uddannelse/planlagt uddannelse 42 personer
Særlig uddannelsesydelse 32 personer
GVU-plan 24 personer
EUD som voksenlærling 14 personer
Vikar i jobrotationsprojekt 10 personer
Løntilskud 2 personer
Skolepraktik 2 personer
Blevet faglærte 4 personer
Fortsat ledig 71 personer
Sygemeldt 19 personer

 
I forbindelse med afslutningen af projektet er der udarbejdet 2 evalueringer – 
henholdsvis effektevaluering og virkningsevaluering. Effektevalueringen belyser 
primært projektets resultater i forhold til udslusningsresultater mens 
virkningsevalueringen belyser projektets mere kvalitative erfaringer og virksomme 
elementer i forhold til, at sikre en succesfuld opkvalificeringsindsats for projektets 
målgruppe. 
 
Der har været et stort landsdækkende fokus på projektet. Evalueringerne fungerer 
allerede som input til en regional strategi i forhold til ”Kompetenceløft af 
kortuddannede”. Offentliggørelsen af evalueringerne, herunder pressemeddelelse, 
afventer formidlingskonferencen, som VEU forventer, at afholde i løbet af 
september.  

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 18. august 2014
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Jytte Høyrup

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august 2014
Indstillingen tiltrådt.
 

Bilag
VS: Evalueringer af ´Kvalificering til nye job´ - Virkningsevaluering-endelig-maj-
2014.pdf (dok.nr.119586/14)
VS: Evalueringer af ´Kvalificering til nye job´ - Afsluttende-effektevaluering-maj-
2014.pdf (dok.nr.119585/14)
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6. Orientering om tidlig indsats

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn har det seneste års tid tilbudt forsikrede ledige over 30 år 
en tidlig og intensiv indsats allerede fra ledighedsstart. Alle nytilmeldte ledige 
indkaldes til informationsmøder ved 1. til 3. ledighedsuge, hvor de bliver gjort 
bekendte med muligheder, rettigheder og pligter. Samtidig ”screenes” de ledige 
med henblik på identifikation af, hvem der er i risiko for langtidsledighed, og som 
dermed kan profitere af en stærkere tidlig indsats, og hvilke ledige der kan klare sig 
selv i forhold til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
 
Borgere der vurderes at have behov for indsats indkaldes efterfølgende til to 
individuelle møder indenfor 8 uger. Her afdækkes behov, der drøftes muligheder, 
og der aftales konkrete planer i forhold til vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Der 
arbejdes med jobfokus – herunder eventuelt karriereskift - indenfor områder med 
gode beskæftigelsesmuligheder.
 
Indsatsen har været en succes, og Jobcentret oplever, at indsatsen har en positiv 
effekt på selvforsørgelsesgraden. F.eks. deltog 427 deltagere i indsatsen i 
december måned 2013 og januar måned 2014. Heraf er der kun 59 personer som 
stadig har et kontaktforløb hos Jobcentret pr. 1. juli svarende til, at 86 % er 
selvforsørgende. Den normale effekt af beskæftigelsesindsatsen er, at ca. 60 til 70 
% af de nyledige er selvforsørgende efter 6 måneder. Den tidlige indsats har 
dermed haft en mereffekt på ca. 15 %.
 
Det er Center for Arbejdsmarkeds vurdering, at tidlig indsats fremadrettet vil blive et 
centralt omdrejningspunkt for beskæftigelsesindsatsen. Det skal ses i 
sammenhæng med aftalen om reform af beskæftigelsesindsatsen, hvor den 
statslige refusion til kommunerne formentlig gøres afhængig af varigheden på 
ydelsen. Det betyder, at refusionen aftrappes, jo længere tid en person går ledig.   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 18. august 2014
Indstillingen tiltrædes.
 
Fraværende: Jytte Høyrup

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august 2014
Indstillingen tiltrådt.
 

Bilag
Tidlig indsats - overblik til politisk behandling. (dok.nr.121504/14)

 Åben sag

 Sagsnr: 13/9250
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: AMU/LBR
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7. Statistik

Sagsfremstilling
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) skal rådgive kommunerne om 
beskæftigelsesindsatsen og herunder afgive kommentarer i forbindelse med 
udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen og Resultatrevisionen. I den forbindelse får 
LBR løbende opfølgninger på indsatsen. Beskæftigelsesministeren udmelder årligt 
en række mål, som kommunerne skal forholde sig til i Beskæftigelsesplanen, som 
skal indgå i Resultatrevisionen. Derudover kan LBR vælge, at følge op på andre 
indsatsområder efter behov. Nedenstående er opfølgningen på ministermålene og 
andre udvalgte opfølgningspunkter udpeget.  
 
Der var på opdateringstidspunktet ingen nye data tilgængelige for 
resultatoversigten. Resultatoversigten indeholder en samlet oversigt over de 4 
ministermål, men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i 2014 
ikke frigivet nye data. Center for Arbejdsmarked (CAM) har derfor valgt, at fortage 
en analyse direkte på ministermålene. Det betyder, at der ikke er mulighed for, at 
se den samlede indsats på tværs af ministermål, da denne foretages af STAR 
igennem resultatoversigten. Det bemærkes, at der ikke var nye opdateringer på 
ministermål 1 (uddannelsesgrad) og 4 (samarbejdsgrad mellem jobcentre og 
virksomheder). Opfølgningen på disse udgår derfor. 
 
Ministermål 2: Tilgang til førtidspension
Ministermålet viser, hvor mange førtidspensioner Frederikshavn Kommune har 
tilkendt det seneste år (rullende år). I 2013 blev der implementeret en 
førtidspensionsreform med fokus på, at begrænse tilgangen til førtidspension. 
Ministermålet skal ses i sammenhæng hermed og at der på nationalt niveau er 
opmærksomhed på, at reducere antallet af personer, som tilkendes førtidspension. 
Særligt for personer under 40 år er lovgivningen blevet strammet. 
 
Tilgangen til førtidspension var i perioden juni 2013 til og med juli 2014 på 73 
personer. Sammenlignes tilgangen med de forrige perioder, viser opgørelsen en 
klar tendens til, at tilgangen til førtidspension er stærkt begrænset. Der tilkendes 
under 10 pensioner om måneden og udviklingen er stabil. Det forventes, at 
tilgangen til førtidspension i 2014 vil være på ca. 100 personer. Til sammenligning 
var tilgangen i 2012 på 315 og i 2013 på 176 personer. 
 
Langtidsledighed
Ministermålet viser, hvor mange langtidsledige, der er i Frederikshavn Kommune. 
Ministermålet skal ses i sammenhæng med reduktionen af dagpengeperioden fra 4 
til 2 år, hvormed det er ekstra vigtigt, at begrænse langtidsledigheden. 
 
Langtidsledigheden var i juni måned 2014 på 340 personer, fordelt på 207 
dagpengemodtagere og 133 kontanthjælpsmodtagere. Af opgørelsen fremgår det, 
at et lavere antal skal findes i perioden umiddelbart før efteråret 2009. Det er 
hovedsageligt antallet af dagpengemodtagere, som har været faldende, mens der 

 Åben sag

 Sagsnr: 13/770
 Forvaltning: CAM
 Sbh: hhbj
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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har været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. En del af faldet skyldes 
reduktion af dagpengeperioden fra 4 til 2 år, hvilket også har indflydelse på stigning 
i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere. Da langtidsledigheden i 
Frederikshavn Kommune toppede omkring januar måned 2011, var antallet på over 
700 personer. Langtidsledigheden er dermed stort set halveret.   
 
Virksomhedsrettede aktiviteter 
LBR har valgt, at foretage opfølgning på antallet af virksomhedsvendte aktiviteter. 
Virksomhedsrettede aktiviteter omhandler løntilskud, virksomhedspraktik, 
nytteindsats og voksenelever og igangsættes i samarbejde mellem sagsbehandler 
og den enkelte ledige. Opgørelsen viser, hvor mange aktiviteter CAM har igangsat 
opgjort på måneder, og er desuden specificeret på tilbudstype, som eksempelvis 
løntilskud. Opgørelsen kan anvendes til f.eks. at kommentere udviklingen i antallet 
af offentlige løntilskudsstillinger osv. 
 
Antallet af virksomhedsrettede aktiviteter var i juli måned 2014 på 910, svarende til 
et fald på 85 aktiviteter i forhold til måneden før. I forhold til samme måned året før, 
er der sket en stigning i antallet af virksomhedsrettede aktiviteter på 70 stk. Det er 
især antallet af virksomhedspraktikker og personer i nytteindsats, som har været 
stigende. Antallet af praktikker er steget fra 494 i maj 2013 til 598 i maj 2014, 
svarende til en stigning på 17 %. 
 
Nytteindsats
Nytteindsats blev implementeret i forbindelse med kontanthjælpsreformen og er 
primært målrettet unge uddannelseshjælpsmodtagere og arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere. Tilbuddet anvendes f.eks. til aktivering af unge under 30 
år i perioden op til uddannelsesstart, hvor deltagerne udfører et meningsfuldt 
stykke arbejde for ydelsen.
 
I juli måned var der i alt 49 personer i nytte indsats. Heraf var 23 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (47 %), 18 var unge 
uddannelseshjælpsmodtagere (37 %) og 8 var arbejdsmarkedsydelsesmodtagere 
(16 %). Det skal bemærkes, at antallet af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere i 
nytteindsats er mere end halveret over de sidste par måneder og at, der stort set 
ingen tilgang er.   
 
Jobrotation
CAM har de seneste par år prioriteret indsatsen med henblik på, at få flere ledige 
ansat som rotationsvikarer mens, de ansatte opkvalificeres. Ordningen har været 
en stor succes og Frederikshavn Kommune er den kommunen i landet, som har 
næst flest ledige ansat som rotationsvikarer, kun overgået af Aalborg Kommune.   
 
I juli 2014 var antallet af personer i jobrotation på 183, hvilket er en et lille fald i 
forhold til de forrige måneder. Faldet skal dog ses i sammenhæng med, at 
ledigheden i juli måned altid er forholdsvis lav og der forventes en tilgang til 
jobrotation hen over efteråret.
 
Seniorjob
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Ledige seniorer, som højst har 5 år til efterlønsalderen, kan have ret til et seniorjob i 
deres bopælskommune, hvis de har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse. 
 
Antallet af personer i seniorjob har siden sommeren 2013 været på omkring 80 om 
måneden. Det er vurderingen, at tilgangen vil aftage fremadrettet, da ledige i 
målgruppen først skal opbruge retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, før de 
kan påbegynde et seniorjob. 
 
Arbejdsmarkedsydelsesmodtagere
Arbejdsmarkedsydelsen er målrettet personer, som opbruger retten til dagpenge. 
Disse kan påbegynde et forløb på arbejdsmarkedsydelse - dog med en lavere 
økonomisk ydelse end dagpenge. 
Antallet af personer på ydelsen var i juli måned på 122, hvilket også var niveauet 
for de 3 forgående måneder. Ses der på aktivitetssiden, var 32 personer ansat med 
løntilskud, 9 var i nytteindsats, og 13 var i virksomhedspraktik. Resten er spredt på 
aktiveringsforløb med færre deltagere. 
 
Ressourceforløb
Ressourceforløb blev implementeret i forbindelse med kontanthjælpsreformen og 
forløbene skal sikre, at personer, som er i risiko for, at komme på førtidspension får 
udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde 
eller i gang med en uddannelse. 
 
Antallet af personer i ressourceforløb har de seneste måneder været svagt 
stigende. I juli måned var 53 personer i et forløb, mens der i november 2013 var 3 
personer. Ses der på, hvilken ydelse personerne modtog før de blev visiteret til 
ressourceforløb, er tilgangen størst fra kontanthjælp og sygedagpenge. Der er 
afsluttes gangske få forløb, hvilket skal ses i sammenhæng med, at udfordringerne 
for personer i ressourceforløb ofte er komplekse og sammensatte. De skal tilbydes 
individuelle og sammensatte forløb på tværs af centre, hvormed der vil være tale 
om sager, som hovedsageligt vil være på over 12 måneder.   

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august 2014
Indstillingen tiltrådt.
 

Bilag
Status på nytteindsats til politisk behandling. .pdf (dok.nr.144988/14)
Opfølgning på virksomhedsrettede aktiviteter til LBR. opdateret til og med juli måned 
2014.pdf (dok.nr.144987/14)
Langtidsledigheden i Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.144985/14)
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8. Eventuelt 

Beslutning Det Lokale Beskæftigelsesråd den 20. august 2014
Det ordinære møde den 8.10.2014 AFLYSES. 
Næste møde er temamødet den 12. november 2014 kl. 12.00 – 17.00.
 

 Åben sag

 Sagsnr: 14/10529
 Forvaltning: CAM
 Sbh: sucr
 Besl. komp: Det Lokale 
Beskæftigelsesråd
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1. Om Beskæftigelsesplan 2015
Beskæftigelsesplanen er Frederikshavn Kommunes plan for, hvordan kommunen planlægger at 
imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Formålet med planen er, at sikre 
sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål samt prioriteringer for 
indsatsen. Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse nr. 1541 af 16/12/2013 om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, § 12 som minimum indeholde:
 

1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 
2. En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
3. Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats
4. Budget for beskæftigelsesindsatsen

 
Herudover danner beskæftigelsesplanen i Frederikshavn Kommune grundlag for en indsatsplan. 
Indsatsplanen forventes udarbejdet i løbet af 4. kvartal 2014 således, at den kan tages i brug fra starten af 
2015. Samtidig med at indsatsplanerne tages i brug, vil der ligeledes blive udviklet et redskab til opfølgning 
på, hvor langt vi er i forhold til, at nå vores måltal på de forskellige ministermål. 

De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 
De vigtigste aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer i Frederikshavn Kommune er langtidsledighed, 
unge uden uddannelse og tilgangen til langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. De centrale fremtidige 
beskæftigelsespolitiske udfordringer er følgende: 

 Faldende arbejdsstyrke 
 Stigende krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer 
 Tilpasse arbejdsstyrkens kvalifikationer til virksomhedernes efterspørgsel 
 Samarbejdet med det lokale erhvervsliv
 Manglen på kompetent arbejdskraft inden for vækstområder som f.eks. de maritime erhverv i takt 

med, at havneområderne i Frederikshavn og Skagen udvides samt de store offentlige bygge- og 
anlægsprojekter i Nordjylland i de kommende år. 

Indsatsområder og mål: 
Ministeren har i sin udmelding af indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen lagt vægt på, at 
jobcentrene skal have fokus på en aktiv og tværfaglig linje i beskæftigelsesindsatsen, for at imødegå en 
stigning i især langtidsledigheden. Samtidig gøres det klart, at jobcentrene skal fastholde et fokus på, at få 
unge uden uddannelse uddannet, reducere tilgangen til førtidspension og styrke samarbejdet med de 
lokale virksomheder. Beskæftigelsesministeren har for 2015 fastlagt følgende mål:

Indsatsområde Mål
Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre 

implementeringen af kontanthjælpsreformen
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og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, 
men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at 
unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social 
eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp 
og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig 
beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er 
en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet 
til fremtidens arbejdsmarked.

Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 
skal have en tværfaglig og sammenhængende 
indsats, der her sigte på en større tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig 
forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne 
understøtter implementeringen af både reformen af 
førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og 
reformen af sygedagpenge.  Kommunerne skal 
prioritere en forebyggende, tværfaglig og 
sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan 
blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet 
vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres 
en tidligere og bedre indsats for, at bringe 
langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil 
understøtte integrationsindsatsen idet ikke-vestlige 
indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af 
langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.

Langtidsledigheden skal bekæmpes Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på 
bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset 
af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. 
Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på, at sikre en 
tidlig og forbyggende indsats over for de ledige,
der er i risiko for, at blive langtidsledige, således at flere 
igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.

En tættere kontakt og styrket dialog med de 
lokale virksomheder

Der er behov for et øget fokus på 
virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en
proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af 
arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt 
fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med 
længerevarende sygemelding.

Hvert mål vil indeholde en kobling mellem udfordringerne, strategierne og indsatserne for det kommende 
år. 

Budget
Budgettet for beskæftigelsesindsatsen i 2015 vil fremgå til sidst i planen. 
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2. De 

vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer
Der er flere grundlæggende udfordringer, som sætter retningen for strategier og indsatser i de kommende 
år i Frederikshavn Kommune. Udfordringerne er udover ministerens mål (som vil blive beskrevet særskilt) 
på kort sigt ledige på kanten af arbejdsmarkedet og på langt sigt arbejdsmarkedets udvikling med faldende 
arbejdsstyrke og fortsat stigende kompetencekrav til arbejdsstyrken. Udfordringerne er på en gang nye, 
men også udfordringer som de har set ud de senere år. Den overordnede indsats i Frederikshavn Kommune 
for 2015 vil derfor, på mange måder, være en fortsættelse af de strategier, som har været toneangivende i 
både 2014 og 2013 og sikkert også vil være det efter 2015. Strategien er en aktiveringsstrategi, da fornuftig 
aktivering er en investering og en vej ud af offentlig forsørgelse. Strategiens hovedfokus er ”Mennesker som 
arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked”. For at kunne implementere strategierne og skabe resultater vil 
strategierne i 2015 i stigende grad være præget af, at samarbejde på tværs – såvel strategisk som praktisk. 
Samarbejdet skal iværksættes og udvikles mellem både de beskæftigelses-, uddannelses-, social- og 
erhvervspolitiske områder. 

2.1 Det nordjyske arbejdsmarked 
Der er tegn på, at det nordjyske arbejdsmarked er i bedring. Der er tendens til, at flere ledige stillinger 
bliver slået op og det seneste Nordjyske Konjunkturbarometer1 melder om positive signaler i den private 

1 Nordjysk Konjunkturbarometer måler hvert kvartal den faktiske og den forventede udvikling i nordjyske 

Kort om Beskæftigelsesplan 2015:
Der er i januar 2014 i Frederikshavn Kommune 60.458 
indbyggere hvilket er et fald på 317 personer i forhold til 
2013, hvor der var 60.775 indbyggere (www.dst.dk). 

Tallene i Beskæftigelsesplan 2015 stammer fra 
www.jobindsats.dk, www.brnordjylland.dk og www.dst.dk.
Ønskes supplerende oplysninger henvises til følgende 
publikationer, som ligeledes kan findes på 
Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmeside 
(www.brnordjylland.dk):

 Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune, februar 
2014, BRN.

 Analyserapport Nordjylland, januar 2014, BRN.
 Arbejdsmarkedsoverblik – udviklingen på 

arbejdsmarkedet i Nordjylland, 1. halvår 2014, BRN.
 Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i 

Nordjylland, april 2014, New Insight for BRN.
 Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum, 

april 2014, Beskæftigelsesministeriet. 

http://www.brnordjylland.dk
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beskæftigelse. Arbejdsmarkedet har været præget af faldende arbejdsstyrke, faldende beskæftigelse og 
stigende ledighed. Nu er beskæftigelsen langsomt begyndt at stige, jf. figur 1. 

Figur 1: Fremskrivning af beskæftigelsen i Nordjylland

I de kommende år vil nogle store projekter og udviklingstendenser være med til at præge væksten og 
beskæftigelsen på det nordjyske arbejdsmarked: 

 Store offentlige bygge- og anlægsprojekter omfattende både det nye sygehusbyggeri, 
havneudvidelser, energirenoveringer, genoprettelse af omfattende stormskader, etablering af 
havvindmøllepark i Sæby. 

 Den maritime sektor og erhverv knyttet til offshore, herunder vedligeholdelse og reparation og 
skibe, specialløsninger og omstilling til grøn skibsfart.

 Turismeerhvervet omfattende bl.a. anløb af krydstogtskibe i forbindelse med havneudvidelsen 
samt at nordmænd i stigende grad holder ferie i Nordjylland og udviser stigende interesse for, at 
erhverve sommerhus i landsdelen.   

 Jern- og metalindustrien har fået betydelige ordrer i løbet af 2013 indenfor vindmølleindustrien og 
andre erhverv som fx energiteknik.  

Ovenstående projekter og udviklingstendenser gør, at der i stigende grad bliver efterspørgsel efter 
medarbejdere med både generelle og specielle kompetencer. Det drejer sig fx om faglærte inden for bygge- 
og anlæg samt metalindustrien herunder højtuddannede specialister, teknikere, elektrikere, smede, 
håndværkere, industriteknikere, skibsmontører, guider, tjenere mm. Efterspørgsel efter arbejdskraft skal 
gerne resultere i, at nogle af de ledige kommer i job. Derfor er der en stor udfordring i, at tilpasse 
arbejdsstyrkens kompetencer til virksomhedernes efterspørgsel.

virksomheder. Nærmere oplysninger om barometeret: www.business.aau.dk/njk/

http://www.business.aau.dk/njk/
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Figur 2: Antal stillinger, der er rekrutteret forgæves til i Nordjylland.

I efteråret 2013 havde virksomheder i 1.277 tilfælde forgæves forsøgt, at rekruttere arbejdskraft i 
Nordjylland. Det er en stigning i forhold til efteråret 2012, hvor der blev målt 1.095 forgæves rekrutteringer2

, jf. figur 2. Stigningen i forgæves rekrutteringer tyder på, at private og offentlige virksomheder i løbet af 
2013 er begyndt, at efterspørge mere arbejdskraft. Det er på den ene side en positiv indikator på øget 
beskæftigelse. På den anden side, så er flere af de forgæves rekrutteringer inden for erhvervsgrupper og 
fag, hvor arbejdsstyrken er utilstrækkelig. Det betyder, at der er risiko for, at der kan opstå 
flaskehalsproblemer, hvor der er høj ledighed inden for nogle erhvervsgrupper og fag, mens der samtidig er 
mangel på arbejdskraft inden for andre erhvervsgrupper og fag. 

En anden udfordring for det nordjyske arbejdsmarked er, at der er en generel tendens til et flyttemønster 
mod større byer. I Frederikshavn kommune er i øjeblikket en større fraflytning end tilflytning. Dertil trækker 
både Norge og Region Midtjylland i den nordjyske arbejdskraft. Det skærper konkurrencen om især 
håndværkere og faglærte industriarbejdere, hvilket yderlige skærper problematikken om, at skaffe 
kvalificeret arbejdskraft, der matcher virksomhedernes efterspørgsel. 

I takt med bedre konjunkturer og langsomt stigende beskæftigelse, forventes ledigheden at falde for de 
fleste grupper af ledige. Gennem 3 år er ledigheden faldet i Nordjylland selvom beskæftigelsen har stået i 
stampe. I Frederikshavn kommune er bruttoledigheden faldet med 18,2 % fra april 2013 til april 2014. Til 
sammenligning var faldet for Region Nordjylland i samme periode på 11,3 %, jf. figur 3. 

Figur 3: Ledigheden fordelt på regioner og kommuner (inkl. aktiverede)

2 Virksomhederne bliver i en survey, der gennemføres af Arbejdsmarkedsstyrelsen 2 gange om året, spurgt om de har 
oplevet situationer, hvor de har forsøgt, at rekruttere arbejdskraft uden at kunne besætte jobbet. 
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Ledigheden forventes at falde for alle aldersgrupper, dog mest for personer over 30 år. Ledighedsprocenten 
er højest blandt de unge under 30 år, det gælder både mænd og kvinder, jf. Figur 4. Unge under 30 år vil 
fortsat have relativt højere ledighed end andre. De har generelt mindre erfaring på arbejdsmarkedet. 
Samtidig kan der være et efterslæb af nyuddannede, der ikke kom i gang med job umiddelbart efter 
afslutning af uddannelsen, ikke mindst hvad angår unge akademikere.  

Figur 4: Procent forsikrede ledige i Nordjylland fordelt på køn og alder
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2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer
Udviklingen i arbejdsstyrken er fortsat en udfordring. Arbejdsstyrken har været faldende gennem hele 
finanskrisen og faldet fortsætter. Prognoser over udviklingen, herunder den demografiske udvikling viser, 
at arbejdsstyrken vil blive ved med at falde. Udviklingen i arbejdsstyrken vil derfor fortsat være med til, at 
reducere ledigheden. Selvom befolkningen nu bliver i længere tid på arbejdsmarkedet end tidligere, 
forhindrer det ikke, at arbejdsstyrken mindskes. Dertil kommer, at en massiv indsats for at få unge til, at 
gennemføre en kompetencegivende uddannelse betyder, at de træder relativt sent ind i arbejdsstyrken. 
Når arbejdsstyrken falder, falder udbuddet af arbejdskraft og risikoen for flaskefalse stiger. Det kan blive 
vanskeligt for virksomhederne, at få arbejdskraft med de kvalifikationer, der er brug for. 

Ud over at forebygge arbejdskraftmangel er udfordringen, at kvalificere flest mulige ledige for at sikre, at 
flest mulige er kvalificeret til at søge, når der bliver flere jobåbninger i virksomhederne. Opkvalificering og 
uddannelse skal på den beskæftigelsespolitiske dagsorden. Beskæftigelses- uddannelses- og 
erhvervsindsats må spille sammen om, at flere trækkes ind i den nordjyske arbejdsstyrke og at 
arbejdsstyrkens kompetenceniveau løftes. De kortuddannede, der mistede deres job i kriseårerne får ikke 
nødvendigvis samme job igen ved stigende beskæftigelse – de gamle job er væk. Forudsætningen for, at 
vende tilbage til arbejdsmarkedet er, at de ledige kan træde ind i nye job på et højere kvalifikationsniveau 
end tidligere. 
Arbejdsgivernes efteruddannelse er med til at styrke den nordjyske arbejdsstyrkes kompetencer og 
fleksibilitet samt løse den enkelte virksomheds behov for kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det positivt, at 
jobrotation har fået stor udbredelse i Nordjylland – også indenfor den private sektor. Frederikshavn 
Kommune er den nordjyske kommune, som har igangsat flest jobrotationsprojekter. Her sker der en 
målrettet opkvalificering af de ansatte samtidig med, at ledige får praktisk erfaring. Mulighederne for 
opkvalificering skal bruges og det er vigtigt, at Frederikshavn Kommune i stigende grad har fokus på 
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kompetenceafklaring og målrettet opkvalificering. Hensigten i den nye reform af beskæftigelsesindsatsen3 
er tydelig – vejen til varig beskæftigelse er uddannelse. 

Der vil i de kommende år være en stor afgang af faglærte, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 
Samtidig er der fortsat faldende tilgang af unge til erhvervsuddannelserne. Det er en udfordring, at så få 
unge søger ind på erhvervsuddannelserne, og at der er mange, der ikke gennemfører uddannelsen. 
Efterspørgslen forventes, at stige yderligere på grund af de kommende projekter og udviklingstendensen 
indenfor bl.a. bygge- og anlæg samt den maritime sektor. En særlig udfordring er manglen på lærepladser. 
Det er vigtigt, at virksomhederne stiller lærerpladser til rådighed. Den unge får mulighed for, at 
gennemføre sin uddannelse og virksomheden sikrer sig, at de også kan få ufaglært arbejdskraft fremover.  
Der forventes således en mangel på faglært arbejdskraft, mens der samtidig er et overudbud af ufaglærte. 
Rapporten ”Potentiale for kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland” har undersøgt potentialet for, at 
omsætte de ufaglærtes opnåede kompetencer til en faglært uddannelse. De ufaglærte er en uhomogen 
gruppe og har brug for forskellige strategier til kompetenceløft. Konklusionen er, at det er lønsomt for alle 
aktører – såvel jobcentre som virksomheder – at satse på en investeringsstrategi via et kompetenceløft til 
ufaglært voksne. 

2.2.1. Forberedende voksen undervisning (FVU) og ordblinde undervisning (OBU)
Det er vigtigt, at kompetenceudvikle arbejdsstyrken og tilbyde borgere uden ungdomsuddannelse læse og 
skrivetests. Læse- og skriveproblemer må ikke være en barriere for job og uddannelse.  I forbindelse med 
den nye kontanthjælpereform pr. 1. januar 2014 forventes større fokus på FVU og OBU idet alle under 30 år 
skal testes og tilbydes undervisning indtil niveauet for folkeskolens afgangsprøve. Jobcentret henviser i dag 
systematisk til læse-, skrive- og regnekurser. Ofte er det svært, at motivere ledige, som har været mange år 
på arbejdsmarkedet til, at påbegynde et FVU/OBU forløb, der kan være med til, at bringe dem tilbage 
arbejdsmarkedet. Mange arbejdsgivere stiller i dag krav om, at arbejdskraften skal kunne læse og skrive 
dansk også selv om, at der er tale om industriarbejdspladser. Center for Arbejdsmarked er enige om 
sammen med LO A-kasserne fortsat, at styrke samarbejdet om FVU/OBU indsatsen i 2015, så flere ledige 
uden ungdomsuddannelse med læse- og skriveproblemer påbegynder og gennemfører et FVU forløb. 

2.3 Tværfagligt samarbejde
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, jf. figur 5. 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. 
Jobcenter Frederikshavn har med puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) 
iværksat en særlig indsats (metodeprojektet ”Ressourceforløb i Frederikshavn Kommune) for, at øge 
tilgangen af relevante sager til Rehabiliteringsteamet samt udvikle ressourceforløbene i Frederikshavn 
Kommune. Denne indsats kræver en tværfaglig indsats for at lykkedes. Jobcenter Frederikshavn har 
ligeledes af STAR fået bevilliget 2.250.000 kr. til et toårigt projekt om empowerment med opstart i oktober 
2014. Empowerment projektet giver mulighed for, at videreudvikle på ovenstående metodeprojektet. 

3 ”Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum”. Reform af beskæftigelsesindsatsen, april 2014, 
Beskæftigelsesministeriet. 
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Projektets overordnede mål er at vise, at vi med en tværfaglig kvalitativ indsats i kombination med 
borgernes bemyndigelse og engagement, kan lave resultater i form af, at flere borgere bliver 
selvforsørgende og aktivitetsparate borgere bliver jobparate. Denne indsats kræver ligeledes en tværfaglig 
indsats for at lykkedes. Jobcenter Frederikshavn har sammen med udvikling og erhverv udarbejdet en 
samarbejdsaftale med henblik på, at skaffe flere praktikpladser. Projektet er baseret på et 
erhvervssamarbejde mellem relevante virksomhedsrepræsentanter, uddannelsesinstitutioner og 
kommunale aktører. Initiativet er støttet med projektmidler fra det Regional Udvikling. Formålet er, at 
skaffe yderligere 100 praktikpladser samt at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Denne 
indsats kræver en tværpolitisk indsats for at lykkedes. 

En væsentlig udfordring er derfor, at sikre det tværfaglige/tværpolitiske samarbejde således, at de 
iværksatte projekter og initiativer ikke blot gennemføres, men også resulterer i virkningsfulde indsatser. 
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 
Center for Unge oprettet i Frederikshavn Kommune, der er opbygget på tværs af faggrupper og centre for, 
at løfte opgaven om, at få flere unge i uddannelse. Frederikshavn kommune har fokus på dette tværgående 
samarbejde, men der ligger fortsat en stor opgave i, at styrke og målrette disse samarbejdsrelationer.     

Figur 5: Samarbejde mellem politikområderne er vigtigt. 

2.3.1. samarbejdet med virksomhederne
I 2015 og fremadrettet er det vigtigt, at fastholde fokus på at udvikle små og mellemstore virksomheder, 
herunder også iværksættere. Dette er en opgave CAM ikke kan løse alene. Den vil blive løst i et samarbejde 
med bl.a. Erhvervshus Nord og de tre lokale erhvervsforeninger i Sæby, Frederikshavn og Skagen, der har 
stor grad af ekspertise i at medvirke til at forretningsudvikle de private virksomheder. Center for 
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Arbejdsmarked skal være medspiller i forhold til at skabe de bedste betingelser for vækst og udvikling i 
disse virksomheder. Virksomhedsservice vil være en central samarbejdspartner på den front i forhold til 
rekruttering, rådgivning, information mm. Et særdeles stærkt grundlag for vækst findes i krydset mellem 
brancher og det er derfor en del af opgaveporteføljen, at bistå mindre virksomheder med at identificere 
disse mulige vækstområder på virksomhedskonsulenternes vej rundt i de forskellige virksomheder i 
kommunen. 

Beskæftigelsesregionen har i samarbejde med jobcentrene etableret et beredskab til, at forebygge og 
imødekomme rekrutteringsproblemer på det nordjyske arbejdsmarked. For beredskabet bliver det en 
særlig vigtig opgave, at være i løbende og tæt kontakt med virksomhederne. Det skal handle om, hvilken 
arbejdskraft, de skal bruge på kort og lang sigt, og det skal handle om, hvordan virksomheder og 
beskæftigelsessystem bedst samarbejder om at klæde arbejdsstyrken rigtigt på. 

2.4 Store krav til jobcentrene
Jobcentrene skal i stigende grad være kompetente og omstillingsparate. Store reformer skal 
implementeres, nye dagsordner for beskæftigelsespolitikken skal diskuteres og ændringer i 
refusionssystemet har stor betydning for kommunens økonomi til, at løfte beskæftigelsesindsatsen. 
Førtidspensionsreformen trådte i kraft 1. januar 2013, i december 2013 blev der indgået forlig om en 
reform af sygedagpengesystemet, kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. januar 2014, i 2014 kom 
ligeledes regeringens udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen – dertil blev der i februar 2014 indgået 
aftale om en EUD-reform, der bliver en realitet fra efteråret 2015. Målet med EUD-reformen er, at flere 
unge skal vælge erhvervsuddannelserne og gennemføre uddannelsen samt styrkelse af de unges 
grundlæggende skolekundskaber i dansk og matematik. Reformerne medfører nye arbejdsmetoder og 
samarbejdsrelationer samtidig med, at midlerne til beskæftigelsesindsatserne er knappe. Det kan være 
vanskeligt, at finde midler til for eksempel ekstraordinære indsatser eller udvikling af indsatsen. Det nye 
program for EU’s Socialfond i perioden 2014-2020 har blandt andet investering i uddannelse, kvalifikationer 
og livslang læring som prioritet. Et samarbejde mellem jobcentrene og samarbejde med aktører på det 
beskæftigelses-, uddannelses-, og erhvervspolitiske felt vil give mulighed for, at igangsætte en indsats, som 
ligger ud over de almindelige rammer for beskæftigelsesindsatsen. Dette arbejde er allerede sat i gang. Det 
er vigtigt, at beskæftigelsesindsatserne er effektive og virkningsfulde således, at kommunens udgifter til 
offentlig forsørgelse reduceres samt sikre, at vi også fremover har en kompetent arbejdsstyrke, der kan 
imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.  

Det er en stor udfordring for jobcentrerne, der arbejder med mange forskellige målgrupper – fra ledige som 
hurtigt selv finder et nyt job, til personer der måske aldring har været på arbejdsmarkedet og som har 
mange andre problemer end ledighed. Indsatserne rummer ligeledes forskellige udfordringer – ledige, der 
skal i gang på arbejdsmarkedet igen, få de unge i gang med en uddannelse, forebygge at nogle ledige 
bevæger sig mod kanten af arbejdsmarkedet og hjælpe virksomhederne med at få kvalificeret arbejdskraft. 
Jobcentrene er den helt centrale aktør, når udfordringerne på arbejdsmarkedet aktuelt og fremover skal 
håndteres.  Initiativer og projekter omkring tværfaglig helhedsorienteret indsats bliver implementeret via 
beskæftigelsesområdet. Der skal være kvalitet i de indsatser jobcentrerne yder og samtidig skal indsatsen 
være differentieret og tage udgangspunkt i den enkelte lediges konkrete behov. Det er en stor opgave, at 
løfte for jobcenteret. 
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3. Ministermål 1 – Flere unge skal have en uddannelse

Mål: Flere unge skal have en uddannelse. ”Jobcentrene skal have maksimalt fokus på, at sikre 
implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge med komplekse 
problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så 
vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en 
afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.”

I dette kapitel beskrives udfordring, mål og strategier i forhold til, at sikre flere uddannede unge. Som det 
fremgår af forrige kapitel går udviklingen mod, at arbejdsstyrken reduceres, hvilket i fremtiden medfører 
efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft. Det er derfor en central udfordring at sikre, at unge ledige 
kommer ud af offentlig forsørgelse og i uddannelse.

Ungemålet bliver i Frederikshavn Kommune varetaget af både Center for Unge og Jobcenter Frederikshavn. 
Center for Unge varetager de unge i alderen 18-25 og Jobcenter Frederikshavn varetager de unge i alderen 
25-30 år, hvorfor henholdsvis Center for Unge og Jobcenter Frederikshavn hver beskriver udfordringen, 
målet og strategien for egen målgruppe. 

3.1 Udfordringen
Antallet af unge 15 til 25-årige på uddannelseshjælp er steget de seneste år. I januar 2011 var ca. 288 
personer på kontanthjælp, til sammenligning var tallet (uddannelseshjælp) på ca. 341 i januar 2014, hvilket 
er en stigning på 18 %. Det er derfor vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen sigter mod, at flytte unge fra 
uddannelseshjælp over i uddannelse og derved varig beskæftigelse. 

For uddannelseshjælpsmodtagere over 25 år er det jobcenteret, der varetager indsatsen, men i tæt 
samarbejde med Center for Unge. Det gælder både i sager som overdrages fra Center for Unge, men også i 
form af kontinuerlige møder, hvor indsatser, strategier og erfaringer udveksles. 

3.1.1 Center for Unge
Center for Unge blev etableret i løbet af 2013 med opstart 1. oktober 2013. Center for Unge er etableret 
med henblik på at varetage alle indsatser for unge mellem 15 og 25 år. Hensigten er at skabe én fælles 
indgang til det kommunale system for de unge samt en helhedsorienteret og tværfaglig indsats med 
udgangspunkt i hver enkelt unges behov og forudsætninger. Center for Unge skal nedbryde siloer og skabe 
en synlig fysisk ramme om kommunens ungeindsats. Det er her samtlige ressourcer, kompetencer, viden og 
erfaringer på området er til stede. Grundene til, at de unge 18 til 25-årige modtager uddannelseshjælp er 
mange og forskellige, hvilket betyder, at der er behov for den enkle, robuste, sammenhængende og 
handlingsstærke enhed, som Center for Unge skal være.

I samarbejde med de unge selv, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre relevante interessenter 
skal Center for Unge støtte og udfordre den unge i at gennemføre uddannelse, komme i varig beskæftigelse 
eller på anden måde få støtte til at klare sig selv bedst muligt.

Gruppen af unge mellem 18 og 25 år der modtager uddannelseshjælp i Frederikshavn Kommune kan 
således opdeles i tre kategorier:
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Ca. 60 unge, som er åbenlyst uddannelsesparate og dermed skal have et uddannelsespålæg af Center for 
Unge samt vejledes og motiveres til, at tage en uddannelse eller hjælpes i beskæftigelse. Der er generelt 
tale om en forholdsvis stærk ungegruppe, der ikke har problemer udover ledighed og som ofte har lidt 
erhvervserfaring. 

Ca. 75 unge, som er uddannelsesparate. Overordnet set er der tale om unge, der vurderes, at være klar til 
uddannelse inden for et år såfremt, at de i den mellemliggende periode modtager den hjælp, der skal til 
for, at blive uddannelsesparate. Ungegruppen består primært af unge, der har varierende problemer 
udover ledighed. Det være sig faglige og/eller sociale problemer. Denne gruppe skal have en aktiv og 
tværgående uddannelsesrettet indsats.

Ca. 235 unge, der er aktivitetsparate dvs. unge, der ikke vurderes, at kunne starte uddannelse inden for et 
år. Det er unge, der har komplekse problemer udover ledighed, herunder psykiske, fysiske, sociale, faglige 
problemer samt misbrug og/eller kriminalitet. Det er vigtigt, at disse unge modtager en helhedsorienteret, 
tværfaglig og gennemskuelig indsats, der flytter de unge og gør dem klar til, at tage en uddannelse.  

Det er helt afgørende for fremtidens arbejdsmarked, at beskæftigelsesindsatsen forfølger og udløser 
uddannelsespotentiale i hele ungegruppen. Derfor skal indsatsen over for de unge målrettes de specifikke 
udfordringer, der gør sig gældende for de forskellige ungegrupper.

3.1.2 Jobcenter Frederikshavn
Der er mange unge på offentlig forsørgelse og alt for mange har ikke en uddannelse. De unge på 
uddannelseshjælp4 er langt den største gruppe. Det er et problem for den enkelte, som får vanskeligere ved 
at finde job. Uddannelse er den afgørende faktor for, at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Ledigheden 
forventes, at falde for alle aldersgrupper. Men ledighedsprocenten er højest blandt de unge, det gælder 
både mænd og kvinder. Ledighed er især problematisk for unge under 30, da mange kun har begrænset 
eller ingen erhvervserfaring samt begrænset netværk på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt for 
beskæftigelsesindsatsen og for, at fremtidens arbejdsstyrke får fodfæste på arbejdsmarkedet, at denne 
udfordring prioriteres. 

Udfordringen for denne gruppe er, at de har brug for, at få tilført kvalifikationer og uddannelse for, at klare 
sig godt på arbejdsmarkedet samtidig med, at en stor del af gruppen mangler motivationen til, at tage en 
uddannelse og bl.a. ser økonomiske barrierer for det. Samtidig har en stor gruppe af disse unge problemer, 
som gør det vanskeligt at starte og gennemføre en uddannelse. Der er unge, der ikke kan se sig selv i en 
uddannelsesinstitution. De har ikke de nødvendige skolekundskaber. Der kan være personlige eller sociale 
årsager til, at uddannelse lige nu ikke er realistisk. Opgaven er, at gøre dem klar til at tage en uddannelse.  

Nedenstående figur 6 viser udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtage mellem 25 og 30 år. Tallene 
viser, at der er et fald i antallet af de åbenlyst uddannelsesparate og de uddannelsesparate mens antallet af 
de aktivitetsparate er på et rimeligt konstant niveau. Dette skyldes, at de åbenlyst uddannelsesparate og de 
uddannelsesparate starter uddannelse løbende og særlig afsluttes der mange kontaktforløb i udgangen af 
juni måned til studiestart i august måned. 

4 Kontanthjælp er i forbindelse med kontanthjælpsreformen pr. 1/1 2014 afskaffet og erstattet af uddannelseshjælp til 
alle unge under 30 år og uden uddannelse. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der er mulighed for at modtage 
uddannelsestillæg, hvis de unge ikke umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse. 
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Figur 6: Samlede antal af uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 25-30 år  
Dec. 2013 Jan. 2014 Feb. 2014 Mar. 2014 Apr. 2014 Maj 2014 Jun. 2014

Åbenlyst 
uddannelsesparate 79 93 91 85 81 71 66
Uddannelsesparate 26 34 29 20 15 15 13
Aktivitetsparate 87 91 100 101 103 102 94
Samlet antal 192 218 220 206 199 188 173
Kilde: KMD Opus Ledelsesinformation

3.2. Målet
Bag om målet ”flere unge skal have en uddannelse” ligger det fokus, at kompetencerne skal være til stede i 
arbejdsstyrken for, at møde fremtidens arbejdsmarked og en faldende arbejdsstyrke. Ungeledighed skal 
forebygges og der skal igangsættes initiativer, der er målrettet imod, at få flere unge i uddannelse. Derfor 
tager målsætningen indenfor dette ministermål udgangspunkt i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere, 
hvis kontaktforløb er afsluttet til ordinær uddannelse. 

Da Center for Unge og opdelingen af ungemålet er ny for kommunen i 2014, skal Center for Unges 
målsætning betragtes som en nulpunktsanalyse. Der er ingen historik for målgruppen og centrets indsats 
og målene er baseret på udviklingen fra januar til juni 2014.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alderen 25-30 år, der er afsluttet til ordinær uddannelse i 2012 og 
2013 er henholdsvis 82 og 68. I 2014 er der til og med juni måned afsluttet 36 kontaktforløb til ordinær 
uddannelse.  Disse tal er med til at kvalificere målsætningen for 2015, der lyder på 50 afsluttede 
kontaktforløb til ordinær uddannelse for uddannelsesmodtager i alderen 25-30 år. 

3.3 Strategien

3.3.1 Center for Unge
For at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse og herigennem særligt unge på uddannelseshjælp 
vil Frederikshavn Kommune fortsat være med til at udvikle samarbejdet på tværs af de politiske områder og 
institutioner. Med oprettelsen af Center for Unge har Frederikshavn Kommune fået en fysisk enhed, hvor 
kompetente medarbejdere med stor viden, erfaring og engagement på ungeområdet er samlet, og som 
derfor er robust, sammenhængende, dynamisk og handlingsstærk. Med oprettelsen af Center for Unge er 

Ministermål 1, 25-30 årige: Antallet af afsluttede kontaktforløb til ordinær 
uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 25-30 år skal i 2015 være 
på 50 personer.  

Ministermål 1, 18-25 årige: 125 kontaktforløb skal i løbet af 2015 afsluttes til 
ordinær uddannelse. 70 kontaktforløb skal i løbet af 2015 afsluttes til 
beskæftigelse. 
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der blevet skabt én fælles indgang til det kommunale system for de unge og en helhedsorienteret og 
tværfaglig indsat med udgangspunkt i hver enkelt unges behov og forudsætninger. Medarbejderne vejleder 
og støtter den unge i forhold til, at finde netop den professionelle hjælp, som den enkelte har brug for. 
Center for Unge støtter den enkelte i, at realisere sine kompetencer og skabe et sikkert ståsted i livet via 
uddannelse og varig beskæftigelse.  Målet er, at den enkelte unge bliver en aktiv og positiv del af 
samfundet og er selvforsørgende. I samarbejde med den unge, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne 
og andre gode samarbejdspartnere støtter og udfordrer Center for Unge den unge i, at gennemføre 
uddannelse eller komme i varig beskæftigelse. 

De unge, der henvender sig i Center for Unge for første gang, mødes altid af en UU-vejleder eller en 
virksomhedskonsulent som det første – dette for, at sætte fokus på først uddannelse og dernæst 
beskæftigelse. I Center for Unge betragtes en henvendelse om ansøgning af uddannelseshjælp eller 
kontanthjælp altid som en åbning til at tale om den unges fremtidsønsker og - drømme, uddannelses- og 
beskæftigelsesperspektiv og alternativer til offentlig forsørgelse.

Indsats for de åbenlyse uddannelsesparate under 25 år 
Unge uden uddannelse, der vurderes åbenlyse uddannelsesparate, skal afklares til uddannelse samt gives 
et uddannelsespålæg hurtigt efter henvendelsen. Fokusområderne i indsatsen vil være:

 Afklaring af uddannelsesmål og implementering af uddannelsespålæg. Her er det vigtigt, at valget 
af uddannelse er sikkert og realistisk ud fra den unges forudsætninger.

 Mens den unge venter på opstart af uddannelse, iværksættes aktive tilbud i form af f.eks. 
nytteindsats.

 For unge, der har gennemført et grundforløb på en erhvervsuddannelse, men ikke har kunnet 
færdigøre uddannelsen grundet manglende praktikplads, skal der ydes en ekstra indsats for, at 
støtte op om at etablere praktikplads. En indsats, der skal løses i samarbejde med 
erhvervsskolerne.

I arbejdet med unge i denne målgruppe er det vigtigt ikke kun, at rådgive om uddannelsesmulighederne, 
men også om beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse.  Det er vigtigt, at synliggøre for unge 
som f.eks. påbegynder en erhvervsuddannelse, at der på trods af den nuværende lavkonjunktur bliver 
behov for veluddannet arbejdskraft, når konjunkturerne igen vender. Det er ligeledes vigtigt, at Center for 
Unge og uddannelsesinstitutionerne regelmæssigt er i dialog om den unge, hvis den enkelte har behov for 
støtte indtil vedkommende har gennemført uddannelsen.

Indsats for de øvrige uddannelsesparate under 25 år 
Denne ungegruppe skal gøres uddannelsespart inden for ca. et år. Det er vigtigt, at de unge klargøres til 
uddannelse således, at de ikke blot påbegynder, men ligeledes gennemfører en sådan. Det kan være i form 
af tilbud, der opkvalificere deres kompetencer eller hjælper dem med deres sociale problemer. De centrale 
fokusområder i indsatsen vil være:

 Indledende afklaring af problematikker udover ledighed med henblik på, at forbedrede og motivere 
den unge til uddannelse.
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 Indsats, der har til formål, at paratgøre den unge til uddannelse både i forhold til faglige og sociale 
udfordringer, herunder FVU, OBU, Unge i vækst, virksomhedspraktik, BRObyg og StepUp. 
Tilbuddene kan, hvis der er behov for det, suppleres med individuel mentorstøtte.

 Det er vigtigt, at indsatserne målrettes den unges behov og interesser sådan, at den unge på 
forholdsvis kort tid kommer videre i uddannelse.

 At der i en overgangsperiode til uddannelse samt under uddannelsens opstart iværksættes mentor 
således, at den unge modtager den nødvendige støtte med henblik på selv at gennemføre.

 Anvendelse af virksomhedsvendte tilbud fungerer for denne gruppe altid som målet for den øvrige 
indsats. Det er her igennem at uddannelsesparatheden kan vurderes og bringe den unge tættere på 
en afklaring til uddannelse. 

Indsats for aktivitetsparate unge uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år
Gruppen af aktivitetsparate unge er bredt sammensat. En stor gruppe unge har problemer af psykisk 
karakter. Da psykiske problemer kan medføre andre problematikker som misbrug, kriminalitet og dårlige 
sociale kompetencer, er de psykisk sårbare en central ungegruppe. Indsatsen over for denne gruppe af 
unge skal være gennemskuelig og foregå som en proces, hvor der tages fat om et problem ad gangen. Her 
udgør den professionelle mentorstøtte en vigtig del. For disse unge skal der iværksættes tiltag, der så vidt 
muligt kan klargøre og forbedre de unge til, at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende 
uddannelse eller en uddannelse på særlige vilkår. Målet for indsatserne er, at de unge flyttes fra at være 
aktivitetsparate til, at være uddannelsesparate. De centrale fokusområder i indsatsen vil være:

 I den indledende fase afklares den unges behov, ressourcer, kompetencer og motivation.

 I indsatsen for at flytte den unge mod uddannelse anvendes eksterne aktiveringstilbud som f.eks. 
højskoleforløb, Unge i vækst, Jobinplace, Jobattention og StepUp. Tilbuddene kan, hvis der er 
behov for det, suppleres med individuel mentorstøtte.

 For at sikre, at den unge klargøres til, at gennemføre en uddannelse, vil der fremadrettet sættes 
fokus på en forstærket og tidlig indsats i grundskoleforløbet med mentorstøtte – det gælder særligt 
unge med psykiske problemer og/eller misbrugsproblemer.

 Anvendelse af virksomhedsvendte tilbud i det omfang det skønnes nødvendigt og relevant – evt. 
med brug af mentorstøtte. Dog er målet for denne gruppe ALTID en virksomhedsrettet og/eller 
uddannelsesrettet aktivitet således, at uddannelses- og jobparatheden kan vurderes og bringe den 
unge tættere på en afklaring til uddannelse og/eller job. En sådan aktivitet vil som oftest altid ligge 
sent i indsatsen, når nogle af de andre problemstillinger er minimeret. 

3.3.2 Jobcenter Frederikshavn
De åbenlyst uddannelsesparate over 25 år mødes i tidlig indsats med krav om deltagelse i 
virksomhedsrettet aktivering. Det primære fokus for de åbenlyst uddannelsesparate er på aktivering i 
nytteindsats, indtil den unge påbegynder et ordinært uddannelsesforløb. De uddannelsesparate henvises til 
et forløb på Frederikshavn Handelsskole, hvor målet er afklaring i forhold til start på ordinær uddannelse. 
Efterfølgende kan de uddannelsesparate deltage i virksomhedsrettet aktivering for, at understøtte 
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afklaringen af deres uddannelsesmål. Nedenstående figur 7 viser antallet af virksomhedsvendte aktiviteter 
for aktivitetsparate og uddannelsesparate borgere i alderen 25-30 år. 

Nytteindsatsen er en del af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft d. 1/1 2014. Derfor er antallet af 
borgere i denne aktivitet beskedent i starten af 2014. Der arbejdes dog aktivt på, at øge indsatsen og det 
forventes i 2015, at en betydelig større andel af borgerne aktiveres i en nytteindsats. 

Figur 7: Virksomhedsrettede aktiviteter for uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 25-30 år
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014
Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj

Aktivitetsparat: 
Ansættelse med 
løntilskud

1 1 1 1 1 1

Aktivitetsparat: 
Virksomhedspraktik

2 3 3 5 6 10 14 14 10 13 13 14

Uddannelsesparat: 
Ansættelse med 
løntilskud

1 2 2 1 1

Uddannelsesparat: 
Virksomhedspraktik

2 6 8 6 4 4 4

Uddannelsesparat: 
Nytteindsats

1 2

Åbenlyst 
uddannelsesparat: 
Ansættelse med 
lønstilskud

3 3 5 7 7 6 5 5 4 2

Åbenlyst 
uddannelsesparat: 
Virksomhedspraktik

1

Åbenlyst 
uddannelsesparat: 
Nytteindsats

4 8 5 6

Samlet antal 2 3 6 9 12 20 28 30 28 32 28 30
Kilde: KMD Opus Ledelsesinformation 

De unge over 25 år, der bliver visiteret som uddannelsesparate, får lagt en uddannelsesplan. Dette laves af 
sagsbehandlere med input fra en uddannelsesvejleder og derunder også en plan for relevante aktiviteter og 
eventuelt mentorbehov. Uddannelsesplanen er omdrejningspunktet for indsatsen indtil og i forbindelse 
med uddannelsesstart. For 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. 
Ofte er de unge misbrugere eller har andre sociale udfordringer i kombination med psykiske lidelser. 
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.   De aktivitetsparate unge, der i 
perioder er ude af stand til at deltage i andre aktive tilbud, skal have en mentor. Mentoren skal være med 
til at stabilisere den unges livssituation, så en uddannelsesrettet indsats kan komme på tale. 
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4. Ministermål 2 – Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 

Mål: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, 
der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. ”Det er regeringens mål, at færre skal modtage 
offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at 
kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, 
kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge.  Kommunerne skal prioritere en forebyggende, 
tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre 
indsats for, at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte 
integrationsindsatsen idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige 
modtagere af offentlig forsørgelse.”

I dette kapitel beskrives udfordring, mål og strategier i forhold til at begrænse tilgangen af langvarige 
modtagere af offentlig forsørgelse.  Området har stor politisk bevågenhed, ikke mindst grundet fokus på 
den tværfaglige og helhedsorienteret indsats overfor disse borgere. Derfor er det en helt central udfordring 
at sikre, at borgerne via en tidlig og sammenhængende indsats bringes tættere på arbejdsmarkedet.  

4.1 Udfordringen
Det er vigtigt, at jobcentrerne gør en indsats for at fastholde blandt andet udsatte 
kontanthjælpsmodtagere og langtidssygemeldte på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for den enkelte ledige 
og for samfundet som helhed. Førtidspensionsreformen har givet kommunerne redskaber til, at fastholde 
udsatte på arbejdsmarkedet. Allerede i 2014 er der tydelige resultater af jobcenterets indsats. Tilgangen til 
førtidspension er faldet betydeligt, jf. figur 8.  

Figur 8: Tilgang til førtidspension*
Tilgang til førtidspension 2013 2014
Januar 390 84
Februar 386 56
Marts 362 60
April 337 64
Maj 316 70
Juni 303 -
Juli 284 -
August 254 -
September 237 -
Oktober 222 -
November 202 -
December 176 -
Kilde: Jobindsats.dk
* Tilgang til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension i den valgte måned samt de 11 
forudgående måneder, dvs. for et helt år. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende 
månedsopgørelser. Et eksempel: En person får tildelt førtidspension i maj 2011. Personens tilgang til førtidspension vil 
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indgå i månedsopgørelserne fra maj 2011 (som dækker perioden juni 2010 - maj 2011) til og med april 2012 (som 
dækker perioden maj 2011 - april 2012)

Personer, som er i risiko for at ende på førtidspension skal i stedet have tilbud om, at deltage i et eller flere 
ressourceforløb, der sikrer en tværfaglig og sammenhængende indsats. Frederikshavn Kommune har i 2014 
med puljemidler fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) iværksat en særlig indsats for, at 
øge tilgange af relevante sager til rehabiliteringsteamet samt til at udvikle ressourceforløbene i 
Frederikshavn kommune. 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 være tage opgaven, at sikre og dokumentere borgernes udvikling i ressourceforløbet. Projektet afsluttes 
ved udgangen af december 2014. I december 2013 blev der igangsat langt færre forløb end forudsagt i 
reformen. I Frederikshavn Kommune blev der i 2013 igangsat 12 ressourceforløb. Det tager tid, at få 
organisationen, nye arbejdsmetoder og nye samarbejdsrelationer på plads. I 2014 er der via ovenstående 
metodeprojekt arbejdet med både implementering, organisering, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer 
og der er til og med maj måned 2014 igangsat 119 ressourceforløb, jf. figur 9.   

Figur 9: Antallet af personer i ressourceforløb fordelt på ydelse
Ressourceforløb 2013 2014
Ingen ydelse 1 5
Kontanthjælp 7 51
Ledighedsydelse/fleksjob 1 7
Revalidering 1 7
Sygedagpenge 2 45
Uddannelseshjælp - 4
Samlet antal 12 119
Kilde: KMD Opus Ledelsesinformation

Figur 9 viser tydeligt, at de største bidragsydere til ressourceforløb er kontanthjælp (længerevarende) og 
sygedagpengemodtagere. I gruppen med længerevarende kontanthjælpsmodtagere er ligeledes 
indvandrere med ikke-vestlige baggrund. Formålet med ressourceforløb er, at den enkelte borger skal 
udvikle sin arbejdsevne og via en tværfaglig og helhedsorienteret indsats komme tættere på job eller 
uddannelse. For jobcentrene er det en løbende opgave, at udvikle dette tilbud, så den enkelte borger får 
den hjælp og støtte, som der er behov for. Frederikshavn Kommune har derfor som udfordring, at holde 
fokus på tilgangen til førtidspension og sørge for at tilbyde ledige, der er i målgruppen for 
førtidspensionering en tidlig og helhedsorienteret indsats i form af ressourceforløb, så de kommer tilbage i 
uddannelse, eller beskæftiges på det rummelige arbejdsmarked.

Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den resterende 
del. En reform, som skal implementeres til gavn for blandt andet de sygemeldte borgere, der i dag ikke kan 
få forlænget deres sygedagpenge og derfor risikerer, at stå uden forsørgelse, inden de er friske nok til at 
starte på arbejde igen. Men forsørgelsesgrundlaget må ikke stå alene – udfordringer er derfor, at disse 
borgere får en målrettet hjælp til, at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløb5 er den nye 

5 I et jobafklaringsforløb er den sygemeldte sikret en ydelse, der svarer til niveauet for kontanthjælp. Ydelsen er 
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økonomiske sikkerhed og tværfaglige indsats for sygemeldte, der ikke kan få forlænget 
sygedagpengeperioden. 

Udfordringer bliver, at få disse borgere ud på det rummelige arbejdsmarkeds frem for, at ”flytte” dem fra 
en ydelse til en anden. Beskæftigelsesindsatsen for gruppen af ledige med nedsat arbejdsevne kan kun 
løftes, hvis virksomhederne viser rummelighed. Det er derfor en udfordring for jobcentrene, at anvende de 
forskellige ordninger balanceret og sikre, at ordningerne supplerer hinanden. Det er selvfølgelig også vigtigt 
at sikre, at job med tilskud ikke fortrænger ordinære job. Socialøkonomiske virksomheder er et redskab, 
som med fordel kan udvikles og disse virksomheder kan være en god løsning til, at sikre langvarige 
modtagere af offentlig forsørgelse en plads på arbejdsmarkedet.    

4.2 Målet 
Bag målet om langvarige modtagere af offentlig forsørgelse ligger det fokus, at alle borgere uanset køn, 
alder, etnicitet, fysiske eller psykiske begrænsninger på alle måder skal afklares med henblik på, at de så 
vidt det er muligt, skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Hvis den ambitiøse målsætning skal nås, kræver det en ekstra indsats, især for de ledige som er længst fra 
arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at beskæftigelsesindsatsen indrettes efter, at personer på 
kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse tilbydes en tidlig og målrettet indsats for at reducere 
risikoen for, at de kommer i målgruppen for ressourceforløb og førtidspensionering.

4.3 Strategien
Tilgangen til førtidspension begrænses ikke udelukkende ved, at implementere nye indsatser i 
beskæftigelsesindsatsen. Det kræver en ændring af tankesættet ikke kun i Center for Arbejdsmarked, men 
også hos de øvrige centre i Frederikshavn Kommune, som visiterer borgere til rehabiliteringsteam og 
ressourceforløb. Arbejdet med disse borgere skal ses som en fælles kommunal indsats, hvor der skal 
arbejdes tværfagligt og helhedsorienteret for, at skabe synergi i beskæftigelsesindsatsen. 

Metodeprojektet ”Ressourceforløb i Frederikshavn Kommune” har kvalificeret og igangsat den tværfaglige 
indsats omkring borgerne. Projektet afsluttes i 2014. Jobcenter Frederikshavn har af STAR fået bevilliget 
2.250.000 kr. til et toårigt projekt om empowerment med opstart i oktober 2014. Empowerment projektet 
giver mulighed for, at videreudvikle på metodeprojektet. Projektets overordnede mål er, at vise, at en 
tværfaglig kvalitativ indsats i kombination med borgernes bemyndigelse og engagement, kan lave resultater 

uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst – i modsætning til kontanthjælp. Jobafklaringsforløbet 
afsluttes først, når den sygemeldte enten kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan overgå til en anden ydelse eller 
ikke længere er uarbejdsdygtig pga. sygdom.

Ministermål 2: Ved udgangen af 2015 skal mindst 300 personer have deltaget i 
ressourceforløb
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i form af, at flere borgere bliver selvforsørgende og aktivitetsparate borgere bliver jobparate. Med 
empowerment projektet vil der blive sat fokus på tilgangen til borgerne i Jobcenteret og gøre et forsøg med 
150 borgere, hvor faggrænserne ophæves i forhold til indsatserne/tilbuddene til borgerne, der skal tilbydes 
en helhedsorienteret, sammenhængende og tværfaglig indsats. Målgruppen for projektet er 
kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp uafbrudt i minimum 2 år og personer, der er 
tilkendt ressourceforløb og som enten er fyldt 30 år eller har en kompetencegivende uddannelse. Ud af de 
150 borgere forventes det, at 100 af borgerne har fået tilkendt et ressourceforløb og 50 af borgerne er 
kontanthjælpsmodtagere. Ud af de 150 borgere forventes det, at mellem 15-20 har en ikke-vestlig 
baggrund. Empowerment projektet er derved et supplement til indsatsen for flere målgrupper i gruppen af 
langvarige modtagere af offentlig forsørgelse herunder både langtidssygemeldte og indvandrere med ikke-
vestlig baggrund. 

Sygedagpenge 
En måde at begrænse tilgangen til førtidspension på er, at reducere antallet af nysyge og varigheden af 
sygdomsforløbet. Dels ved at reducere tilgangen, minimere sager mellem 26 og 52 uger samt begrænse 
sygedagpengeforløb, der forlænges ud over 52 uger. Desuden skal revalideringsbestemmelserne så tidligt 
som mulig tænkes ind i sygedagpengeforløbet, så borgeren hurtigst muligst kompetenceudvikles til 
tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I arbejdet med, at begrænse tilgangen til førtidspension spiller den 
forebyggende indsats en stor rolle, idet undersøgelser viser, at en stor del af sygedagpengemodtagere med 
mere end 12 måneders sygdomsperiode, indstilles til enten fleksjob eller førtidspension. Følgende 
fokuspunkter kan identificeres på sygedagpengeområdet i 2015:

 Indsats for, at begrænse tilgangen til sygedagpenge ved en phonerfunktion, der afklarer til tidlig 
raskmelding. Phonerfunktionen er en indsats på sygedagpengeområdet, hvor en medarbejder 
ringer ud til alle nysygemeldt medhenblik på, at påbegynde en afklaring af den sygemeldtes 
udfordringer så tidlig i forløbet som muligt. Dermed kan udfordringer hurtigere adresseres og den 
rette indsats igangsættes. 

 Intensiveret anvendelse af revalidering – specielt i sager over 52 uger.

 Oprettelse af jobafklaringsforløb. Efter den nye Reform pr. 1. juli 2014 kan borgere få 
sygedagpenge i op til 22 uger mod tidligere 52 uger. Hvis man efter de 22 uger fortsat er 
uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, og sygedagpengene ikke kan forlænges, så har man ret til 
et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. 
Målgruppen for jobafklaringsforløb vil typisk være personer med kortere forløb på offentlig 
forsørgelse og større tilknytning til arbejdsmarkedet end målgruppen for ressourceforløb. 
Jobafklaringsforløbene tager udgangspunkt i ressourceforløbene. Der skal iværksættes en 
helhedsorienteret indsats ud fra den sygemeldtes behov, forudsætninger og helbredstilstand. Når 
en sygemeldt borger overgår til jobafklaringsforløb, skal sagen senest efter fire uger behandles i 
rehabiliteringsteamet. Teamet skal komme med indstilling om, hvilken indsats der skal 
iværksættes.



23

 Øget aktivering med fokus på, at udvikle arbejdsevnen for sygemeldte borgere. Et af 
hovedformålene med sygedagpengereformen er, at sygemeldte i højere grad end tidligere vender 
tilbage til arbejdsmarkedet. Med et fremrykket revurderingstidspunkt – allerede inden 22 uger – 
sikres, at kommunen på et tidligere tidspunkt tager stilling til, hvilken indsats, der bedst bidrager til, 
at den sygemeldte fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet.  Inden udløbet af 22 ugers 
sygemelding skal sagsbehandleren tage stilling til, om sygedagpengeperioden kan forlænges. 
Sygedagpengeperioden kan forlænges, hvis den sygemeldte falder ind under en eller flere af de syv 
regler6, som giver ret til forlænget sygedagpengeperiode  

Fleksjob
Ledige fleksjobbere skal være aktivt jobsøgende og understøttes i hele ledighedsforløbet kombineret med 
håndholdt fleksjobformidling. Alle personer på ledighedsydelse skal i fremtiden tidligt i ledighedsforløbet, 
tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, hvorefter der ydes en håndholdtindsats for, at udsøge fleksjob. Det 
er en misforstået fejl, at ledige ledighedsydelsesmodtagere tror, at det er jobcentrets ansvar, at skaffe dem 
et fleksjob. Jobcentret skal og vil være behjælpelige, men det er i lige så høj grad den ledige fleksjobbers 
eget ansvar. Følgende fokuspunkter kan identificeres på fleksjobområdet i 2015:

 Fleksjobambassadører med særlig fokus på øget andel af etablerede fleksjob under 10 timer pr. 
uge. 

 Fleksjobvisiterede borgere deltager i jobcafé med fokus på jobsøgning og personlig 
sparring/coaching. Herfra etablerer jobcentrets virksomhedskonsulenter match ud til mulige 
fleksjob.  CV’er lægges på www.fleks-frederikshavn.dk, hvor virksomheder og personer på 
ledighedsydelse har mulighed for, at etablere match. Det skal dog bemærkes, at fleksjobportalen er 
et frivilligt tilbud, som jobcentret opfordrer den ledige til at anvende, men som den ledige ikke har 
pligt til at benytte. 

Figur 10 viser en oversigt over de områder, som personer, der er ansat i fleksjob på under 10 timer om 
ugen arbejder indenfor. Som det fremgår af figuren, så er der ansat flest på det private område, hvilket 
betyder, at de private virksomheder påtager sig et socialt ansvar overfor borgere med tilknytning til det 
rummelige arbejdsmarked. Samtidig skal det bemærkes, at der siden foråret 2014 også har været stigende 
aktivitet på det kommunale område. Det skal ses i forbindelse med, at Frederikshavn Kommune ønsker,
at udvise et større socialt ansvar ved, at tilbyde flere ansættelser til personer i målgruppen for fleksjob.

6 1. Hvis det er overvejende sandsynligt, at den sygemeldte kan revalideres til beskæftigelse – dog ikke støttet 
beskæftigelse. 2. Hvis det er nødvendigt med en virksomhedsrettet indsats – herunder en helbredsmæssig afklaring – 
for at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Forlængelsen bliver i dette tilfælde 69 uger. 3. Hvis den sygemeldte er 
under eller venter på lægebehandling. Forlængelsen kan være op til 134 uger, hvis den lægelige vurdering er, at den 
sygemeldte vil blive arbejdsdygtig inden for perioden. 4. Hvis kommunen vurderer, at sagen skal behandles i 
rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob 
eller førtidspension. Sygedagpengeperioden forlænges, indtil kommunen har truffet afgørelse. 5. Hvis den sygemeldte 
lider af en livstruende alvorlig sygdom. 6. Hvis der er rejst sag om en arbejdsskadeerstatning. I det tilfælde vil 
sygedagpengeperioden være forlænget, indtil Arbejdsskadestyrelsen er nået frem til en afgørelse i sagen. 7. 
Forlængelse kan ske, når der er modtaget en ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag (efter 
pensionslovens § 17, stk. 2).
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Figur 10: Oversigt over områder, hvor der er ansat personer i fleksjob på under 10 timer 
Jan. 2014 Feb. 2014 Mar. 2014 Apr. 2014 Maj 2014

Foreninger, 
organisationer 
og andre 
selvejende 
institutioner.

5 5 4 6 6

Kommunal 
arbejdsplads

6 5 45 69 81

Privat 
arbejdsplads

80 89 100 107 112

Statslig 
arbejdsplads

3 3 5 5 5

Samlet antal 94 102 154 187 204
Kilde: KMD Opus Ledelsesinformation

Figur 11 viser, at antallet af personer, som er blevet ansat i fleksjob på det rummelige
arbejdsmarked, har været stigende siden foråret 2013. Stigningen skal ses på baggrund af fleksjob
reformen fra 2013 og målsætningen i Beskæftigelsesplanen 2013 for Frederikshavn Kommune.
Indsatsen for at få flere personer ansat i fleksjob på under 10 timer er fastholdt i 2014 og af figuren
fremgår det, at væksten er steget yderligere i 2014. Frederikshavn Kommune forventer, at væksten vil 
fortsætte ind i 2015.

Figur 11: Antallet af fleksjob på under 10 timer om ugen
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Kilde: KMD Opus Ledelsesinformation

Kontanthjælp
De ledige skal så vidt muligt deltage i virksomhedsvendt aktivering eller i individuelle tilrettelagte forløb. I 
indsatsen skal der være fokus på den enkeltes ressourcer med fokus på arbejdsmarkedsperspektivet.
Jobcentret samarbejder med en bred vifte af virksomhedscentre, disse skal anvendes i de tilfælde, hvor 
borgeren har behov for ekstra støtte i aktiveringsforløbet. Øget anvendelse af afklaringsforløb i eksempelvis 
virksomhedscentre for aktivitetsparate borgere er et effektivt redskab til, at sikre fremgang. Følgende 
fokuspunkter kan identificeres på kontanthjælpsområdet i 2015:

 Et vigtigt element i den tidlige indsats er, at begrænse tilgangen til kontanthjælp, og der vil således 
være fortsat fokus på, at ”vende i døren” ved hurtig afsøgning af borgernes jobsøgnings- og 
uddannelsesmuligheder. 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere mødes med krav om, at arbejde for kontanthjælpen og 
virksomhedsrettet aktivering. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil blive visiteret til forløb i 
PA (Projektafdelingen), hvor de vil blive tilbudt en helhedsorienteret indsats med krav om aktiv 
medvirken.  

PA er derfor en vigtig samarbejdspartner for jobcenteret og er en bevidst del af strategien og indsatserne 
for denne målgruppe. Indsatserne er alle arbejdsmarkedsrettede med fokus på hurtigste vej til 
selvforsørgelse, hvor der arbejdes med borgernes tro på egen arbejdsevne og motivering til fremtidig 
tilknytning til arbejdsmarkedet.  Borgerens arbejdsmarkedsrettede ressourcer udvikles under tæt 
socialfaglig tilknytning. Derudover har borgerene, som en del af indsatsen, mulighed for, at forbedre deres 
almene færdigheder, da der kan iværksættes kombinationsforløb med FVU.  
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5. Ministermål 3 – Langtidsledigheden 

Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes. ”Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af 
langtidsledighed ikke mindst set i lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode.  Det er 
vigtigt, at jobcentrene har fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i 
risiko for, at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. ” 

Det er en vigtig opgave for jobcentrene, at forebygge langtidsledighed. Langtidsledighed har store 
omkostninger for den enkelte og for samfundet, ikke mindst fordi, at formelle og uformelle kompetencer 
risikerer, at gå tabt. En tidlig og forebyggende indsats er vigtig og indsatsen skal tilpasses den enkelte. For 
at kunne forebygge langtidsledigheden blandt dagpengemodtagere, er det vigtigt, at jobcentrene har et 
konstruktivt samarbejde med de faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.  

Målgruppen er delt i to. Den ene er langtidsledige dagpengemodtagere, som risikerer udfald af 
dagpengesystemet. Den anden er langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, som ofte mangler 
erhvervskompetence og uddannelse, som står på kanten af arbejdsmarkedet. Langtidsledighed udgør en 
særlig arbejdsmarkedspolitisk udfordring, da det er vanskeligere, at få langtidsledige tilbage på 
arbejdsmarkedet end korttidsledige. Det skyldes bl.a., at kompetencer forældes og personlige netværk 
svækkes ved længere tids fravær fra arbejdsmarkedet. Der er således behov for en målrettet indsats, der 
kan begrænse tilgangen og sikre, at langtidsledige har de kompetencer, der skal til for, at komme i arbejde 
og imødekomme virksomhedernes efterspørgsel. 

5.1 Udfordringen 
Udviklingen i arbejdsstyrken er fortsat en udfordring. Den demografiske udvikling viser, at arbejdsstyrken 
vil blive ved med at falde, dertil kommer, at en stigende fraflytning fra kommunen ligeledes er med til, at 
reducere arbejdsstyrken. Udviklingen i arbejdsstyrken vil derfor fortsat være med til, at reducere 
ledigheden. Selvom befolkningen nu bliver i længere tid på arbejdsmarkedet end tidligere, forhindrer det 
ikke, at arbejdsstyrken mindskes. Når arbejdsstyrken mindskes, falder udbuddet af arbejdskraft og risikoen 
for flaskefalse stiger. Det kan blive vanskeligt for virksomhederne, at få arbejdskraft med de kvalifikationer, 
der er brug for. Ud over at forebygge arbejdskraftmangel er udfordringen derfor, at kvalificere flest mulige 
langtidsledige for at sikre, at flest mulige er kvalificeret til at søge, når der bliver jobåbninger i 
virksomhederne. 

Udviklingen i antallet af langtidsledige personer i Frederikshavn Kommune vises i nedenstående figur 12. 
Figuren viser, at antallet af langtidsledige både på kontanthjælp og dagpenge har været faldende siden 
2011. Opdeles gruppen af langtidsledige personer i dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtage, så 
fremgår det, at der har været et markant fald i antallet af ledige dagpengemodtagere, mens antallet af 
ledige kontanthjælpsmodtagere har været stigende.  Flowet af langtidsledige fra dagpenge til kontanthjælp 
skal ses i relation til reduktionen af dagpengeperioden, der har betydet, at flere dagpengemodtagere har 
mistet retten til dagpenge og nu modtager kontanthjælp. De dagpengemodtagere, der er gået i gang med 
en uddannelse på uddannelsesydelse7, figurerer som kontanthjælpsmodtagere, hvilket ligeledes er med til 
at øge antallet af kontanthjælpsmodtagere i figur 12. 
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Figur 12: Antallet af langtidsledige personer i Frederikshavn kommune

April 2011 April 2012 April 2013 April 2014
A-dagpenge 617 514 241 170
Kontanthjælp 57 83 174 158
Samlet antal 674 597 415 328
Kilde: Jobindsats.dk

Udfordringen for Frederikshavn kommune bliver, at have fokus på, at reducere langtidsledigheden både for 
dagpengemodtagerne og for kontanthjælpsmodtagere. Langtidsledigheden for dagpengemodtagere er 
allerede på et meget lavt niveau, fra april 2011 til april 2014 er langtidsledigheden faldet med 72,5 %, jf. 
Figur 12. Til sammenligning har faldet i hele landet været på 53,5 %. I samme periode er langtidsledigheden 
for kontanthjælpsmodtagere steget med 177,2 % i Frederikshavn kommune, jf. figur 12 (svarende til en 
stigning på 101 personer) og med 118,2 % på landsplan. Derfor bliver udfordringen mere præcist dels, at 
holde det nuværende lave niveau for de langtidsledige dagpengemodtagere og via tidlig indsats sikre, at 
niveauet ikke stiger.  Dels sikre både, at antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere ikke er stigende 
men også, at antallet falder. 

Der er i 2014 indgået forlig om en ny beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige. Reformen træder i 
kraft den 1. juli 2015, dog er der flere af tiltagene, der træder i kraft allerede den 1. januar 20158. Reformen 
har fokus på varig beskæftigelse ved, at skifte aktiveringskurser ud med et uddannelsesløft til de ledige med 
størst behov og nye jobrettede uddannelsesmuligheder. Indsatserne skal være individuelle og meningsfulde 
med et klart jobsigte – og indsatserne skal igangsættes tidligere end i dag for, at forebygge 
langtidsledighed. Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest kompetencer og der skal være større 
fokus på reel opkvalificering i indsatsen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de 
kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Der er i reformen en særlig indsats for de langtidsledige 
med en styrket indsats sidst i dagpengeperioden med en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og 
virksomhedsrettede tilbud. Der skal ligeledes fokus på kvaliteten i indsatsen, hvor jobcentrene og a-
kasserne gennemfører et udviklingssamarbejde, hvis formål er, at kortlægge erfaringer med bl.a. 
udbytterige samtaleforløb, gode jobstøtteaktiviteter og håndtering af ledige, der mangler motivation.  En af 
de store udfordringer i 2015 bliver derfor, at påbegynde implementeringen af beskæftigelsesindsatsen for 
de forsikrede ledige.  

Ovenstående reform kræver en stor indsats af jobcenteret for, at opkvalificere de ledige til en jobrettet 
indsats. I 2014 blev et succesfuldt socialfondsprojekt afsluttet ”Kvalificering til nye jobs”. Projektets 

7 Ledige, der opbrugte deres dagpengeret i perioden 30-12-2012 til 05-01-2014 kan gøre brug af 
uddannelsesordningen. Ordningen giver disse personer ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 
6 måneder efter, at dagpengeretten er opbrugt. 
8 Følgende undtagelser træder i kraft den 1. januar 2015: Afskaffelse af gentagen aktivering, omlægning af 
driftsrefusion, regional uddannelsespuljepulje, ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse, målrettet 
voksenlærlingeordning, styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser, målretning af offentlig og privat 
løntilskud, jobrotation, virksomhedspraktik og trainee indsats, styrket indsats sidst i ledighedsperioden, kvalitet i 
indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed, en mere entydig og effektiv organisering, afskaffelse af G-dage 
for korttidsansættelser.  
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overordnede formål var, at øge arbejdsudbuddet i den nordjyske regions vækstområder via strategisk 
kompetenceudvikling af langtidsledige. Målgruppen for projektet er forsikrede langtidsledige samt 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-59 år, som er ufaglærte eller faglærte med 
forældede kvalifikationer. Projektet involverer samtlige jobcentre, erhvervsskoler, VUC og de to VEU-centre 
i Nordjylland. Projektets opkvalificeringsindsats var succesfuld, 67 pct. har opnået en positiv udslusning, de 
resterende er fortsat ledige (26 pct.) eller sygemeldte (7 pct.). Der er i 2014 blevet udarbejdet en effekt- og 
virkningsevaluering, der giver jobcentrene en nyttig erfaring og viden om, hvordan man kan lave en effektiv 
og virkningsfuld opkvalificeringsindsats overfor lige præcis gruppen af langtidsledige borgere – både på 
dagpenge og kontanthjælp. Udfordringen for jobcentrene bliver derfor, at lave en beskæftigelsesrettet 
indsats overfor de langtidsledige borgere, der, sammen med andre redskaber til bekæmpelse af 
langtidsledighed, bygger på erfaringerne fra projektet og understøtter implementeringen af reform af 
beskæftigelsesindsatsen. 

5.2 Målet 
Overordnet set er målet for Frederikshavn Kommune, at alle langtidsledige skal opkvalificeres og klargøres 
til fremtidens arbejdsmarked således, at de bliver klædt på til, at imødekomme virksomhedernes 
efterspørgsel efter arbejdskraft. Kommunens kvantitative niveaumål har størst fokus på de langtidsledige 
kontanthjælpsmodtagere, da de som før nævnt, er en hastigt stigende gruppe i modsætning til gruppen af 
de langtidsledige dagpengemodtagere, der har været faldende.  Fokus vil desuden være på, at så mange 
ledige som muligt, der er i risiko for at miste dagpengeretten, genoptjener retten til dagpenge.

5.3 Strategien
Den overordnede strategi for Center for Arbejdsmarked er et meget målrettet fokus på opkvalificering. 
Dette fokus indebærer både, at screene de ledige inden opkvalificeringen for, at skabe en bevidsthed om, 
hvilke kriterier, der skal være til stede for, at borgeren profiterer af opkvalificeringsindsatsen.  Derudover vil 
der være fokus på det grundlæggende uddannelseskendskab, således vejledningen af borgeren målrettes 
områder med god jobsandsynlighed. Endelig er et tværpolitisk samarbejde med bl.a. VEU-centre og 
erhvervslivet med til, at kvalificere opkvalificeringsindsatsen. Jobcenter Frederikshavn har i flere år via tidlig 
indsats haft en forebyggende tilgang til, at nedbringe langtidsledigheden. En tidlig screening i indsatsen 
medvirker til, at identificere de ledige, der er i risiko for langtidsledighed. En sådan identifikation medvirker 
til, at målrette tidlige indsatser, som kan forebygge langtidsledigheden og minimere ledighedsperioden. 
Strategien er baseret på en tydelig og målrettet og virksomhedsrettet indsats allerede fra ledighedsstart. 

Alle nytilmeldte forsikrede ledige indkaldes til informationsmøder ved 1. til 3. ledighedsuge, hvor de bliver 
bekendte med muligheder, rettigheder og pligter. Samtidig ”screenes” de ledige med henblik på 
identifikation af, hvilke personer, der er i risiko for langtidsledighed. Borgere, der vurderes, at have behov 
for en tidlig indsats, indkaldes efterfølgende til to individuelle møder indenfor 8 uger. Her afdækkes behov, 

Ministermål 3: Antallet af langtidsledige borgere på kontanthjælp skal i 2015 være 
faldet til 130 personer, hvilket svarer til et fald på 28 personer siden april 2014. 
Antallet af langtidsledige borgere på dagpenge skal i 2015 enten være på niveau 
med antallet i april 2014 eller være faldet.
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der drøftes muligheder og der aftales konkrete planer i forhold til vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Der 
arbejdes med jobfokus – herunder eventuelt karriereskift - indenfor områder med gode 
beskæftigelsesmuligheder bl.a. med fokus på vækstområderne i Frederikshavn og Nordjylland. Senest 4 
uger efter samtaleforløbet – altså ved ca. 4 måneders ledighed – skal den ledige påbegynde den plan, der 
er udarbejdet i et samarbejde mellem den ledige og jobcentret. 

I overensstemmelse med reformen af beskæftigelsesindsatsen vil der i 2015 være fokus på følgende tiltag 
for, at formindske langtidsledigheden:

 Realkompetencevurdering (RVU): Ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en RVU, hvor 
da kan få vurderet og få papir på deres uformelle kvalifikationer opnået via erhvervserfaring. 

 Målrettet voksenlærlingeordning: Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan 
benytte ordningen allerede efter 2 måneders ledighed. Derudover er tilskuddet til virksomheder, 
der ansætter en voksenlærling forhøjet fra 30 til 40 kr. i timen og tilskudsperioden dækker nu hele 
uddannelsesforløbet. Aftalen om reform af erhvervsuddannelserne bliver en realitet fra efteråret 
2015. Reformen medvirker til, at sikre voksne, der er fyldt 25 år, en overskuelig og målrettet vej fra 
ufaglært til faglært, der passer til de kompetencer, de voksne har.   

 Styrkede muligheder for FVU/OBU: Ledige uden uddannelse tilbydes læse-, skrive-, og regnekurser 
af jobcenteret, hvis den ledige eftersørger det eller viser behov for det. Jobcenter Frederikshavn 
har i stigende grad systematisk screenet borgere med henblik på FVU og OBU forløb.  

 Jobrotation: For langtidsledige, som endnu ikke har opbrugt retten til dagpenge, vil jobrotation 
være et vigtigt redskab. Jobrotation skal tilbydes så tidligt i ledighedsforløbet som muligt for, at 
modvirke langtidsledighed.  Jobrotation er med til, at kompetenceudvikle både ansatte i 
virksomhederne/kommunen og ledige til gavn for såvel virksomheden/kommunen, den enkelte og 
samfundet som helhed. Samtidig er der gode muligheder for, at jobrotationsvikarer efterfølgende 
bliver ordinært ansat i samme virksomhed eller får etableret netværk, der giver ansættelse i anden 
virksomhed. Frederikshavn var i 2013 og 2014 blandt de kommuner, der igangsatte flest 
jobrotationsprojekter og denne indsats vil der bliver arbejdet videre på i 2015.

 Virksomhedsrettede tilbud: Jobcenter Frederikshavn vil have særligt fokus på virksomhedsrettet 
tilbud. Den ledige har selv mulighed for, at finde et virksomhedsrettet tilbud og har ret til tilbuddet 
såfremt reglerne vedrørende den virksomhedsrettede aktivitet, er overholdt. 

 Seks ugers jobrettet uddannelse: Denne ordning erstatter den tidligere ordning med ret til seks 
ugers selvvalgt uddannelse og målrettes ledige med færrest kompetencer. Retten til selv ugers 
jobrettet uddannelse opnås fra første ledighedsdag, og ledige kan kun deltage i ét samlet 
kursusforløb. 

 Empowerment projektet: De langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, der samlet har været ledige i 
mere end 2 år, indgår som målgruppe i dette projekt. Det betyder, at der bliver iværksæt en særlig 
tværfaglig og helhedsorienteret indsats for, at få denne gruppe tilbage på arbejdsmarkedet. 

Den anden del af indsatsen går ud på, at yde en indsats for borgere, der er ramt af langtidsledighed, så de 
ikke falder ud af dagpengesystemet. Denne indsats kan jobcentrets ikke løfte alene. Her er forudsætningen 
et tæt samarbejde med a-kasserne. Tidlige indsatser er kun gældende for borgere over 30 år. Her er det 
vigtigt, at motivere deltagerne til, at påbegynde ordinære uddannelsesforløb indenfor vækstområderne. 



30

For ledige der påbegynder forløb på den særlige uddannelsesydelse, skal jobcentret allerede efter 1 måned 
tilbyde virksomhedsrettede aktiveringsforløb som nyttejob, løntilskud, jobrotation og virksomhedspraktik. 
Jobcenter Frederikshavn vil fokusere på, at anvende aktiveringstilbud indenfor brancher med gode 
beskæftigelsesmuligheder og hvor den enkelte ledige kan gøre brug af sine erhvervskompetencer. 

Den. 1. januar 2014 trådte en ny arbejdsmarkedsydelse for ledige, som opbruger dagpengeretten og retten 
til den særlige uddannelsesordning, i kraft. For at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har den 
ledige ret og pligt til virksomhedsrettet aktivering senest en måned efter start på ydelsen. I samarbejde 
med Det Lokale Beskæftigelsesråd er det dog besluttet, at nytteindsats kun anvendes som sidste mulighed, 
eller i tilfælde, hvor nytteindsats indeholder et klart arbejdsmarkedsperspektiv for den enkelte. Center for 
Arbejdsmarked tilrettelægger perioden med indsatser, som betyder en forskel for den enkelte ledige, som 
påbegynder et forløb på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Også her vil fokus være på 
kompetencegivende opkvalificeringsforløb, som kan bringe den enkelt tættere på arbejdsmarkedet. 

I efteråret 2013 besluttede byrådet, at videreføre Frederikshavn Kommunes jobordning for udfaldstruede 
a-kasse medlemmer.  Indsatsen retter sig imod ledige, der i deres ledighedsforløb har optjent minimum 70 
% af genoptjeningskravet på i alt 1.924 timers ordinær beskæftigelse (52 ugers ordinær beskæftigelse).  
Personer i målgruppen for indsatsen tilbydes ansættelse på ordinære vilkår i en periode på minimum fire 
måneder. Ordningen medfører, at personer som har genoptjent 70 % af genoptjeningskravet ikke 
påbegynder den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, men jobordningen. Er en person berettiget til et 
seniorjob bortfalder tilbuddet om ansættelse i jobordningen og personen påbegynder i stedet et seniorjob.  

Til og med juni måned har 10 personer i 2014 gjort brug af ordningen. Indsatsen har vist sig at være en 
succes, da de ansatte har erhvervet nye kompetencer igennem ansættelsesperioden, som kan være med til, 
at fastholde dem på arbejdsmarkedet. Frederikshavn Kommunes byråd har besluttet at videreføre 
ordningen i 2015 og det er vigtigt, at fastholde, at ansættelser sker i forlængelse af borgernes 
kompetencer, så arbejdsmarkedsperspektivet målrettes imod varig ordinær beskæftigelse.

6. Ministermål 4 – styrket samarbejde med virksomhederne

Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. ”Der er behov for et øget fokus på 
virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af 
arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med 
længerevarende sygemelding.”

Det er helt centralt, at indsatsen overfor virksomhederne opprioriteres i beskæftigelsesindsatsen. Det er en 
forudsætning for, at Center for Arbejdsmarked kan hjælpe ledige i job, at der også fremadrettet er en tæt 
kontakt og dialog med virksomhederne og at Centret kender det lokale arbejdsmarked - og ikke mindst 
virksomhedernes behov for arbejdskraft. Center for Arbejdsmarked skal med beskæftigelsesindsatsen sikre 
det rette match mellem de ledige og de lokale virksomheder. Dette er ikke mindst gældende for 
jobåbninger til, at ansætte borgere på særlig vilkår, hvor sociale klausuler9 med fordel kan bringes i 

9 Sociale klausuler i udbud kan bruges til at sikre, at leverandøren løfter nogle sociale hensyn som eksempelvis at sikre 
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anvendelse, således mulighederne for, at ansættelse på det rummelige arbejdsmarked øges og borgere på 
langvarig offentlig forsørgelse kan komme tættere på arbejdsmarkedet. 

Derudover er det vigtigt, at Centret kender virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan 
målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Indsatsen kræver, at Jobcentret leverer en 
professionel service til virksomhederne. Virksomhederne skal opleve, at indsatsen er virksomhedsfokuseret 
og at det er nemt, at samarbejde med jobcentret. De skal føle, at de får en god service og hjælp i samspillet 
med jobcenteret. Herved er der ligeledes fokus på flaskehals10- og paradoks11 problemer samt, at 
iværksætte indsatser, der kan afhjælpe udfordringen. 

6.1 Udfordringen
Samarbejde på tværs i Nordjylland er en central udfordring for, at få det bedst mulige ud af de 
virksomhedsrettede indsatser samt for, at skabe overblik over jobåbning og jobmuligheder. Det betyder fx, 
at hvis et jobcenter ikke selv kan finde de efterspurgte medarbejdere, så skal der tages kontakt til de 
nærliggende jobcentre, der måske kan hjælpe. Der er i Nordjylland stor enighed om, at det er nødvendigt 
med et godt samarbejde imellem politikområderne beskæftigelse-, uddannelse-, og erhvervspolitik. 
Herunder større fokus på jobformidling i samarbejde med a-kasserne. Erhvervskontorerne arbejder blandt 
andet for, at der etableres nye virksomheder, men det forudsætter kvalificerede medarbejdere. 
Jobcentrene forsøger, at finde kvalificerede ledige – lykkedes det ikke, træder uddannelsesinstitutionerne 
til med opkvalificering af de ledige. En erhvervskonsulent, der besøger en virksomhed for at drøfte eksport 
og markedsføring, vil ofte også høre om det fremtidige behov for arbejdskraft. Den viden skal videre til 
jobcenteret. Uddannelsesinstitutionerne har brug for at vide, hvor der er stigende behov for udbud af 
kurser. Virksomhedsbesøg indenfor alle politikområder giver derfor viden, som de andre også kan have 
nytte af.  I Frederikshavn Kommune vil en af de tværpolitiske udfordringer fortsat i 2015 bl.a. være, at 
igangsætte diverse projekter og initiativer. Her kan eksempelvis nævnes partnerskabsaftalen, der har fokus 
på, at skaffe flere praktikpladser til erhvervsuddannelserne samt at videreudvikle det særligt etablerede 
serviceberedskab til, at forebygge og imødegå rekrutteringsproblemer på det nordjyske arbejdsmarked. 

I de senere år har samarbejdet med virksomhederne spillet en central rolle i beskæftigelsesindsatsen både i 
forbindelse med virksomhedsrettede aktiveringstilbud, men også som medspiller i forhold til, at skabe de 
bedste betingelser for vækst og udvikling i disse virksomheder. Virksomhedsservice vil være en central 
samarbejdspartner på den front i forhold til rekruttering, rådgivning, information mm.. Dertil skal de være 
en opsøgende partner i udfordringen om, hvordan virksomheder og beskæftigelsessystem bedst 
samarbejder om, at klæde arbejdsstyrken rigtigt på. Nedenstående figur 13 viser den virksomhedsrettede 
indsats i perioden april 2013 til april 2014. Tallene skal dog ses i relation til, at der har været problemer 
med, at registrere i virksomhedsmodulet. 

Figur 13: Virksomhedsrettede kontaktaktiviteter Frederikshavn Kommune 

praktikpladser eller gøre en indsats for andre grupper, der har svært ved at finde eller bevare fodfæste på 
arbejdsmarkedet.
10Flaskehalse på arbejdsmarkedet opstår, når virksomheder oplever en efterspørgsel efter arbejdskraft med bestemte 
kvalifikationer, og denne efterspørgsel ikke kan tilfredsstilles med lediges arbejdskraft. 
11 Stillinger i denne kategori er kendetegnet ved, at virksomhederne har problemer med at rekruttere medarbejdere 
til stillingen samtidig med, at ledigheden er lav for stillingen.
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Apr. 
2013

Maj 
2013

Jun. 
2013

Jul. 
2013

Aug. 
2013

Sep. 
2013

Okt. 
2013

Nov. 
2013

Dec. 
2013 

Jan. 
2014

Feb. 
2014

Mar. 
2014

Apr. 
2014

Afdækning af 
behov for 
arbejdskraft

113 160 96 43 178 91 142 100 102 152 153 328 300

Assistance vedr. 
arbejdsfordeling

2 1 6 1 1

Etablering af 
forløb

302 398 440 329 383 473 435 418 252 426 443 577 587

Kampagne 
besøg

15 24 1 10 26 15 23 1 1 2 1

Opfølgning på 
forløb

45 58 45 40 19 18 45 26 24 42 32 45 31

Opfølgning på 
tidligere besøg

29 45 30 17 26 28 47 32 32 60 44 63 64

Opsøgende 
virksomhed 
generelt

90 145 131 47 92 48 70 83 90 116 161 140 81

Særlig indsats i 
forbindelse med 
varsling eller 
flaskehalse

1 1 2 1

Samlet antal 596 831 742 477 699 669 765 680 523 798 836 1157 1064
Kilde: KMD Opus Ledelsesinformation

Tallene i figur 13 viser tydeligt, at kontakten og dialogen med de lokale virksomheder er styrket. Styrket 
kontakt med virksomhederne var et af ministermålene i beskæftigelsesplanen 2013, hvorfor stigningen i 
antallet af kontakter skal ses i relation til disse indsatser.  Kontakten til virksomhederne er et vigtigt 
element i jobcenterets indsats, da de mange virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik, løntilskud og 
jobrotation) kun er mulige gennem god kontant med virksomhederne. Det er vigtigt, at jobcenteret og 
virksomhederne finder hinanden i et gensidigt samarbejde, hvor der er en klar forventningsafstemning. 
Jobcenteret har brug for virksomhederne til, at tage imod ledige, som skal have afprøvet deres 
færdigheder, mangler praktisk erfaring eller endnu ikke er helt klar til arbejdsmarkedet eller uddannelse. 
Virksomhederne får hjælp til, at besætte ledige jobs og til, at få lavet uddannelsesplaner for deres ansatte. 
Figur 2 viser, at antallet af stillinger, hvor der forgæves er forsøgt at rekruttere arbejdskraft, er stigende. 
Dertil kommer, at mange jobåbninger ikke umiddelbart er åbne for ledige og nyuddannede fordi, at 
virksomhederne allerede har et rekrutteringsgrundlag blandt tidligere ansatte eller i form af uopfordrede 
ansøgninger. Beskæftigelsesindsatsen har derfor en vigtig opgave i, at virksomhederne synliggør 
jobåbningerne for ledige og langtidsledige. Vejen til et virkningsfuldt samarbejde er tættere kontakt og 
styrket dialog med virksomhederne.

6.2 Målet
Overordnet set er målet for Frederikshavn Kommune, at styrke dialogen og samarbejdet med 
virksomhederne. Det er virksomhederne, der er i centrum for målet og målingen tager udgangspunkt i 
jobcenterets kontakt med virksomhederne. Indsatsens største fokusområder er indsatsen for afdækning af 
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behovet for arbejdskraft, herunder formidling af arbejdskraft samt etablering af forløb, såsom 
virksomhedspraktikker, job med løntilskud, nytteindsats mm., jf. figur 14.

Figur 14: Samlet oversigt over virksomhedsrettede kontaktaktiviteter i Frederikshavn Kommune
2011 2012 2013 2014

Afdækning af 
behov for 
arbejdskraft

140 499 1.245 1.082

Etablering af 
forløb

1.412 4.110 4.564 2.515

Samlet antal 1.552 4.609 5.809 3.597
  Kilde: KMD Opus Ledelsesinformation

Målsætningen i dette ministermålet tager udgangspunkt i disse indsatser, der er centrale elementer i det 
gensidige samarbejde mellem jobcenteret og virksomhederne. Jobcenteret har brug for virksomhederne til, 
at tage imod de ledige, der har behov for, at få afprøvet/udviklet deres færdigheder i virksomhedsrettede 
aktiviteter for herigennem, at kommer tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse.  Virksomhederne har 
brug for jobcenteret til, at målrette de ledig til, at matche den arbejdskraft, som virksomhederne 
efterspørger. 
 
2012 2013 2014Afdækning af behov for 13

For at opfylde målsætningen skal antallet af besøg fra Jobcenter Frederikshavn på de lokale virksomheder i 
2014 og 2015 øges. Så mange virksomheder som muligt skal have afdækket behovet for arbejdskraft og så 
mange virksomheder som muligt skal modtage en opfølgning på tidligere besøg. Frederikshavn Kommune 
har en stor andel ledig samt langvarige modtagere af offentlig forsørgelse og samarbejdet med 
virksomhederne om den aktive beskæftigelsesindsats for denne gruppe skal derfor fastholdes og udvikles i 
2015. Særligt skal potentialet i forhold til de mange små virksomheder udnyttes samt mulighederne for 
ansættelse på det rummelige arbejdsmarked.

6.3 Strategien
Jobcentrets indsats i forhold til virksomhederne vil primær centrere sig omkring følgende områder: (1) det 
ordinære arbejdsmarked (2) aktiveringsområdet og (3) det rummelige arbejdsmarked. Jobcentret skal 
desuden identificere virksomhedernes uddannelsesbehov og stimulere virksomhedernes 
forretningsudvikling. Der skal i 2015 især arbejdes mere intensivt med tilvejebringelse af jobåbninger, som 
et resultat af mere opsøgende arbejde i virksomhederne (servicebesøg). Dette arbejde med 
erhvervsudvikling skal også gerne ske i samarbejde med Frederikshavn Erhvervsråd og 
uddannelsesinstitutionerne og der arbejdes derfor på, at få en formaliseret strategi og samarbejdsaftale på 

Ministermål 4: Antallet af virksomhedsrettede henvendelser skal i 2015 nå op på 
7.500, hvilket er en stigning på 1.691 i forhold til 2013, hvor antallet var på 5.809 
henvendelser.  
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området. En opgave, der kræver dybdegående analyse og bearbejdning af viden om de lokale 
virksomheders behov. 

Centrale fokusområder i den virksomhedsvendte indsats i Center for Arbejdsmarked; 
 Øget fokus på kerneopgaverne

 Fastholdelse af fokus på jobrotation – antallet af jobrotationsprojekter på offentlige og i 
særdeleshed på private virksomheder skal øges i 2015

 Øge antallet af virksomhedsbesøg (førstegangsbesøg og servicebesøg) 

 Fortløbende analyser af de lokale virksomheders kompetence behov 

 Forretningsudvikle i samspil med virksomhederne - fokus på jobåbninger og ordinære jobs 

 Samarbejde på tværs i kommunen om erhvervsudvikling

 Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om at understøtte virksomhedernes behov for 
arbejdskraft med helt konkrete kompetencer

 Fastholde og øge antallet af virksomhedsvendte tilbud især for borgere på langvarig offentlig 
forsørgelse og personer, som er i risiko for langtidsledighed

 Iværksætte nye projekter, der kan skabe udvikling, vækst og øget beskæftigelse 

 Sikre højt informationsniveau og videns deling i forhold til såvel kollegaer i Center for 
arbejdsmarked som eksterne samarbejdspartnere 

Ud over ovenstående fokuspunkter, der understøtter ministermålet, er det i 2015 vigtigt, at den 
virksomhedsrettede indsats fokuser på, at etablere flere fleksjob. Med udgangspunkt i fleksjob- og 
førtidspensionsreformen skal der især gøres en ekstra indsats for at etablere fleksjob til personer med en 
arbejdsevne på under 10 timer om ugen. 
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7. Budget for beskæftigelsesindsatsen

Den aktive beskæftigelsesindsats 2014

Hovedkonto 5. Social og sundhedsvæsen

Driftsudgifter til aktivering på tværs af målgrupper  

Budget 
2014 
mio. kr. *

Budget 
2015
mio. kr*

Driftsudgiver ved aktivering
Udgifter(konto 5.68.90, gruppering 001-010)
Antal helårspersoner

Driftsudgifter ved ressourceforløb (inkl. mentor)
Udgifter (konto 5.58.82.003-005 plus ny mentorgruppering vedr. ressourceforløb)
Antal helårspersoner
Enhedsomkostning

Driftsudgifter vedr. modtagere af særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse
Udgifter (konto 5.57.79.003 eller 5.xx.xxx.00x)
Antal helårspersoner
Enhedsomkostning
Ikke-forsikrede ledige m.v 
Kontanthjælp 
Udgifter(konto 5.57.73 samt 5.57.74)
Antal helårspersoner

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere(inkl. forrevalidering) 
Udgifter(konto 5.57.75)
Antal helårspersoner

Ressourceforløb (minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter)
Udgifter (konto 5.58.82 minus driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter)
Antal helårspersoner

Revalidering 
Udgifter(konto 5.58.80)
Antal helårspersoner

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskud til målgr. 2 nr. 6 jf. LAB(tidl. skånejobs)
Udgifter(konto 5.58.81)
Antal helårspersoner

Sygedagpenge 
Udgifter(konto 5.57.71)
Antal helårspersoner
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Mentorordning 
Udgifter(konto 5.68.98.012 og 017)
Integrationsprogram for udlændinge
Udgifter på gruppering 5.46.60

Medfinansiering af dagpenge m.v. til forsikrede ledige 
Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag**
Udgifter(konto 5.57.78)
Antal helårspersoner
Enhedsomkostninger
Dagpenge i aktive perioder og under selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag **
Udgifter (konto 5.57.78.007)
Antal helårspersoner
Enhedsomkostning
Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag **
Udgifter (konto 5.57.78.008)
Antal helårspersoner
Enhedsomkostning
Befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, 50 pct. kommunalt bidrag **
Driftsudgifter (konto 5.57.78, gruppering 005)
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i alt **
Udgifter (konto 5.xx.xx, gruppering 00x)
Antal helårspersoner
Enhedsomkostning
Forsikrede ledige m.v 
Løntilskudforsikrede ledige – offentlige og private arbejdsgivere
Udgifter(konto 5.68.91, gruppering 102-105)

Løntilskudforsikrede ledige – kommunale arbejdsgivere
Udgifter(konto 5.68.91, gruppering 106)
Antal helårspersoner

Løntilskud vedr. ledige, der ellers er på særlig udd.ydelse eller arbejdsmarkedsydelse
Udgifter (konto 5.57.79.00x og 5.xx.xxx.00x)
Antal helårspersoner
Enhedsomkostninger
Løntilskud ved uddannelsesaftaler(voksenlærlinge) 
Udgifter(konto 5.68.91, gruppering 013-014)
Antal helårspersoner
Jobrotation 
Udgifter(konto 5.68.91, gruppering 016-017)
Antal helårspersoner
Hjælpemidler m.v. til forsikrede ledige og beskæftigede
Driftsudgifter(konto 5.68.91, gruppering 006)
Personlig assistance til handicappede 
Udgifter(konto 5.68.91, gruppering 007-008)
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Særlig uddannelsesydelse
Udgifter (konto 5.57.79, gruppering 001-002)

Hovedkonto 6. Administration mv. 
Administrationsudgifter vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
Udgifter (konto 6.43.53). 
LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
*Opgørelsen skal omfatte udgifter og indtægter(dranst 1), men skal være før refusion(dranst ). F.eks. hvis en 
kommune eksempelvis budgetterer at afholde udgifter for 2. mio. kr. og at have indtægter for 0,1 mio. kr. på en 
ordning, hvor der gives 50 % i refusion. Da oplyses overfor et budget op 1,9 mio. kr.

** For dagpenge og befordringsgodtgørelse er det således alene kommunens medfinansieringsbidrag, der skal fremgå, 
og ikke a-kassens/statens bruttoudgift.

 



38

8. Tillæg til beskæftigelsesplan 2015 Frederikshavn Kommune

I tillæggene til beskæftigelsesplanen vil der fremgå en samlet oversigt over alle mål, herunder de af 
beskæftigelsesministeren udmeldte mål samt de lokalt opstillede mål. Desuden vil der fremgå en plan for 
det Lokale Beskæftigelses Råds særlige virksomhedsrettede initiativer for 2015.

Tillæg 1 – Samlet oversigt over mål 

Beskæftigelsespolitiske mål for 2014: 
1. Flere unge skal have en uddannelse. 

”Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen
og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær 
uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social eller helbredsmæssig 
karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig 
beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den 
enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked.” 

2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende 
indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 
”Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter 
implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og 
reformen af sygedagpenge.  Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og 
sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og 
bedre indsats for, at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte 
integrationsindsatsen idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige 
modtagere af offentlig forsørgelse.” 

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.
”Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i 
lyset af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har 
fokus på, at sikre en tidlig og forbyggende indsats over for de ledige,
der er i risiko for, at blive langtidsledige, således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet.” 

4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. 
”Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en
proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt 
fastholdelse af medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding.”
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Samlet oversigt over kommunens mål i beskæftigelsesplan 2015: 

Ministermål 1: 

 18-25 årige: 125 kontaktforløb skal i løbet af 2015 afsluttes til ordinær 
uddannelse. 70 kontaktforløb skal i løbet af 2015 afsluttes til 
beskæftigelse. 

 25-30 årige: Antallet af afsluttede kontaktforløb til ordinær uddannelse for 
uddannelseshjælpsmodtagere i alderen 25-30 år skal i 2015 være på 85 
personer.  

Ministermål 2: 

Ved udgangen af 2015 skal mindst 300 personer have deltaget i ressourceforløb

Ministermål 3: 

 Antallet af langtidsledige borgere på kontanthjælp skal i 2015 være faldet 
til 100 personer, hvilket svarer til et fald på 58 personer siden april 2014. 

 Antallet af langtidsledige borgere på dagpenge skal i 2015 enten være på 
niveau med antallet i april 2014 eller være faldet.

Ministermål 4:

Antallet af virksomhedsrettede henvendelser skal i 2015 nå op på 7.500, hvilket er 
en stigning på 1.691 i forhold til 2013, hvor antallet var på 5.809 henvendelser.  



Bilag: 2.1. Beskæftigelsesplan 2015 fra Læsø Kommune

Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Mødedato: 20. august 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 145559/14
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Kapitel 1: Om Beskæftigelsesplan 2015 

 

Beskæftigelsesplan 2015 er Læsø Kommunes plan for, hvordan vi vil imødekomme de 

beskæftigelsespolitiske udfordringer, der forventes at være i 2015. Formålet med Læsø Kommunes  

beskæftigelsesplan er, at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de 

politiske mål og prioritering af indsatsen.  

 

I Beskæftigelsesplan 2015 tilrettelægger og fastsætter Læsø Kommune med udgangspunkt i 

ministerens 4 fastsatte mål, de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer og hermed jobcentrets 

beskæftigelsesindsats. Det sker inden for de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes 

via det kommunale budget og de rammer, som følger af lovgivningen. 

Læsø Kommune har i indeværende valgperiode 1 plads i LBR – det Lokale Beskæftigelses Råd i 

Frederikshavn. 

 

Beskæftigelsesministeren har for 2015 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål: 

 

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse 

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på - og gennemfører en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 

Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet  

Jobcentrene skal forebygge, at borgere ender i nogen som helst form for langvarig forsørgelse. 

 

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

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

 

Mål 4:   

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 

 

Læsø Beskæftigelsesplan 2015 er bygget op omkring de fire indsatsområder, som ministeren har 

udmeldt, og for hvert af disse områder indeholder beskæftigelsesplanen 

 en afdækning og beskrivelse af udfordringerne i lokalområdet 

 en beskrivelse af de overordnede linjer i den planlagte indsats  

De fire mål er en videreførelse af målene fra 2014, da de nuværende mål efter 

beskæftigelsesministerens mening sætter fokus på områder, hvor der også i 2015 er et særligt behov 
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for en styrket indsats, ligesom målene understøtter implementeringen af de reformer, som regeringen 

har iværksat og vil iværksætte på beskæftigelsesområdet. 

Beskæftigelsesministeren har dog valgt at præcisere sin udmelding af mål 2, således at der ikke 

udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension, men at jobcentrene generelt skal 

styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, så flere opnår en 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Beskrivelserne af de overordnede linjer inden for hvert af de 4 ministermål omfatter mål og strategier 

for både den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. 

Budgettet for de indsatser, der iværksættes for at opnå målene i Beskæftigelsesplan 2015 indarbejdes 

i denne, når Læsø Kommunes budget for 2015 er vedtaget. Læsø Kommunes Beskæftigelsesplan 

2015 tager udgangspunkt i forholdene på Læsø.  Samtidig lever den op til Arbejdsmarkedsstyrelsens 

krav.  

Beskæftigelsesplanen er forsøgt formuleret så præcis, overskuelig og kortfattet som muligt.  

Tallene i Beskæftigelsesplan 2015, stammer hovedsagligt fra: 

www.jobindsats.dk, www.brnordjylland.dk ,   

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680 

Ønskes supplerende statistiske oplysninger henvises til følgende publikationer, som kan findes på 

www.brnordjylland.dk: Faktaark for Læsø Kommune fra 2013.

http://www.jobindsats.dk/
http://www.brnordjylland.dk/
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1680
http://www.brnordjylland.dk/


3 

 

Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 

Arbejdsstyrken er et centralt omdrejningspunkt for udviklingen på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken 

omfatter både de beskæftigede og de ledige og er dermed et udtryk for det samlede udbud af 

arbejdskraft, der er i kommunen. 

 

I 2012 var befolkningen (16-64 år) på Læsø på 1.059 personer. Heraf var 714 beskæftigede (med 

bopæl på Læsø), 68 var arbejdsløse og 277 var uden for arbejdsstyrken
1
. 

 

Perioden 2009 til 2012 er præget af finanskrisen. Der var et fald i antal beskæftigede. Der var en 

stigning i antal arbejdsløse, og arbejdsstyrken faldt med 10,2 %.  

 

Fra 2011 til 2012 er eftervirkningerne af finanskrisen blevet væsentligt mindre. Der er fortsat et lille 

fald i antal beskæftigede, men det er blevet markant mindre. Arbejdsløsheden er begyndt at falde. 

Endelig er faldet i arbejdsstyrken aftaget. 

 

Tendensen er den samme i hele regionen, men faldet i arbejdsstyrken på Læsø er større end 

gennemsnittet i hele regionen, ligesom befolkningstallet er faldet mere på Læsø end i hele regionen, 

senest med 5,4 % mod 0,4 % i regionen.  

 

                                                 
1
 ”Befolkningen opdeles i tre grupper: Beskæftigede og ledige (der tilsammen udgør arbejdsstyrken) og personer uden for 

arbejdsstyrken. 

Arbejdsstyrken, dvs. alle, der arbejder eller ville gøre det, hvis de ikke var ledige eller syge i en kortere periode, kaldes 

erhvervsaktive. Normalt er det sådan, at kun mennesker i den erhvervsaktive alder har et arbejde. 

De erhvervsaktive, som har et job, kaldes beskæftigede. De erhvervsaktive, som mangler et job, kaldes ledige. 

Resten af befolkningen er uden for arbejdsstyrken og tæller ikke med i arbejdsmarkedets statistikker. Det er fx børn, som 

er for unge til at arbejde, personer under uddannelse eller ældre, som er gået på pension. Og endelig er der dem, som 

simpelthen ikke kan arbejde, men lever af penge fra det offentlige.” - Kilde: www.ug.dk 

Ifølge denne kilde kan personer uden for arbejdsmarkedet således godt være unge personer under uddannelse, dette kan 

dog ikke bevises. Man kan tværtimod hævde, at problemet består i, at der flere unge uden uddannede, bør tage sig en 

uddannelse. Ifølge Beskæftigelsesregionens Debatoplæg Arbejdsmarkedet i Læsø Kommune, gør følgende sig gældende: 

”Mange af disse unge (på kontanthjælp red.) har ingen ungdomsuddannelse, over 90 % har ikke en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, og 75% har kun folkeskolen bag sig”. 

 

http://www.ug.dk/
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Faldet i arbejdsstyrken er en væsentlig udfordring. Også fordi prognoser viser, at befolkningen i 

aldersgruppen 16-64 år vil fortsætte med at falde frem mod 2026. Hvis arbejdsstyrken fortsætter med 

at falde, og hvis efterspørgslen efter arbejdskraft begynder at stige, kan der være risiko for, at der 

opstår flaskehalse på endnu flere områder.
2
 

 

 

Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Læsø Kommune. april 2013 og april 2014. 

 Andel af befolkningen (16- 66 år) på offentlig forsørgelse samt udviklingen fra april 2013 til april 2014 i Læsø og Nordjylland 

Læsø  Nordjylland 

  

apr-13 apr-14 Udvikling 
apr-

13 

apr-

14 
Udvikling 

Fuldtidspersoner 

Pct. Af 

befolkningen 
16- 66 år 

Fuldtidspersoner 

Pct. Af 

befolkningen 
16- 66 år 

Fuldtidspersoner 

pct. 

Fuldtidspersoner i pct. af 

befolkningen 

A-dagpenge 66 6 45 4,1 -31,8 3,4 2,7 -20,6 

Særlig 

uddannelsesydelse 
0 0 0 0 0 0,2 0 -100 

Arbejdsmarkedsydelse 0 0 0 0 0 0 0 100 

Kontanthjælp 17 1,5 8 0,7 -52,9 3,6 2,4 -33,3 

Uddannelseshjælp 0 0 5 0,5 100 0 1,3 100 

Revalidering 1 0,1 1 0,1 0 0,3 0,3 0 

Forrevalidering 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 

Sygedagpenge 27 2,4 20 1,8 -25,9 2,2 2,1 -4,5 

Ledighedsydelse 9 0,8 6 0,5 -33,3 0,5 0,4 -20 

Ressourceforløb 0 0 2 0,2 100 0 0,1 100 

Fleksjob 18 1,6 14 1,3 -22,2 1,7 1,9 11,8 

Førtidspension 90 8,2 87 7,9 -3,3 7 6,7 -4,3 

I alt 228 20,6 188 17,1 -17,5 19 18 -5,3 

    

Efterløn 79 7,1 63 5,7 -20,3 3,5 3,1 -11,4 

Kilde: Danmarks Statistik 

Udviklingen i ledigheden for Læsø Kommune viser, at der er et fald i antallet af ledige fra 228 

fuldtidspersoner i april 2013 til 188 fuldtidspersoner i april 2014. Andelen de ledige udgør af Læsøs 

samlede befolkning er også faldet med 17,5 % fra 2013 til 2014. For Region Nordjylland gælder, at 

andelen de ledige udgør af befolkningen også her er faldet, konkret med 5,3 %.  

                                                 
2
 Kilde: Beskæftigelsesregion Nordjylland, Arbejdsmarkedet i Læsø Kommune, Debatoplæg, 2014. 
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Blandt andet er andelen på kontanthjælp i Læsø Kommune lavere end andelen i Region Nordjylland. 

Hvad angår dagpengemodtagere så er der en større andel af befolkningen på Læsø der på dagpenge 

end gennemsnittet i regionen. Ligesom i hele regionen har der været et stort fald i andelen af 

dagpengemodtagere, såvel som et fald i andelen af kontanthjælpsmodtagere.  

Faldet i antal dagpengemodtagere på Læsø har ikke medført en stigning af borgere på andre 

forsørgelsesydelser, men derimod at de enten er fraflyttet eller er blevet selvforsørgende.  

 

Arbejdsstyrken er generelt faldet de sidste 6 år. Det forventes fortsat, at der vil være et markant fald 

frem mod 2040. Man skal dog huske, at tage højde for tilbagetrækningsreformerne, hvilket vil 

betyde, at faldet i arbejdsstyrken vil være mindre stejlt. Antallet i arbejdsstyrken og antallet af 

beskæftigede i 2014 lå tæt på hinanden, og det medfører, at der hurtigt kan komme mangel på 

arbejdskraft, når der kommer ny vækst, og beskæftigelsen stiger.  

Befolkningsudviklingen frem mod 2040 vil resultere i, at der bliver en væsentlig anden 

alderssammensætning. Som en konsekvens af denne udvikling, vil der komme en stor aldersbetinget 

afgang fra arbejdsmarkedet, og samtidig vil der blive markant færre personer i alderen 16-64 år. 

Ydermere vil andelen af borgere over 65 år stige markant og andelen af borgere under 16 år vil falde 

markant.  Opsummeret må der således forventes, at der indenfor de næste 10 år bliver alvorlig 

mangel på arbejdskraft, fordi det samlede udbud af arbejdskraft bliver lavere end efterspørgslen. 

Denne udvikling i befolkningsgrundlaget mod færre i den arbejdsduelige alder, samt et mindsket 

børnetal, kombineret med et stigende antal ældre, udgør en massiv udfordring og stiller store krav til 

uddannelses-, erhvervs-, og beskæftigelsesudviklingen i Læsø Kommune både her og nu og i de 

kommende årtier. Arbejdsstyrken på Læsø falder fortsat, og tilbagetrækningsreformen alene løser 

ikke udfordringen. 

Figur 1. Udvikling i beskæftigelsen og den samlede arbejdsstyrke på Læsø fra 2009 til 2013: 

 

   Kilde: Danmarks Statistik 
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Figur 2. Befolkningsfremskrivningen fra 2014 og frem til 2040 opdelt på 0-15årige, 16-64 årige og borgere over 65år 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Figur 3. Befolkningsfremskrivningen fra 2014 og frem til 2040 opdelt på 0-15 årige, 16-70 årige og borgere over 71år 

 

 Kilde: Danmarks Statistik 

 

Det gælder for Læsø som for resten af regionen, at behovet for ufaglært arbejdskraft er mindre end 

behovet for faglært- og for videreuddannet arbejdskraft. Dette ses ud fra figur 4, som viser, at næsten 

dobbelt så mange af dem der har afsluttet en erhvervsuddannelse og dermed er faglærte er i 

beskæftigelse, i forhold til dem der har fuldført en grundskoleuddannelse, som deres højeste 

gennemførte uddannelse. Ydermere er der flere arbejdsløse blandt personer hvis højest afsluttede 

uddannelse er en grundskoleuddannelse, end der er arbejdsløse der har gennemført 

erhvervsuddannelser. Ligeledes er der flere arbejdsløse personer, der kun har grundskoleuddannelser, 
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end der er arbejdsløse personer med videregående uddannelser. Ydermere gælder det særligt for 

Læsø, at vi, uden opdæmmende indsatser og fokus, er sårbare overfor denne tendens. 

 

”Der er faldende efterspørgsel på uddannet arbejdskraft 

 Over de seneste ti år er antallet af beskæftigede med en videregående uddannelse steget med 

6 personer i Læsø Kommune. 

 I samme periode er antallet af ufaglærte beskæftigede faldet med næsten 200 personer. 

 Antallet af beskæftigede med en faglært uddannelse er faldet med 24 personer de seneste ti 

år.” - Danmarks Statistik 

 

Figur 4, Antal beskæftigede, arbejdsløse og folk uden for arbejdsstyrken kategoriseret efter deres højest fuldførte 

uddannelse. 

  

Kilde: Danmarks Statistik. 
Anm: Befolkningens socioøkonomiske status angiver den vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken er opdelt i 

selvstændige, medarbejdende ægtefæller, lønmodtagere og arbejdsløse. Befolkningen uden for arbejdsstyrken er opdelt efter den 

potentielle tilknytning til arbejdsmarkedet. Her består grupperne af personer, der er midlertidigt uden for arbejdsstyrken (aktivering og 

orlov fra ledighed), i tilbagetrækning fra arbejdsstyrken (efterløn og overgangsydelse), pensionister (modtagere af 

tjenestemandspension, alders- og førtidspensionister) og andre udenfor arbejdsstyrken (kontanthjælpsmodtagere, uddannelsessøgende, 

børn og øvrige uden for arbejdsstyrken). 

For indkomststatistikken gælder det, at inddeling i socioøkonomiske grupper er foretaget på baggrund af den primære indkomstkilde, i 

modsætning til arbejdsmarkedsstatistikken, der i højere grad ser på tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er den socioøkonomiske 

inddeling ikke ens på tværs af statistikområderne. 
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Ifølge Beskæftigelsesregion Nordjyllands opgørelse over efterspørgslen på arbejdskraft på Læsø i 

årene 2001-2011, så har udviklingen over tid ændret sig i retning af, en øget efterspørgsel på en 

arbejdsstyrke der er faglært, såvel som længerevarende uddannet, frem for en ufaglært arbejdsstyrke. 

 

 

 

 

2. Udviklingen i bruttoledigheden på Læsø 1. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014  

Figur 5. Udvikling i fuldtidsledige efter alder og kvartal. 

 

Bruttoledigheden er et udtryk for alle fuldtidsledige, inkl. aktiveringsindsatser. Læsø har størst 

ledighed for gruppen af 45-49 årige. Det bemærkelsesværdige er derimod den lave ledighed for 

aldersgrupperne 16-29 år. 

 

Figur 6. Netto tilflytning til Læsø Kommune (tilflyttere minus fraflyttere): 

Læsø 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
0-14 år 10 -6 1 -6 -1 -2 -8 -2 

 
15-29 år -34 -10 -18 -14 -13 -24 -10 -27 

 
30-39 år 6 -6 5 0 5 -4 -1 4 

 
40-49 år 3 -2 -4 1 2 -4 -7 3 

 
50-59 år -1 3 7 9 -1 -1 2 4 

 
60-69 år -2 -2 8 1 -1 0 -6 -2 

 
70+ -1 2 1 2 3 2 0 -3 

Kilde: Jobindsats.dk 
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Figur 7. Netto tilflytning til Læsø Kommune Bemærk ændrede værdier! (tilflyttere minus fraflyttere): 

 

Kilde: Jobindsats.dk 

 

Den lave ledighed for aldersgruppen af de 15-29 årige skal ses i lyset af befolkningsudviklingen på 

Læsø. Forklaringen på denne udvikling er en markant større fraflytning end tilflytning fra Læsø, der 

giver en negativ nettotilflytning blandt de unge (der er flere der flytter fra øen end der flytter til øen). 

Hvad angår de 30-59 årige er der en positiv udvikling idet nettotilflytningen for disse borgere er 

stigende, samt at der er en positiv tilflytning blandt disse aldersgrupper.  For alle befolkningsgrupper 

er der, samlet set, en negativ netto tilflytning til Læsø. Denne udvikling giver Læsø store 

beskæftigelsespolitiske udfordringer og udsigt til mangel på kvalificeret arbejdskraft. 
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3. Udviklingen i antallet af langtidsledige på Læsø 

 

 

 

Ovenstående figur viser hvordan antallet af langtidsledige har udviklet sig siden januar 2007.  

 

 
Figur 9 viser, at de langtidslediges andel af de bruttoledige på Læsø i november 2013 lå på 7,1 %. 

Ydermere viser figuren, at langtidsledigheden var faldet med 60 % fra november 2012 til november 

2013. Læsø har dermed den laveste andel langtidsledige ud af de bruttoledige, samt det største fald i 

langtidsledige i regionen. I regionen, og dermed også på Læsø er de langtidslediges andel af 

bruttoledige lavere end landsgennemsnittet, og faldet i antal langtidsledige er også procentvis større i 

regionen end landsgennemsnittet. 
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Figur 8: Udviklingen i antal langtidsledige. Læsø. 
Januar 2007 til november 2013. 
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4. Kompetencer der forlader arbejdsstyrken på Læsø i de kommende år? (Andelen af 

beskæftigede på Læsø, hvor de ansatte er over 55 år fordelt på uddannelse)  

 

Figur 10. De 16-64 årige på Læsø fordelt på uddannelse og socioøkonomisk status 

 

Læsøs indbyggeres højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) 

2013 efter  

  højeste fuldførte uddannelse og socioøkonomisk status 

  

 

Beskæftigede Arbejdsløse 

10 GRUNDSKOLE 198 37 

20 ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER 23 3 

25 ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER 8 0 

35 ERHVERVSUDDANNELSER 307 28 

40 KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 17 3 

50 MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 85 4 

60 BACHELOR 6 0 

65 LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 25 1 

70 FORSKERUDDANNELSER 0 0 

90 UOPLYST 5 3 

 

Kilde: Danmarks Statistik 

Figur 10 viser, at der på Læsø er mange personer med korte erhvervskompetencegivende 

uddannelser, såvel som personer uden uddannelse ud over grundskolen, hvilket bevirker, at der i 

arbejdsstyrken er mangel på de kompetencer, som arbejdsgiverne efterspørger. 

 

 

De ufaglærte/kortuddannede på Læsø har en markant mindre beskæftigelsesgrad (57 %) end de 

faglærte med en kort, mellemlang eller videregående uddannelse (75 %). Desuden er der i denne 

gruppe flest personer, der midlertidig er uden for eller har trukket sig tilbage fra arbejdsstyrken. 

Nordjylland har en lidt større andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse end det 

øvrige land. 

 

Ydermere er mere end 50 % (15 af 29 personer) med en lang videregående uddannelse mellem 50 og 

69 år. For gruppen med en mellemlang videregående uddannelse er 58 ud af 89 personer mellem 50 

og 69 år. Grupperne med korte videregående uddannelser og personer uden uddannelse følger samme 

mønster, særligt interessante er her de specialiserede faglærte, idet 30 % (98 ud af 335) er +55 år. Det 

betyder, at der i de kommende år fortsat vil forsvinde mange personer fra arbejdstyrken med 

specialiserede kompetencer og relevant erhvervserfaring. 
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Læsø Kommune står altså i de kommende år over for store og vigtige beskæftigelsespolitiske 

udfordringer, hvor Læsø inden for en overskuelig fremtid vil opleve mangel på arbejdskraft inden for 

mange fagområder, og der vil være en stor udfordring i fortsat at sikre et tilstrækkeligt stort udbud af 

arbejdskraft. Derfor skal indsatsen for, at det er attraktivt at arbejde og bo på Læsø styrkes, fordi vi 

som øsamfund skal kunne tilbyde forhold både arbejds- og samfundsmæssigt, som man ikke lige 

finder andre steder. Det er fortsat en udfordring, og det vil blive nødvendigt at sætte bredt ind for at 

imødekomme denne udfordring, både ud fra et ”her og nu” perspektiv, og i særdeleshed ud fra et 

langsigtet fremadrettet perspektiv.  

Arbejdsstyrken, der samlet set har et lavt uddannelsesniveau, skal opkvalificeres fagligt, og der skal 

skabes grobund for, at sæsonledigheden kan begrænses. Det er samtidig nødvendigt, at tiltrække ny 

arbejdskraft med både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.  

 

Begge dele kræver, at den innovative erhvervsindsats opprioriteres og styrkes. Der bør gøres en aktiv 

indsats for at tiltrække iværksættere og for at skabe nye arbejdspladser på øen. Desuden bør der 

gennem en aktiv bosætningspolitik skabes betingelser for, at det er attraktivt at bo på Læsø og 

arbejde på fastlandet. Endelig skal erhvervsudviklingen styrkes inden for de traditionelle erhverv 

som turisme, handel, service, fiskeri og landbrug. I et parallelt spor til styrkelse af 

erhvervsudviklingen, skal Læsø Kommune samtidig holde fokus på generel opkvalificering af de 

ledige i de perioder, hvor sæsonudsvingene i beskæftigelsen giver mulighed for dette for at 

imødekomme og undgå yderligere kompetencetab i den eksisterende arbejdsstyrke.  
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Kapitel 3: Læsø Kommunes samlede strategi på beskæftigelsesområdet 

 

Læsø Kommune har i foråret 2012 vedtaget en strategi for Læsø Kommunes kommende indsats på 

beskæftigelsesområdet, baseret på en rapport udarbejdet af en tværfaglig projektgruppe, der bl.a. fik 

til opgave at afdække mulighederne for at reducere udgifterne på social- og beskæftigelsesområdet 

gennem tværfagligt samarbejde. Et udviklingsønske på Læsø, som efterfølgende er blevet styrket 

gennem implementeringen af fleks- og førtidspensionsreformen.  Projektgruppen arbejdede ud fra 

den grundforudsætning, at Læsø kun kan lykkes med de beskæftigelsespolitiske udfordringer ved at 

yde en bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet og til 

forebyggelse og bekæmpelse af langtidsledighed inden for alle ydelsesgrupper.  

Indsatsen fokuserer på:  

 

1. at forbedre indsatsen omkring at få ledige i arbejde. Det vil sige udvikling af bedre 

arbejdsprocedurer og samarbejde mellem aktørerne 

2. bedre brug af Læsø-netværket i Frederikshavn til sparring og uddannelse, og herigennem at 

forebygge langvarig forsørgelse på alle ydelser gennem en opnormering af medarbejdernes 

ressourcer og uddannelse 

3. at undgå lange sygeperioder ved efteruddannelse indenfor myndighedsbeslutninger på 

specielt sygedagpengeområdet og herigennem sikre en afklaring i forhold til langvarigt 

sygefravær indenfor 52 uger 

4. øget brug af tværfaglige kompetencer og viden, samt etablering af procedurer for, hvordan vi 

internt arbejder med udviklingsteam og rehabiliteringsteam, at styrke tværfagligheden, som et 

element, heraf øget brug af det kommunale aktiveringsprojekt ”Springbrættet” 

5. at øge fokus på kontakten til virksomhederne med hensyn til at finde jobmuligheder for 

fleksjob og andre kompenserende tiltag, der sikrer, at folk med mulighed for at bevare 

tilknytningen til arbejdsmarkedet ikke ender på førtidspension 

 

Udover de 5 ovenstående punkter, er der en særlig væsentlig udfordring på Læsø i og med at Læsøs 

ledige ofte har en delvis tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket nedenstående tabel klart viser. 

Det er derfor nødvendigt at have et særligt fokus på dette i 2015 således det kan vurderes hvorledes 

disse mange delvist ledige, hjælpes i fuldtidsjob. Der er særligt nødvendigt med fokus på 

problemstilling i forhold til om den kommende dagpengereform kræver særlige tilretninger eller 

ændringer i vores nuværende tilgang til at hjælpe disse borgere. 
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Figur 11. A-dagpenge, Ledighed og aktivering (bruttoledighed) 

  Antal personer Antal fuldtidspersoner 

Læsø 

apr-12 116 71 

apr-13 105 66 

apr-14 77 45 
Kilde: Jobindsats.dk 

Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste 

periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den 

valgte ydelse inden for den viste periode. Perioder med ferie fra beskæftigelse indgår ikke i målingen. 

 

Figur 12: Tallene fra figur 11, over antal personer– og fuldtidspersoner der modtager A-dagpenge. 

 

Kilde: Jobindsats.dk 

Disse tal viser den unikke situation for Læsø, at mange af Kommunens modtagere af A-dagpenge 

ikke er ansat på fuldtid, men derimod på deltid. 

 

Styrkelse af det tværfaglige samarbejde som overordnet strategi for indsatserne. 

Indsatserne på beskæftigelsesområdet er baseret på et tværfagligt og koordineret samarbejde mellem: 

beskæftigelsesindsatsen, uddannelsesindsatsen, sundhedsindsatsen og den sociale indsats, i 

udviklings- og rehabiliteringsteam. På Læsø bidrager udviklingsteamet til, at samarbejdet er tidligere 

i sagsbehandlingsforløbene. Udviklingsteamet består af repræsentanter for de overordnede 

fagområder og de praktiserende læger. Formålet med den tidlige indsats er, at drage fordel af 

lokalkendskabet. Målet med indsatsen i udviklingsteamet er, at sikre den ”kortest mulige vej til varig 

selvforsørgelse”.  

Det lovpligtige rehabiliteringsteam er kommet godt fra start og det videreudbygges nu således at det 

rummer lovændringerne på sygedagpengeområdet. 
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Læsøs strategiske arbejdsmodel skal reducere ”passiv” sagsbehandlingstid, og sikre tidlig inddragelse af 

borgeren. Samt sende et signal til borgeren om, at aktivitet og ejerskab for egen situation hjælper hurtigt 

tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

Da der nu, senest med beskæftigelsesreformen, er kommet væsentlige lovændringer på samtlige 

beskæftigelsespolitiske områder – og da den i 2012 vedtagne strategi nu har været afprøvet i tilpas lang 

tid til, at der kan evalueres på den – vil det være et omdrejningspunkt i hele 2015, at få tilpasset 

strategien i sammenhæng med de mange vedtagne reformer på området. 

Herunder vil det skulle revurderes, hvorvidt der forsat skal eksistere et udviklingsteam, da reformen af 

sygedagpengeloven taler imod det praktiske i dette. 
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Kapitel 4: Ministermål 1 – Flere unge skal have en uddannelse 

 

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse 

Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og 

dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, 

samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får 

den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses 

i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens 

arbejdsmarked. 

 

Målgruppe for mål 1: 

Unge uden uddannelse omfatter alle dagpengemodtagere og job- og indsatsklare 

uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år. 

 

 

Afdækning og beskrivelse af de konkrete udfordringer, som Læsø står over for 

Som det fremgår af Figur 13, så gælder der for udviklingen i antallet af unge fuldtidspersoner på 

offentlig forsørgelse, at der i alt er blevet 9 færre unge mellem 16 og 29 år på offentlig forsørgelse på 

Læsø i april 2014, end der var i april 2013.  

Figur 13. Antal Unge 16-29 årige på offentlig forsørgelse 

  

apr-13 apr-14 

Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner 

Læsø 

A-dagpenge 5 1 

Særlig uddannelsesydelse 0 0 

Arbejdsmarkedsydelse 0 0 

Kontanthjælp 9 0 

Uddannelseshjælp 0 5 

Revalidering 0 0 

Forrevalidering 0 0 

Sygedagpenge 2 2 

Ledighedsydelse 0 0 

Ressourceforløb 0 0 

Fleksjob 0 0 

Førtidspension 3 2 

I alt på offentlig forsørgelse 19 10 
Kilde: Jobindsats 
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Læsø Kommunes strategier for indsatsen 

Vi valgte at lave et tæt samarbejde med ungeindsatsen i Frederikshavn om vores unge, da 

Frederikshavn har samlet alle deres kompetencer i forhold til unge under et tag og fordi vi vurderede, 

at det ikke var muligt at besidde alle relevante kompetencer i eget regi. Denne samarbejdsform vil 

løbende blive evalueret og det vurderes hvorvidt vi skal øge vores kompetencer på Læsø i forhold til 

netop unge-gruppen, da vi oplever den meget varierende i både indsatsbehov og antal af unge, der 

har brug for hjælp. 

 

Vi kan stadig konstatere, at størsteparten af de unge forlader Læsø for at starte uddannelse på 

fastlandet, og ikke vender tilbage efter endt uddannelse. Derfor antager vi, at de unge ledige uden 

kompetencegivende uddannelse, som er blevet fastboende på Læsø – enten ikke har et ønske om at 

tage en uddannelse, eller umiddelbart ikke magter at tage en uddannelse på ordinære vilkår, dette 

fordrer en mere håndholdt indsats. 

Vi oplever ligeledes en periodevis tilflytning af unge uden tidligere fast tilknytning til Læsø. I disse 

perioder skal vi være i stand til meget hurtigt, at flytte både fokus og medarbejderressourcer til en 

aktiv indsats for disse unge, så Læsø ikke opfattes, som et sted man tager hen for at få ro fra kravene 

i andre jobcentre. 

 

Læsø Kommunes konkrete mål for indsatsen 

 

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse 

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende 

uddannelse. 

 

Da antallet af unge der modtager hjælp er svingende fra 0 – 7 i løbet af få måneder, vil det ikke være 

muligt, at kunne fastsætte et måltal omhandlende antal unge, der skal have en uddannelse. 
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Kapitel 5: Ministermål 2 – Langvarige modtagere af offentlig for-

sørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har 

sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende 

indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en 

tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen 

af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af 

sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende 

indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil 

ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe 

langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-

vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. 

 

Afdækning og beskrivelse af de konkrete udfordringer, som Læsø står over for 

Udviklingen i tilgangen til førtidspension på Læsø fra juni 2013 til juni 2014, viser en forøgelse i 

tilgangen af nye førtidspensioner fra 84 til 88. Dog falder antallet af personer, der har modtaget 

førtidspension i over 3 år. 

  

Figur 14. Førtidspension, Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen 

0-4 

uger 

5-8 

uger 

9-13 

uger 

14-26 

uger 

27-39 

uger 

40-52 

uger 

1-2 

år 

2-3 

år 

Over 3 

år 

Læsø jun-

14 . . . . . . 5 7 72 

jun-

13 . . . . 5 . 8 8 67 
Kilde: Jobindsats; KMD's register for sociale pensioner , Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM) 

Anm.: Varighed på ydelsen: Antal forløb på den ydelsen er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varigheden af perioden på 

ydelsen er opgjort som antallet af uger/år, som personerne ubrudt har været på den pågældende ydelse. "Uoplyst" område dækker 

over Den Sociale Sikringstyrelses udbetalinger af pension til personer bosat i udlandet. Det bemærkes, at invaliditetsydelse ikke er 

medtaget i opgørelsen. 

 

Tværgående indsats overfor ledige med problemer udover ledighed 

Nogle af modtagerne af kontanthjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge og a-dagpenge har problemer 

udover ledighed. Disse problemer kan kategoriseres som personlige og sociale problemer, sygdom, 

psykiske lidelser, misbrug og kriminalitet.  

Karakteristisk for disse grupper er lav uddannelse og inaktivitet i forhold til at ændre på egen 

situation. Ifølge Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil 2013 er det grupper med lav 

uddannelse, der i særlig grad er i risikozonen for livsstilssygdomme på grund af usundt kostmønster, 
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rygning og overvægt. Gruppen er ydermere kendetegnet ved at have tilpasset sig et lavt økonomisk 

forsørgelsesniveau. For de unges vedkommende gælder, at de aldrig har haft et ordinært arbejde. 

Konsekvenserne er, at disse grupper risikerer at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet. Især 

gruppen af unge kan være i stor risiko for marginalisering. Der er i mange tilfælde tale om sårbare 

unge med et lavt selvværd, som er fanget i en negativ spiral, og hvor de ofte kæmper med flere 

problemstillinger samtidig. 

Kompleksiteten i problemstillingerne betinger derfor en indsats, der er kendetegnet ved en tværfaglig 

og individuel tilpasset tilgang.  

”Springbrættet” er en vigtig brik til opløsningen af de meget komplekse problemstillinger, hvorfor 

der er flyttet ressourcer fra de øvrige beskæftigelsesindsatser til ”Springbrættet”. ”Springbrættet” er 

altså en væsentlig aktør, når borgere under afklaring, i ressourceforløb og andre længerevarende 

tilbud, skal sikres en individuel håndholdt og ikke mindst intensiv indsats. 

 

Fokus på reduktion i antallet af sygedagpengemodtagere: 

  

Figur 15. apr-13 

Sygedagpengemodtagere på Læsø, antal forløb fordelt på 

varighed på ydelsen og matchgruppe 
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40-52 

uger 
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år 

2-3 

år 

Over 

3 år 

Læsø 

Match 1: Jobklar 12 . . . . . . . . 

Match 2: Indsatsklar . . . 3 . . . . . 

Match 3: 

Midlertidig passiv . . . 4 . . . . . 
Kilde: KMD's sygedagpengeregister, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Arbejdsmarkedsportalen. 

  

Figur 16. apr-14 

Sygedagpengemodtagere på Læsø, antal forløb fordelt på 

 varighed på ydelsen og matchgruppe 
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14-26 

uger 

27-39 

uger 

40-52 

uger 

1-2 

år 

2-3 

år 

Over 

3 år 

Læsø 

Match 1: Jobklar . 4 . . . . . . . 

Match 2: Indsatsklar . . . . 4 . . . . 

Match 3: 

Midlertidig passiv . . . . . . . . . 
Kilde: KMD's sygedagpengeregister, Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Arbejdsmarkedsportalen. 

Anm.: Varighed på ydelsen: Antal forløb på den ydelsen er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varigheden af perioden på 

ydelsen er opgjort som antallet af uger/år, som personerne ubrudt har været på den pågældende ydelse. Varighed på alle ydelser: Når 

man opgør varigheden af forløb på alle ydelser, tæller skift mellem forskellige forsørgelsesydelser ikke som et nyt forløb. Der er stadig 

tale om ubrudt forsørgelse. Match 1: Jobklar svarer til visitationskategori 1 (Umiddelbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet), Match 

2: Indsatsklar svarer til visitationskategori 2 (Risiko for langvarigt sygeforløb) mens Match 3: Midlertidig passiv svarer til 

visitationskategori 3 (Længerevarende sygeforløb). 

 

Figur 15 og 16 viser et fald i det samlede antal sygedagpengemodtagere fra 19 personer til 8 

personer, når man sammenligner april måned 2014 med april måned 2013. ydermere er der i 2014 

ikke længere nogen personer i matchgruppe 3. Til gengæld er den periode, som folk i de enkelte 

matchgrupper modtager sygedagpenge i forlænget. 
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Læsø Kommunes konkrete mål for indsatsen 

 

Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende 

indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Som med de unge, er der så få i målgruppen, at et konkret måltal ikke er aktuelt at arbejde med. 
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Kapitel 6: Ministermål 3 - Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset 

af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at 

sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, 

således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. 

 

Afdækning og beskrivelse af de konkrete udfordringer, som Læsø står over for 

Som det fremgår af nedenstående oversigt fra Jobindsats.dk, så var det samlede antal af 

langtidsledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet på Læsø 6 personer i perioden oktober 2012 til 

oktober 2013.  

Figur 17. Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet fordelt på varighed 

Læsø, 4 kvartal 2012 til og med 3 kvartal 2013 
Antal personer fordelt på varighed i gruppen 

Antal personer med 3 Antal personer med 4 Antal personer med 5 Antal personer med 6 Antal personer på 

år på kanten år på kanten år på kanten År eller mere på kanten kanten i alt 

3 2 0 1 6 

 

Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM) 

Anm.: Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af 
tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge 
samt ledighedsydelse. Varigheden er opgjort som antallet af sammenhængende år, personerne har modtaget 
overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden. 
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Figur 18. 4 kvartal 2012 – 3 kvartal 2013 

Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet fordelt på varighed og alder 

Antal personer 
med 3 

Antal personer 
med 4 

Antal personer 
med 5 

Antal personer med 
6 

Antal personer 
på 

år på kanten år på kanten år på kanten år eller mere på 
kanten 

kanten i alt 

Læsø 

16-19 
år . . . . . 

20-24 
år . . . . . 

25-29 
år . . . . . 

30-34 
år . . . . . 

35-39 
år 1 0 0 0 1 

40-44 
år 1 0 0 0 1 

45-49 
år 1 1 0 1 3 

50-54 
år 0 1 0 0 1 

55-59 
år . . . . . 

60-64 
år . . . . . 

65+ år . . . . . 

Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM) 

Anm.: Aldersgruppen 65+ år dækker over 65-66 årige. Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget 

overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden i minimum 3 på hinanden følgende år. Overførselsindkomster omfatter a-dagpenge, 

kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Varigheden er 

opgjort som antallet af sammenhængende år, personerne har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af tiden. 

 

  

Figur 19. 4 kvartal 2012 - 3 kvartal 2013 

Antal personer på kanten af arbejdsmarkedet fordelt på varighed og status ultimo 
perioden 

Antal personer 
med 3 

Antal personer 
med 4 

Antal personer 
med 5 

Antal personer 
med 6 

Antal 
personer på 

år på kanten år på kanten år på kanten år eller mere på 
kanten 

kanten i alt 

Læsø 

A-dagpenge 
. . . . . 

Kontanthjælp 
2 1 0 0 3 

Revalidering inkl. 
Forrevalidering 0 1 0 1 2 

Sygedagpenge 
. . . . . 

Ledighedsydelse 
1 0 0 0 1 

Kilde: Jobindsats.dk, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM) 

Som det fremgår af Figur 18 og 19, over borgere på kanten af arbejdsmarkedet, så er gruppen både 

meget ens, da de fleste er kontanthjælpsmodtagere, og meget forskellig, da de aldersmæssigt er 

mellem 35 år og 54 år. Indsatsen over for denne målgruppe skal derfor både koncentreres om, at gøre 

målgruppen omstillings- og uddannelsesparate og om at etablere private og offentlige 

virksomhedspraktikker, der har til formål at træne, eller genoptræne den enkeltes personlige 

kompetencer og faglige færdigheder således, at de bliver i stand til at påtage sig et arbejde på 

ordinære vilkår, og hvis dette ikke er muligt i job med løntilskud. Hvis en borger af fysiske,- 
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psykiske- eller sociale årsager ikke umiddelbart er i stand til at gennemføre en sådan træning/ 

genoptræning, skal borgeren have tilbud om et opkvalificerings- og vejledningsforløb, der har som 

mål at afdække og om muligt fjerne de forhindringer, der er for at få skabt, eller genskabt en fast 

tilknytning til arbejdsmarkedet.  

I tillæg hertil er det blevet tydeliggjort for Læsø Kommune, at en del af de forsikrede ledige kun lige 

akkurat formår at optjene ordinære arbejdstimer til at holde sig i dagpengesystemet efter 

dagpengeperioden er blevet afkortet til 2 år. Jobcenter Læsø har arbejdet med akutpakken, og 

suppleret disse redskaber med tilbud om personlig og intensiv jobformidling målrettet den enkeltes 

CV og de lokale jobåbninger, som findes på Læsø. Kommunalbestyrelsen på Læsø har i 2013-2014 

understøttet regeringens initiativer og intentioner ved at iværksætte vikariater målrettet de ledige, 

som var i risiko for at miste retten til dagpenge, med den forudsætning at de samtidig deltog i 

eksempelvis misbrugsbehandling, uddannelse eller opkvalificering.  

Hvorvidt der fast bør budgetlægges et beløb til disse kortvarige ansættelser, kan først vurderes når 

hele 2014 er gennemgået. Såfremt der løbende er nye borgere der blot mangler få timer i at kunne 

bevare dagpengeretten, vil det kunne være aktuelt at en sådan pulje findes, den må dog aldrig blive 

en erstatning for at borgeren selv skaffer sig flest mulige timer. 

 

Læsø Kommunes strategier for indsatsen 

Indsatsen overfor denne målgruppe skal – som det gør sig gældende for ledige på kanten af 

arbejdsmarkedet – ligeledes koncentreres om at gøre målgruppen omstillings- og uddannelsesparate 

og om at etablere private og offentlige virksomhedspraktikker, der har til formål at træne eller 

genoptræne den enkeltes personlige kompetencer og faglige færdigheder, således at de bliver i stand 

til at påtage sig et arbejde på ordinære vilkår, og hvis dette ikke er muligt i jobs med løntilskud.  

 

Læsø Kommunes konkrete mål for indsatsen 

 

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

 

Det er afgørende, at jobcentrene har fokus på bekæmpelsen af langtidsledighed ikke mindst set i lyset 

af den løbende indfasning af en 2-årig dagpengeperiode. Det er vigtigt, at jobcentrene har fokus på at 

sikre en tidlig og forebyggende indsats over for de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige, 

således at flere igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. 

 

Igen er gruppen så lille at konkrete måltal er uanvendelige. 
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Kapitel 7: Ministermål 4 - En tættere kontakt og styrket dialog 

med virksomhederne 

Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 

Der er behov for et øget fokus på virksomhedssamarbejdet. Jobcentrene skal levere en proaktiv og 

systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af 

medarbejdere fx i forbindelse med længerevarende sygemelding. 

 

Afdækning og beskrivelse af de konkrete udfordringer, som Læsø står over for 

Figur 20. Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter område, 

uddannelse og tid 

 
2013 

Læsø 
 

10 GRUNDSKOLE 524 

1001 Ingen uddannelse 0 

20 ALMENGYMNASIAL UDDANNELSER 34 

25 ERHVERVSGYMNASIAL UDDANNELSER 11 

35 ERHVERVSUDDANNELSER 454 

40 KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 28 

50 MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 124 

60 BACHELOR 9 

65 LANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 36 

70 FORSKERUDDANNELSER 0 

90 UOPLYST 20 

Kilde: Jobindsats.dk 

Anm: Befolkningen mellem 15 og 69 år er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Den højst fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. 

oktober året før. For dokumentation af tabellerne se: http://www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller  

 

Arbejdsstyrken på Læsø er kendetegnet ved at op imod halvdelen er ufaglærte. Virksomhederne på 

Læsø kan – bl.a. derfor – have vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft med relevante faglige 

og/ eller personlige kompetencer. Ultimo 2010 inviterede Læsø Kommune og Læsø Jobcenter derfor 

øens private og offentlige virksomheder til et dialogmøde for at orientere om og drøfte 

virksomhedernes muligheder for at være med til at løfte en beskæftigelsespolitisk opgave ved at stille 

virksomhedspraktikpladser, løntilskudsjob og voksenlærlingepladser til rådighed til gavn for både de 

ledige og for virksomhederne. En lang række virksomheder har siden da påtaget sig et medansvar for 

denne opgave.  

 

http://www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller
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      Kilde: Beskæftigelsesregion Nordjylland; Arbejdsmarkedet i Læsø Kommune, feb. 2014. 

Figuren viser samarbejdsgraden mellem virksomhederne i Læsø kommune og jobcentrene. 

Samarbejdsgraden opgøres på baggrund af virksomhedernes brug af de beskæftigelsespolitiske 

ordninger, men medtager ikke virksomheder, som får hjælp til ansættelser i ordinære job.  

Virksomhederne interesserer sig jo ikke for kommunegrænser. Samarbejdsgraden viser derfor 

samarbejdet med både jobcenter Læsø og andre jobcentre. Det fremgår af figuren, at 

samarbejdsgraden med virksomhederne på Læsø er faldet siden 2011.
3
 

Jobcenter Læsø ønsker fortsat vækst i samarbejdet med de lokale virksomheder, og vi ønsker at 

kunne udligne perioderne, hvor virksomhedspraktik og løntilskud benyttes, så det i højere grad 

udspringer af borgerens behov for aktivering, end det billede, som vi ser det i dag, hvor 

efterspørgslen på virksomhedsrettet aktivering efterspørges af virksomhederne hen over foråret, hvor 

service og turismeerhvervene gør sig klar til den kommende sæson. 

 

 

Læsø Kommunes strategier for indsatsen 

Læsø vil følge op på denne indsats og arbejde på at skabe en endnu tættere kontakt til 

virksomhederne gennem henvendelser omkring etablering af virksomhedspraktikker, løntilskudsjob, 

voksenlærlingepladser. Herudover er indgangsvinklen til virksomhederne også at servicere deres 

behov for rekruttering og selektion, samt for viden om interne muligheder for efteruddannelse og 

opkvalificering ved brug af SVU, VEU godtgørelse og jobrotation.  

Samtidig er der et presserende behov for at styrke dialogen om fremtidens behov for arbejdskraft 

indenfor specifikke områder, som f.eks. Læsø Fiskeindustri, Læsø Kommune, men også ved f.eks. 

Læsø Salt samt på minkfarmene.  

                                                 
3
 Kilde: Beskæftigelsesregion Nordjylland; Arbejdsmarkedet i Læsø Kommune, feb. 2014. 
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 Figur 21. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder.  
Læsø. Januar - september 2011, 2012 og 2013 
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Ifølge Beskæftigelsesregion Nordjyllands fakta ark fra 2013, der viser en opgørelse over de 

nordjyske kommuners arbejdsmarkeds rettede indsatser fremgår det, at Læsø i perioden fra december 

2011 til november 2012 havde den laveste procentvise andel af langtidsledige, der var i 

virksomhedsrettede aktivering blandt de nordjyske kommuner.  

Kilde: Beskæftigelsesregion Nordjylland; Falktaark for Læsø Kommune: 2013. 

Det er derfor en vigtig opgave for jobcenter Læsø i 2015 at fortsætte dialogen med virksomhederne, 

og bidrage med viden og ressourcer til at understøtte udviklingen således, at jobcenter Læsø bliver i 

stand til at arbejde med udviklingsplaner for de ledige, der målrettet peger frem mod opkvalificering 

af ledige til at kunne varetage de arbejdsopgaver, som virksomhederne får svært ved at skaffe 

kvalificeret arbejdskraft til.  

 

Læsø Kommunes konkrete mål for indsatsen 

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 at virksomhederne får mere tid til at oplære og afprøve 

virksomhedspraktikanterne 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 få en fast tilknytning 

til arbejdsmarkedet.  

Figur 22: Aktiveringsberørte langtidsledige i Nordjylland 

fra december 2011 til november 2012 

 

 

Halvdelen af de langtidsledige i Nordjylland deltager i 

virksomhedsrettet aktivering 
 

 

 52 pct. af de langtidsledige i Nordjylland deltager i 

virksomhedsrettet aktivering. 

 

 Der er dog stor forskel på andelen af virksomhedsrettet 

aktivering for de langtidsledige i de nordjyske 

kommuner. Læsø og Aalborg har de laveste andele, 

mens Morsø og Rebild har den højeste andel.  

 

 I alt deltager 80 pct. af de langtidsledige i Nordjylland i 

aktivering i løbet af et år. 
 

 

33

59 56 65
42

67 67
55 56 59 59 52

11

18 21
14

38

13 14
26 25 22 24

28

44

77 78 79 80 81 81 81 81 81 83 80

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Læ
sø

M
ar

ia
ge

rf
jo

rd

V
es

th
im

m
e

rl
an

d

B
rø

n
d

er
sl

ev

A
al

b
o

rg

M
o

rs
ø

R
e

b
ild

Fr
ed

er
ik

sh
av

n

H
jø

rr
in

g

Th
is

te
d

Ja
m

m
er

b
u

gt

N
o

rd
jy

lla
n

d

ProcentProcent

Udelukkende berørt af vejledning og opkvalificering

Berørt af virksomhedsrettet aktivering



Bilag: 2.2. Beskæftigelsesplan 2015 fra Læsø Kommune

Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
Mødedato: 20. august 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 145556/14



 
 
 
 
 Læsø Kommune  Social og Kulturudvalget 12. august 2014 

 1 
 
 
 

1. Beskæftigelsesplan 2015 

 Sagsnr.: 825-2014-1560 Doknr.: 825-2014-7155 Åbent 
 
Sagsfremstilling 
Beskæftigelsesplanen er Læsø Kommunes plan for, hvordan kommunen planlægger 
at imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som 
beskæftigelsesministeren har udmeldt for 2015. Det er kommunen selv, der 
tilrettelægger indsatsen i henhold til lovgivningen, beskæftigelsesministerens 
udmeldte mål for indsatsåret samt de budgetmæssige rammer. 
 
Beskæftigelsesministeren har for 2015 udmeldt følgende 

beskæftigelsespolitiske mål: 

 

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse 

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på - og gennemfører 

en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 

Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af 

arbejdsmarkedet  

Jobcentrene skal forebygge, at borgere ender i nogen som helst form for langvarig 

forsørgelse. 

 

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

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

 

Mål 4:   

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om 

beskæftigelsesindsatsen. 

 

Læsø Beskæftigelsesplan 2015 er bygget op omkring de fire indsatsområder, som 

ministeren har udmeldt, og for hvert af disse områder indeholder 

beskæftigelsesplanen 

 en afdækning og beskrivelse af udfordringerne i lokalområdet 

 en beskrivelse af de overordnede linjer i den planlagte indsats  

De fire mål er en videreførelse af målene fra 2014, da de nuværende mål efter 

beskæftigelsesministerens mening sætter fokus på områder, hvor der også i 2015 er 
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et særligt behov for en styrket indsats, ligesom målene understøtter 

implementeringen af de reformer, som regeringen har iværksat og vil iværksætte på 

beskæftigelsesområdet. 

Beskæftigelsesministeren har dog valgt at præcisere sin udmelding af mål 2, således 

at der ikke udelukkende skal være fokus på forebyggelse af førtidspension, men at 

jobcentrene generelt skal styrke indsatsen over for alle langvarige modtagere af 

offentlig forsørgelse, så flere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Beskrivelserne af de overordnede linjer inden for hvert af de 4 ministermål omfatter 

mål og strategier for både den borgerrettede og den virksomhedsrettede indsats. 

Budgettet for de indsatser, der iværksættes for at opnå målene i Beskæftigelsesplan 

2015 indarbejdes i denne, når Læsø Kommunes budget for 2015 er vedtaget. Læsø 

Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 tager udgangspunkt i forholdene på Læsø.  

Samtidig lever den op til Arbejdsmarkedsstyrelsens krav.  

Beskæftigelsesplanen er forsøgt formuleret så præcis, overskuelig og kortfattet som 

muligt.  

 
Tidsplan for behandling og godkendelse af beskæftigelssplanen 2015 for Læsø 
Kommune: 
 
Den 14.7.2014 - Beskæftigelsesplanen er sendt til kommentering i 
Beskæftigelsesregion Nordjylland,  Den 5.8.2014 kommenteringen er modtaget retur 
og vedhæftet som bilag 
Den 11.8.2014 – Beskæftigelsesplanen behandles af Social- og Kulturudvalget, 
Efter mødet fremsendes Beskæftigelsesplanen til Beskæftigelsesrådet i  Nordjylland 
til kommentering   
Den 20.8.2014 – Beskæftigelsesplanen kommenteres af Det lokale 
Beskæftigelsesråd for Frederikshavn og Læsø  
September/oktober 2014 behandles Beskæftigelsesplanen i kommunalbestyrelsen, 
datoen er uvis, da det er relevant at have modtaget, Det Lokale Beskæftigelsesråd 
og Det regionale Beskæftigelsesråd. 
 
 
Bilag 

825-2014-6086 Læsøs Beskæftigelsesplan 2015 
825-2014-7551 Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilbagemelding 
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18. juni 2014 

 

Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) 

og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.  
 
   

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 

 
 

Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Fol-
keparti og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en reform af be-
skæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. 
 
Beskæftigelsesindsatsen skal til enhver tid understøtte, at Danmark har et velfunge-
rende og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel arbejdsløshed og høj beskæf-
tigelse. For både den enkelte og for samfundet er der store omkostninger forbundet 
med arbejdsløshed. Det er derfor centralt, at tiden som ledig ikke bliver langvarig, 
og at den bruges på at ruste den enkelte til varig beskæftigelse.  
 
Aftalepartierne er enige om, at ressourcerne skal bruges på en bedre og mere effek-
tiv måde, så flere ledige kommer hurtigst muligt i varigt job. Samtidig skal refor-
men sikre, at beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for ar-
bejdskraft og reel jobformidling, og at kommunerne og a-kasserne får flere friheds-
grader til at tilrettelægge en individuelt tilpasset indsats for ledige.  
 
Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uæn-
dret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive ind-
sats, og a-kasserne fortsat afholder den indledende CV samtale samt løbende rådig-
hedsvurdering. 
 
Reformen har som mål, at:  
• Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt. 
• Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. 
• Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det. 
• Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes 

efterspørgsel efter arbejdskraft. 
• Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så 

virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for.  
• Regler og bureaukrati fjernes så kommunerne får større handlefrihed, og der 

sættes fokus på resultater i stedet for processer. 
 
En individuel og tidlig indsats  
Aftalepartierne er enige om, at ledige skal have en individuel og meningsfuld ind-
sats med et klart jobsigte, og at indsatsen igangsættes tidligere end i dag – særligt 
med henblik på at forebygge langtidsledighed. Lediges kontakt med beskæftigel-
sessystemet skal samtidig være koordineret og sammenhængende. 
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Et fælles og intensiveret kontaktforløb 
Ledige skal inden for de første to uger til en samtale i a-kassen, hvor deres CV skal 
godkendes. A-kassen introducerer og påbegynder en personlig plan for den ledige 
blandt andet med beskrivelse af den lediges situation, herunder for eksempel ledig-
hedshistorik, alder, tidligere beskæftigelse, uformelle kompetencer mv.  
 
Alle ledige deltager inden tre til seks ugers ledighed i en fælles samtale i jobcen-
tret, hvor a-kassen medvirker. Ved samtalen fastlægges den lediges personlige 
plan, og samtalen bygger videre på CV-samtalen, herunder de indsamlede oplys-
ninger. 
 
Herefter skal alle ledige i de første seks måneder have et intensiveret kontaktforløb 
med månedlige samtaler i jobcentret. A-kassen deltager i en fælles samtale, der af-
holdes i jobcentret i 5. eller 6. ledighedsmåned, og afholder som i dag to rådigheds-
samtaler inden for de første seks måneders ledighed. 
 
Samarbejdet mellem jobcenter og a-kassen omkring det intensiverede kontaktfor-
løb understøttes blandt andet ved, at begge parter medvirker til at udarbejde den le-
diges personlige plan, og ved at der afholdes fælles samtaler. Ligeledes vil joblog-
gen understøtte et tæt samarbejde mellem jobcenter og a-kasse. 
 
Samtalerne i kontaktforløbet skal kunne tilrettelægges fleksibelt, så det er muligt at 
rykke samtalerne frem, hvis det er relevant for den enkelte ledige med mere kon-
takt de første måneder. Samtidig lempes kravene om frister, så samtalerne kan ud-
skydes med op til to uger.  
 
Efter de første seks måneders ledighed er der samtaler i jobcentret ca. hver tredje 
måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov. 
  
Alle ledige får ret og pligt til ét aktivt tilbud.  
Jobcentrene beslutter iværksættelse af aktive tilbud.  
 
For at målrette indsatsen får alle ledige fremover ret og pligt til ét aktivt tilbud. 
Dermed skal ledige ikke længere have gentagen aktivering hver sjette måned.  
 
Ledige på 30-49 år får ret og pligt tilbuddet senest efter seks måneders sammenlagt 
ledighed. For denne aldersgruppe betyder det, at det aktive tilbud fremrykkes, idet 
tilbuddet i dag først gives efter senest ni måneders sammenlagt ledighed. Ledige 
under 30 år skal som i dag have påbegyndt ret og pligt tilbuddet efter tre måneders 
sammenlagt ledighed.  
 
Ledige på 50 år og derover skal senest efter 3 måneders sammenlagt ledighed have 
et aktivt tilbud. For denne gruppe skal jobcentrene ligeledes have skærpet fokus på 
direkte jobformidling og virksomhedskontakt. 
 
Jobcentrene kan fortsat give et ret og pligt tilbud tidligere, hvis de vurderer, at det 
kan være relevant for den ledige.  
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Individuel indsats – fokus på virksomhedsrettede tilbud  
I dialog med den enkelte ledige vurderer jobcentret, hvilket indhold der er relevant 
i forhold til ret og pligt tilbuddet, der som i dag skal have en varighed af minimum 
to uger. 
 
Jobcentret kan frit anvende alle tilbud i den eksisterende redskabsvifte, men skal 
have særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud.  
 
Ledige får mulighed for selv at finde et virksomhedsrettet tilbud og får ret til til-
buddet, hvis det lykkes, og reglerne ellers er overholdt.  
 
Jobcentret og den ledige kan aftale yderligere aktive tilbud samt supplerende job-
søgningsaktiviteter, og derudover kan jobcentret altid igangsætte et ekstra tilbud ef-
ter behov, som den ledige har pligt til at deltage i.     
 
Ingen driftsrefusion for øvrig vejledning og opkvalificering  
Den statslige driftsrefusion på kommunernes udgifter til øvrig vejledning og op-
kvalificering sænkes fra de nuværende 50 til 0 procent for dagpengemodtagere. 
Driftsrefusionen for ordinær uddannelse forbliver op til 50 procent lige som i dag.  
 
En fjernelse af driftsrefusionen for øvrig vejledning og opkvalificering skal med-
virke til, at den enkelte kommune i højere grad anvender ordinær uddannelse eller 
virksomhedsrettede tilbud og kun bruger øvrige vejledning og opkvalificering, hvis 
det vurderes at være særligt egnet til at hjælpe den ledige i job.  
 
I forlængelse af omlægningen af driftsrefusionen afsættes en pulje på 20 mio. kr. 
årligt til at understøtte indsatser for ledige med særlige udfordringer.  
 
Mulighed for et reelt uddannelsesløft 
Aftalepartierne er enige om, at uddannelsesindsatsen målrettes ledige med færrest 
kompetencer. Samtidig skal der være større fokus på reel opkvalificering i indsat-
sen og mere jobrettet uddannelse, så ledige i højere grad besidder de kompetencer, 
som virksomhederne efterspørger. 
 
Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse 
En ny ordning med seks ugers jobrettet uddannelse erstatter den hidtidige ordning 
med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Ordningen målrettes ufaglærte og fag-
lærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en 
erhvervsfaglig uddannelse.  
 
Retten til seks ugers jobrettet uddannelse opnås fra første ledighedsdag, og ledige 
kan kun deltage i ét samlet kursusforløb. 
 
Såfremt den ledige ønsker at benytte retten til jobrettet uddannelse tidligt i ledig-
hedsforløbet, skal den ledige efter sin cv-samtale i a-kassen til en samtale i jobcen-
tret hurtigst muligt og senest en uge efter den ledige anmoder om det. Her kan job-
centret rådgive og vejlede om valg af uddannelse fra positivlisten.  
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For at sikre reelt jobrettede tilbud udarbejdes der en landsdækkende positivliste for 
seks ugers jobrettet uddannelse, der fastsætter, hvilke kurser det er muligt at få i 
ordningen. Positivlisten fastlægges med afsæt i de nuværende AMU-kurser samt 
relevante uddannelsestilbud til KVU’ere i form af udvalgte kurser på akademini-
veau.  
 
Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til kurser på 
positivlisten, der overstiger en varighed på 6 uger.  
 
Regional uddannelsespulje 
Der afsættes en regional uddannelsespulje på samlet 100 mio. kr. årligt, så flere 
dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb – specifikt in-
den for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder.  
 
Kommunerne kan med midler fra uddannelsespuljen få dækket 80 procent af 
driftsudgifterne til køb af erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af en po-
sitivliste.  
 
Der udarbejdes regionale positivlister for puljen blandt andet med udgangspunkt i 
arbejdsmarkedsbalancen og i samarbejde med fx VEU-centrene og andre uddan-
nelsesudbydere, jobcentre, a-kasser og brancheorganisationer. Derudover skal de 
regionale positivlister drøftes og godkendes af de Regionale Arbejdsmarkedsråd.  
 
Der skal være mulighed for, at den regionale positivliste kan omfatte konkrete ud-
dannelser, der er etableret i samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinsti-
tutioner. 
 
Pulje til uddannelsesløft  
Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. årligt, så ledige med størst behov får mulig-
hed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.  
 
Puljen giver mulighed for, at ledige, der er fyldt 30 år og enten er ufaglærte eller 
faglærte med en forældet uddannelse, kan starte på en erhvervsuddannelse allerede 
i starten af ledighedsperioden. 
 
Puljen omfatter ledige, der tilstrækkelig erhvervserfaring til at påbegynde et ud-
dannelsesforløb i spor 1 og spor 2 med skolepraktik på den nye erhvervsuddannelse 
for voksne.  
  
Under hele uddannelsen vil den ledige få højest 80 procent af den maksimale dag-
pengesats med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats, og den ledige 
fritages for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet under uddannelsesforløbet  
 
Det er jobcentret, der i dialog med den ledige beslutter, om uddannelsesløftet skal 
igangsættes, og hvad indholdet skal være. Uddannelsen skal kunne gennemføres 
inden for dagpengeperioden på to år.  
 
Ledige, der deltager i et uddannelsesforløb, skal efter 16 måneders ledighed have 
en samtale i jobcenteret med henblik på at komme i job efter endt uddannelse. 
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Målrettet og styrket voksenlærlingeordning 
Voksenlærlingeordningen styrkes og målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede, 
da de har størst uddannelsesbehov.  
 
Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter 
to måneders ledighed. For ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse 
forudsætter det 12 måneders forudgående ledighed, hvis arbejdspladsen skal have 
tilskuddet.  
 
Tilskuddet til virksomheder, som ansætter en ledig som voksenlærling, forhøjes fra 
30 kr. til 40 kr. i timen. Tilskudsperioden udvides samtidig for de voksenlærlinge, 
der kommer fra ledighed, så virksomhederne kan få tilskud under hele uddannel-
sesforløbet. Samtidig får alle virksomheder – uanset branche – mulighed for at 
modtage tilskud for de voksenlærlinge, der kommer fra ledighed. Det betyder, at 
ordningen for ledige afkobles arbejdsmarkedsbalancen.  
 
Aldersgrænsen for voksenlærlingeordningen fastholdes på 25 år, hvilket er i over-
ensstemmelse med aldersgrænsen for den nye erhvervsuddannelse for voksne. 
 
Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser 
Ledige uden uddannelse tilbydes læse-, skrive og regnekurser af jobcentret, hvis 
den ledige selv efterspørger det, og en læse-, skrive- og regnetest viser behov for 
det. Kurset kan bestå af et undervisningsforløb for ordblinde (OBU) eller et læse-, 
skrive og regnekursus i form af et forberedende voksenundervisningstrin (FVU).  
 
Ledige under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse, testes altid for, 
om de har svært ved at skrive, læse og regne. Hvis testen påpeger problemer, får 
den unge ret og pligt til at deltage i relevant undervisning.  
 
Ret til at få vurderet uformelle kvalifikationer  
Ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering 
med henblik på uddannelse og job, hvor de kan få vurderet og få papir på deres 
uformelle kvalifikationer opnået via erhvervsdeltagelse.  
 
Realkompetencevurderingen finansieres af jobcentret og foretages af en ordinær 
uddannelsesinstitution under enten voksenuddannelses- (VUC), arbejdsmarkedsud-
dannelses- (AMU), erhvervsuddannelses- ( EUD) eller videregående voksenuddan-
nelsesområdet (VVU).   
 
Evaluering af effekten af uddannelsesløftet 
Det er afgørende, at uddannelsesinitiativerne i reformen har den tilsigtede virkning 
og således styrker lediges langsigtede tilknytning til arbejdsmarkedet. Aftaleparti-
erne er derfor enige om, at der skal foretages en omfattende effektevaluering af alle 
uddannelsesinitiativerne, som blandt andet skal belyse beskæftigelses- og løneffek-
ter.  
 
Nogle af initiativerne er længerevarende forløb, og beskæftigelsesvirkningerne vil 
derfor først slå igennem på længere sigt. Fx forventes et uddannelsesløft fra ufag-
lært til faglært at have en varighed på mellem ½ og 1½ år, mens voksenlærlingefor-
løbene forventes at have en varighed på 2 år.  
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Der afsættes 10 mio. kr. i perioden fra 2016-2019 til en effektevaluering af hvert af 
uddannelsesinitiativerne: Seks ugers jobrettet uddannelse, regional uddannelsespul-
je, pulje til uddannelsesløft samt styrkelsen af voksenlærlingeordningen. Der er 
enighed om at drøfte resultaterne af effektevalueringerne samt foretage eventuelle 
ændringer i brugen af uddannelse i den aktive beskæftigelsespolitik.  
 
Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed  
Aftalepartierne er enige om, at ledige skal have større indflydelse på indsatsen for 
at styrke deres muligheder for at komme i arbejde. Der er også enighed om, at med 
større medindflydelse og mere valgfrihed til den enkelte ledige følger et behov for 
styrket opfølgning på rådighed.  
 
Jobsøgningsaktiviteter samles i en joblog  
Ledige skal registrere alle jobsøgningsaktiviteter i en digital joblog, der giver den 
ledige overblik over egen jobsøgning. Jobloggen skal også bruges til at forbedre 
vejledningen til den ledige om jobsøgning, og til at vurdere om jobsøgningen er til-
strækkelig til, at den ledige lever op til rådighedskravet om aktiv jobsøgning.  
 
Ledige har selv ansvaret for at registrere egne jobsøgningsaktiviteter i jobloggen. 
A-kassen og jobcentret får adgang til oplysningerne, så de kan følge med i den le-
diges jobsøgning og bedst muligt kan målrette vejledningen til den enkelte. 
 
A-kassen skal samtidig bruge oplysningerne til at vurdere, om den enkelte ledige 
søger tilstrækkeligt til at leve op til rådighedskravene, og a-kassen skal på den bag-
grund følge målrettet op over for de ledige, som enten ikke bruger jobloggen eller 
søger job, som de skal.  
 
Ledige booker samtalerne 
Ledige får selv ansvaret for at booke samtaler med jobcentret og a-kassen og melde 
sig til relevante jobsøgningsaktiviteter via jobnet.dk.  
 
Jobcentret og a-kassen skal give relevant vejledning til ledige om selvbooking-
systemet, og de kan fratage ledige retten til selv at booke samtaler, hvis det vurde-
res, at den enkelte ikke kan administrere det.  
 
Samtaler, hvor både jobcentret og a-kassen skal deltage, skal indkaldes af jobcen-
tret. 
 
Styrkede muligheder for opfølgning på rådighed   
Med jobloggen og det intensive kontaktforløb bliver der styrkede muligheder for, 
at jobcentre og a-kasser løbende kan følge med i den lediges jobsøgning  
 
Jobcentrene får samtidig mulighed for at give rådighedsafprøvende tilbud, hvis de 
finder, at den ledige ikke medvirker aktivt i indsatsen. De rådighedsafprøvende til-
bud kan gives inden for den nuværende redskabsvifte, der suppleres med tilbud om 
nytteindsats.  
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Ledige, der udebliver en eller flere dage fra tilbud, sanktioneres. Sanktionen inde-
bærer, at der ikke udbetales dagpenge fra den dag, de udebliver, og indtil de igen 
deltager i tilbuddet.  
 
Virksomhedsservice og jobformidling   
Aftalepartierne er enige om, at beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad skal ha-
ve fokus på landets virksomheder. Virksomhedsservice og jobformidling skal være 
en kerneopgave for jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har 
brug for.   
 
Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder 
For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt 
samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor: Rekruttering af ledige, 
uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte 
medarbejdere.  
 
Jobcentrene skal fremadrettet have jobformidling som en del af deres kerneopga-
ver. Det kan dreje sig om hjælp til at rekruttere arbejdskraft, informere og hjælpe 
virksomhederne med at oprette relevante uddannelses- og opkvalificeringsforløb til 
nyansatte medarbejdere herunder opkvalificeringsjob. Derudover skal jobcentrene 
tilbyde virksomhederne hjælp til at fastholde sygemeldte og skadelidte medarbej-
dere.   
 
Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner 
Kommunerne skal fremover samarbejde på tværs af kommunegrænserne om virk-
somhedskontakten, så virksomheder hurtigere kan få bedre hjælp til at rekruttere 
arbejdskraft.  
 
Samarbejdet på tværs af kommunegrænser skal understøtte, at hvert jobcenter hur-
tigt følger op, når en virksomhed henvender sig med et konkret behov for arbejds-
kraft.  
 
Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder 
Store og landsdækkende virksomheder skal kunne henvende sig til et nationalt kon-
taktpunkt, så de har én central indgang til beskæftigelsessystemet.  
 
Det nationale kontaktpunkt skal have dialog med store landsdækkende virksomhe-
der om de overordnede rammer for service og sikre, at virksomhedernes ønsker til 
beskæftigelsessystemet bliver koordineret på tværs af jobcentre.  
 
Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud 
Aftalepartierne er enige om, at de virksomhedsrettede tilbud skal bruges bedre, så 
flere ledige får styrket deres erhvervserfaringer, netværk og relationer på arbejds-
markedet.  
 
Målretning af lønstilskud 
Løntilskudsordningerne forenkles og målrettes, og reglerne for offentligt og privat 
løntilskud skal i højere grad harmoniseres.  
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Det indebærer, at kvote- og sanktionssystemet for offentligt løntilskud afskaffes, 
løntilskudssatsen til det offentlige reduceres fra de nuværende 141,02 kr. pr. time 
til 105,96 kr. pr. time, og at løn- og timetalsberegningen for offentligt løntilskud 
forenkles. Samtidig indføres der en seks måneders karensperiode for offentligt løn-
tilskud, som allerede i dag gælder for private løntilskud.  
 
Derudover ændres varigheden af et privat løntilskud fra de nuværende maksimalt 
12 måneder til maksimalt seks måneder. Herudover ændres varigheden for offent-
lige løntilskud fra de nuværende maksimale seks måneder til fire måneder for dag-
pengemodtagere.   
 
Jobrotation målrettes for at opnå bedre effekter 
De to eksisterende jobrotationsordninger målrettes, så jobrotationsforløb i større 
omfang anvendes til ledige med størst behov.  
 
Varigheden af et jobrotationsvikariat for ledige bliver afkortet fra 12 måneder til 
maksimalt seks måneder, kravet til forudgående ledighed hæves fra tre til seks må-
neder, og statsrefusionen til kommunerne reduceres fra de nuværende 100 procent 
til 60 procent. Samtidig bliver muligheden for at kombinere elev- og lærlingeforløb 
med ansættelse af jobrotationsvikar i jobrotationsforløb afskaffet permane 
nt.  
 
Endelig hæves rammebevillingen på den særlige jobrotationsordning, der er målret-
tet ledige med en videregående uddannelse, med 200 mio. kr. årligt.  
 
Trainee-indsats og virksomhedspraktik i op til otte uger for dimittender    
Ledige dimittender med en videregående uddannelse får mulighed for at komme i 
virksomhedspraktik i op til otte uger i stedet for fire uger, for dermed at få mere er-
hvervserfaring at søge videre på. Samtidig forlænges trainee-indsatsen for nyud-
dannede inden for AC-området og FTF-området i en toårig periode.  
 
En særlig indsats for langtidsledige  
Aftalepartierne er enige om, at der er behov for en effektiv og målrettet indsats for 
ledige sidst i dagpengeperioden.  
 
Styrket indsats sidst i dagpengeperioden 
Jobcentret skal tilbyde ledige en særlig intensiv og individuelt tilrettelagt indsats og 
jobsøgningsstøtte i den sidste del af dagpengeperioden. 
 
Den styrkede indsats sættes i værk efter 16 måneders ledighed, hvor der afholdes 
en supplerende samtale i jobcentret med det formål at revurdere indsatsen til den 
ledige. A-kassen deltager i samtalen.  
 
Indsatsen kan fx være tilbud om en personlig jobformidler samt et kombinations-
forløb med hyppige samtaler og et virksomhedsrettet tilbud, hvor den ledige samti-
dig kan få tilknyttet en jobkontaktperson i virksomheden.  
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Fokus på kvalitet i indsatsen for ledige i risiko for langtidsledighed 
Der gennemføres et udviklingsarbejde i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne 
med fokus på indholdet i den gode og effektfulde indsats for ledige i risiko for 
langtidsledighed.  
 
Gennem erfaringsopsamling kortlægges blandt andet det udbytterige samtaleforløb, 
de gode jobstøtteaktiviteter og håndtering af ledige, der mangler motivation.  
 
Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt til særlige indsatser til ledige over 50 år, 
herunder forsøg med særlig fokus på jobformidling. 
 
Kompetenceudvikling for jobkonsulenter 
Aftalepartierne er enige om, at ledige skal mødes af et professionelt beskæftigel-
sessystem, og at der afsættes betydelige ressourcer til at give jobkonsulenterne me-
re efteruddannelse og kompetenceudvikling, så de kan løfte de nye opgaver, der 
følger med reformen.  
 
Der afsættes i alt 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og 
videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre. 
 
Kommunerne og a-kasser skal delvist medfinansiere kompetenceudviklingen og 
inddrages i kortlægningen af behovet.  
 
Der udvikles samtidig et nyt landsdækkende afklaringsværktøj, der skal understøtte 
og guide tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkre-
te behov. Værktøjet skal understøtte jobkonsulenternes arbejde i både jobcentrene 
og a-kasserne, når de skal vurdere den enkelte lediges muligheder for at komme i 
job og i forhold til at tilrettelægge den konkrete indsats ud fra den enkeltes forud-
sætninger.  
 
Flere frihedsgrader til kommunerne og færre regler 
Aftalepartierne er enige om, kommunerne skal have styrkede incitamenter og større 
frihedsgrader til at tilrettelægge en meningsfuld indsats for den enkelte ledige. 
 
Arbejdsprocesser i kommuner afbureaukratiseres 
Beskæftigelsesindsatsen afbureaukratiseres, så arbejdsprocesser i kommunerne bli-
ver forenklet, og der sikres mere effektive arbejdsgange. Det drejer sig blandt andet 
om, at de centrale love på beskæftigelsesområdet gennemskrives, og at offentligt 
løntilskud afbureaukratiseres.  
 
Enkel og mere effektiv administration via digitalisering 
Bedre brug af digitale værktøjer skal sikre mere enkle arbejdsprocesser i kommu-
nerne og forbedre mulighederne for mere effektiv styring af indsatsen. Administra-
tionen af voksenlærlingeordningen digitaliseres, formkravene i forhold til befor-
dringsgodtgørelsen afskaffes, og ledige skal selv booke deres samtaler digitalt. 
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Bedre organisering og styrket partsinddragelse 
Aftalepartierne er enige om at styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne, 
forenkle partsinddragelsen, og at arbejdsmarkedets parter inddrages i beskæftigel-
sesindsatsen på en bedre måde.  
 
Samtidig er der enighed om, at der er behov for, at staten i højere grad understøtter 
kommunerne med implementering af reformer på beskæftigelsesområdet.  
 
Styrket og forenklet partsinddragelse 
Arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre, at der sker en større tværgående 
koordination og samarbejde på tværs af kommuner og a-kasser med fx VEU-centre 
og de regionale vækstfora.  
 
Der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd, som erstatter de nuværende 94 lo-
kale beskæftigelsesråd og de fire regionale beskæftigelsesråd, og som dækker hvert 
sit arbejdskraftopland. Aftalepartierne er enige om, at antallet af regionale ar-
bejdsmarkedsråd og den præcise geografiske opdeling af de nye råd drøftes med 
arbejdsmarkedets parter og forligskredsen. Kommunerne kan fortsat have lokale 
råd, hvis de ønsker det.  
 
Et stærkere tværkommunalt samarbejde  
Kommunerne forpligtes til at drøfte konkrete samarbejder på beskæftigelsesområ-
det i regi af de nuværende fem Kommunekontaktråd (KKR) for at styrke det tvær-
kommunale samarbejde om beskæftigelsesindsatsen.   
 
En mere entydig og effektiv organisering 
Beskæftigelsesregionerne nedlægges, og den statslige styring af beskæftigelsesind-
satsen samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og tre decentrale ar-
bejdsmarkedskontorer, der placeres i Aalborg, Odense og Roskilde.  
 
De decentrale arbejdsmarkedskontorer skal ligeledes sekretariatsbetjene de nye 
Regionale Arbejdsmarkedsråd. 
 
Afskaffelse af G-dage 
Forligspartierne er enige om gradvist at afskaffe arbejdsgivernes dagpengegodtgø-
relse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (de såkaldte G-dage) for personer med mindre 
end 3 måneders ansættelse. En afskaffelse vil betyde, at der udbetales arbejdsløs-
hedsdagpenge for de dage, hvor der tidligere blev udbetalt G-dage fra en arbejdsgi-
ver. Der er enighed om at afskaffe en G-dag fra 2015 og yderligere en i 2017 og 
den sidste i 2018, således at G-dage for personer med mindre end 3 måneders an-
sættelse er afskaffet fra 2018. Forslaget indebærer fuldt indfaset merudgifter på 60 
mio. kr. årligt.  
 
Reform af refusionssystemet  
Som led i den samlede beskæftigelsesreform gennemføres med virkning fra 2016 
den af regeringen foreslåede refusionsomlægning, som skal understøtte en effektiv 
beskæftigelsesindsats. Provenuet fra effekterne af refusionsomlægningen udgør i 
alt 2,1 mia. kr. i perioden 2018-20, jf. skitse til Vækstpakke 2014. Det vil være op 
til regeringen i næste valgperiode at tage stilling til den konkrete anvendelse. 
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Forligskredsen er enig om, at omlægningen skal gennemføres samtidig med tilpas-
ninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som imødegår de byrdefor-
delingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen, og som tager 
hensyn til kommunernes forskellige befolkningssammensætning. Tilpasningerne 

forudsættes at omfatte tre elementer, således som det er fremlagt. For det første en 
initial tilpasning af udligningssystemet fra 2016, der øger udligningsniveauet, hæ-
ver overudligningsgrænsen og forstærker udligningen for kommuner med højt 
strukturelt underskud indenfor rammerne af refusionsomlægningen på beskæftigel-
sesområdet. For det andet en midlertidig kompensationsordning. Og for det tredje 
en yderligere tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet, som håndterer de lang-
sigtede byrdemæssige ændringer fra 2018. Ændringerne sker på baggrund af et ar-
bejde i Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. 
 
Forligskredsen er enig om at drøfte refusionsomlægning og udligningsændringer i 
august 2014 med henblik på fremsættelse af lovforslag i samlingen 2014-15. 
 
Ikrafttrædelse  
Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen sker i efteråret 2014 med henblik 
på vedtagelse inden 1. januar 2015.  
 
Reformen af beskæftigelsesindsatsen træder i kraft den 1. juli 2015 med følgende 
undtagelser, der træder i kraft den 1. januar 2015: 
• Afskaffelse af gentagen aktivering 
• Omlægning af driftsrefusion 
• Regional pulje 
• Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse 
• Målrettet voksenlærlingeordning 
• Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser 
• Målretning af offentligt og privat løntilskud 
• Jobrotation 
• Virksomhedspraktik og trainee-indsats 
• Styrket indsats sidst i ledighedsperioden 
• Kvalitet i indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed  
• En mere entydig og effektiv organisering 
• Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelser 
 
Den nuværende suspension af strafrefusionen udløber den 29. december 2014, 
hvorfor afskaffelsen heraf skal træde i kraft samme dato. 
 
Desuden er der følgende undtagelser: 
• Joblog – implementeres trinvis med fuld indfasning primo 2016. 
• Selvbooking – træder fuldt i kraft primo 2016. 
• Digitalisering af voksenlærlingeordningen – træder i kraft medio 2016. 
• Afklaringsværktøjet bliver trinvis implementeret, hvor første version vil være 

klar medio 2015, og sidste trin vil være fuldt indfaset 1. januar 2017.  
 
Økonomi 
Aftalen om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en ompriorite-
ring af ressourcerne på beskæftigelsesområdet for at understøtte en mere effektiv 
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indsats for ledige. Samtidig medfører reformen et positivt bidrag til beskæftigelsen, 
der styrker de offentlige finanser. 
 
Gennem afbureaukratisering og effektivisering af beskæftigelsesindsatsen tilveje-
bringes en umiddelbar direkte mindreudgift på ca. 650 mio. kr. fuldt indfaset i 
2020, som omprioriteres til et betydeligt løft i den jobrettede uddannelse, en tidli-
gere og individuel indsats for ledige samt nye tilbud for langtidsledige.   
 
Aftalen løfter isoleret set den strukturelle beskæftigelse med 800 personer og styr-
ker isoleret de offentlige finanser med 80 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1.  
 
Tabel 1. Økonomiske konsekvenser ved Aftale om en b eskæftigelsesreform (fuldt indfaset)  
Mio. kr. 2014-niveau Direkte virkning 2020, 

uændret adfærd 
Samlet strukturel virk-
ning 2020, ændret ad-
færd  

En individuel og tidligere indsats 145 -210 
Afskaffelse af meningsløs aktivering -370 -260 
Løft i den jobrettede uddannelse 500 520 
Styrket indsats for langtidsledige 85 65 
Bedre brug af virksomhedsrettede tilbud -20 -25 
Bedre service til virksomhederne 5 5 
Kompetente medarbejdere i jobcentre og a-
kasser 

25 25 

Afbureaukratisering og regelforenkling -60 -60 
Bedre organisering af beskæftigelsesindsat-
sen 

-95 -95 

Målretning af puljer på beskæftigelsesområ-
det 

-105 -105 

Afskaffelse af G-dage 60 60 
I alt 170 -80 
 
 

På lang sigt styrker aftalen den strukturelle beskæftigelse med 3.000 personer og 
forbedrer BNP med 2,7 mia. kr., jf. tabel 2. 
 
Tabel 2. Beskæftigelses og BNP-virkninger af udspil  til en beskæftigelsesreform  

 2020 Langt sigt 
Strukturel beskæftigelse 800 3.000 
BNP 0,5 mia. kr. 2,7 mia. kr. 
 

Forligspartierne konstaterer, at der i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 
mellem regeringen og KL indgår effektiviseringer for 550 mio. kr. årligt i jobcen-
trene. Hertil kommer et provenu fra effekterne af den aftalte omlægning af refusi-
onssystemet svarende til ca. 0,8 mia. kr. årligt i 2020.  
 

Den samlede strukturelle virkning på 80 mio. kr. i 2020 har partierne forskellige 
ønsker til den konkrete udmøntning af, og det vil derfor være op til regeringen i 
næste valgperiode at tage stilling til den konkrete anvendelse.  
 

Bilagsoversigt  
• Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcentret 
• Tidspunkt for første ret og pligt tilbud 
• Afskaffelse af gentagen aktivering 
• Redskabsviften på aktive tilbud 
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• Driftsrefusion 
• Ny ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse 
• Regional pulje 
• Pulje til uddannelsesløft 
• Målrettet og styrket voksenlærlingeordning 
• Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser 
• Ret til realkompetencevurdering 
• Joblog for ledige 
• Selvbooking 
• Rådighed og sanktioner 
• Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder 
• Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner 
• Nationalt kontaktpunkt for store virksomheder 
• Målretning af offentligt og privat løntilskud 
• Målretning af jobrotationsordningerne 
• Virksomhedspraktik og trainee-indsats 
• Indsats sidst i ledighedsperioden  
• Kvalitet i indsatsen for ledige i særlig risiko for langtidsledighed 
• Kompetenceudvikling for jobkonsulenter 
• Afklaringsværktøj 
• Arbejdsprocesser i kommuner afbureaukratiseres 
• Enkel og mere effektiv administration via digitalisering 
• Bedre organisering og styrket partsinddragelse 
• Afskaffelse af G-dage for kortidsansættelser 
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Introduktion og læsevejledning  

Projektet ”Kvalificering til nye job” er medfinansieret af Den Europæiske Social-
fond og har overordnet til formål at øge arbejdsudbuddet i den nordjyske regions 
vækstområder via strategisk kompetenceudvikling af langtidsledige ufaglærte og 
faglærte med forældede kvalifikationer. Projektet involverer samtlige jobcentre, 
erhvervsskoler, VUC og de to VEU-centre i Nordjylland.  
Virkningsevalueringen af projektet er finansieret af Beskæftigelsesregion Nordjyl-
land og de to VEU-centre i Nordjylland. New Insight har stået for denne. Evalue-
ringen er gennemført i perioden efteråret 2012 til foråret 2014.  

Læsevejledning  
Rapporten starter med et resumé af evalueringens resultater, derefter lanceres an-
befalinger til en succesfuld opkvalificeringsindsats for ufaglærte ledige. Herefter 
følger forslag til, hvordan en regional opkvalificeringsstrategi for ufaglærte ledige 
kan tilrettelægges. Den er udformet som en tjekliste. Disse tre dele kan den travle 
læser nøjes med at læse.  
I kapitel 4 beskrives formål og fokus i evalueringen. Kapitel 5 beskriver målgrup-
pen for projektet, og de overordnede tilgange og metoder projektet læner sig op 
ad. Herefter følger kapitel 6, som kort beskriver det datagrundlag, som evaluerin-
gen bygger på. Kapitel 7 kortlægger de effekter, som projektet har opnået med 
hensyn til udslusningsresultater og deltagerevalueringer. I kapitel 8 præsenteres 
det institutionelle set-up omkring projektet, og de fire grundkomponenter i projek-
tet 1) visitation af deltagere, 2) introduktionsforløb og løbende vejledning, 3) 
praktikophold samt 4) opkvalificering og uddannelse gennemgås. Til hvert af dis-
se afsnit præsenteres de tilhørende virksomme elementer, som er blevet identifice-
ret gennem evalueringen. I det sidste kapitel (kapitel 9) perspektiveres der over de 
tværgående elementer, der fremadrettet bør tildeles en særlig opmærksomhed, 
hvis projektet skal forankres ud over projektperioden. Kapitel 4 til 9 er derfor sær-
ligt rettet til læsere, der gerne vil dykke mere ned i evalueringens delresultater og 
projektet forskellige elementer.  
Du kan downloade publikationen på www.kompetencenord.dk eller på 
www.newinsight.dk  
Kontakt chefanalytiker Charlotte Hansen fra New Insight, e-mail: 
ch@newinsight.dk eller tlf. 33 69 13 08, hvis du ønsker mere viden om evaluerin-
gen. 

Kontakt projektleder Dorte Kronborg fra VEU-center Aalborg / Himmerland, e-
mail: dbk@amunordjylland.dk eller tlf. 96 33 22 11, hvis du ønsker mere viden 
om projektet. 
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Karakteristik af projektets målgruppe 
 52 pct. af deltagerne er mænd, 48 pct. er 

kvinder 
 Deltagerne er i gennemsnit 45 år 
 61 pct. har folkeskolen som højeste fuld-

førte uddannelse. 5 pct. har 8. klasse, 19 
pct. har 9. klasse, og 38 pct. har 10. klasse 
som det højst fuldførte uddannelsesniveau 

 9 pct. har gymnasial uddannelse 
 20 pct. har erhvervsuddannelse 
 89 pct. var dagpengemodtagere, da de 

startede i projektet 
 11 pct. havde kontanthjælp som forsørgel-

sesgrundlag 
Baseret på tal fra projektdatabasen 

1. Resumé 

Projektet ”Kvalificering til nye job” har overordnet til formål at øge arbejdsud-
buddet i den nordjyske regions vækst-
områder via strategisk kompetence-
udvikling af langtidsledige ufaglærte 
og faglærte med forældede kvalifi-
kationer.  
Målgruppen for projektet er for-
sikrede langtidsledige samt arbejds-
markedsparate kontanthjælpsmodtag-
ere i alderen 30-59 år, som er ufag-
lærte eller faglærte med forældede 
kvalifikationer. 
Projektets begrundelse for at fokusere 
på langtidsledige er, at andelen af 
langtidsledige udgjorde mere end en 
fjerdedel af regionens bruttoledige på 
20.863 personer på projektansøgningstidspunktet. Ideen med projektet er derfor, 
at langtidsledige via kompetenceudvikling vil få forøget sandsynligheden for be-
skæftigelse – særligt hvis kompetenceudviklingen rettes mod regionens vækst-
erhverv og styrkepositioner. Derudover vil en sådan indsats potentielt kunne udvi-
de udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Samtidig med at regionen havde en stor 
andel langtidsledige, pegede analyser på, at regionen fremadrettet ville komme til 
at mangle faglært arbejdskraft. Projektet forsøger på den måde at få beskæftigel-
ses-, uddannelses- og erhvervsindsatser til at spille sammen for at styrke regionens 
position.  

Projektet involverer samtlige jobcentre, erhvervsskoler, VUC og de to VEU-
centre i Nordjylland.  

Projektet blev igangsat i juni 2012 og skulle have været afsluttet i september 
2013, men er blevet forlænget til sommeren 2014. Evalueringen bygger på de er-
faringer, som har projektet har indhentet i perioden september 2012 til foråret 
2014.  

”Kvalificering til nye job” er bygget op om følgende hovedelementer: 

 Visitation af deltagere til projektet 
 Introduktionsforløb og løbende vejledning 
 Praktikophold 
 Opkvalificering/uddannelse. 
 



 

 5 

Udslusningsresultater  
 51 personer i ordinært job (19 pct.) 
 42 personer i ordinær uddannelse / plan-

lagt uddannelse (16 pct.) 
 32 personer på særlig uddannelsesydelse 

(12 pct.) 
 24 personer har fået GVU-plan (9 pct.) 
 14 personer har påbegyndt EUD som 

voksenlærling (5 pct.) 
 10 personer er vikarer i jobrotationspro-

jekter (4 pct.) 
 2 personer i løntilskud, 2 i skolepraktik og 

4 er blevet faglærte (uden efterfølgende 
job ved projektafslutning) 

 71 personer er fortsat ledige (26 pct.) 
 19 personer er sygemeldte (7 pct.) 
Baseret på tal fra projektdatabasen 

Et vigtigt omdrejningspunkt i projektet har været at afprøve en ny type voksenvej-
ledningsindsats som afsæt for den strategiske kompetenceudvikling af målgrup-
pen. Intentionen med voksenvejledningen er, at den skal bygge på en individuel 
vejledning, der tager afsæt i en anerkendende tilgang og fokus på motivation og 
ansvar for egen udvikling. Deltagernes interesser, ressourcer og kompetencer skal 
kobles med arbejdsmarkedets behov og komme til udtryk i den konkrete kompe-
tenceudvikling.  

Deltagerne har maksimalt kunnet være i projektet i 25 uger. Der blev kalkuleret 
med, at forløbene kunne have forskellig længde alt afhængig af, hvilken profil den 
ledige havde. Gennemsnitslængden på forløbet har været 19,7 uger.  
 

Projektets udslusningseffekter  
Projektet har opnået positiv udslusning for ca. to tredjedele af deltagerne. Men 
positiv udslusning menes, at deltagerne har opnået ordinært job, ordinær uddan-
nelse, planlagt uddannelse (venter på opstart), er i gang med opkvalificering/-
uddannelse på uddannelsesydelse, fået en GVU-plan, er påbegyndt EUD som 
voksenlærling, vikarer i jobrotation, løntilskudsjob og skolepraktik.  

Begrundelsen for at kategorisere en 
udslusning på uddannelsesydelse som 
positiv er, at disse personer efter 
projektafslutning arbejder videre med 
den uddannelsesplan, som er 
påbegyndt i forløbet. Det at 
uddannelsesplanen kan videreføres 
efter projektperioden muliggør, at 
deltagerne kan opnå den planlagte 
kompetenceudvikling, som er vurderet 
til at øge deres sandsynlighed for 
mere varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
En tredjedel af deltagerne har i 
forbindelse med afgang fra projektet 
enten været fortsat ledige1 (26 pct.) 
eller sygemeldte (7 pct.).  

                                                
1 Bag dette tal gennem der sig også succeser, da det også dækker over deltagere, der er ophørt i projektet, 
grundet at de max. har kunnet være i projektet i 25 uger, men hvor jobcentret har overtaget den videre plan i 
forhold til et eksisterende uddannelsesforløb, som de gennemfører på dagpenge. Det dækker også over ledige 
på dagpenge, der har fået tilsagn om en skoleperiode, som de afventer opstart på, deltagere kan også være i 
praktik på dagpenge, og endelig dækker det også over deltagere, der er overgået til andre nordjyske opkvalifi-
ceringsforløb i andre projektregi. 
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Generelt har projektet formået at motivere deltagerne til at tage uddan-
nelse/opkvalificere sig. 87 pct. af deltagerne har været på AMU-kursus og/eller 
har været i gang med en EUD.  

Det er ud fra databasen ikke muligt at opgøre, hvor mange der har opnået faglært 
niveau. Det har ikke været muligt at sætte mere end ét kryds i udslusningskatego-
rierne, så det betyder, at deltagere, der fx har opnået ordinært job, godt kan have 
fået det på baggrund af et uddannelsesforløb, der har løftet dem til faglært niveau. 

Køn og forsørgelsesgrundlag påvirker ikke deltagers sandsynlighed for at opnå 
positiv udslusning.  

Alder ser ud til at spille ind på den måde, at deltagere i aldersgrupperne 41-45-
årige og 51-55-årige har de bedste udslusningsresultater, men deltagere i alders-
gruppen 29-35-årige følger tæt efter.  
Uddannelsesniveau har betydning for positiv udslusning. Deltagere med erhvervs-
uddannelse har en større andel med positiv udslusning end deltagere med gymna-
sial eller folkeskolen som højeste uddannelse.  

 
Deltagerevaluering ift. vejledning, praktik og uddannelse 
Deltagerevalueringerne i projektet er generelt meget positive og giver understøt-
telse til, at projektet er lykkedes med at yde en individuel vejledning byggende på 
en anerkendende indsats kombineret med, at den har givet deltagerne mere viden 
om gode beskæftigelsesmuligheder og relevante uddannelsesmuligheder. 

Over 90 pct. af de deltagere, der har besvaret spørgeskemaerne, giver udtryk for, 
at de bliver taget alvorligt som person, at der bliver lyttet til deres ønsker og be-
hov, og at der bliver taget højde for deres kompetencer og erhvervserfaring.  
87 pct. af deltagerne mener, at vejledningen har givet relevant information om, 
hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder, og 91 pct. mener, at vejlederne har 
givet et godt overblik over deres uddannelsesmuligheder.  

Over 90 pct. mener, at vejledningsforløbet og uddannelsesforløbet har gjort, at de 
er blevet mere bevidste om deres kompetencer og fået øjnene op for flere mulig-
heder.  
Disse resultater vidner om, at projektet har formået at klæde mange godt på i for-
hold til overblik og viden om beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder, samt at 
det er lykkedes at anvende en anerkendende og inkluderende tilgang.  

 
Afgørende elementer ift. visitation af deltagere 
Evalueringen har fundet fem afgørende elementer i forhold til at sikre en effektiv 
visitation.  
Disse er: 
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 Fælles forståelse og opbakning til at prioritere uddannelses- og opkvalifi-
ceringsløft til målgruppen på politisk og ledelsesniveau 

Erfaringer fra projektet viser, at det er afgørende, at hele den relevante aktørkreds 
som er jobcentre, skoler, a-kasser og de politiske overbygninger i forhold til disse, 
bakker op om og har en fælles forståelse af, at en opkvalificeringsdagsorden er 
relevant. Det er afgørende, at alle aktører tilslutter sig at samarbejde omkring op-
gaven og har en forståelse af hinandens styrkepositioner, ansvarsområder og hvor 
fordelene i samarbejde særligt ligger.  

 Tæt samarbejde mellem jobcentermedarbejdere og vejledere på skolerne 
i den konkrete visitationsproces 

Samarbejdet mellem jobcenter og skole behøver ikke indtage en bestemt form i 
visitationsprocessen. Erfaringen fra projektet er, at flere samarbejdsmodeller kan 
tages i brug. Det afgørende er, at samarbejdet er karakteriseret ved gensidig tillid, 
blik for hinandens særlige kompetencer, evnen til at skabe klare ansvars- og opga-
vefordelinger og respekt for de forskellige rammer og vilkår som henholdsvis sko-
lerne og jobcentret har. Samarbejdet har gode vilkår, når det er understøttet på 
institutionelt niveau med mødefora, hvor forskellige udfordringer kan adresseres, 
men også ved at samarbejdspartnerne kan komme i kontakt med hinanden på ad 
hoc basis efter behov. 

 Målrettet information 
Det er vigtigt, at medarbejdere, der arbejder med visitationen, er godt klædt på 
med hensyn til viden om, hvad projektet går ud på, indholdet, længde, fleksibilitet 
og målgruppen for projektet. I en travl hverdag er det vigtigt hurtigt at kunne sætte 
sig ind i dette, hvorfor målrettet informationsmateriale med de nødvendige oplys-
ninger bør være let tilgængeligt. I forhold til de potentielle deltagere er det vigtigt, 
at informationsmaterialet er skrevet i et let tilgængeligt sprog, og en anbefaling fra 
jobcenterside er, at et sådant materiale indeholder eksempler, som deltagerne kan 
blive inspirerede af.  

 Klare kriterier for, hvilke forudsætninger der skal være til stede hos del-
tagerne, for at de kan profitere af forløbet samt screeningsværktøj til at 
udsøge relevante deltagere 

Det er afgørende, at der hersker klarhed over, hvilke kriterier der skal lægges til 
grund for at visitere til projektet. Projektets målgruppe er ufaglærte eller faglærte 
med forældede kvalifikationer, men det er vigtigt, at visitationsmedarbejdere ikke 
anlægger det som det eneste kriterium. Et vigtigt kriterium er, at deltagerne har en 
erhvervserfaring, der kan bygges videre på og som potentielt kan meritoverføres, 
som betyder, at de kan opnå en genvej til faglært niveau. Et andet kriterium er, at 
deltagerne kan motiveres til uddannelse og ikke har for store personlige, sociale 
eller praktiske udfordringer. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der blev udviklet 
et screeningsværktøj, der kan udsøge en bruttomålgruppe, som visitationsmedar-
bejdere kan tage afsæt i. Under alle omstændigheder er det dog vigtigt, at visitati-
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onen foregår ved en eller flere afdækkende samtaler, hvor både jobcenter og vej-
leder er inde over. 

 At visitationsmedarbejdere har de rette kompetencer og den rette viden 
Det indbefatter et grundlæggende uddannelseskendskab, overblik over lovgivnin-
gen på beskæftigelsesområdet og økonomiske muligheder, evnen til at kunne af-
dække den lediges erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund og motivation, at kun-
ne afklare uddannelsesparathed og et umiddelbart jobmål og endelig at kunne 
identificere eventuelle støtteforanstaltninger, der kan være afgørende for, at delta-
ger kan gennemføre forløbet.  

 
Afgørende elementer i forhold til introduktionsforløb og løbende vej-
ledning 
På introduktionsforløbet får deltagerne en grundig vejledning om uddannelsesmu-
ligheder kombineret med afklaring af fremtidigt jobønske. Gennem hele forløbet 
får deltagerne en fast vejleder, som yder vejledning både i forhold til beskæftigel-
ses- og uddannelsesrettede spørgsmål, men også i forhold til andre udfordringer, 
der ellers vil kunne bremse kompetenceudviklingsforløbet. Det kan fx omhandle 
økonomiske, personlige, sociale og praktiske udfordringer.  
Evalueringen har identificeret seks afgørende elementer for introduktionsforløbet 
og den løbende vejledning.  

 Fleksibelt introduktionsforløb hvor længden afgøres efter deltagers indi-
viduelle behov 

Deltagerne har forskellige forudsætninger, som gør, at det har været forskelligt, 
hvor meget vejledning der har været behov for i forbindelse med at lægge en ud-
dannelsesplan. For at sikre god fremdrift, fastholdelse af deltagermotivation og 
undgå spildtid er det afgørende, at den periode, hvor uddannelsesplanen skal ud-
vikles, afstemmes efter deltagernes behov.  

 Individuel, helhedsorienteret vejledning – den samme vejleder gennem 
hele forløbet 

For at sikre gennemførbare uddannelsesplaner, der tager højde for deltagernes 
forskellige typer af udfordringer, er det afgørende, at der stilles en individuel og 
helhedsorienteret vejledning til rådighed. Projekterfaringerne viser, at selvom del-
tagerne alle er arbejdsmarkedsparate, så har der vist sig en overraskende stor ef-
terspørgsel på vejledning til også mere personlige, sociale og praktiske udfordrin-
ger. Dertil kommer, at målgruppen ofte har familiemæssige forpligtelser mv. der 
gør, at disse forhold skal inddrages i vejledningen for at sikre holdbare planer. Der 
har været gode erfaringer med, at deltagerne har den samme vejleder gennem hele 
forløbet. Det har betydet, at der er opnået en tillidsfuld relation mellem vejleder 
og deltager, som har betydet, at deltagerne har brugt vejlederne til de udfordrin-
ger, de har stødt på undervejs – og på den måde at der sikret en proaktiv indsats, 
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der i flere tilfælde har kunnet forhindre, at deltagerne fx stopper, når der har vist 
sig udfordringer.  

 Anerkendende tilgang, der suppleres med kravsætning, evne at få delta-
ger til at tage ansvar for egen situation 

Et grundelement i projektet er, at deltagerne skal have fastlagt en job- og uddan-
nelsesplan, som afspejler de ønsker, interesser og kompetencer, de har, og som 
samtidig er afstemt efter arbejdsmarkedets behov. Det drejer sig altså om at opstil-
le mål for fremtiden, der skal arbejdes med at indfri. Medinddragelse og medska-
belse er centrale elementer her samtidig med, at den vej, der vælges, også skal 
være både realistisk i forhold til deltagerens ressourcer og kompetencer, men også 
i forhold til arbejdsmarkedets behov.  

 Uafhængig voksenvejledning 
God voksenvejledning i forhold til uddannelse skal tage afsæt i en forventet efter-
spørgsel på arbejdsmarkedet kombineret med det uddannelsesudbud, som er til-
gængeligt, og skal samtidig være realistisk for deltageren ud fra deltagerens res-
sourcer, kompetencer, ønsker og interesser. Den gode voksenvejledning er derfor 
uafhængig af uddannelsesinstitutioners økonomiske interesser. Det er også afgø-
rende, at voksenvejledningen tager hensyn til de krav og rettigheder, beskæftigel-
sessystemet stiller til den enkelte – det er en betingelse for, at der kan arbejdes 
med realistiske og gennemførbare job- og uddannelsesplaner.  

 Vejledning bør målrettes områder med god jobsandsynlighed – alterna-
tivt skal der satses på tilpas brede funktionelle kompetencer, der kan an-
vendes inden for flere brancher og jobområder 

Det er afgørende, at vejledning altid målrettes områder med god jobsandsynlig-
hed. Det kan være en stor udfordring, da der ofte hersker usikkerhed om dette. 
Men hvis opkvalificering skal have politisk opbakning, kræver det en god træfsik-
kerhed i forhold til efterfølgende jobåbninger, da uddannelsesindsatsen er dyrere 
end mange andre redskaber inden for beskæftigelsesområdet.  

 At vejlederne har de rette kompetencer og den rette viden 
Det indbefatter voksenpædagogiske kompetencer, detaljeret viden om uddannel-
sesmuligheder, kendskab til jobåbninger og vækstbrancher, vejlederkompetence, 
viden om beskæftigelseslovgivningen i forhold til rettigheder og pligter, viden om 
overenskomstmæssige forhold, samarbejdsevne og netværkskompetence samt en 
empatisk evne til at sætte sig ind i andre menneskers livssituationer. 
 

Afgørende elementer i forhold til voksenlærlingepraktikpladser 
I forhold til det at få voksenlærlingepraktikpladser i stand har evalueringen identi-
ficeret følgende afgørende elementer. Der skal dog tages det forbehold, at data-
grundlaget er lidt begrænset i forhold til at kunne pege på håndfaste elementer her. 
Men der, hvor det er lykkes at få pladser oprettet, peges der på: 
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 Godt match mellem praktikant og virksomhed 
Der er indikationer på, at det er vigtigt, at deltageren selv er meget opsøgende og 
på forhånd søger viden om virksomheden og overvejer, hvordan vedkommende 
kan bidrage på den pågældende arbejdsplads. Ved samtale med virksomheder er 
det vigtigt, at deltageren er god til at sætte ord på de kompetencer og kvalifikatio-
ner, vedkommende har.  
 

 Hjælp virksomheder med administrativt arbejde forbundet med voksen-
lærlingepraktikpladsen 

Flere virksomheder har peget på, at det har været en stor og afgørende hjælp, at 
skolerne har hjulpet med det papirarbejde, der skal udfærdiges i forbindelse med 
en voksenlærlingepraktikplads. Det er fx hjælp til udarbejdelse af uddannelsespla-
nen og godkendelse af virksomheden i forhold til at have en voksenlærling. 

 Synliggørelse af potentialer ved voksenlærlinge 
Flere virksomheder har peget på, at der kan være store fordele forbundet med at 
have en voksenlærling. De kommer typisk med en del erfaring, hvilket kan være 
til stor fordel for virksomheden. Det vurderes at kunne fremme virksomhedernes 
velvillighed til at tage voksenlærlinge ind, hvis uddannelsesinstitutionerne i for-
bindelse med rekrutteringsarbejdet overfor virksomhederne synliggør, hvilke po-
tentielle fordele voksenlærlinge kan have.  

 Opsøgende arbejde overfor virksomhederne 
Opsøgende arbejde overfor virksomheder i forhold til at skaffe voksenlærlinge-
praktikpladser er helt afgørende. Her bør der særligt fokuseres på virksomheder, 
der har vækstpotentiale. Det har ikke været afprøvet i særligt omfang i projektet, 
men der bør være potentialer i et formaliseret samarbejde mellem jobcenter, a-
kasser og uddannelsesinstitutioner i forhold til voksenlærlingepraktikpladser. Bå-
de jobcentre, a-kasser og uddannelsesinstitutioner har typisk et bredt virksom-
hedssamarbejde, og da voksenlærlingepraktikpladser blandt andet rekrutteres via 
vejledernes netværk, bør det alt andet lige forøge chancen at kunne gøre brug af et 
bredere netværk. Hvis et sådant samarbejde skal fungere i praksis, kræver det en 
tilslutning til og prioritering af samarbejdet på ledelses- og politisk niveau hos de 
involverede parter. 

 Opfølgning i prøveperioden 
Når voksenlærlingepraktikpladsen er kommet i stand, er det vigtigt, at vejleder 
laver opfølgning i de første tre måneder. Det gøres ved, at vejleder holder fælles 
møder med voksenlærling og virksomheden. Det kan være med til at fastholde 
voksenlærlingen i pladsen.  
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Afgørende elementer i forhold til opkvalificering og uddannelse 
Evalueringen har identificeret en række afgørende elementer i forhold til uddan-
nelse og opkvalificering:  

 Samarbejde og koordination mellem VEU-centrene i forhold til udbud af 
kurser er vigtigt for at sikre et bredt og dækkende uddannelsesudbud 

Erfaringen i projektet er, at der har været problemer med at sikre det rette udbud 
på det rigtige tidspunkt, ligesom aflysninger af kurser også har præget dette pro-
jekt. Det har derfor også spillet ind på projektets resultater. Det handler blandt 
andet om, at skolerne er styret af markedsprincipper for drift og indtægter, hvorfor 
bl.a. aflysninger vil forekomme, hvis det ikke er rentabelt at gennemføre kurset. 
Det er således en udfordring, der ikke er blevet løst i dette projekt. Nøglen til at 
sikre et bredt og dækkende udbud er dog samarbejde og koordinering mellem 
VEU-centrene, også på tværs af regioner, hvilket kræver ledelsesopbakning, poli-
tisk velvilje og opprioritering af denne indsats. Samtidig er der dog grænser for, 
hvor langt man kan nå ad den vej, da afholdelse af kurser er afhængig af et vist 
antal deltagertilmeldinger.  

 Netværk mellem koordinator/vejleder og underviserne/ledere på de for-
skellige kurser 

Det har vist sig afgørende, at koordinatorerne har haft et godt netværk til andre 
skoler, som de har aktiveret, når der har været behov for fleksibilitet, fx i forhold 
til at få en ekstra deltager ind på et allerede fyldt hold, eller få en deltager ind på et 
hold, som var startet op. En sådan fleksibilitet er afgørende for at få deltagerforlø-
bet til at fungere. Det hænger sammen med, at det ikke er befordrende for den 
enkelte deltager, hvis der går lang tid mellem, at uddannelsesplanen udformes og 
besluttes, til at den kan eksekveres.  

 Ledelsesopbakning på skolerne til fleksibilitet i forhold til indtag er afgø-
rende for, at netværk mellem koordinatorer og undervisere på de forskel-
lige skoler kan skabe resultater  

En stærk ledelsesopbakning til, at underviserne yder fleksibilitet til ekstra optag 
eller optag på eksisterende hold og tilpasning af undervisningen er afgørende for, 
at de enkelte undervisere siger god for dette. Det skabes særligt via en institutionel 
understøttelse i form af formaliserede og løbende møder på ledelses- og medar-
bejderniveau mellem aktører i projektet. 

 Det er afgørende at tænke et uddannelsesforløb ind i en fleksibel ramme i 
stedet for en fast ramme på et 25-ugers forløb 

Projektet har vist, at når man arbejder med et fast forløb iværksættes alternative 
kurser eller virksomhedspraktikker i forbindelse med ”venteperioder” på opstart, 
da deltagerne skal tilbydes aktiviteter. Et forslag er derfor at anvende en form for 
”klippekortsmodel”, hvor der kun bruges ”uddannelsesklip” i forbindelse med 
decideret uddannelse/kurser. Det er også en måde at reducere prisen på. I forbin-
delse med venteperioder på kurser/uddannelse er det vigtigt, at deltager ikke over-
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lades til sig selv, men har kontakt med voksenvejlederen. Derudover er det vigtigt, 
at deltageren bruger ventetiden på aktiviteter, der kan begrundes i uddannelses- og 
jobplanen, som fx kan være relevant virksomhedspraktik. 

 Økonomisk rentabilitet spiller en afgørende betydning 
Der er ingen tvivl om, at projektmidler har været afgørende for at sikre jobcentre-
nes opbakning til projektet. Projektets forankring i en fremtidig praksis er derfor 
udfordret af, at jobcentrene ikke som udgangspunkt ser det muligt at betale den 
fulde deltagerpris fremadrettet.  

 Der er behov for investeringsstrategi-tænkning fra jobcenter/ kommunal-
bestyrelsesside 

Det er afgørende, at det kan sandsynliggøres, at investeringen i opkvalificering af 
målgruppen kan give afkast på enten kort eller lang sigt. Der er i den forbindelse 
behov for forskellige økonomiske beregninger baseret på jobcenterbudgetter, 
hvilket ikke har ligget i evalueringens opdrag. Men der er også brug for et red-
skab, der kan sikre træfsikkerhed i visitationen, så det sikres, at den målgruppe, 
der gives opkvalificering, dels kan motiveres for at gennemføre uddannel-
se/opkvalificering, dels at det kan sandsynliggøres, at den identificerede målgrup-
pe særligt kan profitere af forløbet. Træfsikkerhed er altså afgørende for, at even-
tuelle økonomiske beregninger også holder.  
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2. Anbefalinger til en succesfuld opkvalifi-
ceringsindsats for ufaglærte ledige 

Evalueringen har også haft til formål at komme med anbefalinger til, hvad der er 
brug for, hvis der fremadrettet skal satses på en opkvalificeringsstrategi for ledige 
ufaglærte eller faglærte med forældede kvalifikationer. 
Flere undersøgelser viser, at Danmark på sigt kommer til at mangle uddannet ar-
bejdskraft. AE-Rådet peger på, at frem mod 2020 forventes der at mangle 140.000 
personer med faglærte og videregående uddannelser (AE-Rådet, Økonomiske 
Tendenser 2013). Dertil kommer, at ufaglærte gennemsnitligt set har færre års 
fuldtidsbeskæftigelse sammenlignet med personer med erhvervskompetencegi-
vende uddannelser. Ufaglærte har i gennemsnit 22,2 års fuldtidsbeskæftigelse 
gennem livet, mens personer med erhvervskompetencegivende uddannelser har 
35-37 års fuldtidsbeskæftigelse.  

At uddannelse gør en forskel både for den enkelte og for samfundsøkonomien 
som sådan, viser følgende figur, som Beskæftigelsesregion Nordjylland har udar-
bejdet i Analyserapport – Nordjylland 2014.  

 
Her fremgår det tydeligt, at beskæftigelsesfrekvensen er markant højere for perso-
ner med erhvervsfaglig uddannelse.  

I Nordjylland er ledigheden størst blandt ufaglærte personer, og gennem de sene-
ste ti år er antallet af ufaglærte beskæftigede faldet med ca. 23.000 personer, mens 
antallet af beskæftigede med videregående uddannelse er steget. Antallet er be-
skæftigede med faglært uddannelse er faldet med ca. 4.000 personer (Beskæftigel-
sesregion Nordjylland: Analyserapport – Nordjylland 2014). Det viser også beho-
vet for træfsikkerhed i forhold til at målrette opkvalificering mod strategiske sats-
ningsområder i regionen. 
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Den generelle tendens på det danske arbejdsmarked er, at færre tager en erhvervs-
uddannelse. Andelen af unge, der tilmelder sig en erhvervsuddannelse, falder år 
for år. En opgørelse fra Dansk Metal viser, at der kun bliver uddannet én faglært 
maskin- og industritekniker, for hver gang tre går på pension eller efterløn (Man-
dag Morgen: Lysten til efteruddannelse farer vild i AMU-junglen, april 2013). Der 
er således god grund til at sætte fokus på en opkvalificeringsstrategi.  
Beskæftigelsesregion Nordjyllands Analyserapport for 2014 viser, at der bliver 
mangel på faglærte fremover. Nordjylland er kendetegnet ved en erhvervsstruktur, 
der beskæftiger relativt flere faglærte end i andre regioner. 44 pct. af de beskæfti-
gede i Nordjylland er faglærte. Derfor kan Nordjylland blive ramt ekstra hårdt af 
tendensen med faldende tilgang af unge på erhvervsuddannelserne. 

Uddannelsesaktivering er ikke særligt udbredt generelt, om end der er forskelle 
jobcentrene imellem. 

 Den første anbefaling er, at der skal satses på et tværinstitutionelt sam-
arbejde på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet  

Et sådant samarbejde bør finde sted på regionalt og lokalt niveau. På regionalt 
niveau handler det om at finde fælles opbakning og handlekraft i forhold til at 
sikre, at økonomisk vækst går hånd i hånd med at sikre en større beskæftigelses-
grad blandt regionens borgere. Det kræver, at de tre politikområder spiller sam-
men og tænkes sammen, når der skal sættes handling bag politiske målsætninger.  
Et tværinstitutionelt samarbejde bør forankres på både politisk, ledelses- og med-
arbejderniveau. På politisk niveau og ledelsesniveau er anbefalingen, at samarbej-
det skal være repræsenteret ved Vækstforum, Regionen, Det regionale Beskæfti-
gelsesråd, De lokale Beskæftigelsesråd, Beskæftigelsesregionen, kommunerne, 
VEU-centre og VEU-centerråd. På medarbejderniveau kan samarbejdet organise-
res på ad hoc basis i forhold til konkrete udfordringer såsom visitation af deltage-
re, samarbejde om job- og uddannelsesplaner mv.  

Det tværinstitutionelle samarbejde bør have en forpligtende karakter. Derfor anbe-
fales det, at der skal udvikles en regional strategi for kompetenceløft af ledige 
ufaglærte og faglærte med forældede kvalifikationer samt at der sættes konkrete 
måltal for strategien, som aktørerne forpligter sig til at opnå.  

 Den anden anbefaling er, at der etableres en decideret voksenvejlednings-
indsats 

Her skal det sikres, at uddannelsesvejledningen for voksne er uafhængig af enkelt-
skolers udbud og økonomi, men i stedet favner hele det regionale og nationale 
udbud.  
Voksenvejledningen bør have ansvar for at udarbejde konkrete og realiserbare 
uddannelses- og jobplaner, hvilket kræver et bredt kendskab til både uddannelses- 
og beskæftigelsesområdet.  
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Voksenvejledningen bør basere sig på en tilgang, hvor der tages afsæt i den enkel-
te persons erhvervserfaring, ønsker og interesser og koble det sammen med det 
regionale og lokale behov for arbejdskraft.  

Voksenvejledningen skal også fokusere på at skabe motivation for uddannelse for 
de personer, hvor en opkvalificering styrker personens tilknytning til arbejdsmar-
kedet. Motivation kan fx skabes ved, at en opkvalificeringsvej gøres helt konkret, 
både i forhold til hvad det kræver af faglige og personlige kompetencer, men også 
de økonomiske rammer og forudsætninger for opkvalificeringen. Det er vigtigt at 
deltagerne får et indblik i, hvordan den helt konkrete undervisning foregår, hvilket 
kan være afgørende for personer med dårlige erfaringer fra tidligere skolegang.  

 Den tredje anbefaling er, at der arbejdes med at udvikle flere redskaber 
til visitations- og vejledningsindsatsen 

Vi anbefaler her, at der udvikles et screeningsværktøj, der kan udsøge en relevant 
bruttogruppe af de ufaglærte ledige / faglærte med forældede kvalifikationer, som 
vurderes at kunne profitere af en opkvalificeringsindsats.  

Derudover kan det være fordelagtigt, at der arbejdes videre med at opdatere og 
videreudvikle på den it-løsning, som er blevet udviklet i Nordjylland til afdækning 
af voksen- og efteruddannelsesmuligheder, og som kobler Arbejdsmarkedsbalan-
cen med det aktuelle udbud af kurser.  

Endelig anbefaler vi, at der arbejdes med at udvikle metoder til at omsætte ten-
densanalyser til handlingsorienteret rådgivning. 

 Den fjerde anbefaling er, at der skal skabes bedre rammer for at sikre 
det rette udbud af kurser på de rette tidspunkter 

Det fordrer ledelsesopbakning, politisk velvilje og opprioritering af denne indsats. 
Hvis intentionen om det tværinstitutionelle samarbejde med forpligtende strategier 
realiseres, så kan det også spille aktivt ind til, hvilke kurser mv. der bør være stor 
opmærksomhed på at sikre et uddannelsesudbud i forhold til.  

 Den femte anbefaling går på at fremme muligheder for flere praktikplad-
ser til voksenlærlinge 

Anbefalingen er at satse endnu mere på det praktikopsøgende arbejde og have en 
særlig indsats overfor virksomheder med vækstpotentiale.  

En mulighed her er at intensivere samarbejdet med jobcentrene og a-kasserne om 
det virksomhedsopsøgende arbejde.  

Der kan med fordel også tænkes i at synliggøre potentialer ved voksenlærlinge – 
flere virksomheder i projektet har netop satset på voksenlærlinge, da voksenlær-
linge har erfaring med i bagagen, som fx gør, at de ved, hvordan man begår sig på 
en arbejdsplads og kan varetage flere opgaver og har en livserfaring, som de også 
kan sætte i spil.  
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 Den sjette anbefaling er, at der bør udarbejdes en analyse af projektets 
effekter i set over en længere periode 

Uddannelseseffekter kommer potentielt først efter en længere periode. Derfor kan 
der med fordel udarbejdes en analyse på baggrund af DREAM-data, hvor delta-
gernes tilknytning til arbejdsmarkedet over en længere periode kan belyses. Det er 
en opgave, som projektet har igangsat. Derudover bør der udarbejdes en økono-
misk analyse af, hvornår en investeringsstrategi kan betale sig. Denne kan med 
fordel både bevæge sig på regionalt og lokalt niveau.  
Anbefalingerne er samlet i tekstboksen nedenfor. 
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Anbefalinger til en succesfuld opkvalifice-
ringsindsats 
1. Tværinstitutionelt samarbejde på tværs af beskæftigelses-, ud-

dannelses- og erhvervsområdet på politisk, ledelses- og medar-
bejderniveau 
På politisk niveau kan det tværinstitutionelle samarbejde med fordel forpligtes til at 
udvikle en regional strategi for kompetenceløft af ufaglærte og faglærte med foræl-
dede kvalifikationer og sætte måltal på denne.  

 
2. Oprette en voksenvejledningsindsats 

Denne skal have ansvar for at give uddannelsesvejledning til målgruppen og udar-
bejde konkrete, realiserbare uddannelses- og jobplaner. Voksenvejledningen bør 
koble individuelle ønsker, interesser og kompetencer med den regionale og lokale 
efterspørgsel efter arbejdskraft.  

 
3. Udvikle redskaber til visitations- og vejledningsindsatsen 

Særligt påkrævet er et screeningsværktøj, der kan udsøge en relevant bruttogruppe 
samt metodeudvikling på, hvordan tendensanalyser kan omsættes til handlingsori-
enteret vejledning. 

 
4. Sikre det rette udbud af kurser 

Det kræver ledelsesopbakning, politisk velvilje og opprioritering af denne indsats. En 
tværinstitutionel regional opkvalificeringsstrategi vil kunne spille aktivt ind til, hvilke 
kurser mv. der bør være særlig stor opmærksomhed på at sikre et koordineret ud-
dannelsesudbud på. 

 
5. Flere praktikpladser til voksenlærlinge  

Mere fokus på det praktikopsøgende arbejde – samarbejdet mellem skoler, jobcent-
re og a-kasser kan med fordel intensiveres. 

 
6. Udarbejdelse af analyse af hvornår en opkvalificeringsstrategi 

kan betale sig 
Den bør se på de mere langsigtede beskæftigelseseffekter for projektets deltagere. 
Analysen bør udarbejdes på både regionalt og lokalt niveau i forhold til investerings-
tankegangen. 

 
New Insight 
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3. Tjekliste til regional opkvalificeringsstra-
tegi for ufaglærte ledige 

Tjekliste til hvordan en regional opkvalifice-
ringsstrategi kan tilrettelægges 
1. Udarbejd drejebog for mødeaktiviteter og høringsprocesser frem 
til udarbejdelse af regional strategi 
 Hvem skal inddrages hvornår og med hvilken hensigt 
 Lokale netværksgrupper kan arbejde med strategiinput 

2. Udarbejd oversigt over hvilket grundlag strategien skal bero på 
 Analyse af nuværende og fremtidige behov på det regionale arbejdsmarked 
 Analyse af profiler på ufaglærte og deres forudsætninger for at indgå i et kompetenceløft – fx 

vurdering af afstand til faglært niveau. Ikke alle kan profitere af kompetenceløft 
 Analyse af investeringsbehov og potentiale 

3. Udvikle model for hvordan arbejdsmarkedets behov nu og frem-
over kan indgå i strategien 
 Inddrag de løbende analyser der udarbejdes på området, fx FremKom analyser 
 Arbejd både i lokale og regionale netværksgrupper om at omsætte analyser 
 Find en model for hvordan arbejdsgivere systematisk kan bidrage med information om ar-

bejdskraftbehov 

4. Afstem køreplan for regional strategi med Vækstforum og RBR 
 Det regionale Beskæftigelsesråds mål for den regionale beskæftigelsesindsats skal føde ind 

til den regionale beskæftigelsesstrategi 
 Den regionale erhvervsudviklingsstrategi skal føde ind til regional opkvalificeringsstrategi 

5. Udarbejd regional opkvalificeringsstrategi 
 Den regionale strategi skal besluttes 
 Træf beslutninger om prioritering af målgrupper 
 Udpeg satsningsområder for jobrotationsprojekter mv. 
 Træf beslutning om hvordan yderområder i regionen, som er præget af lavt uddannelsesni-

veau, kan løftes 
 Træf beslutning om vigtige strategiske satsningsområder for kompetenceudviklingsstrategien 

på kort og langt sigte 

6. Udarbejd måltal for opkvalificeringsstrategien 
 Sæt fx måltal på oprettelse af voksenlærlingepladser, vikarer i jobrotationspladser, IKV/RKV, 

FVU-screeninger mv. 

7. Forpligt hinanden på strategien og måltallene 
 Aftal hvordan opfølgning på strategi og måltal skal foregå 

 
New Insight 
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4. Evalueringsformål 

Projektet ”Kvalificering til nye job” har overordnet til formål at øge arbejdsud-
buddet i den nordjyske regions vækstområder via strategisk kompetenceudvikling 
af langtidsledige ufaglærte og faglærte med forældede kvalifikationer.  

Målgruppen for projektet er forsikrede langtidsledige samt arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-59 år, som er ufaglærte eller faglærte med 
forældede kvalifikationer. 
Projektet involverer samtlige jobcentre, erhvervsskoler, VUC og de to VEU-
centre i Nordjylland.  
Evalueringen bygger på de erfaringer, som har projektet har indhentet i perioden 
september 2012 til foråret 2014.  
”Kvalificering til nye job” er bygget op om følgende hovedelementer: 

 Visitation af deltagere til projektet 
 Introduktionsforløb og løbende vejledning 
 Praktikophold 
 Opkvalificering/uddannelse. 
Den samlede evaluering omfatter en effektevaluering samt en virknings-
evaluering.  
Effektevalueringen belyser projektets evne til at producere resultater – her ses på 
udslusningsresultater for deltagerne og deltagernes vurdering af output fra vejled-
ningsforløbet, praktikophold og opkvalificering/uddannelse.  

Virkningsevalueringen belyser, hvilke forhold der er afgørende, for at projektet 
har kunnet præstere de pågældende resultater. Her er der fokus på tværgående, 
overordnede institutionelle forhold, der påvirker projektets samlede evne til at 
producere resultater. Denne evaluering har været tilrettelagt således, at fase 1 har 
haft til hensigt at afgrænse, hvilke forhold evalueringen skal belyse – forhold der 
af aktørkredsen i projektet blev set som vigtige forudsætninger for, at projektet 
kunne lykkes, og også hvilke udfordringer aktørkredsen så som de mest centrale.  
Resultatet af fase 1 blev, at virkningsevalueringen skulle fokusere på at belyse 
følgende spørgsmål/udfordringer: 

 Hvordan sikres uddannelsesinstitutionernes evne til at skabe individuelle ud-
dannelsesplaner, som også skal kunne gennemføres? 

 Hvordan sikres VEU-centrenes evne til at koordinere udbud og efterspørgsel 
efter AMU-kurser? (Hvis dette ikke sikres, risikerer deltagerne i bedste fald at 
få mange venteperioder og i værste fald at kurser ikke gennemføres.) 

 Hvad befordrer den gode voksenvejledning – og hvilke kompetencer og red-
skaber kræves? 
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 Hvad kræves for at skabe den rette visitation af deltagere? 
 Hvordan kan udfordringer med deltagernes geografiske mobilitet håndteres? 

(Forventningen var, at mange deltagere var begrænset af dårlig infrastruktur i 
offentlig transport i yderområder samt økonomiske udfordringer med trans-
portudgifter). 

 Hvordan sikres praktikpladser? (En udfordring der også ses landspolitisk og 
som kan bremse gennemførelsen af uddannelsesforløbet) 

 Hvad betyder projekttilskuddet på ugeprisen på forløbet? Er projektet gang-
bart, efter tilskuddet ophører? 

Denne rapport præsenterer resultaterne fra virkningsevalueringen, men trækker i 
den forbindelse på resultaterne fra effektevalueringen. 
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5. Målgruppebeskrivelse og projektets til-
gang 

5.1 Projektets målgruppe 

Målgruppen for projektet er forsikrede langtidsledige samt arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-59 år, som er ufaglærte eller faglærte med 
forældede kvalifikationer. 
Ud fra projektdatabasen er deltagerne i projektet karakteriseret ved følgende:  

 
 
 
5.2 Indhold og metoder i projektet 

Formålet med ”Kvalificering til nye job” er at øge arbejdsudbuddet i regionens 
vækstområder via strategisk kompetenceudvikling af langtidsledige ufaglærte og 
faglærte med forældede kvalifikationer. Hensigten er at sikre et kvalificeret match 
mellem langtidsledige og områder med vækst og jobåbninger. Det skal gøres ved 
at tænke en opkvalificeringsstrategi overfor de ledige sammen med erhvervsud-
viklingen. Tanken med projektet er, at en sådan indsats kan styrke regionen gene-
relt, men også yderområder, der har et særligt behov for at øge uddannelsesni-
veauet og sikre erhvervsaktive og bæredygtige samfund.  

Et nyere ord, som er kommet til inden for det seneste årti er ”mobication”, som er 
en sammenskrivning af ”mobility through education”. Denne tænkning er illustre-
ret i nedenstående figur. Det er i høj grad denne tænkning, som projektet læner sig 

Karakteristik af deltagerne i projektet 
 52 pct. af deltagerne er mænd og 48 pct. er kvinder.  
 Deltagerne er i gennemsnit ca. 45 år, hvor den yngste er 29 år og de ældste er 60 år.  
 61 pct. af deltagerne har folkeskolen som deres højest fuldførte uddannelsesniveau. De 

fordeler sig således, at 5 pct. har 8. klasse, 19 pct. har 9. klasse, og 38 pct. har 10. klasse, 
som det højest fuldførte niveau.  

 9 pct. har en gymnasial uddannelse. 
 20 pct. af deltagerne har en erhvervsuddannelsesmæssig baggrund  
 10 pct. af deltagerne har en anden uddannelsesbaggrund, der ikke er nærmere specificeret.  
 89 pct. af deltagerne var dagpengemodtagere, da de startede op i projektet, imens 11 pct. 

havde kontanthjælp som deres forsørgelsesgrundlag.  
 Deltagerne er medlemmer af en bred vifte af forskellige a-kasser, hvoraf de fleste (53 pct.) 

dog har 3F som deres a-kasse. Samtidig er 16 pct. af deltagerne medlem af Krifa, 7 pct. er 
medlem af HK og 5 pct. er medlemmer af Metal. Dertil kommer, at der er mange a-kasser, 
hvor blot 0,5 pct. til 4 pct. af deltagerne er medlemmer. 

 

Baseret på udtræk fra projektdatabasen 
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op ad – at kompetenceudvikling kan anvendes som instrument til at øge arbejds-
kraftens mobilitet på og mellem arbejdsmarkeder, og at uddannelse betragtes som 
en investering i arbejdskraftens tilpasningsevne.  

 

Figur 5.1: Mobility through education 
 

”Mobility” through ”education”
• Arbejdskraftens mobilitet er afgørende 

for dens tilknytning til et stadig mere 
dynamisk arbejdsmarked.

• Kompetenceudvikling anvendes til at 
fremme mobilitet på og mellem 
arbejdsmarkeder.

• Beskæftigelsespolitikken sætter 
uddannelse og kompetenceudvikling i 
centrum og betragter uddannelse som en 
investering i arbejdskraftens 
tilpasningsevne.

Job og 
beskæftigelse

Erhvervs-
politik

Beskæftigelses-
politik

EUD og
VEU-systemet

Mob
ica

tio
n

 
Kilde: New Insight A/S 

 
Projektet arbejder med, at kompetenceudvikling skal tilrettelægges både ud fra 
regionens erhvervsmæssige styrkepositioner og de lediges individuelle ønsker, 
behov og forudsætninger. Kompetenceudvikling kan være mange ting – fx et mål-
rettet AMU-kursus eller et uddannelsesforløb, der fører til et uddannelsesbevis 
som faglært. Det vigtige er, at kompetenceudviklingen kan begrundes i et behov 
på arbejdsmarkedet, og at det er meningsgivende for den ledige og bygger på den-
nes ønsker, forudsætninger og behov.  

Et vigtigt element har derfor også været at sikre, at vejledningen om uddannelse 
bliver så bred og uafhængig som muligt. Med uafhængig menes, at den, der fore-
står uddannelsesvejledningen, ikke er begrænset af muligheder på den uddannel-
sesinstitution, som de er ansat på, men vejleder ud fra uddannelsesudbuddet gene-
relt, som principielt set omfatter udbuddet på landsplan.  
Projektet har arbejdet ud fra en helhedsorienteret tilgang til den enkelte. Det har 
betydet, at vejledningen har taget hånd om personlige og sociale kompetencer 
samtidig med beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige problemstillinger. 
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Dette er valgt for at sikre, at der tages hånd om hele livssituationen for den enkel-
te.  
Der er kalkuleret med, at forløbene kan have forskellig længde alt afhængig af, 
hvilken ledig de står overfor. Der kan således være ledige, der har brug for en 
grundig opstartsfase, hvor der er afsat tid til en grundig afklaring af, hvilket be-
skæftigelsesmål der skal arbejdes med, mens andre ledige mest af alt har haft be-
hov for en individuel kompetenceafklaring eller realkompetencevurdering, som fx 
kan pege på, at hvis den ledige tager et eller flere bestemte moduler, så opnås fag-
lært niveau. Altså en ”smutvej” til faglært niveau. Andre igen har måske behov for 
et mere gennemgribende karriereskifte, da deres erhvervserfaring ligger inden for 
en branche med nedgang og meget begrænsede jobmuligheder. Der blev derfor 
kalkuleret med, at forløbene kunne vare mellem ca. 15-25 uger. Gennemsnits-
længden i projektet har været 19,7 uger. 

Indholdsmæssigt er forløbet for den ledige opbygget af følgende moduler: 

 Visitation af deltagere fra jobcentrene – i samarbejde med skolerne 
 Fælles introduktionsforløb på 2-4 uger med afklaring og motivationsskabelse 

via Individuel KompetenceVurdering (IKV), Realkompetencevurdering 
(RKV), orientering mod regionens vækstområder og tilhørende jobprofiler, 
personprofilanalyser, FVU-screening mv. Her planlægges det individuelle 
kompetenceudviklingsforløb. 

 Kompetenceudviklingsforløb på 15-25 uger bestående af almen, teknisk/fag-
lig og personlig kompetenceudvikling i form af anerkendte og meritgivende 
uddannelser (AMU, EUD-enkeltfag, FVU/AVU mv. i kombination med virk-
somhedspraktik efter behov). 

 Løbende personlig rådgivning og vejledning, jobsøgning, opdatering af CV 
samt planlægning af uddannelsesforløb, der kan gennemføres i tilknytning til 
et job (fx via GVU).  

Det er illustreret i nedenstående figur. 

Figur 5.2: Projektelementer i Kvalificering til nye job 
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6. Dataindsamlingsmetode 

Der har været anvendt forskellige dataindsamlingsmetoder til virkningsevaluerin-
gen. De er som følger: 

 2 fokusgruppeinterviews med projektledelsen og VEU-centre 
 2 fokusgruppeinterviews med jobcentre 
 2 fokusgruppeinterviews med koordinatorer 
 1 fokusgruppeinterview med skolerne (fx EUC, Handelsskoler, erhvervs-

skoler, VUC, SOSU) 
 10 telefoninterviews med virksomheder 
 2 refleksionsseminarer 
 1 midtvejsseminar 
 Data fra projektdatabasen 
 Data fra deltagerevalueringerne 

Fokusgruppeinterviews har været foretaget ud fra semistrukturerede interview-
guides, hvor temaerne har været afstemt efter de forskellige aktører. Varigheden 
på disse interviews har typisk været 2 timer. 
Telefoninterviews med virksomhederne har været foretaget ud fra strukturerede 
interviewguides, da vi har tilstræbt at afholde korte interviews af ca. en halv times 
varighed. Der blev udarbejdet forskellige interviewguides, som var afstemt efter, 
hvilke ordninger deltagerne har været i i forbindelse med ophold på virksomheder. 
Det har spændt over virksomhedspraktikker, vikar i forbindelse med jobrotation 
og voksenlærling. 
Deltagerevalueringerne har været tilrettelagt således, at deltagerne har fået et 
spørgeskema uddelt efter henholdsvis introforløbet samt uddannelsesdelen/prak-
tikophold. 148 deltagere har besvaret spørgeskemaet, der retter sig mod introfor-
løbet, og 121 deltagere har besvaret spørgeskemaet, der retter sig mod uddannel-
ses- og praktikophold. 

I forhold til dataudtræk fra projektets database har vi d. 18. februar 2014 foretaget 
et udtræk. Projektet var ikke afsluttet på dette tidspunkt grundet forlængelse af 
projektet, så derfor foretog vi et udtræk, hvoraf vi udtog den population, som var 
udsluset fra projektet. Populationen var på det tidspunkt 271 deltagere, og det er 
således dette datasæt, der ligger til grund for alle analyser, der beror på databasen. 



 

 25 

7. Hvilke effekter har projektet skabt? 

I forbindelse med en virkningsevaluering er det afgørende at se på, hvilke effekter 
det program, som skal undersøges, har skabt. Dette gøres primært med henblik på 
at vurdere programmets evne til at skabe resultater.  

Vi vil i dette afsnit også belyse resultaterne af deltagerevalueringerne, da de siger 
noget om deltagernes oplevelse af forløbet, og hvad programmet har givet dem af 
viden, indsigter, orienteringer og kompetencer. Den viden, vi kan hente ud af dis-
se resultater, kan anvendes til at nuancere, hvilke effekter der er kommet ud af 
forskellige dele af programmet. Derudover kan disse data sige noget om, hvor 
vellykket programmet har været i forhold til at implementere projektets intentio-
ner om en individuelt tilrettelagt indsats med anvendelse af en anerkendende og 
inkluderende tilgang til deltagerne. Dertil kommer, om deltagerne er blevet infor-
meret om beskæftigelsesmuligheder, overblik over uddannelsesmuligheder mv.  
I det følgende ser vi derfor nærmere på, hvilke udslusningsresultater der er opnået 
samt deltagernes vurdering af forskellige aktiviteters bidrag til mere processuelle 
målsætninger. 

 

7.1 Udslusningsresultater 

Projektet opstillede på forhånd nogle succeskriterier for udslusningsmål. Disse 
var: 

 Ordinær beskæftigelse på vækstområder: 68 personer 
 Vikarer i jobrotationsprojektet: 44 personer 
 Påbegyndt EUD som voksenlærling: 44 personer 
 GVU-planer i tilknytning til job: 36 personer 
 Status som faglært: 22 personer 
Projektet kalkulerede med at opnå positiv udslusning for 89 pct. af deltagerne sva-
rende til 214 deltagere på baggrund af en forventning om, at i alt 240 deltagere 
blev visiteret til projektet. 

Projektdatabasen, som anvendes til at opgøre resultaterne, opererer med flere ty-
per af udslusningsmål. Det skyldes blandt andet, at der undervejs i projektforløbet 
blev indført en særlig uddannelsesydelse2, men også at projektet oplevede, at der 
blev skabt en motivation for nogle af deltagerne i forhold til at påbegynde ordinær 

                                                
2 I forbindelse med Finansloven for 2013 blev der etableret en uddannelsesordning for ledige, som opbrugte 
deres dagpengeret i perioden 30. dec. 2012 til 30. juni 2013 (senere er den forlænget til januar 2014). Ordnin-
gen giver disse personer ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter dag-
pengene er ophørt – dog nu med mulighed for forlængelse. 
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uddannelse på SU. Derfor er den følgende opgørelse på udslusningsresultater op-
gjort på flere parametre end succeskriterierne. Resultaterne ses her: 

 51 personer i ordinært job (19 pct.) 
 42 personer i ordinær uddannelse / planlagt uddannelse (16 pct.) 
 32 personer på særlig uddannelsesydelse (12 pct.)3 
 24 personer har fået GVU-plan (9 pct.) 
 14 personer har påbegyndt EUD som voksenlærling (5 pct.) 
 10 personer er vikarer i jobrotationsprojekter (4 pct.) 
Dertil kommer, at 2 deltagere har opnået løntilskudsjob, 2 er i skolepraktik, og 4 
er blevet faglærte (uden efterfølgende job).  

Det vil sige, at 181 personer svarende til 67 pct. har opnået en positiv udslusning. 
De resterende er fortsat ledige (26 pct.) eller sygemeldte (7 pct.). Bag antallet af 
ledige gemmer der sig også succeser, da det også dækker over deltagere, der er 
ophørt i projektet, grundet at de max. har kunnet være i projektet i 25 uger, hvor-
for jobcentret har overtaget den videre plan i forhold til et eksisterende uddannel-
sesforløb, som de gennemfører på dagpenge. Det dækker også over ledige på dag-
penge, der har fået tilsagn om en skoleperiode, som de afventer opstart på, delta-
gere kan også være i praktik på dagpenge, og endelig dækker det også over delta-
gere, der er overgået til andre nordjyske opkvalificeringsforløb i andre projektregi. 
De opstillede succeskriterier var meget optimistiske – også set i forhold til de ef-
fekter, der normalt ses inden for beskæftigelsesområdet af en given aktivering.4 
Det er værd at fremtrække, at projektet har haft held med at motivere en stor del af 
deltagerne til at tage en ordinær uddannelse – en effekt, som projektet ikke havde 
kalkuleret med, da det ikke blev forventet, at en målgruppe i den aldersgruppe i 
det omfang kunne motiveres til det – bl.a. fordi, at det for mange betyder en øko-
nomisk nedgang i forsørgelsen. 

Set i relation til at målgruppen for projektet er langtidsledige ufaglærte eller fag-
lærte med forældede kvalifikationer, er det værd at bemærke, at projektet generelt 
har formået at skabe en motivation for opkvalificering hos en meget stor andel. 87 
pct. af deltagerne har været på AMU-kursus og/eller har været i gang med en 
EUD.  

                                                
3 Begrundelsen for at kategorisere en udslusning på uddannelsesydelse som positiv er, at disse personer efter 
projektafslutning arbejder videre med den uddannelsesplan, som er påbegyndt i forløbet. Det at uddannelses-
planen kan videreføres efter projektperioden muliggør, at deltagerne kan opnå den planlagte kompetenceudvik-
ling, som er vurderet til at øge deres sandsynlighed for mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
4 Udtræk på jobindsats viser, at andelen af dagpengemodtagere, der er i beskæftigelse 3 måneder efter en 
aktivering på mindst 21 hverdage, i 2011 var på 25,6 pct. Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også 
deltidsbeskæftigelse, SU-godkendte uddannelser og voksenlærlingeforløb. Dette udtræk baserer sig et udtræk, 
der viser andel i beskæftigelse efter endt aktivering. Et andet udtræk, der viser status 1 måned efter afsluttet 
aktiveringsforløb for dagpengemodtagere giver et lidt andet tal. Her er andelen, der er i beskæftigelse 1 måned 
efter, på 46,3 pct. Dette tal dækker også over SU-godkendte uddannelser, VEUF, VUS og SVU. Disse tal kan 
ikke helt sammenlignes med projektets resultater, men giver en indikation på, hvordan de generelle effekter ser 
ud. Set i det lys må projektets resultater vurderes som meget positive med de forbehold, der skal tages.  
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Det er ud fra databasen ikke muligt at opgøre, hvor mange der har opnået faglært 
niveau. Det har ikke været muligt at sætte mere end ét kryds i udslusningskatego-
rierne, så det betyder, at deltagere, der fx har opnået ordinært job godt kan have 
fået det på baggrund af et uddannelsesforløb, der har løftet dem til faglært niveau. 
Ser vi på objektive forholds betydning for henholdsvis positiv og negativ udslus-
ning, så har køn ikke nogen betydning. Forsørgelsesgrundlag har heller ikke den 
store betydning, om end deltagere på kontanthjælp umiddelbart har en lidt bedre 
positiv udslusning end deltagere på dagpenge. Antallet af deltagere på kontant-
hjælp er dog forholdsvis lille (30 personer), så da det betyder øget usikkerhed, må 
vi konkludere, at projektet ikke er mere velegnet til den ene gruppe frem for den 
anden. Alder ser ud til at have en betydning – men ikke på den måde, at positiv 
udslusning stiger proportionelt med stigende eller faldende alder. Men de alders-
grupper, der opnår de største positive udslusningsprocenter er 41-45-årige samt 
51-55-årige. Generelt skiller gruppen i alderen 56-60 år sig ud i forhold til de øv-
rige ved at have en lavere positiv udslusningsprocent (56). Igen skal det pointeres, 
at gruppen er så lille, så der er stor usikkerhed forbundet med det. 
Uddannelsesniveau har en betydning for positiv udslusning. Deltagere med er-
hvervsuddannelse har således en større andel med positiv udslusning end deltage-
re der har gymnasial uddannelse eller folkeskolen som højeste uddannelse. Dog 
har deltagere med 8. klasse som højeste udslusning den største andel med positiv 
udslusning, men her er der igen stor usikkerhed, da der kun er 9 deltagere med 8. 
klasse som højeste uddannelsesniveau. 
 

7.2 Deltagerevaluering 

Deltagerevalueringen kan dels belyse, hvordan deltagerne har oplevet den indsats, 
de har fået gennem forløbet, dels belyse hvorvidt forløbet reelt har formået at ar-
bejde ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang med fokus på individets 
ønsker og forudsætninger samt arbejdet med at udvide deltagernes jobperspektiv i 
forhold til jobområder med jobåbning og vækst. 

Deltagerne har besvaret et spørgeskema to gange i forløbet – efter det introduce-
rende vejledningsforløb og efter virksomhedspraktik og uddannelsesforløbet.  

Vi har i denne gennemgang valgt at gruppere besvarelserne ud fra nogle temaer, 
som er opdelt efter anerkendende/inkluderende tilgang og information/overblik/- 
bevidsthed.  
Tabel 7.1: Anerkendende og inkluderende tilgang. Andel meget enige/enige i pct. 
 Vejledningsforløb Virksomhedspraktik Uddannelsesforløb 
Jeg bliver taget alvorligt som person 99 97 98 
Der bliver lyttet til mine ønsker og behov  98 95 96 
Der tages højde for mine kompetencer og 
erhvervserfaring  

93 - - 

Jeg har fået større tro på mine jobmulighe-
der 

87 - 95 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”Kvalificering til nye job” 
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Det fremgår, at der er stærke indikationer på, at projektet har benyttet sig af en 
anerkendende og inkluderende tilgang til deltagerne. Deltagerne er således gen-
nemgående meget enige eller enige i de udsagn, der retter sig mod, hvorvidt de 
bliver taget alvorligt, lyttet til, og at forløbet tilrettelægges med respekt for egne 
ønsker og erfaringer. Det er værd at bemærke, at tiltroen til egne jobmuligheder er 
højere, når deltagerne er i uddannelsesforløbet end i vejledningsforløbet.  
I spørgeskemaet var der også et par enkelte spørgsmål til deltagerne om, hvor eni-
ge de var i udsagnene om, hvorvidt de bliver taget alvorligt som person i jobcent-
ret, og hvorvidt jobcentret lytter til deres ønsker og interesser. Her viser besvarel-
serne, at deltagerne har en mere positiv bedømmelse af uddannelsesinstitutioner-
nes evne til at udvise en anerkendende og inkluderende tilgang, om end deltagerne 
også er positive over for jobcentrene. Det fremgår af følgende tabel: 
Tabel 7.2: Sammenligning mellem jobcenter og uddannelsesinstitution. Angivet i pct. 
 I jobcentret På det fælles introforløb på skolerne 
 Meget enig Enig Meget enig Enig 
Jeg bliver taget alvorligt 
som person 

24 52 60 39 

Der bliver lyttet til mine 
ønsker og interesser 

23 50 61 37 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”Kvalificering til nye job” 

Således er 76 pct. af deltagerne enige eller meget enige i, at de bliver taget alvor-
ligt i jobcentret mod 99 pct., der mener, at de bliver taget alvorligt i introforløbet 
på skolerne. Samme tendens viser sig på det andet spørgsmål om ønsker og inte-
resser. Bemærkelsesværdigt er også, at andelene, der er meget enige, er markant 
større i introforløbet end på jobcentret.  
Samlet set viser disse resultater, at skolerne ser ud til at være lykkedes med at 
anvende en anerkendende og inkluderende tilgang. 
Ser vi på, hvordan projektet er lykkedes med at give deltagerne information om 
gode beskæftigelsesmuligheder, overblik over uddannelsesmuligheder og en stør-
re bevidsthed om egne kompetencer, så er der her også meget positive meldinger 
fra deltagerne. Interessant er det også, at deltagere, der har gennemgået et virk-
somhedspraktikforløb, vurderer det til at være lærerigt.  
Tabel 7.3: Information/overblik/bevidsthed. Andel meget enige/enige i pct. 
 Vejledningsforløb Virksomhedspraktik Uddannelsesforløb 
Jeg har fået relevant information om, hvor 
der er gode beskæftigelsesmuligheder 

87 - - 

Vejlederne har givet mig et godt overblik 
over mine uddannelsesmuligheder 

91 - - 

Jeg er blevet mere bevidst om mine kompe-
tencer / fået øjnene op for nye muligheder 

91 - 93 

Virksomhedspraktik har været lærerig - 94 - 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”Kvalificering til nye job” 

 
Disse resultater viser, at deltagerne generelt føler sig set og hørt i projektet, lige-
som projektet har formået at klæde mange godt på i forhold til i forhold til over-
blik og viden om beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder.  
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8. Virkningsevaluering af institutionelle for-
holds betydning  

Formålet med virkningsevalueringen af projektet er at identificere, hvilke institu-
tionelle forhold der skal være til stede for at sikre, at projektet er i stand til at øge 
arbejdsudbuddet i den nordjyske region via strategisk kompetenceudvikling af 
langtidsledige ufaglærte og faglærte med forældede kvalifikationer. Virkningseva-
lueringen skal altså kortlægge de faktorer, der er afgørende for at skabe succesful-
de resultater. 
For at sikre at evalueringen koncentrerer sig om elementer, som de involverede 
aktører så som de mest betydningsfulde og udfordrende elementer, blev der ind-
lagt en fase 1, hvor New Insight via aktørinterviews skulle afdække, hvad virk-
ningsevalueringen skulle fokusere på ud fra aktørernes perspektiv.  
Resultatet af fase 1 blev, at følgende temaer blev udvalgt som fokusområder: 

 Hvordan sikres uddannelsesinstitutionernes evne til at skabe individuelle ud-
dannelsesplaner, som også skal kunne gennemføres? 

 Hvordan sikres VEU-centrenes evne til at koordinere udbud og efterspørgsel 
efter AMU-kurser? (Hvis dette ikke sikres, risikerer deltagerne i bedste fald at 
få mange venteperioder og i værste fald, at kurser ikke gennemføres.) 

 Hvad befordrer den gode voksenvejledning – og hvilke kompetencer og red-
skaber kræves? 

 Hvad kræves for at skabe den rette visitation af deltagere? 
 Hvordan kan udfordringer med deltagernes geografiske mobilitet håndteres? 

(Forventningen var, at mange deltagere var begrænset af dårlig infrastruktur i 
offentlig transport i yderområder samt økonomiske udfordringer med trans-
portudgifter). 

 Hvordan sikres praktikpladser? (En udfordring der også ses landspolitisk og 
som kan bremse gennemførelsen af uddannelsesforløbet) 

 Hvad betyder projekttilskuddet på ugeprisen på forløbet? Er projektet gang-
bart, efter tilskuddet ophører? 

Evalueringen vil derfor være fokuseret på at besvare disse spørgsmål, men den 
struktureres ud fra de faser/byggeklodser, som projektet indeholder.  
 

8.1 Det institutionelle set-up om projektet 

Projektet har fra starten vægtet at få opsat et institutionelt set-up, der skal under-
bygge et tværinstitutionelt samarbejde. Det tværinstitutionelle samarbejde blev fra 
projektside set som afgørende for at få projektet til at lykkes.  
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Derfor har projektet nedsat 1 styregruppe, 1 national følgegruppe og 4 lokale pro-
jektgrupper.  
Herunder ses hvilke institutioner, der er repræsenteret i de forskellige fora. 
Tabel 8.1: Sammensætning i de forskellige institutionelle fora 
 Styregruppe National følgegruppe Lokale projektgrupper 
Vækstforum X   
Beskæftigelsesregion X X (repræsenterer 

Beskæftigelsesministe-
riet) 

 

Jobcentre X  X 
Skolerne X  X 
VEU-centre X X X 
Ministeriet for børn og undervis-
ning 

 X  

Centrale interesseorganisationer 
(LO, KL, DI, 3F) 

 X  

Lokale fagforeninger/a-kasser   X 
Erhvervsorganisationer   X 
Kilde: Projektmateriale om de forskellige institutionelle fora 

 

Der har løbende gennem projektperioden været afholdt møder i disse formelle 
fora, som dels har omhandlet etablering af fælles forståelse for projektet, dels har 
informeret deltagerne om projektets fremdrift. Tankegangen bag styregruppe og 
lokale projektgrupper har været, at repræsentanter i disse fora kan viderebringe 
erfaringer fra de organisationer, de repræsenterer og evt. sætte særlige udfordrin-
ger på dagsordenen – men også omvendt at repræsentanterne har skullet formidle 
budskaber fra styregruppe og lokale grupper til de organisationer, de repræsente-
rer. Dette er gjort med henblik på at sikre en god kommunikation mellem involve-
rede aktører og stadig opbakning til projektets intentioner.  
Der har været oprettet en koordinatorfunktion på VEU-centrenes partsinstitutio-
ner. Der har været 6 koordinatorer. Disse koordinatorer er gennemgående ansvar-
lige kontaktpersoner for deltagerne. Koordinatorerne har fundet det meget værdi-
fuldt at kunne sparre med hinanden på tværs af institutionerne. 
I hvert jobcenter har der været en tovholderfunktion, hvor tovholderen har været 
ansvarlig for kommunikationen på medarbejderniveau mellem skolerne/koordi-
natorer/vejledere og jobcenter. Det vil sige, at hvis skolerne har haft behov for 
dialog med jobcentret, så har de haft en bestemt person, de kunne henvende sig til. 
Disse tovholdere har deltaget i de lokale projektgrupper.  

Projektet har derudover nedsat en metodegruppe bestående af projektleder, en 
jobcentermedarbejder, koordinatorer samt det eksterne konsulentfirma Kubix. 
Metodegruppen har haft til opgave at udarbejde et forpligtende metodeoplæg for 
de første 4 hold deltagere, der startede op samtidig i de fire geografiske enheder. 
Metodeoplægget har koncentreret sig om at forene det regionale vækstperspektiv 
med et beskæftigelsesperspektiv kombineret med en anerkendende individoriente-
ret tilgang til vejledning, afklaring, uddannelse og virksomhedspraktik. 
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Koordinatorer samt nøgleundervisere har fået et kompetenceudviklingsforløb i 
form af et 3-dages seminar som startuddannelse med 4 efterfølgende refleksions-
seminarer. Refleksionsseminarerne har haft til formål at sikre en løbende dialog 
og erfaringsopsamling i forhold til metoderne med henblik på eventuel justering.  
 

8.2 Visitation af deltagere 

Jobcentrene besidder en nøglerolle i forhold til at visitere deltagere til projektet. 
Derfor har projektledelsen fra starten taget regionens jobcentre i ed for at sikre, at 
der herskede information om projektet, hvilke økonomiske vilkår der var, og hvil-
ke krav der var ift. deltagerne.  
Der blev udviklet en folder om projektet, som jobcentrene kunne uddele til poten-
tielle deltagere.  
Forskellige visitationsmodeller har været afprøvet, og der har ikke været krav om 
en bestemt metode til dette. Uanset model har det fælles været, at den endelige 
visitation og screening af deltagere er foretaget af skolerne, som har stået for den 
endelige afgørelse. Der er to modeller, der har vist sig virksomme. Denne ene er, 
at jobcentret finder en gruppe af ledige, som de vurderer, vil kunne profitere af 
forløbet. Disse ledige sendes så til visitationssamtale på skolerne, som foretager 
den endelige screening og visitation. I denne model får deltagerne således to visi-
tationssamtaler. Den anden model er, at en jobcentermedarbejder og en repræsen-
tant fra skolerne sammen foretager visitationen på jobcentret. I denne model får 
deltagerne én visitationssamtale.  
Generelt har a-kasserne ikke været involveret i visitationen, men nogle af jobcent-
rene har haft et tæt samarbejde med a-kasserne for at sikre, at begge aktører har 
bakket op om projektet. 

Både jobcentre og skolerne vurderer, at en udfordring har været, at jobcentermed-
arbejdere har haft meget lidt tid til visitationssamtalen. Dertil kommer, at vejle-
derne har en oplevelse af, at jobcentrene ikke i tilstrækkeligt omfang kender til de 
lediges kvalifikationer, og hvilke forhold de skal lægge til grund for at vurdere, at 
en ledig i den pågældende målgruppe vil kunne profitere af et opkvalificeringsfor-
løb. Det er blandt andet begrundet i, at jobcentrene generelt har begrænset kend-
skab til de forskellige kompetenceafklaringsværktøjer såsom IKV, RKV mv. samt 
uddannelsesmuligheder generelt. Jobcentrene peger selv på, at det at vejlede ledi-
ge over i uddannelse ikke er særlig anvendt, da det politiske fokus har været på 
særligt virksomhedsrettet aktivering, men også jobsøgningskurser mv. Derfor har 
jobcentrene ikke har haft et særligt beredskab i forhold til at vejlede ledige i ud-
dannelsesretning.5  

                                                
5 Et udtræk fra jobindsats.dk viser eksempelvis, at ordinær uddannelse er meget lidt anvendt af jobcentrene set i 
relation til øvrig vejledning og opkvalificeringsforløb (dvs. ordinær uddannelse er fratrukket) og virksomhedsret-
tet aktivering. Ser vi på fordelingen i 2013, så ser vi, at ud af det samlede antal afsluttede aktiveringsforløb, 
udgør ordinære uddannelsesforløb 12 pct., mens virksomhedsrettede forløb (løntilskud og virksomhedspraktik) 
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Der er et eksempel på et jobcenter, som ikke har vægtet at finde deltagere til pro-
jektet, da jobcentret var af den overbevisning, at andre indsatser kunne hjælpe 
målgruppen bedre. Her gik beskæftigelsesudvalget ind og påbød jobcentret at visi-
tere deltagere til projektet. Det viser betydningen af, at tilslutning og fælles forstå-
else er til stede på alle niveauer.  

Andre jobcentre har derimod fundet det givtigt at kunne tilbyde de ledige et alter-
nativ til de mere traditionelle kurser og aktiviteter, såsom jobsøgningskurser. 

Et samarbejde mellem jobcentrene og skolerne er vigtigt, da skolerne i visitati-
onsprocessen har kunnet bidrage med at informere potentielle deltagere om ud-
dannelsesmuligheder og redegøre for forskellige kompetenceafklaringsredskaber 
og forløbets indhold. En typisk arbejdsfordeling har været, at jobcentret har taget 
ansvar for at informere den ledige om ret og pligt i forhold til beskæftigel-
ses/aktiveringstilbud og forskellige muligheder, den ledige har – herunder oplyse 
om muligheden for at deltage i ”Kvalificering til nye job”, og hvilke overordnede 
muligheder det kunne åbne. Skolerne har taget sig af den mere konkrete uddannel-
sesvejledning og fortalt om de forskellige veje, projektet giver mulighed for – og 
givet indblik i, hvad der specifikt kræves i projektet. Derudover har skolerne in-
formeret om, hvilke genveje der eksisterer i forhold til at opnå faglært niveau, hvis 
personen har relevant erhvervserfaring i forhold til dette. 

I Nordjylland blev der i efteråret 2013 iværksat et forsøg med åben vejledning til 
både ledige og beskæftigede, som er et samarbejde mellem jobcentrene og VEU-
centrene. Hver torsdag i tidsrummet 15-17 afholdes der åben vejledning, hvor 
studievejledere og konsulenter fra de to VEU-centre kommer ud på jobcentrene og 
stiller sig til rådighed for vejledning af de ledige i forhold job- og uddannelsesøn-
sker samt fortæller om mulighederne i realkompetencevurdering. Jobcentrene 
vurderer, at dette samarbejde har været til gavn for de ledige, men også jobcen-
termedarbejderne, som har kunnet få mere viden om uddannelsesmuligheder for 
de ledige.  
Projektet har fra starten vægtet tæt kommunikation med jobcenter og a-kasser, 
både i forhold til hvad projektet går ud på, og hvilken målgruppe projektet er til-
tænkt. Ud over at jobcentre og a-kasser har været repræsenteret i forskellige fora, 
har der været afholdt møder mellem jobcentre og projektledelsen om rekruttering 
af deltagere, og derudover har der været afholdt metodedage for alle aktører. 

Der har til tider været udfordringer med at finde deltagere til projektet, hvilket er 
forklaret med forskellige forhold. Blandt andet at informationsmaterialet om pro-
jektet ikke har været målrettet målgruppen. Nogle jobcentre peger her på, at spro-
get har været for akademisk, og der mangler eksempler, der kan inspirere og mo-
tivere deltagerne.  

                                                                                                                                 
udgør 35 pct., og vejledning og opkvalificering (minus ordinære uddannelsesforløb) udgør 53 pct. Disse tal 
gælder for dagpengeberettigede ledige. 
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Derudover peger både jobcentre og skolerne på, at kravet om 9 måneders forudgå-
ende ledighed ikke har været oplevet som hensigtsmæssig. Deltagerne har i nogle 
tilfælde været stressede af varighedsbegrænsningen på dagpengeperioden på to år 
og har været nervøse for, at tiden med opkvalificering ville være spildt i stedet for 
at være meget aktivt jobsøgende.  

Kravet om 9 måneders forudgående ledighed opleves af både jobcentre, deltagere 
og skolerne som uhensigtsmæssigt både på grund af dagpengeperiodens varighed, 
men også ud fra, at hvis uddannelsesvejen er den relevante vej at gå for den på-
gældende ledige i forhold til at styrke arbejdsmarkedstilknytningen også på læn-
gere sigt, så giver det ikke mening at vente 9 måneder på dette. 
Derudover vurderer samme aktørkreds, at aldersbegrænsningen på 30 år heller 
ikke er hensigtsmæssig, da yngre ledige også vil kunne have gavn af hele opkvali-
ficeringsdelen og fokus på uddannelse. I øvrigt er det et element, som spiller godt 
sammen med kontanthjælpsreformen for unge under 30 år uden uddannelse, hvor 
denne målgruppe nu skal stå til rådighed for uddannelse og tilskyndes hertil.  

Grundet udfordring med at finde tilstrækkeligt med deltagere, har projektet i peri-
oder taget flere deltagere ind, som ikke opfyldte de nedsatte kriterier om ikke at 
have for store personlige, sociale udfordringer samt mangel på motivation til at 
forandre deres situation. Det har betydet, at nogle af deltagerne har haft misbrugs-
problemer, depressioner, haft en opgivende indstilling til selv at kunne være med 
til at skabe forandring i deres situation, en følelse af fastlåsthed mv. Det er pro-
blemstillinger, som typisk har været for svære for projektet at arbejde med.  
Vejledernes erfaring er, at kriterierne om, at deltageren skal have erhvervserfa-
ring, kunne klare 37 timers fremmøde, have lyst til at indgå i forløbet og have i 
hvert fald en begyndende indstilling om at ville være med til at forandre den situa-
tion, de er i, er afgørende. Det har vist sig svært at arbejde med personer med fx 
misbrugsproblemer og psykosomatiske udfordringer, men det kan omvendt være 
svært at spotte disse i visitationen. Her anbefales, at jobcentret lægger vægt på at 
indhente en forhåndsviden om deltageren, så der er mulighed for at undersøge 
bestemte forhold nærmere i visitationen.  
8.2.1 Afgørende elementer ift. visitation af deltagere 

Evalueringen har identificeret en række afgørende elementer i visitationsproces-
sen. Disse er:  

 Fælles forståelse og opbakning til projektet mellem jobcentre, a-kasser og 
skolerne på ledelsesmæssigt og politisk niveau 

Erfaringerne i projektet har vist, at det er afgørende, at hele aktørkredsen bakker 
op og har en fælles forståelse af, at en opkvalificeringsdagsorden til denne mål-
gruppe er relevant. Hvis den ikke er til stede på alle niveauer, så er der reel risiko 
for, at indsatsen går i stå i visitationen. Det er vigtigt, at opbakningen er til stede 
på både politisk og ledelsesniveau. 
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 Tæt samarbejde mellem jobcenter og skolerne i den konkrete visitation 
Samarbejdet mellem jobcenter og skole behøver ikke indtage en bestemt form i 
visitationsprocessen. Erfaringen fra projektet er, at flere samarbejdsmodeller kan 
tages i brug. Det afgørende er, at samarbejdet er karakteriseret ved gensidig tillid, 
blik for hinandens særlige kompetencer, evnen til at skabe klare ansvars- og opga-
vefordelinger og respekt for de forskellige rammer og vilkår som henholdsvis sko-
lerne og jobcentret har. Samarbejdet har gode vilkår, når det er understøttet på 
institutionelt niveau med mødefora, hvor forskellige udfordringer kan adresseres, 
men også ved at samarbejdspartnerne kan komme i kontakt med hinanden på ad 
hoc basis efter behov. 

 Målrettet information 
Det er vigtigt, at medarbejdere, der arbejder med visitationen, er godt klædt på 
med hensyn til viden om, hvad projektet går ud på, indholdet, længde, fleksibilitet 
og målgruppen for projektet. I en travl hverdag er det vigtigt hurtigt at kunne sætte 
sig ind i dette, hvorfor målrettet informationsmateriale med de nødvendige oplys-
ninger bør være let tilgængeligt. I forhold til de potentielle deltagere er det vigtigt, 
at informationsmaterialet er i et let tilgængeligt sprog, og en anbefaling fra job-
centerside er, at et sådant materiale indeholder eksempler, som deltagerne kan 
blive inspirerede af.  

 Klare kriterier for, hvilke forudsætninger der skal være til stede hos del-
tagerne, for at de kan profitere af forløbet samt screeningsværktøj til at 
udsøge relevante deltagere 

Det er afgørende, at der hersker klarhed over, hvilke kriterier der skal lægges til 
grund for at visitere til projektet. Projektets målgruppe er ufaglærte, men det er 
vigtigt, at visitationsmedarbejdere ikke anlægger det som det eneste kriterium. 
Der kan eksempelvis være ufaglærte med specialistkompetencer, der ikke nød-
vendigvis er truet på arbejdsmarkedstilknytning eller ufaglærte på gymnasialt ni-
veau, der kan profitere mere af at blive anvist til det ordinære uddannelsesforløb 
uden videre. Eller der kan være ufaglærte med problemer ud over ledighed, som 
skal have styr på en række personlige, sociale og praktiske færdigheder før påbe-
gyndelse af et fagligt opkvalificeringsforløb.  

Kvalificering til nye job er et projekt, som er særligt velegnet til ufaglærte, der har 
oparbejdet kompetencer via tidligere erhvervserfaring, og som kan få meritover-
ført nogle af disse i et videre uddannelsesforløb; altså en målgruppe der via pro-
jektet kan opnå en genvej til faglært niveau. Derudover er projektet særligt veleg-
net til ledige ufaglærte, der via supplerende kurser kan opnå kompetencer til at 
arbejde indenfor et område med vækstpotentiale og derved øge beskæftigelses-
chancen.  
Jobcentermedarbejderne har ikke haft et særligt screeningsværktøj til at udsøge 
målgruppen, men har derimod udvalgt deltagere ud fra de kriterier, som projektet 
har beskrevet. Eksempler på disse kriterier er, at deltagerne skulle være motivere-
de for uddannelse, have erhvervserfaring og ikke have for store personlige pro-
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blemer. Det kunne være hensigtsmæssigt, hvis der blev udviklet et screenings-
værktøj, der kan udsøge en population, der kan tages afsæt i ud fra en række ob-
jektive karakteristika. Det kan ikke stå alene, men vil kunne være behjælpelig i 
den første del af visitationsprocessen. 
8.2.2 Relevante kompetencer i visitationen af deltagere 

Evalueringen har identificeret en række relevante kompetencer, som medarbejde-
re, der arbejder med at visitere deltagere til et opkvalificeringsforløb på skolerne, 
med fordel skal besidde. Grundlæggende set skal visitationsmedarbejdere kunne 
foretage den første screening af ledige og foretage en kompetent vurdering af, 
hvilke ufaglærte der kan profitere af opkvalificering. Følgende kompetencer er 
identificeret som særligt relevante at kunne: 

 Afdække den lediges erhvervserfaring, uddannelsesbaggrund og motivation.  
 Informere om relevante uddannelsesmuligheder, økonomiske forhold og for-

skellige ordninger (fx voksenlæring, IKV/RKV mv.)  
 Afklare uddannelsesparathed og vurdere, om den ledige er parat til en omlæg-

ning 
 Foretage en første afklaring af jobmål 
 Identificere eventuelle støtteforanstaltninger, der kan være afgørende for at 

deltager kan gennemføre forløbet (fx i forhold til ordblindhed mv.) 
Det kræver, at visitationsmedarbejdere har et grundlæggende uddannelseskend-
skab, så det sikres, at deltagerne har nogle muligheder, der kan bygges videre på i 
uddannelsessystemet. Det er også centralt at have uddannelseskendskab for at 
kunne skabe motivation hos deltagerne. Det gør nemlig, at det kan gøres meget 
konkret for deltagerne, hvilke muligheder der er i forløbet. Det kræver derudover 
et kendskab til grundlæggende kendskab til kompetenceafklaringsredskaber (ken-
de til IKV, RKV mv.) for at kunne forklare om, hvilke muligheder de giver i for-
hold til et videre uddannelsesforløb og de muligheder, det kan åbne op for. 
Derudover kræver det, at visitationsmedarbejderne har overblik over lovgivningen 
på beskæftigelsesområdet og de økonomiske indvirkninger, et opkvalificeringsfor-
løb kan have afhængigt af, hvilke muligheder der følges, herunder naturligvis ret-
tigheder og pligter.  
Projektet har formået at sætte disse kompetencer i spil i visitationsprocessen ved 
at kombinere jobcentermedarbejdernes viden og kompetencer med koordinatorer-
ne viden og kompetencer i forhold til uddannelsesområdet.  
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8.3 Introduktionsforløb og løbende vejledning 

Efter deltagerne er visiteret til forløbet, så starter det obligatoriske introduktions-
forløb.  

Det fælles introduktionsforløb har som udgangspunkt en varighed på 2-4 uger, 
men kan justeres alt efter deltagernes behov. Indholdet i introduktionsforløbet er 
en palet af forskellige afklarings- og vejledningsredskaber såsom: 

 Individuel KompetenceVurdering, Realkompetencevurdering  
 Information om regionens vækstområder og dertil hørende jobprofiler kombi-

neret med individuel vejledning om, hvilke perspektiver det har for den enkel-
te 

 Besøg på uddannelsesinstitutioner og konkrete uddannelser 
 Introduktion til de forskellige indgange på erhvervsskolerne 
 Personprofilanalyser 
 FVU-screening  
 Afklaring af realistisk jobønske  
 Helhedsorienteret vejledning, som også omhandler økonomiske, personlige, 

sociale og praktiske forhold 
 Planlægning af det individuelle kompetenceudviklingsforløb 

Grundlæggende set er det på introduktionsforløbet, at deltagerne får en grundig 
voksenvejledning om uddannelse kombineret med afklaring af fremtidigt job-
ønske. Det er krumtappen i projektet. I introduktionsforløbet får deltagerne en 
grundlæggende vejledning i de forskellige uddannelsesmuligheder, som individu-
elt skal afstemmes efter deltagernes fremtidige jobønske. Dertil kommer, at intro-
duktionsforløbet med dets blik for helhedsorienteret vejledning også sørger for at 
inddrage andre forhold i deltagernes liv, som kan spille ind på, om deltageren kan 
fokusere på uddannelse og job, og som potentielt kan modvirke forløbet, hvis der 
ikke tages hånd om sådanne problemstillinger.  

En sådan type vejledning, der kombinerer det beskæftigelsesrettede med det ud-
dannelsesrettede og samtidig også tager bestik af deltagernes eventuelle øvrige 
udfordringer, er en unik kombination, som deltagerne ikke har kunnet få andre 
steder.  

Introduktionsforløbet og den løbende vejledning, som foregår gennem hele forlø-
bet, er metodemæssigt funderet i en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt 
i deltagernes individuelle kompetencer, styrker og ressourcer. Den anerkendende 
tilgang er bygget op omkring at tage udgangspunkt i deltagerens individuelle øn-
sker, interesser og kompetencer og kombinere det med vejledning imod jobåbnin-
ger. Det inkluderer derfor også i princippet, at den anerkendende tilgang indbefat-
ter kravsætning og en tilgang om at få deltagerne til at tage ansvar for egen situa-
tion.  
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Introduktionsforløbet er fleksibelt tilrettelagt, således at indhold og længde er ble-
vet justeret efter hver enkelt deltagers behov. Gennemsnitslængden for introforlø-
bet har været ca. 2,5 uger. 

Introforløbet dækker som før nævnt over en række forskellige aktiviteter. Herun-
der ses en oversigt over, hvor mange deltagere der har deltaget i aktiviteter, der 
har været registreret i projektdatabasen. Kategorien ”Vejledning og afklaring” 
dækker over undervisning i regionens vækstområder og tilhørende jobprofiler, 
afklaring af realistisk jobønske, helhedsorienteret vejledning og planlægning af 
individuelt kompetenceudviklingsforløb. 
Tabel 8.2: Andel af deltagere der har deltaget i de forskellige aktiviteter ifm. introforløbet 
Aktivitetstype  Antal  Procent 
Vejledning og afklaring 260 96 
Personprofilanalyse 208 77 
IKV i GVU 60 22 
IKV i AMU 41 15 
Kilde: Udtræk fra projektets database 

 

Vejlederne har påpeget, at tallet for IKV i AMU er misvisende, da det har fundet 
sted i langt større omfang. Udfordringen er, at den formelle måde at udarbejde 
IKV i AMU til tider ikke anvendes, da den er for tidskrævende set i relation til, 
hvor lang den pågældende AMU-uddannelse er. Derfor er der foregået en del 
uformel IKV på værkstederne og i vejledningen, da det har været en del af forlø-
bets hensigt at vurdere deltagernes kompetencer i forhold til det uddannelsesmål, 
de har haft. 
Helhedsorienteret vejledning 
Erfaringerne fra projektet viser, at der ifølge vejlederne har været et overraskende 
stort behov for helhedsorienteret vejledning, som har inkluderet vejledning på 
mange områder, som ikke er direkte job- eller uddannelsesrelateret. Det er fx vej-
ledning i forhold til økonomiske, personlige, sociale og praktiske udfordringer. 
Her har vejlederne haft stor gavn af deres voksenpædagogiske kompetencer. De 
voksenpædagogiske kompetencer er også kommet i spil, når deltagerne fx har 
nogle familiemæssige omstændigheder, der har udfordret geografisk mobilitet og 
økonomi i forhold til et længerevarende ordinært uddannelsesforløb. Idet delta-
gerne er over 30 år, har mange af deltagerne været i fastetablerede forhold med 
ægtefælle, børn og bolig. Det har til tider udfordret deltagerne i forhold til at følge 
de umiddelbare drømme og forestillinger, deltagerne har haft – og vejlederne har 
her været inde og arbejde med, hvorvidt drømmen skulle forfølges med de om-
kostninger, det måtte have, eller om der skulle arbejdes med at finde en alternativ 
vej.  
I og med at vejlederne har haft en tæt kontakt med deltagerne, har det generelt 
været muligt at overvinde udfordringer med deltagernes geografiske mobilitet, 
som ellers fra starten blev set som en mulig udfordring. Det er en central erfaring, 
at vejledningsfunktionen i sig selv har kunnet modvirke, at geografisk mobilitet 
blev en stor begrænsende faktor. Vejlederne har således arbejdet med at synliggø-
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re omkostninger af både familiemæssig og økonomisk karakter og arbejdet med at 
finde løsninger på dette eller alternativt erstatte ”drømmen” med en anden mulig 
vej, der også var perspektiv i. Vejlederne har således også til tider arbejdet med, at 
deltagerne har ændret præferencer, hvis omkostninger af forskellige karakter har 
været for store. 

I projektet har hver deltager fået en gennemgående vejleder, som har fulgt dem 
gennem hele projektet efter behov. Det er gjort ud fra den betragtning, at god vej-
ledning bygger på et tillidsforhold mellem vejleder og borger. Det er det, der ska-
ber grobund for, at deltageren åbner sig og fortæller om de forhold, der virker 
bremsende for udviklingen. Erfaringen i projektet viser, at der har hersket stor 
tillid mellem deltagerne og vejlederne, hvilket betyder, at deltagerne har været 
gode til at bruge vejlederne, når de er stødt ind i udfordringer. Resultaterne fra 
effektevalueringen omkring deltagernes vurdering af forløbet viser også, at delta-
gerne i meget stor udstrækning mener, de er blevet hørt, lyttet til og behandlet 
respektfuldt.  

Endelig skal det fremhæves, at vejlederne har oplevet opbakning fra jobcenterside 
i forbindelse med deltagerforløbene. For det første i forhold til at der har været 
enighed om, at det var frivilligt for deltagerne at deltage i projektet. For det andet 
har der været godt samarbejde mellem vejleder og jobcentrene, hvis der fx har 
været problemer med sygefravær eller manglende fremmøde, hvor jobcentrene til 
tider har indkaldt deltagere og taget samtaler med dem om betydningen af, at de 
møder op.  
Uafhængig uddannelsesvejledning 
I introforløbet og den løbende vejledning har det været afgørende, at vejlederne 
har en detaljeret og bred viden om uddannelsesmuligheder, som ikke har været 
begrænset til viden om de uddannelser, som er på de uddannelsesinstitutioner, 
som de repræsenterer. Derudover er det vigtigt, at vejlederne ikke har været præ-
get af økonomiske interesser om at vejlede i retning mod uddannelser fra egen 
uddannelsesinstitution.  
I projektet er der arbejdet med at skabe de rette rammer for den uafhængige vok-
senvejledning. Koordinatorerne er blevet godt klædt på i forhold til at have viden 
om uddannelsesmuligheder uden for eget uddannelsescenters område. Det har 
været muliggjort via et tæt netværk mellem vejlederne, som har sikret videndeling 
om forskellige uddannelsesmuligheder. Derudover er det muliggjort ved at pro-
blematikken har været adresseret på ledelsesniveau på skolerne og i VEU-
centerregi for netop at sikre en bred ledelsesopbakning til at vejlede bredt uden at 
tage hensyn til udbuddet på den skole, som vejlederne er ansat på.  
Voksenvejledning skal være uafhængig, hvis den skal tage afsæt i deltagernes 
individuelle kompetencer og ressourcer samtidig med arbejdsmarkedets behov. 
Læringen fra projektet er, at på nuværende tidspunkt vil jobcentrene ikke kunne 
varetage denne mere grundige voksenvejledning på uddannelsesområdet, da job-
centermedarbejderne ikke har de faglige kvalifikationer og kompetencer til dette. 
Det skyldes blandt andet, at der gennem flere år ikke har været fokus på uddannel-
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sesredskabet i aktiveringen af de ledige, hvorfor jobcentermedarbejdere ikke har 
tilstrækkelig viden om uddannelsessystemet. Det manglende fokus på uddannelse 
er blandt andet begrundet i et manglende politisk fokus fra centralt hold på red-
skabet gennem de seneste ti år. Her har fokus i stedet været på hurtigst muligt i 
job og virksomhedsrettet aktivering, som refusionssystemet også har været med til 
at befordre.  
Jobcenterrepræsentanter peger selv på, at vejlederne på skolerne kan tilbyde en 
større viden og mere individuelt baseret vejledning. Derudover peger jobcentrene 
på, at vejlederne på skolerne er gode til at synliggøre og få den lediges kompeten-
cer frem – også selvom det ikke fremgår af CV’et, og derudover er de gode til at 
motivere de ledige til at få papir på deres kompetencer. Ud fra disse erfaringer kan 
det være relevant at tænke en kommende voksenvejledningsindsats ind i forhold 
til VEU-centrene kombineret med et tæt samarbejde med jobcentrene.  

Vejledningsværktøjer 
Vejlederne har som tidligere nævnt gjort brug af forskellige konkrete redskaber og 
værktøjer i vejledningen af deltagerne. Disse er: 

 IKV / RKV  
 Personprofilanalyser 
 FVU-screening  
 En it-baseret løsning til afdækning af voksen- og efteruddannelsesmuligheder 

i Nordjylland 

Vejlederne har derfor anvendt værktøjer rettet mod personlig udvikling (person-
profiltest), kompetenceafklaring (IKV, RKV, FVU-screening) samt værktøjer til at 
fremme et godt match mellem deltagernes kompetencer, interesser, ønsker og 
jobåbninger på kort og mellemlang sigt.  

Alle de oplistede værktøjer vurderes af vejlederne til at have været værdifulde i 
vejledningen. Tre fjerdedele af deltagerne har fået en personprofilanalyse, hvilket 
i øvrigt er et redskab, som deltagerne ifølge vejlederne har fundet meget anvende-
ligt i forhold til at få en større indsigt i styrker og svagheder.  

Den it-baserede løsning til afdækning af voksen- og efteruddannelsesmuligheder 
skal her særligt fremhæves som et nyskabende element. Redskabet blev udviklet 
under projektperioden, og løsningen ligger på VEU-centrenes hjemmeside: 
www.veu-centeraalborghimmerland.dk. Redskabet kobler viden fra Beskæftigel-
sesregionens Arbejdsmarkedsbalance med det aktuelle, regionale udbud af kurser. 
Det er en nyskabelse, som har potentiale til hurtigt at give overblik over både jo-
båbninger og kurser, der giver adgang til stillinger inden for de definerede jobåb-
ninger. Databasen fungerer således, at der tages afsæt i Arbejdsmarkedsbalancen, 
som identificerer jobområder med særligt gode beskæftigelsesmuligheder. Det 
kobles til 12 brancher, hvor under man kan se de konkrete stillinger, hvor der er 
gode beskæftigelsesmuligheder. Herefter kan man klikke på det aktuelle nordjy-
ske kursusudbud, der er relevant i forhold til stillingerne. Databasen kobler både 
almene og erhvervsrettede voksenuddannelser.  
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Vejledning i forhold til vækstområder 
Ambitionen fra projektets side har fra starten været, at vejledningen skulle kobles 
tæt op på viden om vækstområder, så den ledige fik en uddannelse inden for et 
område, hvor der var gode muligheder for job. 

Vejlederne følger med i pressen, aviser mv. ift. dette, og orienterer sig også i fx 
FremKom-analyserne. Derudover har de også anvendt det it-baserede redskab, 
som kobler Arbejdsmarkedsbalancen med det regionale uddannelsesudbud. Der 
har været en udfordring i at omsætte Fremkom-analyser til den konkrete vejled-
ning, hvilket er naturligt alt den stund, at disse analyser bevæger sig på et mere 
overordnet niveau – og vejlederne sidder og skal give vejledning her og nu i for-
hold til helt konkrete stillinger og jobåbninger.  
Flere af vejlederne peger på, at det vigtigste er, at den ledige følger den vej, som 
vedkommende ”brænder for” – også hvis der ikke er gode beskæftigelsesmulighe-
der i branchen. Her er det så vejledernes opgave at fortælle, at der ikke er gode 
beskæftigelsesmuligheder.  
Det er ikke nødvendigvis en farbar vej, der fremadrettet skal følges. Uddannelse 
kan være spildt, hvis der ikke er en særlig stor sandsynlighed for efterfølgende 
job. Flere af de ufaglærte er netop kendetegnede ved at have praktiske/faglige 
færdigheder inden for områder, der er i nedgang – og har derfor behov for at blive 
klædt på til nye jobområder med jobmuligheder.  

Det kan enten løses ved, at der er et tæt samarbejde med erhvervslivet om kom-
mende jobs, så vejledning målrettes disse områder, og erhvervslivet kobles på ift. 
den konkrete uddannelse – fx i forbindelse med praktikforløb, så der sikres en 
sammenkobling mellem de ledige og erhvervslivet. Alternativt skal der satses på 
tilpas brede funktionelle kompetencer, der kan anvendes inden for flere brancher 
og jobområder.  

Det skal dog tilføjes, at der ikke kan forventes en særlig succes, hvis deltagerne 
presses til at tage opkvalificering/uddannelse, som de ikke kan se sig selv i.  

8.3.1 Afgørende elementer ift. introforløb og løbende vejledning 

Evalueringen har identificeret en række afgørende elementer i introforløbet og den 
løbende vejledning. Disse er:  

 Fleksibelt introduktionsforløb hvor længden afgøres efter deltagers be-
hov 

Deltagerne har forskellige forudsætninger, som gør, at det har været forskelligt, 
hvor meget vejledning der har været behov for i forbindelse med at lægge en ud-
dannelsesplan. For at sikre god fremdrift, fastholdelse af deltagermotivation og 
derudover undgå spildtid er det afgørende, at den periode, hvor uddannelsesplanen 
skal udvikles, afstemmes efter deltagernes behov. Det er altså afgørende, at et 
introduktionsforløb indeholdende job- og uddannelsesvejledning er fleksibelt.  
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 Individuel, helhedsorienteret vejledning – den samme vejleder gennem 
hele forløbet 

For at sikre gennemførbare uddannelsesplaner der tager højde for deltagernes for-
skellige typer af udfordringer, er det afgørende, at der stilles en individuel og hel-
hedsorienteret vejledning til rådighed. Projekterfaringerne viser, at selvom delta-
gerne alle er arbejdsmarkedsparate, så har der vist sig en overraskende stor efter-
spørgsel på vejledning til også mere personlige, sociale og praktiske udfordringer. 
Dertil kommer, at målgruppen ofte har familiemæssige forpligtelser mv., der gør, 
at disse forhold skal inddrages i vejledningen for at sikre holdbare planer. Der har 
været gode erfaringer med, at deltagerne har den samme vejleder gennem hele 
forløbet. Det har betydet, at der er opnået tillidsfuld relation mellem vejleder og 
deltager, som har betydet, at deltagerne har brugt vejlederne til de udfordringer, de 
har stødt på undervejs – og på den måde at der sikret en proaktiv indsats, der har i 
flere tilfælde har kunnet forhindre, at deltagerne fx stopper, når der har vist sig 
udfordringer.  

 Anerkendende tilgang, der suppleres med kravsætning, evner at få delta-
ger til at tage ansvar for egen situation 

Et grundelement i projektet er, at deltagerne skal have fastlagt en job- og uddan-
nelsesplan, som afspejler de ønsker, interesser og kompetencer, de har, og som 
samtidig er afstemt efter arbejdsmarkedets behov. Det drejer sig altså om at opstil-
le mål for fremtiden, der skal arbejdes med at indfri. Det er velkendt indenfor mo-
tivationsarbejde samt fagområder, der arbejder med at skabe forandring i borgeres 
liv, at det er afgørende, at der skal tages afsæt i deltagernes interesser og ønsker. 
Medinddragelse og medskabelse er centrale elementer her. Derfor er den anerken-
dende tilgang også helt central. Samtidig er der et hensyn om, at den vej, der væl-
ges, også skal være både realistisk i forhold til deltagerens ressourcer og kompe-
tencer, men også i forhold til arbejdsmarkedets behov. Derfor er det også afgøren-
de, at der arbejdes med kravsætning og realistiske muligheder samtidig med, at 
det er afgørende, at deltager selv påtager sig ansvar i forhold til at realisere pla-
nen. Det er helt centrale komponenter i en forandringsproces. En måde at gøre det 
overskueligt for deltagerne er at arbejde med konkrete planer på ugebasis, hvor 
det klart fremgår, hvad formålet med de forskellige aktiviteter er, og hvordan de 
hænger sammen med den enkeltes job- og uddannelsesmål. 

 Uafhængig voksenvejledning 
God voksenvejledning i forhold til uddannelse skal tage afsæt i en forventet efter-
spørgsel på arbejdsmarkedet kombineret med et uddannelsesudbud, der er tilgæn-
geligt inden for det geografiske område, som er realistisk for deltageren samt del-
tagerens ressourcer og kompetencer. Den gode voksenvejledning er derfor uaf-
hængig af uddannelsesinstitutioners økonomiske interesser. Det er afgørende, at 
voksenvejledningen tager hensyn til de krav og rettigheder, beskæftigelsessyste-
met stiller til den enkelte – det er en betingelse for, at der kan arbejdes med reali-
stiske og gennemførbare job- og uddannelsesplaner. Så den gode voksenvejled-
ning er ikke uafhængig af uddannelses- og beskæftigelsesområdet – tværtimod – 
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den må bare ikke domineres af, at deltagere vejledes ind i uddannelser for at fylde 
pladser ud, eller udelukkende vejledes ind på uddannelser på den uddannelsesin-
stitution, som vejlederen er tilknyttet ud fra en økonomisk interesse.  

Erfaringen i projektet er, at det har kunnet lade sig gøre at bedrive uafhængig vok-
senvejledning grundet vejledernes netværk samt ledelsesopbakning til en bred 
uafhængig vejledning. Netværket har været med til at udvide vejledernes viden 
om uddannelsesmuligheder uden for eget regi. Ledelsesopbakningen har under-
støttet vejlederne i en bred vejledning ud over egne uddannelser. Men det er sam-
tidig vigtigt at pointere, at fremadrettet bør der tænkes i at skabe en enhed, hvor 
sådanne vejledere agerer i en institutionel struktur, der er løsrevet fra uddannelses-
institutioners økonomiske interesser. Et forslag kan her være en regional vejled-
ningsenhed, som er sammensat af personer fra både beskæftigelses- og uddannel-
sessystemet.  

 Vejledning bør målrettes områder med god jobsandsynlighed – alterna-
tivt skal der satses på tilpas brede funktionelle kompetencer, der kan an-
vendes inden for flere brancher og jobområder 

Det er afgørende, at vejledning altid målrettes områder med god jobsandsynlig-
hed. Det kan være en stor udfordring, da der ofte hersker usikkerhed om dette. 
Men hvis opkvalificering skal have politisk opbakning, kræver det en god træfsik-
kerhed i forhold til efterfølgende jobåbninger, da uddannelsesindsatsen er dyrere 
end mange andre redskaber inden for beskæftigelsesområdet. Derudover er der i 
dette projekt ofte tale om kortere uddannelsesforløb, hvorfor deltagerne efter ud-
dannelsesforløbet gerne skal matche en efterspørgsel, der ikke ligger for langt ude 
i fremtiden. Det er erfaringen i projektet, at det at kunne spotte god jobsandsyn-
lighed ikke kan forudsiges med et redskab, da det alt andet lige typisk vil bygge 
på behov, der er defineret ”bagud” – altså en efterspørgsel der har været og som 
var svær at ”mætte”. Eller også bygger det på tendensanalyser, der også har usik-
kerheder indbygget og heller ikke altid er specifikke i forhold til konkrete job-
funktioner inden for brancher, der forventes at gå op. Derfor vil det optimale – når 
vi taler om forholdsvis kortvarige uddannelsesforløb – være, at der etableres insti-
tutionelle fora, hvor sådanne arbejdskraftbehov løbende diskuteres og udfoldes. 
Gerne sammensat af de relevante aktører såsom virksomhedsrepræsentanter, fag-
bevægelse, VEU-centre, Vækstforum mv. Her kan man både forestille sig, at helt 
konkrete behov udmeldes, ligesom behov på længere sigt kan blive vendt. Alter-
nativt - og måske også samtidig – kan der satses på brede funktionelle kompeten-
cer, som kan anvendes inden for forskellige brancheområder og jobfunktioner. 
Det kan godt harmonere med, at arbejdsgivere til tider efterspørger sådanne brede 
servicemindede kompetencer og ser det lettere at opkvalificere en medarbejder i 
selve jobbet med de mere fagfaglige kompetencer. 

8.3.2 Relevante kompetencer i introforløb og løbende vejledning 

Evalueringen har identificeret en række relevante kompetencer, som medarbejde-
re, der arbejder med voksenvejledning, med fordel skal besidde. Disse er: 
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 Voksenpædagogiske kompetencer 
 Detaljeret viden om uddannelsesmuligheder  
 Kendskab til jobåbninger, vækstbrancher – at kunne vejlede væk fra jobområ-

der med lav jobsandsynlighed 
 Vejlederkompetence  
 Viden om beskæftigelseslovgivningen ift. rettigheder og pligter 
 Viden om overenskomstmæssige forhold 
 Samarbejdsevne og netværkskompetence 
 Brænde for at arbejde med mennesker og menneskelige forandringsprocesser 

samt empatisk evne til at sætte sig ind i andre menneskers livssituation. 
Disse kompetencer har været til stede i projektet. Det har været muligt af forskel-
lige årsager; dels at der er foretaget en bevidst rekruttering ud fra disse krav og 
dels at vejlederne har haft et stort netværk at trække på både på skolerne og i for-
hold til virksomhederne. Der hvor udfordringen har været størst, har været på vej-
ledningskompetence i forhold til at vejlede deltagerne i retning mod vækstområ-
der og jobåbninger, hvorfor projektet på et tidligt tidspunkt også satte ekstra fokus 
på at forbedre denne del. Der hersker dog også her en problematik, da Columbus-
ægget i forhold til at forudse og identificere sådanne behov ikke er blevet fundet. 
Det vender vi tilbage til senere i rapporten. 

 

8.4 Praktikforløb 

Praktikforløb i en virksomhed kan dække over flere ting, men overordnet set kan 
der skelnes mellem virksomhedspraktik efter LAB-loven og voksenlærlingeprak-
tikplads (EUD) som led i en uddannelse/opkvalificering. I det følgende behandles 
først virksomhedspraktik efter LAB-loven. Dernæst behandles voksenlærlinge-
praktikker.  

8.4.1 Virksomhedspraktik efter LAB-loven 

En virksomhedspraktik efter LAB-loven, kapitel 11 er særligt velegnet til: 

 At afklare job- eller uddannelsesønske (snusepraktik) 
 Træne færdigheder (kan være sociale, personlige eller faglige) 
 Udvide arbejdsrelateret netværk (rekrutteringspraktik) 
I ”Kvalificering til nye job” har virksomhedspraktik primært været anvendt som 
snusepraktik til at afklare et job- eller uddannelsesønske og som en rekrutterings-
praktik som afsæt til en læreplads, ordinært job eller vikarjob.  

I snusepraktikkerne anvendes praktikopholdet typisk til at vurdere: 

 Om deltagerens helbredsmæssige forhold matcher de krav, der er i jobbet 
 Som led i et karriereskifte, hvor deltageren får større kendskab til de krav og 

forudsætninger, der nytter sig til det nye jobmål, som skal afprøves  
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 Til at udvide deltagernes faglige horisont – stifte bekendtskab med nye områ-
der, som deltager ikke hidtil har overvejet eller har erfaring inden for, men 
hvor deltagerens kompetencer potentielt kan komme i spil samt at udvide den 
faglige mobilitet og se nye muligheder 

 Til at kvalificere et erhvervs- eller uddannelsesvalg. 
Hovedformålet med en snuse-/afklaringspraktik er derfor at afklare det beskæfti-
gelsesmål, der skal arbejdes i retning af.  
I rekrutteringspraktikkerne anvendes praktikforløbet primært til, at deltageren får 
opbygget et godt netværk til kolleger og arbejdsgiver, får vist hvad de kan, hvilke 
potentialer de har, og hvem de er. Samtidig bliver deltagerens kompetencer af-
dækket i praktikken. Det handler i høj grad om at afsøge, om der er et godt match. 
Det er i øvrigt noget, som virksomhederne har vægtet højt – at få mulighed for at 
se en deltager an, før vedkommende får fx en voksenlærlingeplads, vikar i jobro-
tation eller et ordinært job.  

Som disse repræsentanter fra seks forskellige virksomheder formulerer det:  
”Det er vigtigt at finde ud af, om kemien passer.” 

”Ved virksomhedspraktik bliver man valgt til og ikke fra, hvis man bliver til-
budt at blive i virksomheden.” 

”Praktikperioden har været en god måde at lære ham at kende på.” 
”Det var en god måde at afprøve på, om det var den rigtige kandidat. Det var 
samtidig en god måde for kandidaten at afprøve, om virksomheden var det 
rette sted.” 

”Man kan have en med de fineste kvalifikationer, men hvis personen ikke er 
den rigtige, så er det en fejlinvestering.” 

”Vi var i tvivl om, hvordan han ville fungere som medarbejder i vores virk-
somhed. Han har blandt andet haft et langt ledighedsforløb. Via praktikken 
kunne vi få afklaret, om han passede ind i virksomheden. Han er nu efterføl-
gende blevet ansat. Han gjorde et godt indtryk.”  

I forhold til rekrutteringspraktikkerne er der gode erfaringer med, at virksomheden 
på forhånd har tilkendegivet, at der er muligheder for efter praktikken at blive 
ansat på virksomheden, som voksenlærling, som vikar i jobrotationsplads eller i 
en ordinær ansættelse. Flere private virksomheder peger på, at selvom en prakti-
kant er ”billig arbejdskraft”, er der oplæringsomkostninger forbundet med dette, 
som gør, at nogle virksomheder kun er interesseret i at oprette en praktikplads, 
hvis der er et jobperspektiv bagefter. Som en repræsentant fra en virksomhed si-
ger:  

”Vi vil kun have en praktikant, hvis vi kan se, at der er noget i det på sigt for 
både praktikanten og virksomheden. Vi bruger meget tid på at have en prakti-
kant, og derfor vil vi have noget brugbart – og en der kan se sig selv i virk-
somheden fremover”. 
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I den database, som projektet har registreret i, er det ikke muligt at se, hvilke typer 
praktikpladser som deltagerne har haft. 
Samlet set har 99 deltagere (37 pct.) deltaget i praktikforløb, hvoraf 35 personer 
har deltaget i mere end ét praktikforløb. 26 deltagere har gennemført 2 praktikfor-
løb, mens 9 deltagere har gennemført 3 eller flere praktikker.  

Gennemsnitslængden på praktikforløb er 24 dage/ 3,5 uger.  
I figuren nedenfor vises varighed pr. praktikforløb fordelt på uger. 

Figur 8.1: Varighed pr. praktikforløb fordelt på uger 
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Udgangspunktet i projektet har været, at virksomhedspraktikker (uanset type) altid 
skal have et klart defineret formål. Der har dog til tider været den udfordring, at 
deltagerne fx har skullet vente på, at et uddannelsesforløb skulle starte op, og der 
er praktikker nogle gange blevet brugt på at ”fylde tiden ud”. Det er ikke noget, 
som vejlederne har fundet optimalt.  
Erfaringer fra projektet viser, at den optimale måde at arbejde med virksomheds-
praktik på er: 
1. Formålsafklaring med praktikken 
2. Den ledige finder selv praktikplads – alternativt bringer vejlederne deres net-

værk i spil 
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Voksenlærlingeordning har gode effek-
ter for lærlinge, der kommer fra ledig-
hed 
”Der er betydelige positive signifikante be-
skæftigelseseffekter for voksenlærlinge, der 
kommer fra ledighed. Efter et år er 70 procent 
af ledige, der har gennemført en voksenlærlin-
geuddannelse, i beskæftigelse mod 58 procent i 
kontrolgruppen. Der er dermed en markant 
positiv beskæftigelseseffekt for ledige på 12 
procentpoint.” 
 Deloitte (2013): Evaluering af voksenlærlingeordningen 

3. Forventningsafstemning mellem den ledige og virksomheden i forhold til 
formål med praktikken 

4. Deltageren påbegynder praktik 
5. Opfølgning midtvejs og til slut i praktikken – skolen står for opfølgningen 
6. Umiddelbart før afslutning holdes møde mellem vejleder og deltager med 

henblik på at planlægge næste aktivitet, med mindre deltager kan fortsætte i 
ordinært job mv. på virksomheden. 

8.4.1.1 Afgørende elementer i forhold ift. virksomhedspraktik efter 
LAB-lovens kap. 11 

For at en virksomhedspraktik bidrager positivt til deltagerens videre udvikling og 
kvalificering, er disse forhold fundet afgørende: 

 Godt match mellem praktikant og virksomhed – sikres ved, at praktikant på 
forhånd søger viden om virksomheden og overvejer, hvordan praktikantens 
formål med praktikken kan indfris på virksomheden. Derudover ved en forud-
gående samtale mellem deltager og virksomhed. 

 Klar forventningsafstemning mellem virksomhed og praktikant om virksom-
hedspraktikkens formål, indhold og opfølgningsprocedure. Skal foretages in-
den opstart i virksomhedspraktik.  

 Ved snuse-/afklaringspraktik skal deltager stifte bekendtskab med det givne 
jobmåls forskellige arbejdsfunktioner. 

 Ved en rekrutteringspraktik skal der være et beskæftigelsesperspektiv i virk-
somheden som svarer til det job- eller uddannelsesperspektiv, som deltageren 
har (fx mulighed for voksenlærlingepraktikplads, ordinært job, vikarjob). 

8.4.2 Voksenlærlingepraktikplads  

En voksenlærlingepraktikplads (ifm. EUD) anvendes som led i uddannel-
se/opkvalificering. Virksomheden skal 
være godkendt til at tage 
voksenlærlinge ind. Før praktikken 
begynder, indgår voksenlærlingen og 
virksomheden en uddannelsesaftale. 
Uddannelsesaftalen betyder, at virk-
somheden tilbyder at uddanne 
voksenlærlingen i et bestemt fag i 
samarbejde med voksenlærlingens 
uddannelsessted.  
Virksomheder, der ansætter voksen-
lærlinge fra længerevarende ledighed, 
kan få tilskud, uanset hvilken er-
hvervsuddannelse der er tale om.  
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Voksenlærlingeordningen er attraktiv for projektets målgruppe, idet der er mulig-
hed for at afkorte forløbet, hvis det er muligt at opnå merit for allerede erhvervet 
erhvervserfaring. Derudover får lærlingen en løn, som er fastlagt i overenskom-
sten, i lærlingeperioden. Lønnen svarer til mindstelønnen for ikke-faglærte i bran-
chen. 

Det har været en udfordring i projektet at finde tilstrækkeligt med praktikpladser – 
en problematik som er velkendt på landsplan.  

Der er dog et eksempel på, at der på trods af disse udfordringer kan findes virk-
somheder med vækstpotentiale, og der har det ikke været svært at få oprettet plad-
ser. Der er også et eksempel på en virksomhed, som formulerer sig således om 
virksomhedens ansvar i forhold til praktikpladser:  

”Det nytter ikke noget, at man selv gerne vil have nogle gode medarbejdere, 
men at man ikke vil være med til at uddanne dem.” 

En lære fra projektet er, at det praktikpladsopsøgende arbejde bør koordineres 
med skolernes øvrige praktikpladsopsøgende arbejde. Det har været forskelligt fra 
skole til skole, hvordan samarbejdet med skolernes praktikafdelinger har været. 
Nogle har oplevet, at samarbejdet har været velfungerende, mens andre ikke me-
ner samarbejdet har været frugtbart, og at det i stedet har været de unge, der har 
været prioriteret at finde praktikpladser til. Der hvor samarbejdet ikke har funge-
ret, bliver det foreslået at oprette en decideret praktikpladskonsulent, der skal have 
fokus på voksenlærlinge.  

Derudover er det oplagt, at skolerne samarbejder med jobcentrene og a-kasserne 
om dette og anvender deres netværk aktivt i dette arbejde. Jobcentre og a-kasser er 
i kontakt med mange virksomheder, og det synes oplagt, at et samarbejde mellem 
disse aktører i forhold til praktikpladser vil kunne udvide mulighederne. Derud-
over skal det også ses i relation til, at virksomheder i forvejen bliver kontaktet af 
blandt andet jobcentre, hvorfor det giver mening at koordinere indsatsen. Et så-
dant samarbejde befordres af, at aktørerne opfatter det som et fælles ansvar med 
fælles forpligtelser.  

Ud fra interviews med virksomheder ser den opsøgende indsats ud til at være en 
effektiv måde at få en lærlingeplads i stand på. Kun en ud af de virksomheder, der 
er interviewet, havde selv et opslag oppe – resten blev kontaktet af særligt skoler-
ne eller deltagerne selv. Mange har tidligere haft elever. Nogle af virksomhederne 
formulerer det således: ”Praktikanten var heldig – han henvendte sig lige på det 
rigtige tidspunkt.” Ud fra de kvalitative interviews ser det ud til at være afgørende 
at rette kontakt til virksomheder med vækstpotentiale og/eller virksomheder, der 
allerede har erfaringer med lærlinge. Det er også afgørende, at der er hjælp til pa-
pirarbejdet med uddannelsesplan mv. Derudover er der virksomheder, der også 
har skullet godkendes til at tage voksenlærlinge ind – det er også vigtigt her at 
hjælpe virksomhederne med det administrative arbejde.  
Flere virksomheder peger på, at der kan være klare fordele forbundet med voksen-
lærlinge. Der peges blandt andet på, at voksenlærlinge har erfaring med i bagagen, 
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at de ved, hvordan man begår sig på en arbejdsplads, at de typisk har prøvet mere, 
end en lærling normalt har, hvilket gør, at de kan varetage flere opgaver, en livser-
faring som de kan bidrage med, mange har kørekort, og de udviser typisk en større 
ansvarlighed. 
Som følgende virksomhedsrepræsentanter fx formulerer det: 

”Jeg foretrækker nogle, der allerede har været ude på arbejdsmarkedet. De 
fleste, der allerede har været på arbejdsmarkedet, har prøvet at have et stykke 
værktøj i hånden før, og de ved, hvordan man skal gebærde sig.” 
”Jeg synes, voksenlærlinge har en anden tilgang til opgaverne. Der er forskel 
i deres indstilling til at være på en arbejdsplads [ift. de unge]. Voksenlærlinge 
ved godt, hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, at de bliver nødt til at 
gøre en indsats, at de skal møde til tiden, samt hvad det vil sige at tage en ud-
dannelse.” 

”Voksenlærlinge er lidt nemmere at overlade ansvar til, da de ofte har lidt 
mere rygrad og har noget mere erfaring.”  

Men andre virksomheder peger også på, at der kan være nogle ulemper forbundet 
med voksenlærlinge. Her peges der fx på, at voksenlærlinge kan have svært ved at 
acceptere, at yngre medarbejdere sætter dem i gang med arbejdet, at de kan have 
faste ideer om, hvordan tingene skal gøres, at de unge kan være nemmere ”at sko-
le”, som man gerne vil have dem – de har ikke så mange holdninger til, hvordan 
arbejdet skal gøres.  

Men flere af virksomhederne peger også på, at de ikke har en holdning til eller 
erfaring med, at voksenlærlinge skulle være enten bedre eller dårligere end de 
unge. Tværtimod er det afgørende, at der er det rette match mellem person og 
virksomhed, og at personlige kvalifikationer såsom engagement har meget at sige. 

8.4.2.1 Afgørende elementer i forhold ift. lærlingepraktikpladser 
I forhold til det at få lærlingepraktikpladser i stand har evalueringen den udfor-
dring, at datagrundlaget er lidt begrænset i forhold til at kunne pege på håndfaste 
elementer her. Der, hvor det er lykkes at få pladser oprettet, peges der blandt andet 
på: 

 Godt match mellem praktikant og virksomhed 
Der er indikationer på, at det er vigtigt, at praktikant selv er meget opsøgende og 
på forhånd søger viden om virksomheden og overvejer, hvordan praktikanten kan 
bidrage på den pågældende arbejdsplads. Ved samtale med virksomhed er det 
vigtigt, at praktikanten er god til at sætte ord på de kompetencer og kvalifikatio-
ner, vedkommende har.  

 Hjælp virksomheder med administrativt arbejde forbundet med prak-
tikpladsen 

Flere virksomheder har peget på, at det har været en stor og afgørende hjælp, at 
skolerne har hjulpet med det papirarbejde, der skal udfærdiges ifm. en voksenlær-
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lingepraktikplads. Det er fx hjælp til udarbejdelse af uddannelsesplanen og god-
kendelse af virksomheden i forhold til at have en voksenlærling. 

 Synliggørelse af potentialer ved voksenlærlinge 
Flere virksomheder har peget på, at der kan være store fordele forbundet med at 
have en voksenlærling. De kommer typisk med en del erfaring, hvilket kan være 
til stor fordel for virksomheden. Det vurderes at kunne fremme virksomhedernes 
velvillighed til at tage voksenlærlinge ind, hvis uddannelsesinstitutionerne i for-
bindelse med rekrutteringsarbejdet overfor virksomhederne synliggør hvilke po-
tentielle fordele voksenlærlinge kan have.  

 Opsøgende arbejde overfor virksomhederne 
Opsøgende arbejde overfor virksomheder i forhold til at skaffe voksenlærlinge-
pladser er helt afgørende. Her bør der særligt fokuseres på virksomheder, der har 
vækstpotentiale. Det kan til tider virke tilfældigt, at pladserne opstår, hvilket kan 
tolkes i den retning, at uddannelsesinstitutionerne og deltagerne selv er nødt til at 
være meget opsøgende, da ideen til en voksenlærlingeplads også kan opstå via en 
indledende samtale.  
Det har ikke været afprøvet i særlig udstrækning i projektet, men der bør være 
potentialer i et formaliseret samarbejde mellem jobcenter, a-kasser og uddannel-
sesinstitutioner i forhold til praktikpladser. Både jobcentre, a-kasser og uddannel-
sesinstitutioner har typisk et bredt virksomhedssamarbejde, og da lærlingepraktik-
pladser blandt andet rekrutteres via vejledernes netværk, bør det alt andet lige for-
øge chancen at kunne gøre brug af et bredere netværk.  
Et sidste element, der kan peges på, er at projektet ikke fuldt ud synes at have ud-
nyttet et samarbejde med det opsøgende praktikpladsarbejde, der udføres på sko-
lerne i forhold til de unge. Det er naturligvis oplagt at sætte dette mere i spil – 
særligt også fordi, vi har set gode eksempler på, at virksomhederne har haft posi-
tive erfaringer med samarbejdet med skolerne. Det har interviews med virksom-
hedsrepræsentanter peget på. 

  Opfølgning i prøveperioden 
Når voksenlærlingepraktikpladsen er kommet i stand, er det vigtigt, at vejleder 
laver opfølgning i de første tre måneder. Det gøres ved, at vejleder holder fælles 
møder med voksenlærling og virksomheden. Det kan være med til at fastholde 
voksenlærlingen i pladsen.  

 

8.5 Opkvalificering og uddannelse 

Der er 239 deltagere, som via forløbet har deltaget i uddannelses- og/eller kursus-
aktiviteter. Disse aktiviteter har stort set udelukkende bestået af AMU-kurser og 
EUD.  
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Således har 173 deltagere været på AMU-kursus, og det har de gennemsnitligt 
brugt 35 dage/7 uger på. Der er stor variation i, hvor lang tid de enkelte deltagere 
har været på kursus. Det svinger mellem 2 dage og 110 dage/22 uger. Der har dog 
været en enkelt deltager med 140 dage på AMU, men det var en deltager, der star-
tede på AMU før optag på projektet. I nedenstående tabel ses antal deltagere ift. 
længden af AMU-forløb. 

Figur 8.2: Deltagere, der har haft uddannelse i AMU, fordelt på varighed af  
uddannelsesforløb 
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136 deltagere svarende til halvdelen af deltagerne har påbegyndt EUD-aktiviteter, 
som en del af deres forløb i projektet. Disse deltagere har gennemsnitligt brugt 
66,7 dage /13 uger på EUD, men også her er der stor forskel på, hvor lang tid de 
enkelte deltagere har brugt på uddannelse. Længden på EUD-aktiviteter per delta-
ger spænder således mellem to dage og 129 dage/26 uger. Det ses i nedenstående 
figur. 
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Figur 8.3: Deltagere, der har haft EUD, fordelt på varighed af uddannelsesforløb 

 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 
En forholdsvis stor andel af deltagerne er i forlængelse af forløbet startet på eller 
har søgt ind på ordinære uddannelsesforløb, hvor deres forsørgelse typisk udgøres 
af en SU. Det er der 42 deltagere, der har gjort. Det er sket som konsekvens af 
vejledningen, hvor deltagerne er blevet bevidste om, hvilke muligheder det i frem-
tiden giver, at de flytter sig fagligt og mentalt – det handler om, at deltagerne ser 
det som en investering i fremtiden. Det er en vigtig pointe her, at det netop er vej-
ledningen, der kan gå ind og påvirke dette. Målgruppen i projektet har som ud-
gangspunkt sagt ja til en eller anden form for opkvalificering og har derfor udvist 
motivation. Men der er stadig et stykke vej fra det udgangspunkt og til at kunne 
overskue at tage en decideret uddannelse.  
At vejledningen har været virksom ses også på, at den geografiske mobilitet hos 
målgruppen har været overraskende høj. Det mest vidtgående eksempel er en del-
tager, der har uddannet sig til off-shore branchen i Esbjerg og derpå søgt job i 
Norge. For andre har det handlet om at kunne overskue kortere afstande – særligt 
hvis de ikke selv har haft bil. Generelt har viljen til uddannelse dog været høj – og 
så har geografien stået i anden række. Men det er vigtigt at pointere, at det er vej-
lederne og hele introforløbet, der har været det virksomme element i forhold til at 
igangsætte grundlaget for så stærk en motivation for uddannelse.  
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Der sker dog også noget, når først deltagerne er gået i gang med uddannelsesfor-
løbet – særligt i forhold til, at deltagerne får åbnet øjnene for nye muligheder i 
arbejdslivet. Deltagerevalueringen viser her noget interessant, nemlig at 

 95 pct. af deltagerne peger efter uddannelsesforløbet på, at de mener, at ud-
dannelsesforløbet har forbedret deres jobmuligheder, 93 pct. peger på, at de 
har fået øjnene op for nye muligheder i deres arbejdsliv i forbindelse med ud-
dannelsesforløbet. 

 Til sammenligning peger 87 pct. af deltagerne efter vejledningsforløbet på, at 
de har fået større tiltro til jobmuligheder. 

Det ser derfor ud til, at uddannelsesforløbet indgyder deltagerne endnu mere selv-
tillid i forhold til, at de tror på, at der kommer jobmuligheder til dem. Måske hæn-
ger det sammen med, at deltagerne oparbejder bestemte kvalifikationer og kompe-
tencer og måske derfor vurderer, at de er en mere attraktiv arbejdskraft end før 
kurset. 

Hele projektet bygger på en individuel tilgang, hvor det er individets ønsker og 
behov der er i centrum, og som der tages udgangspunkt i. Det betyder, at det ikke 
kan forudsiges, hvor mange deltagere der skal på hvilke typer uddannelser/kurser, 
ligesom der ikke vil kunne oprettes hold udelukkende på baggrund af indtag fra 
deltagerne fra projektet.  
Derfor har det været en udfordring at få udbuddet af kurser til at spille sammen 
med den enkeltes plan på det rette tidspunkt. Udfordringen er ikke blevet mindre 
af, at der har været en begrænsning på, at deltageren højst kunne være i projektet i 
25 uger – uanset om kursusopstart har passet med deltagerforløbet eller ej. Det har 
betydet, at flere deltagere har oplevet perioder, som er blevet fyldt ud med andre 
aktiviteter end de kurser, de skulle have haft ifølge deres uddannelsesplan – som 
enten er blevet aflyst eller først er startet op på et senere tidspunkt. Der er i disse 
perioder gjort brug af ”plan B-aftaler”, hvor vejlederne har ydet en stor indsats i 
forhold til at skabe sammenhæng og finde aktiviteter, som har været relevante i 
større eller mindre udstrækning. Det er blandt også i sådanne sammenhænge, at 
virksomhedspraktikkerne til tider er blevet brugt for at fylde huller ud. Det er ikke 
hensigtsmæssigt, med mindre virksomhedspraktikken kan bidrage med decideret 
opkvalificering eller give erhvervserfaring i forhold til det uddannelsesmål, delta-
ger stræber efter.  

Vejlederne/koordinatorerne peger i den forbindelse på, at hvis projektet fremad-
rettet skal videreføres, så bør selve projektperioden på de 25 uger tænkes langt 
mere fleksibelt og snarere i en klippekortsmodel, hvor deltageren ikke er forpligtet 
til deltagelse i et projektforløb, men snarere kan få adgang til kursusmoduler mv., 
når det passer ind i forhold til deltagerens plan.  
Vejlederne/koordinatorerne har gjort en stor indsats for at undgå ”huller” i delta-
gernes planer. Det har været udfordrende, da det blandt andet har inkluderet, at de 
har skubbet på for, at deltageren kunne komme ind på et allerede fyldt hold – eller 
at deltageren kunne komme på et hold, som var startet op; noget som undervisere 
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som udgangspunkt ikke er glade for at sige ja til. Grunden til at vejlederne har haft 
held med dette er, at de har været gode til at udnytte de kontakter, de har på de 
forskellige skoler. Men det er heller ikke lykkedes i alle tilfælde, og vejlederne har 
været meget frustrerede over manglen på de rette udbud. 
Noget der virker befordrende for, at deltagerne opnår den fornødne opkvalifice-
ring på det rette tidspunkt, er ledelsesopbakning. Når koordinatorerne har skubbet 
på for fleksibilitet fra skolernes side, er det afgørende, at der har været ledelsesop-
bakning til det på de forskellige skoler, som deltagerne har skullet ind på. Det er 
således vigtigt, at skolelederne prioriterer dette, da det ellers kun vanskeligt lader 
sig gøre at opnå den nødvendige fleksibilitet på de konkrete hold.  
I projektet har der været arbejdet ihærdigt på at skabe denne opbakning på ledel-
sesniveau skolerne imellem. Det har været understøttet af institutionelle fora, hvor 
ledelserne på tværs af skolerne har mødtes med jævne mellemrum. Et vigtigt smø-
remiddel er her, at der også hersker politisk opbakning til kravet om at imøde-
komme behovet for fleksibilitet – at der gives tilladelse til at udvise den fornødne 
fleksibilitet. Noget tyder på, at ledelserne er mere villige, hvis der hersker et poli-
tisk pres. Ifølge vejlederne har ledelsesopbakningen ikke været til stede på alle 
skoler i tilstrækkeligt omfang. 
Økonomiske rammer og forudsætninger 
Projektet har fået EU-tilskud, som har gjort, at kurserne har kunnet afholdes til en 
ugepris på 500 kr. – altså det beløb som jobcentret har skullet betale pr. deltager 
pr. uge. Projektledelsen har opgjort de reelle omkostninger pr. deltager gennem-
snitligt set. Omregnet til ugepris beløber det sig til 2.600 kr. Jobcenterrepræsen-
tanterne har vurderet, at en ugepris på ca. 2.600 kr. fremadrettet er for dyrt i for-
hold til de budgetter, de sidder med. Det økonomiske tilskud til forløbene har der-
for været et vigtigt smøremiddel til, at projektet har kunnet lade sig gøre. Derfor 
er vurderingen umiddelbart, at projektet ikke har en levetid ud over projektperio-
den, med mindre kommunerne anlægger en investeringsstrategitænkning. Det 
kræver dog, at det kan sandsynliggøres, at investeringen kan hentes ind. 
Det er ikke ligetil at udforme et regnestykke, som kan vise, hvorvidt investering i 
uddannelse til ufaglærte ledige kan betale sig. Det er forskelligt jobcentrene imel-
lem, hvor mange direkte og indirekte udgifter der fx knytter sig til aktivering, li-
gesom der også bør tages højde for refusionsordninger og refusionssystemet mel-
lem kommunerne og staten. Kommunernes økonomi på beskæftigelsesområdet er 
påvirket af en række økonomiske relationer såsom refusion af kommunale udgif-
ter til forsørgelsesydelser og driftsudgifter under driftsloftet, servicerammen, be-
skæftigelses- og bloktilskud, budgetgaranti og udligning. 
Carsten Koch-udvalget har i deres rapport lavet beregninger på de offentlige be-
sparelser, der er ved at flytte en borger fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. 
Her fremgår det, at den samlede offentlige besparelse ved at flytte en dagpenge-
modtager i beskæftigelse på et år beløber sig til 280.000 kr.  
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Hvis vi tager udgangspunkt i det beløb og ser på, hvor hurtigt en udgift på uddan-
nelse tjener sig ind igen på samfundsøkonomisk niveau, så ser vi, at en gennem-
snitspris på 52.000 kr. til et uddannelsesforløb af 20 ugers varighed vil tjene sig 
ind igen, hvis deltageren opnår beskæftigelse i 9,7 uger.6 Det er naturligvis et me-
get forsimplet regnestykke, men det kan omvendt give et fingerpeg om, hvor hur-
tigt en udgift er tjent ind igen, hvis indsatsen får vedkommende i job.  
Det er en vigtig konklusion, at økonomien spiller en altafgørende betydning for, 
om en model for opkvalificering af ledige ufaglærte kan fungere. På nuværende 
tidspunkt vurderes det, at det udelukkende er EU-finansieringen, der har gjort pro-
jektet muligt. De jobcentre, der er blevet interviewet i projektet, er ikke umiddel-
bart villige til fremadrettet at betale den fulde pris – og omvendt kan prisen ikke 
sættes ned, da de er fastsat i takstkataloger fastsat af staten. Jobcentrenes villighed 
til at betale en sådan ugepris vurderes dog til at hænge sammen med beskæftigel-
seseffekten af indsatsen. 
Det kunne her have været interessant, hvis vi havde haft en analyse af, hvordan 
beskæftigelseseffekten i projektet er set over flere år. Grundtanken med opkvalifi-
cering af ledige ufaglærte er grundlæggende at forbedre deres arbejdsmarkedstil-
knytning over længere tid. Projektet har igangsat en analyse af beskæftigelsesef-
fekterne baseret på DREAM-databasen, men den er ikke gennemført på nuværen-
de tidspunkt.  
8.5.1 Afgørende elementer ift. uddannelse og opkvalificering 

Evalueringen har identificeret en række afgørende elementer i forhold til uddan-
nelse og opkvalificering:  

 Det er vigtigt, at deltagernes geografiske og faglige mobilitet spiller sam-
men og koordineres med forsyning af arbejdskraft til områder med 
vækst og jobåbninger 

Det er en vigtig konklusion, at vejledningen er afgørende for at udfordre deltager-
nes faglige og geografiske mobilitet. Det kræver naturligvis, at vejledningen også 
har adgang til ”let omsættelige oplysninger” om efterspørgslen efter arbejdskraft 
på både kort og længere sigt. Det er et vilkår som ikke altid har været til stede i 
projektet på systematisk vis. 

 Samarbejde og koordination mellem VEU-centrene i forhold til udbud af 
kurser er vigtigt for at sikre et bredt og dækkende uddannelsesudbud 

Columbusægget i forhold til dette er endnu ikke fundet, og en af erfaringerne i 
projektet er, at der ikke altid har været det rette udbud på det rigtige tidspunkt. Det 
kan være svært at sikre den nødvendige volumen, hvorfor aflysninger af kurser 
også har præget dette projekt. Det handler blandt andet om, at skolerne er styret af 

                                                
6 Dette regnestykke fremkommer ved at arbejde med udgiften på de 52.000 kr., og derudover har vi omsat de 
280.000 kr. til ugentlige besparelser, hvilket giver 5.385 kr. pr. uge. Når vi skal beregne, hvornår udgiften har 
tjent sig selv ind igen, siger vi 52.000 kr. delt med 5.385 kr. er lig med 9,7 uge. 
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markedsprincipper for drift og indtægter, hvorfor bl.a. aflysninger vil forekomme, 
hvis der ikke hersker økonomisk gevinst ved gennemførelse.7 

 Netværk mellem koordinator/vejleder og underviserne/ledere på de for-
skellige kurser  

Det har vist sig afgørende, at koordinatorerne har haft et godt netværk til andre 
skoler, som de har aktiveret, når der har været behov for fleksibilitet, fx i forhold 
til at få en ekstra deltager ind på et hold, eller få en deltager ind på et hold, som 
var startet op. En sådan fleksibilitet har ofte været afgørende for at få deltagerfor-
løbet til at fungere. Det hænger også sammen med, at det ikke er befordrende for 
den enkelte deltager, hvis der går lang tid mellem, at uddannelsesplanen udformes 
og besluttes, til at den kan eksekveres.  

 Ledelsesopbakning på skolerne til fleksibilitet i forhold til indtag er afgø-
rende for, at netværk mellem koordinatorer og undervisere på de forskel-
lige skoler kan skabe resultater 

Det skabes særligt via en institutionel understøttelse i form af formaliserede og 
løbende møder på ledelses- og medarbejderniveau mellem aktører i projektet. 

 Det er afgørende, at tænke et uddannelsesforløb ind i en fleksibel ramme 
i stedet for en fast ramme på et 25 ugers forløb  

Projektet har vist, at i et fast forløb iværksættes alternative kurser eller virksom-
hedspraktikker i forbindelse med ”venteperioder” på opstart, da deltagerne skal 
tilbydes aktiviteter. Et forslag er derfor at anvende en form for ”klippekortsmo-
del”, hvor der kun bruges ”uddannelsesklip” i forbindelse med decideret uddan-
nelse/kurser. Det er også en måde at reducere prisen på. I forbindelse med vente-
perioder på kurser/uddannelse er det vigtigt, at deltageren ikke overlades til sig 
selv, men har kontakt med voksenvejlederen. Derudover er det vigtigt, at deltage-
ren bruger ventetiden på aktiviteter, der kan begrundes i uddannelses- og jobpla-
nen, som fx kan være relevant virksomhedspraktik. 

 Økonomisk rentabilitet spiller en afgørende betydning  
Her har projektmidler været afgørende for at sikre jobcentrenes opbakning til pro-
jektet. Det er en problematik, der fremadrettet ikke er fundet en klar løsning på.  

 Der er behov for investeringsstrategi-tænkning fra jobcenter/kommunal-
bestyrelsesside  

Det kræver, at det kan sandsynliggøres, at investeringen kan give afkast. Der er i 
den forbindelse behov for forskellige økonomiske beregninger. Men der er også 
brug for et redskab, der kan sikre træfsikkerhed i visitationen, så det sikres, at den 
målgruppe, der gives opkvalificering, dels er motiveret for at gennemføre uddan-
nelse/opkvalificering, dels at det kan sandsynliggøres, at den identificerede mål-
gruppe særligt kan profitere af forløbet. 
                                                
7 Det vil dog sige, at skolerne generelt skal have budgetterne til at balancere, hvorfor der også kan være tale om 
”gynger og karruseller”, dvs. hvor der er indtægt på nogle kurser, mens andre er underskudsgivende.   
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9. Tværgående elementer 

Dette sidste kapitel har til hensigt at reflektere over, hvilke anbefalinger der kan 
gives til det fremadrettede arbejde med at sikre en opkvalificeringsstrategi for 
ufaglærte, når vi ser ud over projektperioden.  

Her vil vi tage fat i to overordnede områder: 

 Tværinstitutionelt samarbejde om en regional opkvalificeringsstrategi 
 Voksenvejledning – hvordan? 
 

9.1 Tværinstitutionelt samarbejde om en regional opkvalifi-
ceringsstrategi 

På baggrund af evalueringen og de indhøstede erfaringer i projektet, vil vi anbefa-
le følgende: 

 Hvis en opkvalificeringsstrategi for ufaglærte skal gennemsættes fremadrettet, 
så vil det være fordelagtigt at tænke i tværinstitutionelt samarbejde på både 
nationalt, regionalt og lokalt niveau mellem aktører, der repræsenterer be-
skæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. Forslaget er her, at samar-
bejdet skal være repræsenteret ved Vækstforum, Regionen, Det regionale Be-
skæftigelsesråd, De lokale Beskæftigelsesråd, Beskæftigelsesregionen, kom-
munerne, VEU-centre og VEU-centerråd, erhvervsorganisationer mv. 

 Et tværinstitutionelt samarbejde skal have en forpligtende karakter, så det 
prioriteres af de involverede aktører. Derfor foreslås det, at det tværinstitutio-
nelle samarbejde skal udmønte sig i fælles målsætninger og måltal for indsat-
ser. Det kan fx være oprettelse af lærlingepraktikpladser, jobrotationsprojekter 
mv. 

Erfaringer fra projektet viser, at det er afgørende, at repræsentanter fra beskæfti-
gelses-, uddannelses- og erhvervslivet har en fælles forståelse og prioritering af en 
fælles målsætning om at fremme et kompetenceløft af ufaglærte.  
Hvis jobcentre og kommunalbestyrelser ikke er villige til en investeringstænkning 
i forhold til de ufaglærte ledige, så vil jobcentre ikke visitere deltagere til opkvali-
ficeringsforløb.  

Hvis uddannelsesinstitutioner og VEU-centre ikke prioriterer målgruppen af ledi-
ge ufaglærte, vil der være lille velvillighed til at udvise den fornødne fleksibilitet i 
forhold til indtag af personer, der fx blot mangler mindre moduler. Derudover er 
der behov for oprustning af voksenpædagogiske kompetencer, hvis strategien om-
sætter sig i større volumen af voksne, ledige ufaglærte, der skal have uddannelses-
forløb på skolerne. Der vil også være behov for, at VEU-centrene koordinerer 
uddannelsesudbuddet.  
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Hvis erhvervslivet ikke er villige til at oprette voksenlærlingspladser, jobrotati-
onsprojekter mv., er det vanskeligt at få en opkvalificeringsstrategi omsat i prak-
sis. Derudover er erhvervslivet vigtige spillere i forhold til at levere viden om 
vækstområder og jobåbninger.  
Der kan med fordel tænkes i et tæt institutionelt samspil på flere niveauer: 

 Politisk niveau – sætter retningslinjer og økonomisk råderum. Skabe fælles 
forståelse og prioritering. 

 Ledelsesniveau – skal sikre de rette rammer og kompetencer. Sikre aftaler, 
koordination og samarbejde på tværs. 

 Medarbejderniveau – skal sikre den konkrete implementering.  
I et sådant samarbejde er det centralt, at det tydeliggøres, hvilket ansvar de for-
skellige har – og hvad der er det centrale bidrag, de skal komme med.  
 

9.2 Voksenvejledning – hvordan? 

I ”Kvalificering til nye job” har voksenvejledningen af deltagerne været en hjør-
nesten. Deltagerne har således fået en grundig vejledning i, hvilke uddannelses-
muligheder der var relevante at forfølge ud fra erhvervserfaring, interesser og øn-
sker. Det er også vigtigt at pointere, at ikke alle deltagere har været særligt moti-
verede for at gå uddannelsesvejen, men at uddannelsesmotivation også kan ska-
bes, når muligheder og betingelser gøres konkrete. 

Den gode voksenvejledning tager afsæt i den enkelte persons ønsker, interesser, 
ressourcer og forudsætninger – men foregår ikke i et tomrum fri af bindinger på 
de krav og rettigheder, som den ledige er underlagt. Det er således vigtigt, at den 
uddannelses- og jobplan, der udarbejdes, tager højde for forhold i beskæftigelses-
lovgivningen, som påvirker realismen, gennemførbarheden og de økonomiske 
rammer for forløbet for den enkelte deltager. Derudover er det vigtigt, at uddan-
nelsesvejledningen for voksne ikke begrænses af en specifik skoles uddannelses-
udbud.  

Endelig er det afgørende, at uddannelsesvejledningen af voksne kobler den enkel-
tes ønsker, ressourcer og kompetencer med det regionale og lokale behov for ar-
bejdskraft. Det er afgørende at få deltagerne gjort kompetente indenfor områder 
med vækst og jobåbninger. Ellers kan uddannelse været spildt – og så mistes op-
bakningen. 
I forhold til den organisatoriske del, så anbefales følgende: 

 Voksenvejledningen bør optimalt set gennemføres i en organisatorisk kon-
tekst, som både involverer jobcentre og skolerne. Dette er begrundet i, at vej-
ledningen skal trække på den viden, som jobcentrene og uddannelsesinstituti-
oner har og derfor sikre blik for både det beskæftigelses- og uddannelsesrette-
de arbejde, der er nødvendigt at tilføre voksenvejledningen. Det er to store 
områder, der skal være overblik over.  
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Hvis en opkvalificeringsstrategi skal være økonomisk gangbar, er det afgørende at 
få visiteret de rette til opkvalificering, at koordinere uddannelsesudbud, at sikre 
solid viden om vækstområder og jobåbninger og at kunne koble en opkvalifice-
ringsstrategi med dette.  
Her handler det også om at have de rette redskaber og den rette viden til rådighed. 

Derfor har vi følgende anbefalinger:  

 Behov for en større koordineret, professionaliseret indsats mellem VEU-
centre, skoler og jobcentre i arbejdet med at identificere vækst- og jobåbnin-
ger 

 Tættere samarbejde med erhvervslivet om kommende jobs – evt. via det tvær-
gående institutionelle samarbejde, som foreslået ovenfor 

 Udvikle metoder til at omsætte tendensanalyser til handlingsorienteret rådgiv-
ning – fx via institutionaliseret og formaliseret samarbejde med erhvervslivet 

 Videreudvikling og udbredelse af den udviklede it-baserede løsning til afdæk-
ning af voksen- og efteruddannelsesmuligheder, som kobler arbejdsmarkeds-
balancen med det aktuelle udbud af regionale kurser 

 Udvikling af et screeningsredskab der kan udsøge en relevant gruppe af de 
ledige ufaglærte, der bør tilbydes uddannelsesvejen.  
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Introduktion og læsevejledning 

Projektet ”Kvalificering til nye job” er medfinansieret af Den Europæiske Social-
fond og har overordnet til formål at øge arbejdsudbuddet i den nordjyske regions 
vækstområder via strategisk kompetenceudvikling af langtidsledige ufaglærte og 
faglærte med forældede kvalifikationer. Projektet involverer samtlige jobcentre, 
erhvervsskoler, VUC og de to VEU-centre i Nordjylland.  

Effektevalueringen af projektet er finansieret af projektmidler. Effektevalueringen 
er gennemført i perioden efteråret 2012 til foråret 2014.  

Effektevalueringen er indsnævret til at belyse projektets effekter i forhold til ud-
slusningsresultater, gennemførelse af de enkelte projektelementer samt delta-
gerevaluering af vejledning samt praktik og uddannelsesforløbet. 
For læsere der er interesseret i projektets mere kvalitative erfaringer og virksom-
me elementer i forhold til at sikre en succesfuld opkvalificeringsindsats for pro-
jektets målgruppe, henvises der til ”Virkningsevaluering af Kvalificering til nye 
job”. Her kan du også læse om de anbefalinger, der er udarbejdet på baggrund af 
projekterfaringerne.  

Læsevejledning 
Rapporten starter med et kort rids af projektets formål og indhold. Derefter følger 
hovedkonklusioner i effektevalueringen. I kapitel 3 præsenteres formål med ef-
fektevalueringen og datagrundlaget for denne. Herefter følger kapitel 4, som giver 
en karakteristik af deltagerne i projektet. I kapitel 6 præsenteres de aktiviteter, 
som deltagerne har fulgt – herunder hvor mange deltagere, der har fulgt de for-
skellige aktiviteter. Kapitel 6 skaber overblik over de udslusningsresultater, som 
projektet har skabt. Her gennemgås også, hvordan objektive såvel som mere pro-
jektspecifikke forhold har spillet ind på resultaterne. I kapitel 7 gennemgås resul-
taterne af de deltagerevalueringer, der har været foretaget undervejs i projektet.  
Du kan downloade publikationen på www.kompetencenord.dk eller på 
www.newinsight.dk. 
Kontakt chefanalytiker Charlotte Hansen fra New Insight, e-mail: 
ch@newinsight.dk eller tlf. 33 69 13 08, hvis du ønsker mere viden om effekteva-
lueringen. 

Kontakt projektleder Dorte Kronborg fra VEU-center Aalborg / Himmerland, e-
mail: dbk@amunordjylland.dk eller tlf. 96 33 22 11, hvis du ønsker mere viden 
om projektet. 
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1. Kort om projektet 

Projektet ”Kvalificering til nye job” har overordnet til formål at øge arbejdsud-
buddet i den nordjyske regions vækstområder via strategisk kompetenceudvikling 
af langtidsledige ufaglærte og faglærte med forældede kvalifikationer.  

Målgruppen for projektet er forsikrede langtidsledige samt arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere i alderen 30-59 år, som er ufaglærte eller faglærte med 
forældede kvalifikationer. 
Grundideen i projektet er at sammentænke beskæftigelses-, uddannelses- og er-
hvervsindsatsen på den måde, at beskæftigelsesindsatsen for ledige ufaglærte eller 
faglærte med forældede kvalifikationer skal kombineres med en opkvalificerings-
indsats i uddannelsessystemet, som skal målrettes efterspørgslen på det lokale og 
regionale arbejdsmarked.  

Derfor har projektet også involveret en lang række aktører i Nordjylland. Disse er 
samtlige jobcentre, erhvervsskoler, VUC og de to VEU-centre i Nordjylland. 

En vigtig hjørnesten i projektet er afprøvningen af en ny type voksenvejledning 
som afsæt for den strategiske kompetenceudvikling. Voksenvejledningen er byg-
get op om en individuel, helhedsorienteret tilgang byggende på den anerkendende 
metode kombineret med fokus på deltagernes ansvarstagen for egen situation. 
Hensigten er at udvide deltagernes perspektiv på mulige veje at gå og derved ud-
vide deltagerne geografiske og faglige mobilitet. Vejledningen inddrager den nye-
ste information om regionens vækstområder og dertil hørende jobprofiler og ar-
bejdsfunktioner, for at deltagernes fokus rettes mod jobåbninger. 

Et vigtigt element har derfor været at sikre, at vejledningen om uddannelses- og 
opkvalificeringsmuligheder bliver så bred og uafhængig som muligt. Med uaf-
hængig menes, at vejlederne ikke er begrænset af muligheder på den uddannelses-
institution, de er ansat på, men vejleder ud fra uddannelsesudbuddet generelt på 
både regionalt og nationalt plan.  
Indholdsmæssigt set er forløbet for deltagerne opbygget af følgende moduler:  

 Visitation af deltagere fra jobcentrene – i samarbejde med skolerne 
 Fælles introduktionsforløb på 2-4 uger med afklaring og motivationsskabelse 

via Individuel KompetenceVurdering (IKV), Realkompetencevurdering 
(RKV), orientering mod regionens vækstområder og tilhørende jobprofiler, 
personprofilanalyser, FVU-screening mv. Her planlægges det individuelle 
kompetenceudviklingsforløb. 

 Kompetenceudviklingsforløb på 15-25 uger bestående af almen, teknisk/ fag-
lig og personlig kompetenceudvikling i form af anerkendte og meritgivende 
uddannelser (AMU, EUD-enkeltfag, FVU/AVU mv. i kombination med virk-
somhedspraktik efter behov). 
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 Løbende personlig rådgivning og vejledning, jobsøgning, opdatering af CV 
samt planlægning af uddannelsesforløb, der kan gennemføres i tilknytning til 
et job (fx via GVU).  

I kraft af at forløbet skal være individuelt tilrettelagt, har projektet kalkuleret med, 
at længden på forløbet kan variere fra deltager til deltager, og det blev anslået, at 
forløbene kunne vare mellem 15-25 uger. Deltagerne kunne således maksimalt 
være 25 uger i projektet. Gennemsnitslængden i projektet har været 19,7 uger.  

Projektet blev igangsat i juni 2012 og skulle have været afsluttet i september 
2013, men er blevet forlænget til sommeren 2014. Evalueringen bygger på de er-
faringer, som har projektet har indhentet i perioden september 2012 til foråret 
2014.  
I det følgende gennemgås de overordnede konklusioner fra effektevalueringen. 
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2. Hovedkonklusioner i effektevalueringen 

Målgruppen for projektet er forsikrede langtidsledige og arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere i alderen 20-59 år, som er ufaglærte eller faglærte med 
forældede kvalifikationer. 

Mere specifikt er målgruppen kendetegnet ved følgende: 

 
Deltagerne har gennemsnitligt set været lige knap 20 uger i projektet. 

Hovedparten af deltagerne (96 pct.) har deltaget i introforløbet. Gennemsnitligt set 
har deltagerne været i introforløbet i 2,5 uger.  

Næsten 9 ud af 10 har via projektforløbet gennemført en eller flere uddannelses-
aktiviteter. Disse har næsten udelukkende bestået af AMU-kurser og EUD. Gen-
nemsnitslængden for uddannelsesaktiviteter har været 13 uger. Halvdelen af del-
tagerne har fået EUD, og næsten to tredjedele har gennemført AMU-forløb. 

Lidt over en tredjedel (37 pct.) af deltagerne har gennemført praktikforløb. Gen-
nemsnitslængden på praktikforløbene har været 3,5 uger. 65 pct. af de deltagere 
der har gennemført praktikforløb, har haft ét praktikophold, mens lidt over en fjer-
dedel har været i to praktikforløb. 9 pct. har været i mere end 2 praktikker.  

 
Projektets udslusningsresultater 
Projektet opstillede på forhånd nogle succeskriterier for udslusningsmål. Disse 
var: 

 Ordinær beskæftigelse på vækstområder: 68 personer 
 Vikarer i jobrotationsprojektet: 44 personer 
 Påbegyndt EUD som voksenlærling: 44 personer 
 GVU-planer i tilknytning til job: 36 personer 
 Status som faglært: 22 personer 

Karakteristik af projektets målgruppe 
 52 pct. af deltagerne er mænd, 48 pct. er kvinder 
 Deltagerne er i gennemsnit 45 år 
 61 pct. har folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. 5 pct. har 8. klasse, 19 pct. har 9. 

klasse, og 38 pct. har 10. klasse som det højst fuldførte uddannelsesniveau 
 9 pct. har gymnasial uddannelse 
 20 pct. har erhvervsuddannelse 
 89 pct. var dagpengemodtagere, da de startede i projektet 
 Over halvdelen af dagpengemodtagerne er medlem af 3F, 16 pct. hos Krifa, 7 pct. hos HK, 

5 pct. hos Metal, og de resterende er medlemmer af en bred vifte af forskellige a-kasser. 
 11 pct. havde kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag, da de startede i projektet 
Baseret på tal fra projektdatabasen 



 7 

Projektet kalkulerede med at opnå positiv udslusning for 89 pct. af deltagerne sva-
rende til 214 deltagere på baggrund af en forventning om, at i alt 240 deltagere 
blev visiteret til projektet. 

Projektet har opnået positiv udslusning for ca. to tredjedele af deltagerne.  
Men positiv udslusning menes, at deltagerne har opnået ordinært job, ordinær ud-
dannelse, planlagt uddannelse (venter på opstart), er i gang med opkvalifice-
ring/uddannelse på uddannelsesydelse, fået en GVU-plan, er påbegyndt EUD som 
voksenlæring, vikarer i jobrotation, løntilskudsjob og skolepraktik.  
Begrundelsen for at kategorisere en udslusning på uddannelsesydelse som positiv 
er, at disse personer efter projektafslutning arbejder videre med den uddannelses-
plan, som er påbegyndt i forløbet. Det at uddannelsesplanen kan videreføres efter 
projektperioden muliggør, at deltagerne kan opnå den planlagte kompetenceudvik-
ling, som er vurderet til at øge deres sandsynlighed for mere varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
Den resterende tredjedel har ved afgangen fra projektet enten været fortsat ledige 
(26 pct.) eller sygemeldte (7 pct.).  
Som det fremgår af oversigten, er det lidt andre kategorier, der anvendes i opgø-
relsen, hvilket skyldes, at der har været behov for at justere og indsætte flere kate-
gorier end forventet. Resultatet ser således ud: 

 
Bag antallet af personer, der er udsluset til ledighed, gemmer der sig i nogle til-
fælde en succes. Der er fx tilfælde af personer, der grundet den maksimale længde 
på 25 uger er overgået til jobcentret på dagpenge, men hvor jobcentret har overta-
get den videre uddannelsesplan, som deltageren gennemfører på dagpenge.  
Det er ikke muligt ud fra tallene i projektdatabasen at opgøre, hvor mange der har 
opnået faglært niveau. Det har ikke været muligt at sætte mere end ét kryds i ud-
slusningskategorierne, så det betyder, at deltagere, der fx har opnået ordinært job, 
godt kan have fået det på baggrund af et uddannelsesforløb, der har løftet dem til 
faglært niveau. 

Det har ikke været muligt at indfri målsætningen om positiv udslusning for 89 pct. 
af deltagerne. I den sammenhæng skal det også pointeres, at de opstillede succes-

Projektets udslusningsresultater 
 51 personer i ordinært job (19 pct.) 
 42 personer i ordinær uddannelse / planlagt uddannelse (16 pct.) 
 32 personer på særlig uddannelsesydelse (12 pct.) 
 24 personer har fået GVU-plan (9 pct.) 
 14 personer har påbegyndt EUD som voksenlærling (5 pct.) 
 10 personer er vikarer i jobrotationsprojekter (4 pct.) 
 2 personer i løntilskud, 2 i skolepraktik og 4 er blevet faglærte 
 71 personer er fortsat ledige (26 pct.) 
 19 personer er sygemeldte (7 pct.) 
Baseret på tal for projektdatabasen 
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kriterier var meget optimistiske. Fx viser udtræk på jobindsats.dk for 2011, at an-
delen der er i beskæftigelse 1 måned efter afsluttet aktiveringsforløb er 46,3 pct. 
for dagpengemodtagere på landsplan. Beskæftigelse omfatter her ordinært job, 
SU-godkendte uddannelser, voksenlærlingeforløb mv.  
Til gengæld har projektet haft stor succes med at motivere deltagerne til at tage 
uddannelse og opkvalificering. Således har 87 pct. af deltagerne været på AMU-
kursus og/eller EUD.  

 
Deltagerkarakteristikas betydning for udslusning 
Deltagernes køn og forsørgelsesgrundlag påvirker ikke deltagernes sandsynlighed 
for positiv udslusning. Derimod ser alder ud til at indvirke, men ikke på den måde 
at positiv udslusning stiger proportionalt med stigende eller faldende alder. Delta-
gere i aldersgruppen 41-45 år har den største andel med positiv udslusning, som er 
skarpt efterfulgt af deltagere i alderen 51-55 år og 29-35 år. Så det er ikke et enty-
digt mønster, der her tegner sig.  
Uddannelsesniveau har betydning for positiv udslusning. Deltagere med erhvervs-
uddannelse har en større sandsynlighed for positiv udslusning sammenlignet med 
deltagere med gymnasial eller grundskole som højeste udslusning. Dog har del-
etagere med 8. klasse som højeste uddannelsesniveau en ret høj udslusningspro-
cent, men da der kun er 11 deltagere i alt med denne uddannelsesbaggrund, er 
disse tal meget usikre.  
Det er svært at afgøre, om A-kassetilhørsforhold har en betydning, da deltagerne 
generelt er medlem af mange forskellige, hvilket betyder, at der kun er få deltage-
re i de fleste kategorier. Medlemmer af 3F har en høj sandsynlighed for positiv 
udslusning – således har 71 pct. af deltagere med 3F tilhørsforhold en positiv ud-
slusning.  

 
Projektspecifikke forholds betydning for udslusning 
Vi har belyst, om projektspecifikke forhold såsom varigheden af forløb, tilknyt-
ning til koordinationscenter, typen af uddannelsesforløb og gennemførelse af 
praktik har en betydning for henholdsvis positiv og negativ udslusning. 

Det ser ikke ud til, at varigheden af forløbet spiller ind på udslusningsresultatet. 
Dog har deltagere med en varighed i projektet på op til 10 uger en højere andel 
med positiv udslusning end deltagere, der har deltaget i projektet i mere end 10 
uger. Men da der kun er 34 deltagere, der har deltaget i projektet i højst 10 uger, 
er der stor usikkerhed forbundet med det tal. Der er ikke forskel på deltagere, der 
har deltaget i ml. 10-20 uger, og deltagere der har deltaget i mere end 20 uger.  

I projektet er der fire koordinationscentre: 1) Himmerland, 2) Thy/Mors, 3) Vend-
syssel og 4) Aalborg. Deltagere, der har været tilknyttet Himmerland, har den 
største andel med positiv udslusning. Det fremgår i tabellen nedenfor. 
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Tabel 2.1: Koordinationscenter 
Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Himmerland 35 78 10 22 45 100 
Thy/Mors 33 70 14 30 47 100 
Vendsyssel 53 70 23 30 76 100 
Aalborg 60 58 43 42 103 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 

 

Typen af uddannelsesaktivitet spiller ind på sandsynligheden for positiv udslus-
ning. Deltagere med EUD-aktivitet har en noget højere andel med positiv udslus-
ning, end deltagere der ikke har haft EUD. Således har tre fjerdedele af deltagere 
med EUD aktivitet en positiv udslusning, mens det samme ”kun” gør sig gælden-
de for 59 procent af deltagerne uden EUD. Deltagere med både AMU og EUD 
aktivitet er bedre stillet end en deltager med kun AMU-aktivitet. 

60 pct. af deltagerne med AMU-aktivitet opnår positiv udslusning. Det ser ud til, 
at typen af AMU-aktivitet har indflydelse på dette, ligesom antallet af kursusdage. 
Hvis deltageren har gået på AMU-kurser i mere end 50 dage, så forlænges tiden i 
forhold til positiv udslusning. En forklaring på de mere afdæmpede positive effek-
ter af AMU-kurser kan hænge sammen med, at det rette udbud af AMU-kurser 
ikke altid har været til stede på det rette tidspunkt. Derfor har nogle af deltagerne 
til tider fulgt nogle AMU-kurser, som ikke nødvendigvis har været tæt bundet op 
på den uddannelsesplan, der var lagt for den enkelte deltager. Der har dog været 
tale aktiviteter, som har kunnet understøtte planen og medvirke til en bredere op-
kvalificering. Her har der fx være tale om kurser i almene kvalifikationer såsom 
IT. Endvidere har nogle af vejlederne til tider har fraveget princippet om, at ud-
dannelsesaktivitet altid skal være målrettet jobåbninger. Det er fx sket i de tilfæl-
de, hvor deltageren har haft meget stærke ønsker om at gå en anden vej. Resulta-
terne vidner derfor om vigtigheden at hele tiden at fastholde fokus på at koble 
uddannelsesaktivitet til jobåbninger. 
I forhold til praktikophold så opnår deltagere med praktikophold den samme andel 
med positiv udslusning som deltagere uden praktikophold. Ser vi på deltagere 
med praktikophold, kan der godt være en sammenhæng med længden på praktik-
opholdet. Således har deltagere med praktikophold ml. 3-4 uger en større andel 
med positiv udslusning, men det samlede antal i denne gruppe er meget lavt. Ge-
nerelt skal det dog fremhæves, at der er to tredjedele af dem, der har været i prak-
tik, der har fået en positiv udslusning. 

 
Resultater fra deltagerevalueringer 
Deltagerevalueringen er gennemført med henblik på at vurdere, hvorvidt projektet 
har formået at indfri intentionen om at arbejde ud fra en anerkendende og inklude-
rende tilgang samt klæde deltagerne på i forhold til information om beskæftigel-
ses- og uddannelsesmuligheder og indblik i egne kompetencer.  
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Det overordnede billede fra deltagerevalueringen viser, at deltagerne har givet 
meget positive bedømmelser til skolernes arbejde både i vejledningsindsatsen 
samt praktik og uddannelsesforløbene.  

Hvis vi i første omgang skal vurdere forløbets evne til at arbejde ud fra en aner-
kendende og inkluderende tilgang, så kan vi på baggrund af deltagerevalueringer-
ne konkludere, at det er lykkedes i stort omfang. 
Tabel 2.2: Anerkendende og inkluderende tilgang. Andel meget enige/enige i pct. 
 Vejledningsforløb Virksomhedspraktik Uddannelsesforløb 
Jeg bliver taget alvorligt som person 99 97 98 
Der bliver lyttet til mine ønsker og behov  98 95 96 
Der tages højde for mine kompetencer og 
erhvervserfaring  

93 - - 

Jeg har fået større tro på mine jobmulighe-
der 

87 - 95 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”Kvalificering til nye job” 

 

Deltagerne er næsten alle meget enige eller enige i de udsagn, der retter sig mod, 
hvorvidt de bliver taget alvorligt, lyttet til, og at forløbet tilrettelægges med re-
spekt for egne ønsker og erfaringer.  
Hvis vi ser på, hvordan projektet er lykkedes med at give deltagerne information 
om gode beskæftigelsesmuligheder, overblik over uddannelsesmuligheder og en 
større bevidsthed om egne kompetencer, så er der her også meget positive meldin-
ger fra deltagerne.  
Tabel 2.3: Information/overblik/bevidsthed. Andel meget enige/enige i pct. 
 Vejledningsforløb Virksomhedspraktik Uddannelsesforløb 
Jeg har fået relevant information om, hvor 
der er gode beskæftigelsesmuligheder 

87 - - 

Vejlederne har givet mig et godt overblik 
over mine uddannelsesmuligheder 

91 - - 

Jeg er blevet mere bevidst om mine kompe-
tencer / fået øjnene op for nye muligheder 

91 - 93 

Virksomhedspraktik har været lærerig - 94 - 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”Kvalificering til nye job” 

 
Disse resultater viser, at deltagerne generelt føler sig set og hørt i projektet, lige-
som projektet har formået at klæde mange godt på i forhold til i forhold til over-
blik og viden om beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder.  
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3. Formål og datagrundlag for effektevalue-
ringen 

Formålet med en effektevaluering af ’Kvalificering til nye job’ er at belyse pro-
jektets evne til at producere de forventede resultater og effekter. Effektevaluerin-
gen ser således snævert på de effekter, som projektet har skabt.  
Følgende datakilder har været anvendt i effektevalueringen: 

 Data fra deltagerevalueringerne (minispørgeskemaer) 
 Data fra projektdatabasen med fokus på udslusningsresultater 
 Fokusgruppeinterview med koordinatorer og vejleder 
 Fokusgruppeinterview med projektledelsen 
 2 refleksionsseminarer 
Deltagerevalueringerne har været tilrettelagt således, at deltagerne har fået et 
spørgeskema uddelt efter henholdsvis introforløbet samt uddannelsesde-
len/praktikophold. 148 deltagere har besvaret spørgeskemaet, der retter sig mod 
introforløbet, og 121 deltagere har besvaret spørgeskemaet, der retter sig mod 
uddannelses- og praktikophold. 
I forhold til dataudtræk fra projektets database har vi d. 18. februar 2014 foretaget 
et udtræk. Projektet var ikke afsluttet på dette tidspunkt grundet forlængelse af 
projektet, så derfor foretog vi et udtræk, hvoraf vi udtog den population, som var 
udsluset fra projektet. Populationen var på det tidspunkt 271 deltagere, og det er 
således dette datasæt, der ligger til grund for alle analyser, der beror på databasen. 

Fokusgruppeinterviews har været anvendt til at kvalitetssikre datamaterialet. Vi 
har her fokuseret på dataindtastningspraksis mv.  

Refleksionsseminarer har været anvendt til at få uddybet baggrunden for resultater 
samt opnå en forståelse for, hvordan resultaterne er blevet skabt.  

Opsamlende om effektevalueringen har den fokus på at belyse, hvilke effekter og 
resultater projektet har skabt primært ud fra talmaterialet. Det udgør grundstenen i 
effektevalueringen. 
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4. Karakteristik af deltagerne 

I løbet af projektperioden er der registreret information om deltagernes baggrund i 
en samlet database. På baggrund af dette data har følgende afsnit til formål at be-
skrive, hvilke objektive forhold der kendetegner de 271 deltagere, der har afsluttet 
deres forløb i projektet ’Kvalificering til nye job’. Afsnittet vil således beskrive 
forhold, såsom kønsfordelingen, deltagernes uddannelsesniveau samt forsørgel-
sesgrundlag og a-kassetilhørsforhold.  
 

Kønsfordeling 
Kønsfordelingen blandt deltagerne i projektet har været meget lige. 52 pct. af pro-
jektdeltagerne har været mænd, og 48 pct. har været kvinder.  
Tabel 4.1: Kønsfordeling 
 Antal Procent 
Mænd 140 52 
Kvinder 131 48 
I alt 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 

  
Aldersfordeling 
Deltagerne har en gennemsnitsalder på 44,5 år. Der er dog en spredning på 7,5 år, 
hvor den yngste deltager er 29 år, og de ældste deltagere er 60 år.  

 
Uddannelsesbaggrund 
Langt de fleste deltagere har folkeskolen som højeste uddannelsesbaggrund.  

Således har 38 pct. 10. klasse, 19 pct. har 9. klasse og 5 pct. har 8. klasse, som den 
højest gennemførte uddannelse. En femtedel af deltagerne har en erhvervsuddan-
nelsesbaggrund, mens 9 pct. af deltagerne har en gymnasial uddannelse. Dertil 
kommer, at 10 pct. af deltagerne har et andet uddannelsesniveau, som ikke er 
nærmere specificeret i databasen.  
Tabel 4.2: Uddannelsesniveau 
 Antal Procent 
8. klasse 11 5 
9. klasse 45 19 
10. klasse 93 38 
Gymnasial uddannelse (HF, HHX, 
HTX, STX) 22 9 
Erhvervsuddannelse 49 20 
Andet 23 10 
I alt 243 101 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 
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Deltagernes forsørgelsesgrundlag ved projektopstart 
Langt størstedelen af deltagerne er forsikrede ledige. Det gælder for næsten 9 ud 
af 10 deltagere. Ti procent af deltagerne havde kontanthjælp som forsørgelses-
grundlag ved projektopstart. 
Tabel 4.3: Forsørgelsesgrundlag 
 Antal Procent 
Dagpenge 233 89 
Kontanthjælp 30 11 
I alt 263 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 

 
I databasen er det registreret, hvilket a-kassetilhørsforhold de forsikrede deltager-
ne har. Det fremgår af tabellen nedenfor. 
Tabel 4.4: A-kassetilhørsforhold 
A-kasse Antal Procent 
3F 116 52,5 
Krifa 35 15,8 
HK  16 7,2 
Metal 10 4,5 
ASE 8 3,6 
FOA 8 3,6 
Det faglige hus 4 1,8 
Kristelig fagforening 4 1,8 
Min a-kasse 4 1,8 
Dansk funktionærforbund 3 1,4 
NNF 3 1,4 
24. metalarbejdere 1 0,5 
AJKS København 1 0,5 
Business Danmark 1 0,5 
BUPL 1 0,5 
Dansk Metal 1 0,5 
Frie Funktionærer 1 0,5 
Fødevareforbundet Nordjylland 1 0,5 
HKKF 1 0,5 
Ledernes a-kasse 1 0,5 
Teknikernes a-kasse 1 0,5 
I alt 221 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 
Omkring halvdelen af deltagerne er medlemmer af 3F. Derudover har 15,8 pct. 
Krifa som a-kasse, 7,2 pct. af deltagerne er medlemmer af HK, og 4,5 pct. af del-
tagerne er medlemmer af Metal. De resterende deltagere er medlemmer af en bred 
vifte af forskellige a-kasser, hvor der er mellem 1-8 deltagere, der er medlemmer 
af hver af disse a-kasser.  
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5. Projektspecifikke aktiviteter 

Følgende afsnit beskriver de projektspecifikke forhold ved deltagernes forløb, 
herunder hvilke aktiviteter deltagerne har deltaget i og varigheden af aktiviteterne. 
Beskrivelsen sker ligesom i ovenstående afsnit på baggrund af projektets database, 
hvor der løbende i projektperioden er registeret oplysninger om deltagerne.  

 

5.1 Varighed af det samlede forløb i projektet 

Deltagerne har maksimalt kunnet være i projektet i 25 uger. Der blev kalkuleret 
med, at forløbene ville have forskellige længder afhængigt af deltagerens forud-
sætninger, ønsker og behov, og forventningen var, at forløbene ville vare mellem 
15-25 uger.  

Gennemsnitligt set har deltagerne deltaget i projektet i 19,7 uger. Der har dog væ-
ret en forholdsvis stor forskel på, hvor lange forløbene har været for de enkelte 
deltagere. Det viser følgende tabel.  

Figur 5.1: Varighed af det samlede forløb fordelt på ugeinddeling 
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5.2 Det fælles introduktionsforløb 

Jobcentrene og vejlederne har i fællesskab visiteret deltagere til projektet. Efter 
visitationen så starter det obligatoriske introduktionsforløb. Dette forløb har som 
udgangspunkt en varighed på 2-4 uger, men justeres efter deltagernes behov.  
Indholdet i introduktionsforløbet indeholder en palet af forskellige afklarings- og 
vejledningsredskaber såsom:  

 Individuel KompetenceVurdering, Realkompetencevurdering  
 Information om regionens vækstområder og dertil hørende jobprofiler kombi-

neret med individuel vejledning om, hvilke perspektiver det har for den enkel-
te 

 Besøg på uddannelsesinstitutioner og konkrete uddannelser 
 Introduktion til de forskellige indgange på erhvervsskolerne 
 Personprofilanalyser 
 FVU-screening  
 Afklaring af realistisk jobønske  
 Helhedsorienteret vejledning, som også omhandler økonomiske, personlige, 

sociale og praktiske forhold 
 Planlægning af det individuelle kompetenceudviklingsforløb 

Det er i introduktionsforløbet, at deltagerne får en grundig voksenvejledning om 
uddannelse i kombination med afklaring af det fremtidige jobmål.  
Hovedparten af deltagerne (96 pct.) har deltaget i introforløbet. Begrundelsen for, 
at det ikke er 100 pct. skyldes, at enkelte deltagere via visitationssamtalerne kan 
være påbegyndt en uddannelsesaktivitet med det samme, men det har været und-
tagelser.  
Gennemsnitligt set har introforløbet varet 12,5 dage svarende til 2,5 uger. Det 
spænder igen over en stor variation, lige fra deltagere der har gået under 1 uge i 
introforløbet til deltagere, der har gået der i op til 5 uger. Dog har langt størstede-
len været i introforløbet imellem 2-4 uger.  
Alle deltagerne er blevet tilbudt en FVU-screening, hvis de ikke allerede havde 
en.  
Stort set alle deltagere har fået en personprofilanalyse. Således har 77 pct. af del-
tagerne fået gennemført en sådan.  
Det har været en central del af projektet, at deltagerne har haft mulighed for at få 
udarbejdet en individuel kompetencevurdering (IKV). Formålet med en IKV er at 
lave en samlet vurdering og anerkendelse af de enkelte deltageres kompetencer.  

Med en IKV i AMU kan deltagerne få anerkendt sine færdigheder og kompeten-
cer, som de fx har opnået via tidligere erhvervsarbejde og uddannelse. Denne vur-
dering er relevant for deltagere, der ønsker at få sine realkompetencer vurderet og 
anerkendt i forhold til AMU-uddannelserne.  
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IKV i forhold til GVU er relevant for deltagere, der har arbejdet som ufaglært og 
fået en del praktisk erfaring inden for et fagligt område. En GVU giver deltagerne 
mulighed for at gennemføre et individuelt tilrettelagt skoleforløb uden at skulle 
have en uddannelsesaftale med en virksomhed. For at få adgang til GVU skal del-
tagerne blandt andet have udarbejdet en IKV, der klarlægger tidligere uddannel-
ses- og erhvervserfaringer.  
Et udtræk fra projektdatabasen viser, at der er 22 pct. af deltagerne, der har fået en 
individuel kompetencevurdering (IKV) i grunduddannelse for voksne (GVU). Lidt 
færre af deltagerne (15,1 pct.) har fået en IKV i AMU. Det fremgår også af tabel-
len herunder.  
Tabel 5.1: Deltagere der har fået hhv. IKV i AMU og GVU 
 Antal Procent 
IKV i AMU 41 15,1 
IKV i GVU 60 22,1 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 

 

Reelt set er antallet af deltagere, der har fået en IKV i AMU dog højere, end det er 
registreret i databasen. Det skyldes, at der er foregået en ”uformel” IKV på værk-
stederne og i vejledningen, da det til tider ikke kan betale sig få udarbejdet en IKV 
via et decideret IKV-forløb, idet det ofte ikke står mål med længden på den AMU-
uddannelse, der udarbejdes IKV for.  
I projektdatabasen er det ikke anført, hvor mange der har gennemført de øvrige 
aktiviteter. Men ifølge vejlederne har alle deltagere i introforløbet arbejdet med at 
få afklaret et realistisk job- og uddannelsesønske på baggrund af information om 
regionens vækstområder og dertil hørende jobprofiler kombineret med individuel 
vejledning om, hvilke perspektiver det har for den enkelte sammenholdt. Derud-
over har deltagerne efter behov fået helhedsorienterede vejledning, som omhand-
ler økonomiske, sociale, personlige og praktiske forhold – og alle har fået planlagt 
deres individuelle kompetenceudviklingsforløb her.  
 

5.3 Uddannelsesaktiviteter 

Næsten ni ud af ti deltagere (87 pct.) har via projektforløbet gennemført en eller 
flere uddannelsesaktiviteter. Disse uddannelsesaktiviteter har næsten udelukkende 
bestået af AMU-kurser og EUD.  
Der er kun fire deltagere, som har haft andre uddannelsesaktiviteter end AMU-
kurser og EUD. Mere uddybende har én deltager fået en AVU1 på VUC, og tre 
deltagere har taget HF-fag på VUC. Af denne årsag omhandler den nedenstående 
gennemgang af projektets uddannelsesaktiviteter kun AMU-kurser og EUD. 

                                                
1 Almen voksenuddannelse (AVU) er enkeltfagsundervisning for voksne i almene fag på et grundlæggende 
niveau. 
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5.3.1 Deltagelse i EUD-aktiviteter 

Halvdelen af deltagerne (50,2 pct.) har deltaget i EUD-aktiviteter som en del af 
deres forløb i projektet. Gennemsnitslængden for disse forløb har været 66,7 dage 
per deltager, hvilket svarer til ca. 13 uger.  
Der er imidlertid stor spredning i varigheden på EUD-forløbene, hvor nogen del-
tagere blot har haft to dages EUD, og en anden deltager har haft 129 dages EUD. 
Denne store spredning i varigheden af forløbene illustreres også i nedenstående 
figur. 

Figur 5.2: Deltagere, der har haft uddannelse i EUD, fordelt på varighed af uddannelsesfor-
løb 
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5.3.2 AMU-kurser 

Næsten to tredjedele (63,8 pct.) af deltagerne har via deres forløb i projektet gået 
på AMU-kursus. Gennemsnitlængden for deltagernes forløb på AMU-kurser er 35 
dage per deltager, svarende til 7 uger. Ligesom ved EUD er der i forhold til AMU 
også stor forskel på, hvor mange dage de enkelte deltagere har brugt. Antallet af 
AMU-kursusdage per deltager spænder således fra 2 og til 140 dage. AMU-
kursusdagene har dog generelt haft en kortere varighed end EUD-forløbene.  
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Variation i antallet af AMU-kursusdage fremgår af figuren nedenfor.  
 

Figur 5.3: Deltagere, der har haft uddannelse i AMU, fordelt på varighed af uddannelsesfor-
løb 
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Over halvdelen har været på AMU-kursus i op til 30 dage.  
Der er en betragtelig del af deltagerne, der har været på AMU-kurser mellem 1-20 
dage (71 ud af de 173 AMU-kursusdeltagere). En stor del af deltagerne (61 af de 
173 AMU-kursusdeltagere) har været på kursus mellem 21-50 dage, og endeligt 
har 41 af deltagerne samlet haft kurser mere end 50 dage. 
5.3.3 EUD og AMU samlet set 

Der er samlet set 235 deltagere (86,7 pct.), der har deltaget i AMU-kurser og/eller 
EUD, som en del af deres forløb i projektet. Gennemsnitslængen for disse aktivi-
teter er 64,2 dage per deltager svarende til 12,8 uger. 
Der er dog stor variation i, hvor lange uddannelsesforløbene har været. Det frem-
går af følgende oversigt. 
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Figur 5.4: Deltagere, der har haft uddannelse i EUD og/eller AMU, fordelt på varighed af 
uddannelsesforløb 
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5.4 Praktikforløb 

Praktikforløb i en virksomhed kan både dække over en virksomhedspraktik efter 
LAB-lovens kapitel 11 og voksenlærlingepraktikpladser.  
En virksomhedspraktik efter LAB-loven kan anvendes til at afklare job- eller ud-
dannelsesønsker, træne færdigheder og udvide deltagerens arbejdsrelevante net-
værk.  
En voksenlærlingepraktikplads (ifm. EUD) anvendes som led i uddannel-
se/opkvalificering, og før praktikken starter, skal der indgås en uddannelsesaftale 
mellem deltageren og virksomheden.  

I databasen er det ikke muligt at skelne mellem disse to former for praktikker. 
I projektet har der samlet set været gennemført 148 praktikophold, som i alt 99 
(37 pct.) deltagere har været på.  
Varigheden af praktikopholdene har varieret, hvilket ses i nedenstående figur. 
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Figur 5.5: Varighed pr. praktikforløb fordelt på uger 
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Figuren viser, at størstedelen af praktikopholdene har varet under fire uger. Den 
gennemsnitlige længde på praktikforløbene har været 3,5 uger.  
Ca. to tredjedele af de deltagere, der har været i praktik, har kun haft ét praktikfor-
løb. Der er ca. en fjerdedel (26 pct.) af deltagerne, der har været i 2 praktikforløb, 
imens 9 pct. har været i praktik 3-5 gange.  
Tabel 5.2: Antal praktikforløb deltagerne har været på 
Antal forløb Antal deltagere Procent 
1 64 65  
2  26 26 
3 5 5 
4 3 3 
5 1 1 
I alt 99 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 
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6. Udslusningseffekter 

Opgørelsen af udslusningseffekter er opgjort ud fra projektets database. Der skal 
her gøres opmærksom på, at dataindtastningspraksis har været forskellig vejleder-
ne imellem. Derudover har der været den udfordring, at det kun har været muligt 
at sætte ét kryds, hvilket har betydet, at tallene ikke giver et helt retvisende bille-
de.  

Fx er det vanskeligt at sige noget om, hvor mange deltagere, der har opnået fag-
lært niveau, da vejlederne her fx har kunnet vælge mellem at sætte kryds i faglært 
niveau, eller at deltager er kommet i job. En deltager, der er kommet i job, kan fx 
også have opnået GVU-plan, så antallet med GVU-planer er også højere, end det 
fremgår af oversigten. Så derfor skal følgende udslusningsresultater tages med et 
vist forbehold. Det giver dog stadig et overordnet billede af fordelingen mellem 
positiv og negativ udslusning.  
Som det fremgår af tabellen nedenfor, har ca. to tredjedele af deltagerne opnået en 
positiv udslusning, hvilket dækker over ordinært job, ordinær uddannelse, afven-
ter ordinær uddannelse, i gang med opkvalificering på uddannelsesydelse, fået en 
GVU-plan, er påbegyndt en EUD som voksenlærling, vikar i jobrotation, løn-
tilskudsjob og skolepraktik. Begrundelsen for at kategorisere en udslusning på 
uddannelsesydelse som positiv er, at disse personer efter projektafslutning arbej-
der videre med den uddannelsesplan, som er påbegyndt i forløbet. Det at uddan-
nelsesplanen kan videreføres efter projektperioden muliggør, at deltagerne kan 
opnå den planlagte kompetenceudvikling, som er vurderet til at øge deres sand-
synlighed for mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
En tredjedel af deltagerne er endt med en negativ udslusning fra projektet, hvilket 
vil sige, at de fortsat er ledige eller er sygemeldte. Således er 26 pct. af deltagerne 
fortsat ledige, og syv pct. er sygemeldte 
Tabel 6.1: Fordeling af deltagere i forhold til henholdsvis positiv og negativ udslusning 
Positiv udslusning Antal Procent 
Ordinær beskæftigelse på vækstområder 51 19 
Ordinær uddannelse 27 10 
Planlagt uddannelse 15 6 
Overgået til særlig uddannelsesydelse 32 12 
GVU-plan 24 9 
Påbegyndt EUD som voksenlæring 14 5 
Vikar i jobrotationsprojekt 10 4 
Løntilskudsjob, skolepraktik, faglært 8 3 
Positiv udslusning i alt 181 68 
Negativ udslusning Antal Procent 
Fortsat ledig 71 26  
Sygemeldt 19 7 
Negativ udslusning i alt 90 33  
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 
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Bag kategorien ”fortsat ledig” gemmer der sig også succeser, da det også dækker 
over deltagere, der er ophørt i projektet, grundet at de max. har kunnet være i pro-
jektet i 25 uger, men hvor jobcentret har overtaget den videre plan i forhold til et 
eksisterende uddannelsesforløb, som de gennemfører på dagpenge. Det dækker 
også over ledige på dagpenge, der har fået tilsagn om en skoleperiode, som de 
afventer opstart på, deltagere kan også være i praktik på dagpenge, og endelig 
dækker det også over deltagere, der er overgået til andre nordjyske opkvalifice-
ringsforløb i andre projektregi. 
 

6.1 Baggrundskarakteristikas betydning i forhold til ud-
slusning 

Dette afsnit vil undersøge, hvilken betydning deltagernes baggrundskarakteristika 
(herunder køn, alder, uddannelsesniveau, forsørgelsesgrundlag og a-kassetilhørs-
forhold) har i forhold til, om de er endt med henholdsvis positiv eller negativ ud-
slusning.  
6.1.1 Køn 

Køn spiller ikke ind på sandsynligheden for positiv udslusning. Således er 68 pct. 
af de mandlige deltagere i projektet endt med en positiv udslusning, imens dette 
gælder for 66 procent af kvinderne.  
Tabel 6.2: Fordelingen af mænd og kvinder i forhold til hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Mænd 95 68 45 32 140 100 
Kvinder 86 66 45 34 131 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 
6.1.2 Alder 

Der tegner sig ikke noget entydigt mønster af, hvilken betydning alder har for 
positive udslusning.  
Tabel 6.3: Fordeling i aldersgrupper i forhold til hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

29-35 år 29 69 13 31 42 100 
36-40 år 29 63 17 37 46 100 
41-45 år 38 73 14 27 52 100 
46-50 år 41 62 25 38 66 100 
51-55 år 35 71 14 29 49 100 
56-60 år 9 56 7 44 16 100 
I alt 181 69 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 
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Deltagere i aldersgruppen 41-45 år samt 51-55 år har de bedste udslusningsresul-
tater, men er skarpt efterfulgt af deltagere i alderen 29-35 år.  
Deltagere i alderen 56-60 år har en noget lavere positiv udslusningseffekt, men 
her skal der tages højde for, at gruppen ikke er særlig stor, hvorfor det er et usik-
kert resultat.  

6.1.3 Uddannelsesniveau 

Uddannelsesniveau har derimod en betydning for sandsynligheden for positiv ud-
slusning. Nedenstående tabel viser uddannelsesniveauets betydning for henholds-
vis positiv og negativ udslusning.  
Tabel 6.4: Fordeling i uddannelsesgrupper ift. hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

8. klasse 9 82 2 18 11 100 
9. klasse 27 60 18 40 45 100 
10. klasse 62 67 31 33 93 100 
I alt grundskole lagt sammen 98 66 51 34 149 100 
Gymnasial uddannelse (HF, HHX, 
HTX, STX) 15 68 7 32 22 

 
100 

Erhvervsuddannelse 37 76 12 25 49 100 
Andet 16 70 7 30 23 100 
I alt 166 68 77 32 243 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 

 
Hvis vi lægger tallene sammen for deltagere med folkeskolen som højest gennem-
førte uddannelse, så ser vi, at to tredjedele (66 pct.) af disse deltagere er positivt 
udsluset af projektet. Denne andel svarer nogenlunde til andelen af deltagere med 
en gymnasial uddannelse, der har opnået en positiv udslusning. Ser vi isoleret på 
deltagere med 8. klasse som højeste uddannelsesbaggrund, så har disse opnået 
særdeles gode resultater, men da gruppen er meget lille, er der stor usikkerhed 
forbundet med dette resultat. 

Deltagere med en erhvervsuddannelse har en større andel med positiv udslusning 
end deltagere med gymnasial eller folkeskolen som højest gennemførte uddannel-
se – således har tre fjerdedele her en positiv udslusning.  
6.1.4 Forsørgelsesgrundlag 

I tabellen nedenfor er det belyst, om deltagernes forsørgelsesgrundlag har haft 
indflydelse på, hvilken udslusning de har opnået.  
Tabel 6.5: Fordeling på forsørgelsesgrundlag ift. hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal procent Antal Procent 

Kontanthjælp 21 70 9 30 30 100 
Dagpenge 154 66 79 34 233 100 
I alt 175 67 88 34 263 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 
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Her ser vi, at der ikke er stor forskel på, hvor mange der med henholdsvis kon-
tanthjælp og dagpenge som forsørgelsesgrundlag er positivt udsluset af projektet. 
En lidt større andel af deltagere med kontanthjælp som forsørgelsesgrund ved pro-
jektopstart har positiv udslusning end deltagere med dagpenge som forsørgelses-
grundlag, men da gruppen af kontanthjælpsmodtagere er lille, giver det en stor 
usikkerhed, hvorfor det må konkluderes, at forsørgelsesgrundlag ikke ser ud til at 
spille ind.  

6.1.5 A-kassetilhørsforhold 

Deltagere med dagpenge som forsørgelsesgrundlag er medlem af en bred vifte af 
forskellige a-kasser. Derfor er antallet af deltagere meget lavt ved de fleste a-
kasser, hvorfor det ikke er muligt i særligt omfang at belyse, hvorvidt medlem-
skab af en bestemt a-kasse har en betydning for henholdsvis positiv eller negativ 
udslusning.  
Tabel 6.6:Fordeling på a-kassetilhørsforhold ift. hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal  Antal Procent 

Business Danmark 1 100 0 0 1 100 
Dansk Metal 1 100 0 0 1 100 
Frie Funktionærer 1 100 0 0 1 100 
Fødevareforbundet Nordjylland 1 100 0 0 1 100 
HKKF 1 100 0 0 1 100 
Teknikernes a-kasse 1 100 0 0 1 100 
Metal 8 80 2 20 10 100 
HK  12 75 4 25 16 100 
Kristelig fagforening 3 75 1 25 4 100 
3F 82 71 34 29 116 100 
NNF 2 67 1 33 3 100 
ASE 5 63 3 38 8 100 
FOA 5 63 3 38 8 100 
Krifa 20 57 15 43 35 100 
Det faglige hus 2 50 2 50 4 100 
Dansk funktionærforbund 1 33 2 67 3 100 
Min a-kasse 1 25 3 75 4 100 
I alt 148 67 73 33 221 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 
Der er en a-kasse, som lidt over halvdelen af deltagere med dagpenge som forsør-
gelsesgrundlag er medlem af. Det er 3F. Her ser vi, at disse medlemmer har en 
stor andel af deltagere med positiv udslusning (71 pct.). 

 
6.1.6 Opsamling på deltagerkarakteristikas betydning for positiv ud-

slusning 

Samlet set kan vi konkludere, at køn og forsørgelsesgrundlag ikke påvirker delta-
gernes sandsynlighed for positiv udslusning.  
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Alder ser ud til at spille ind, men ikke med et entydigt mønster. Deltagere i al-
dersgrupperne 41-45 år og 51-55 år har de højeste andele med positiv udslusning, 
men deltagere i aldersgruppen 29-35 år følger lige efter. 

Uddannelsesniveau har en betydning for positiv udslusning. Deltagere med er-
hvervsuddannelse har en større andel med positiv udslusning end deltagere med 
gymnasial eller folkeskolen som højeste uddannelse.  
Disse resultater tyder på, at vi skal hente størstedelen af forklaringerne på positiv 
udslusning et andet sted end hos baggrundskarakteristika ved deltagerne. Der for-
ser vi nu på, hvilken betydning mere projektspecifikke forhold har deltagernes 
udslusning.  
 

6.2 Projektspecifikke forholds betydning ift. udslusning 

Dette afsnit vil belyse, hvilke betydning projektspecifikke forhold har i forhold til 
deltagernes opnåede udslusning. Vi ser her på varigheden af forløbet, tilknytning 
til koordinationscenter, og typen af aktivitet som deltagerne har haft.  

 
6.2.1 Varighed af det samlede forløb 

Nedenstående tabel viser, at der er en større andel af deltagere, som har været i 
projektet 1-50 dage, der er positivt udsluset i forhold til deltagerne, der har haft et 
længere forløb i projektet. Dog er antallet af deltagere her lavt, så det giver en stor 
usikkerhed. Tallene tyder på, at længde ikke ser ud til at spille afgørende ind. 
Tabel 6.7: Varighed af det samlede forløb ift. hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

1-50 dage 26 77 8 24 34 100 
51-100 dage 45 67 22 33 67 100 
101-150 dage 106 67 53 33 159 100 
I alt 177 68 83 32 260 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 

 
6.2.2 Koordinationscenter 

Deltagerne har været tilknyttet fire forskellige koordinationscentre, som ligger i 
Himmerland, Thy/Mors, Vendsyssel og Aalborg. Deltagernes tilhørsforhold til 
koordinationscenter ser ud til at have en betydning for henholdsvis positiv og ne-
gativ udslusning. Det ser vi i følgende tabel.  
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Tabel 6.8: Koordinationscenter ift. hhv. positiv og negativ udslusning 
Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Himmerland 35 78 10 22 45 100 
Thy/Mors 33 70 14 30 47 100 
Vendsyssel 53 70 23 30 76 100 
Aalborg 60 58 43 42 103 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 

Således er omkring tre ud af fire (78 pct.) af deltagerne tilknyttet koordinations-
center Himmerland udsluset positivt, hvorimod dette kun gælder for 58 pct. af 
deltagerne, der er tilknyttet Aalborg. Det skal dog her påpeges, at indtastnings-
praksis har været forskellig vejlederne imellem. Vejledere fra Aalborg har i en 
periode angivet deltagere på særlig uddannelsesydelse ved udslusning til at være 
ledige, mens de øvrige har angivet disse deltagere i kategorien ”særlig uddannel-
sesydelse”, som indgår i kategorien positiv udslusning. Derfor er der også her 
forbundet en vis usikkerhed med opgørelsen. 

Det skal dog tilføjes, at Himmerland adskiller sig fra de øvrige ved at have en 
forholdsvis stor andel, der kommer i ordinær uddannelse eller afventer opstart på 
ordinær uddannelse. Vendsyssel adskiller sig ved de andre ved at have en større 
andel, der er kommet i ordinært job. I tabellen nedenfor ses dette. 
Tabel 6.9: Deltagernes udslusning i forhold tilknyttet koordinationscenter 
 Himmerland Thy/Mors Vendsyssel Aalborg 
 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 
Ordinær uddannelse 11 24 10 21 6 8 0 0 
Planlagt uddannelse 7 16 4 9 3 4 1 1 
Ordinær beskæftigelse på 
vækstområder 5 11 8 17 19 25 16 16 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 

6.2.3 Typen af uddannelse/opkvalificering 

I det følgende ser vi nærmere på, hvorvidt deltagelse i henholdsvis EUD og AMU 
har en betydning for positiv udslusning. Det gør vi ved at se på, hvor stor en andel 
af deltagerne med og uden henholdsvis EUD og AMU, der har opnået posi-
tiv/negativ udslusning. Vi starter med at belyse EUD’s betydning. 

Vi ser her, at deltagere med EUD har en større andel med positiv udslusning end 
deltagere uden EUD.  
Tabel 6.10: EUD sammenholdt med hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Har haft uddannelse i EUD 102 75 34 25 136 100 
Har ikke haft uddannelse i EUD 79 59 56 42 135 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 
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Således har tre fjerdele af deltagerne med EUD en positiv udslusning, hvilket er 
noget højere end andelen med positiv udslusning hos deltagere, der ikke har haft 
EUD. De har en positiv udslusning på 59 pct.  

Det samme gør sig imidlertid ikke gældende, når vi ser på deltagere med AMU-
kurser.  
Tabel 6.11: AMU sammenholdt med hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Har haft uddannelse i AMU 104 60 69 40 173 100 
Har ikke haft uddannelse i AMU 77 79 21 21 98 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’kvalificering til nye job’ 

 

Af deltagere med AMU-kurser opnår 60 pct. positiv udslusning, mens 79 pct. af 
deltagere uden AMU-kurser opnår positiv udslusning.  

Der lader til at være forskel på, hvilken udslusning deltagerne har opnået afhæn-
gig af, hvilken type AMU-kursus de har deltaget i. Da deltagerne har taget kurser 
inden for forskellige fagområder og brancher er andelene generelt for små til, at vi 
kan sige noget om, hvilke kurser der med sikkerhed har størst effekt. Talmaterialet 
tyder dog på, at typen af kursus spiller ind. 
Vi har belyst, hvorvidt antallet af kursusdage i AMU kan have en betydning for 
udslusningseffekten.  
Tabel 6.12: Antal kursusdage i AMU ift. hhv. positiv og negativ udslusning 
 Positiv udslusning Negativ udslusning I alt 
 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
Har ikke deltaget i uddannelse i AMU 77 79 21 21 98 100 
1-10 dages uddannelse i AMU 24 62 15 39 39 100 
11-50 dages uddannelse i AMU 60 65 33 36 93 100 
51- dages uddannelse i AMU 20 49 21 51 41 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 
Her ser vi, at hvis deltagere har gået på AMU-kurser i mere end 50 dage, så for-
længer det tiden ift. at opnå positiv udslusing. Derimod ser det ikke ud til at have 
en betydning, hvorvidt deltagere kun deltager i meget få dage på AMU-kurser 
eller deltager i op til 50 dage på AMU-kurser. En forklaring på dette kan måske 
være, at hvis en deltager får AMU-kurser i mere end 50 dage, så kan det tyde på, 
at kurserne måske ikke er målrettet et bestemt job. 
Det parameter, der spiller mest ind på, hvorvidt deltagerne med AMU får positiv 
udslusning er, om de også har deltaget i EUD. Af de deltagere, der har positiv 
udslusning fra AMU, der har halvdelen også fået EUD. Det gælder kun for 30 pct. 
af dem med negativ udslusning. Derudover spiller uddannelsesbaggrund også en 
stor rolle. Der er 25 pct. af dem med positiv udslusning fra AMU, der har en er-
hvervsuddannelsesbaggrund – mod 14 pct. af dem med negativ udslusning.  
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En forklaring på de mere afdæmpede positive effekter af AMU-kurser kan hænge 
sammen med, at AMU-kurserne ifølge vejlederne ikke altid har fulgt den uddan-
nelsesplan, der var lagt for den enkelte deltager. Fx fordi at det rette udbud ikke 
altid var til stede på det rette tidspunkt. Derfor har nogle af deltagerne til tider 
fulgt nogle AMU-kurser for at ”fylde tiden ud”, så der trods alt foregik en kompe-
tencegivende aktivitet i projektperioden. Dertil kommer, at vejlederne til tider har 
fraviget princippet om, at uddannelsesaktiviteten skulle være målrettet jobåbnin-
ger, hvis deltageren havde stærke ønsker om noget andet. Resultaterne giver an-
ledning til at pointere vigtigheden af, at en uddannelsesaktivitet ikke skal foregå 
for enhver pris, men altid skal målrettes konkrete jobåbninger. 
6.2.4 Kendetegn for deltagere på henholdsvis AMU og EUD 

Projektdatabasen giver mulighed for at belyse, om der er forskel på de deltagere, 
der har fået henholdsvis AMU og EUD.  
Resultatet fremgår af tabellen nedenfor. 
Tabel 6.13: Kendetegn for deltagere med henholdsvis AMU og EUD aktivitet 
AMU EUD 

Deltagelse i uddannelse 
43 pct. har deltaget i EUD 54 pct. har deltaget i AMU 
22 pct. har deltaget i FVU 28 pct. har deltaget i FVU 

Kønsfordeling 
58 pct. er mænd 48 pct. er mænd 
42 pct. er kvinder 52 pct. er kvinder 

Alder 
29-35 år: 16 pct. 
36-40 år: 16 pct. 
41-45 år: 19 pct.  
46-50 år: 27 pct. 
51-55 år: 17 pct. 
56-60 år: 6 pct. 

29-35 år: 15 pct. 
36-40 år: 18 pct. 
41-45 år: 21 pct.  
46-50 år: 24 pct. 
51-55 år: 17 pct. 
56-60 år: 4 pct. 

Uddannelsesbaggrund 
8. klasse: 5. pct. 8. klasse: 6 pct. 
9. klasse: 17 pct. 9. klasse: 15 pct. 
10. klasse: 34 pct. 10. klasse: 35 pct. 
Gymnasial: 9 pct. Gymnasial: 8 pct. 
Erhvervsuddannelse: 21 pct. Erhvervsuddannelse: 19 pct. 

Forsørgelsesgrundlag 
Dagpenge: 87 pct. Dagpenge: 86 pct. 
Kontanthjælp: 12 pct. Kontanthjælp: 13 pct. 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 

Som det fremgår, så er deltagere med AMU-kurser særligt kendetegnet ved, at der 
er en overvægt af mænd og lidt færre har deltaget i FVU. Halvdelen er i alderen 
46-60 år, hvilket er en lidt større andel end hos deltagerne i EUD, hvor det er 45 
pct. der er i den aldersgruppe. Ellers er der ikke de store forskelle.  
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6.2.5 Praktikforløb 

I forhold til praktikforløb, så er der ikke noget helt entydigt svar på, om et prak-
tikophold virker fremmende for en positiv udslusning. Nedenstående tabel viser, 
at andelen af positivt udslusede er nogenlunde den samme for de deltagere, der 
har været i praktik, og de som ikke har været i praktik. Der er således ca. to tred-
jedele af både de deltagere, der har været i praktik, og de der ikke har været i 
praktik, som er udsluset positivt af projektet.  
Tabel 6.14: Praktik ift. hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Har ikke været i praktik 113 66 59 34 172 100 
Har været i praktik 68 69 31 31 99 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

 

I tabellen herunder er praktikopholdene opdelt i forhold til hvor mange uger, de 
har varet.  
Tabel 6.15: Længden på praktik ift. hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Har ikke været i praktik 113 66 59 34 172 100 
>0-1 uge 6 75 2 25 8 100 
>1-2 uger 8 89 1 11 9 100 
>2-3 uger 21 60 14 40 35 100 
>3-4 uger 11 85 2 15 13 100 
>4-5 uger 7 64 4 36 11 100 
>5-6 uger 5 83 1 17 6 100 
>6-7 uger 3 75 1 25 4 100 
>7-8 uger 2 40 3 60 5 100 
>8-9 uger 2 67 1 33 3 100 
>9-10 uger 2 100 0 0 2 100 
>10-11 uger 1 50 1 50 2 100 
>11-12 uger  0 0 1 100 1 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 

Da der i mange af kategorierne er meget få deltagere, er det vanskeligt at vurdere 
resultaterne. Derfor har vi slået nogle af kategorierne sammen, hvilket ses i ne-
denstående tabel.  
Tabel 6.16: Længden på praktik ift. hhv. positiv og negativ udslusning 

Positiv udslusning Negativ udslusning I alt  
Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Har ikke været i praktik 113 66 59 34 172 100 
>0-3 uger  35 67 17 33 52 100 
>3-4 uger 11 85 2 15 13 100 
>4-12 uger 22 66 12 35 34 100 
I alt 181 67 90 33 271 100 
Kilde: New Insight A/S på baggrund af database fra projektet ’Kvalificering til nye job’ 
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Her fremgår det umiddelbart, at deltagere med en praktiklængde på 3-4 uger har 
en større sandsynlighed for positiv udslusning end deltagere med enten kortere 
eller længere praktiklængde, eller deltagere som ikke har været i praktik. Der er 
imidlertid ikke mange deltagere med en praktiklængde af 3-4 ugers varighed, 
hvorfor der er en stor usikkerhed på dette resultat.  

Det skal fremhæves, at praktik ifølge vejlederne til tider er blevet brugt til at fylde 
”ventetider” på fx uddannelse ud, da der har været en udfordring med at sikre det 
rette udbud af kurser på det rette tidspunkt. Det kan naturligvis påvirke effekten af 
praktikkerne.   

6.2.6 Opsamling på projektspecifikke forholds betydning for udslus-
ning 

Resultaterne tyder på, at det har en betydning, hvilket koordinationscenter delta-
gerne har været tilknyttet. Umiddelbart har koordinationscentret i Himmerland 
den største andel deltagere med positiv udslusning. Himmerland adskiller sig posi-
tivt fra de andre særligt ved at have en forholdsvis stor andel, der kommer i ordi-
nær uddannelse eller afventer opstart på en sådan. Vendsyssel skiller sig positivt 
ud ved at have en større andel, der er kommet i ordinært job.  
Typen af uddannelsesaktivitet ser ud til at spille ind på sandsynligheden for posi-
tiv udslusning. Således har deltagere med EUD-aktivitet en større andel med posi-
tiv udslusning end deltagere uden EUD-aktivitet. Derudover påvirker EUD-
aktivitet også sandsynligheden for at opnå positiv udslusning for deltagere med 
AMU-aktivitet, da en deltager med både AMU og EUD aktivitet er bedre stillet 
end en deltager med kun AMU-aktivitet.  
I forhold til praktikforløb, så er der ikke noget helt entydigt svar på, om et prak-
tikophold virker fremmende for en positiv udslusning.  
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7. Deltagerevaluering 

Der er gennemført en række deltagerevalueringer løbende gennem projektforløbet. 
Deltagerevalueringerne har været tilrettelagt således, at deltagerne har fået et 
spørgeskema uddelt efter henholdsvis introforløbet samt uddannelsesdelen/prak-
tikophold.  
148 deltagere har besvaret spørgeskemaet, der retter sig mod introforløbet, og 121 
deltagere har besvaret spørgeskemaet, der retter sig mod uddannelses- og praktik-
ophold. 

I de følgende afsnit vil resultaterne fra disse evalueringer blive gennemgået. Re-
sultaterne for evalueringen af vejledningsdelen vil indledningsvis blive beskrevet, 
hvorefter der vil følge en beskrivelse af uddannelsesdelen.  
 

7.1 Vejledningsdelen 

148 deltagere har besvaret spørgeskemaet, der vedrører vejledningsdelen. Ikke 
alle deltagere har besvaret alle spørgsmål, hvorfor antallet af svarpersoner kan 
variere fra spørgsmål til spørgsmål. 

I tabellen nedenfor vises en oversigt over antal deltagere, der har udfyldt evalue-
ringen fra de fire geografiske områder. 

En betragtelig del af respondenterne kommer fra enten Frederikshavn/Vendsyssel 
eller Aalborg. Modsat er færrest af respondenterne fra Aars/Himmerland eller 
Thisted/Mors/Thy, hvilket skyldes, at disse steder kun har haft to hold i modsæt-
ning til de to andre steder, som har haft henholdsvis tre og fire hold.  
Tabel 7.1: Jeg er startet på det fælles introforløb i 
 Antal Procent 
Frederikshavn/Vendsyssel 63 43 
Thisted/Mors/Thy 16 11 
Aalborg 52 35 
Aars/Himmerland 17 11 
Antal respondenter 148 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”Kvalificering til nye job” 

 

 Fra Vendsyssel har deltagere fra hold 2, 4 og 5 svaret på spørgsmålene. 
 Fra Thy/Mors har deltagere fra hold 2 svaret på spørgsmålene. 
 Fra Aalborg har deltagere fra hold 1, 2, 3 og 4 svaret på spørgsmålene 
 Fra Himmerland har deltagere fra hold 2 og en enkelt deltager fra hold 1 sva-

ret på spørgsmålene.  
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Af tabellen nedenfor fremgår en oversigt over antallet af deltagere fra hvert hold.2  
Tabel 7.2: Jeg var på følgende hold 
 Antal Procent 
Hold 1 6 4 
Hold 2 67 45 
Hold 3 13 9 
Hold 4 46 31 
Hold 5 16 11 
Antal respondenter 148 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”Kvalificering til nye job” 

 
I spørgeskemabesvarelsen har der været en nogenlunde lige kønsfordeling med 47 
pct. mænd og 53 pct. kvinder. Kønsfordelingen af deltagerne, der er udsluset, er 
som tidligere nævnt også forholdsvis lige med 52 pct. mænd og 48 pct., om end 
andelen af disse deltagere varierer lidt i forhold kønsfordelingen af deltagerne, der 
har besvaret spørgeskemaet.  

Den følgende gennemgang tager udgangspunkt i alle fire geografiske områder 
samt alle fem hold. De geografiske områder er dog ikke lige repræsenteret i eva-
lueringen. Derfor vil det, når det er relevant, understreges, hvor der har været va-
riationer i deres besvarelser.  

Der tegner sig et meget positivt billede af den vejledning, som deltagerne har fået 
via projektet.  

Deltagerne er blevet bedt om at vurdere, om de er blevet taget alvorligt som per-
son på det fælles introforløb i projektet. Næsten alle deltagere er meget enige eller 
enige om, at de blev taget seriøst som personer under det fælles introforløb. Kun 
to deltagere er ikke enige i udsagnet. 
Tabel 7.3: Jeg bliver taget alvorligt som person på det fælles introforløb i projektet 
 Antal Procent 
Meget enig 86 60 
Enig 56 39 
Uenig 1 1 
Meget uenig 1 1 
Antal respondenter 144 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Deltagerne har også skullet besvare det samme spørgsmål, men i forhold til hvor-
dan de oplever at blive behandlet på jobcentret.  
 

 
 

                                                
2 Himmerland og Thy/Mors har kun haft to hold: hold 1 og hold 2. 



 33 

 
Tabel 7.4: Jeg bliver taget alvorligt som person i jobcenteret 
 Antal Procent 
Meget enig 34 24 
Enig 73 52 
Uenig 27 19 
Meget uenig 7 5 
Antal respondenter 141 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 

Deltagerne oplever også her, at de bliver taget alvorligt, men der er dog næsten en 
fjerdel (24 pct.) af deltagerne, der er uenige eller meget uenige i udsagnet. 
Der er næsten enstemmig enighed blandt deltagerne om, at der er blevet lyttet til 
deres ønsker og interesser på det fælles introforløb på skolerne. Kun to pct. af 
deltagerne er uenige i dette.  
Tabel 7.5: Der bliver lyttet til mine ønsker og interesser på det fælles introforløb 
 Antal Procent 
Meget enig 88 61 
Enig 53 37 
Uenig 2 1 
Meget uenig 1 1 
Antal respondenter 144 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 

Der er tillige overvejende enighed blandt deltagerne om, at der er blevet lyttet til 
deres ønsker og behov i jobcenteret. Dog er der også her en gruppe på en fjerdedel 
(27 pct.), der er uenige i udsagnet.  
Tabel 7.6: Der bliver lyttet til mine ønsker og interesser i jobcenteret 
 Antal Procent 
Meget enig 32 23 
Enig 71 50 
Uenig 28 20 
Meget uenig 10 7 
Antal respondenter 141 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 

Der er derved 24 pct. flere af deltagerne, der føler, at der er blevet lyttet til deres 
ønsker og interesser på det fælles introforløb, end på jobcentret. 

Deltagerne er endvidere blevet bedt om at forholde sig til, om de har fået relevant 
information om, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Dette udsagn er en 
væsentlig del af deltagerne (87 pct.) meget enige eller enige i, hvorimod kun 13 
pct. er meget uenige eller uenige i udsagnet.  
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Tabel 7.7: Jeg har fået relevant information om, hvor der er gode beskæftigelsesmulighe-
der 
 Antal Procent 
Meget enig 47 32 
Enig 81 55 
Uenig 16 11 
Meget uenig 3 2 
Antal respondenter 147 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Dertil kommer, at størstedelen af deltagerne (91 pct.) er meget enige eller enige i, 
at vejlederen har givet et dem et godt overblik over deres uddannelsesmuligheder. 
Blot ni pct. mener ikke, dette er tilfældet for dem.  

 
Tabel 7.8: Vejlederne har givet mig et godt overblik over mine uddannelsesmuligheder 
 Antal Procent 
Meget enig 74 51 
Enig 59 40 
Uenig 12 8 
Meget uenig 1 1 
Antal respondenter 146 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 

Desuden er en betragtelig del af deltagerne meget enige eller enige i, at de i vej-
ledningsforløbet er blevet mere bevidste om deres kompetencer. Kun ni pct. er 
meget uenige eller uenige i dette udsagn. Det fremgår af tabellen nedenfor. 
 
Tabel 7.9: I vejledningsforløbet er jeg blevet mere bevidst om mine kompetencer 
 Antal Procent 
Meget enig 63 43 
Enig 70 48 
Uenig 12 8 
Meget uenig 2 1 
Antal respondenter 147 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Det er værd at bemærke, at alle deltagere fra Thy/Mors og fra Himmerland er eni-
ge om, at de er blevet mere bevidste om deres kompetencer gennem vejlednings-
forløbet. Det skal dog medtænkes, at disse to også er de områder, hvor færrest 
personer har besvaret evalueringsskemaet.  
Størstedelen af deltagerne mener, at det planlagte uddannelsesforløb tager højde 
for deres kompetencer og erhvervserfaring, og der er således blot syv pct., der 
mener, at det ikke dette er tilfældet for dem.  

 
 



 35 

Tabel 7.10: Det planlagte uddannelsesforløb tager højde for mine kompetencer og er-
hvervserfaring 
 Antal Procent 
Meget enig 59 42 
Enig 71 51 
Uenig 9 6 
Meget uenig 1 1 
Antal respondenter 140 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Ligesom ovenfor er alle deltagere fra Thy/Mors og Himmerland enige i, at det 
planlagte uddannelsesforløb tager højde for deres kompetencer.  
 
Tabel 7.11: Jeg har i vejledningsforløbet fået større tro på mine jobmuligheder 
 Antal Procent 
Meget enig 64 44 
Enig 63 43 
Uenig 15 10 
Meget uenig 4 3 
Antal respondenter 146 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
87 mener, at de via vejledningsforløbet har fået større tiltro på deres jobmulighe-
der.  
Ligesom ved de to forrige spørgsmål er deltagerne fra Thy/Mors og Himmerland 
også her alle enige i, at de har fået større tro på deres jobmuligheder. 
Opsummerende er vurderingen således, at en overvejende del af deltagerne har 
haft en positiv oplevelse af projektets introforløb og vejledningsdel. En væsentlig 
del af deltagerne vurderer, at de er taget alvorligt, og at der er blevet lyttet til deres 
ønsker og interesser på både det fælles introforløb og i jobcentret. Der er dog fle-
re, der vurderer, at dette har været gældende i forhold til det fælles introforløb end 
i forhold til jobcentret. Dertil kommer, at hovedparten af deltagerne vurderer, at 
det planlagte uddannelsesforløb har taget højde for deres kompetencer og er-
hvervserfaring. Endelig er størstedelen af deltagerne enige i, at de via vejled-
ningsdelen er blevet mere bevidste om deres uddannelsesmuligheder og kompe-
tencer, samt at de har fået større tro på deres jobmuligheder.  
 

7.2 Praktik- og uddannelsesdelen 

121 deltagere har besvaret spørgeskemaet vedrørende uddannelsesdelen. Ikke alle 
deltagere har besvaret alle spørgsmål, hvorfor antallet af svarpersoner kan variere 
fra spørgsmål til spørgsmål. 
I tabellen herunder vises en oversigt over antallet af deltagere, der har udfyldt 
evalueringen fra de fire geografiske områder.  
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Tabel 7.12: Jeg er startet på det fælles introforløb i 
 Antal Procent 
Frederikshavn/Vendsyssel 49 40 
Thisted/Mors/Thy 0 0 
Aalborg 43 36 
Aars/Himmerland 29 24 
Antal respondenter 121 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 

 Fra Vendsyssel har deltagere fra hold 1, 2, 3, 4 og 5 svaret på spørgsmålene 
 Fra Thy/Mors har ingen deltagere svaret på spørgsmålene 
 Fra Aalborg har deltagere fra hold 1, 2, 3 og 5 svaret på spørgsmålene 
 Fra Himmerland har deltagere fra hold 1 og 2 svaret på spørgsmålene 
I nedenstående tabel er vist en oversigt over antallet af deltagere fra hvert hold, 
der har besvaret spørgeskemaet vedrørende uddannelsesdelen.3  
Tabel 7.13: Jeg gik på følgende hold 
 Antal Procent 
Hold 1 26 21 
Hold 2 38 31 
Hold 3 23 19 
Hold 4 15 12 
Hold 5 19 16 
Antal respondenter 121 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 

Der har været en mindre overvægt af kvindelige deltagere, der har besvaret spør-
geskemaet med en kønsfordeling på 41 pct. mænd og 59 pct. kvinder. Denne an-
del afviger lidt fra kønsfordelingen blandt deltagerne, der er udsluset, som består 
af 52 pct. mænd og 48 pct. kvinder.  

Den følgende gennemgang tager udgangspunkt i de tre geografiske områder4 samt 
alle fem hold. De geografiske områder er dog ikke lige repræsenteret i evaluerin-
gen. Derfor vil det, når det er relevant, understreges, hvor der har været variatio-
ner i deres besvarelser.  

Der tegner sig også her et meget positivt billede af forløbet/indsatsten. 
Tabel 7.14: Jeg bliver taget alvorligt som person i virksomhedspraktikken 
 Antal Procent 
Meget enig 37 61 
Enig 22 36 
Uenig 2 3 
Meget uenig 0 0 
Antal respondenter 61 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

                                                
3 Himmerland og Thy/Mors har kun haft to hold: hold 1 og hold 2. 
4 Mors/Thy området har ikke udfyldt nogen evalueringer af uddannelsesdelen. 
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Som ovenstående tabel viser, oplever næsten alle deltagere, at de bliver taget al-
vorligt som personer i virksomhedspraktikken. Det er kun tre pct. af deltagerne 
uenige i. Alle deltagere fra Vendsyssel oplever, at de bliver taget alvorligt som 
personer i virksomhedspraktikken. Det er imidlertid væsentligt at være opmærk-
som på, at kun omkring halvdelen af de deltagere, der har udfyldt evalueringen, 
har besvaret dette spørgsmål (61 ud af 121 deltagere). Men det kan også forklares 
ved, at det ikke er alle deltagere, der har været i praktik.  
Størstedelen af deltagerne er tillige meget enige eller enige i, at de bliver taget 
alvorligt som person på kurser og/eller i skoleperioderne. Det fremgår også af 
figuren nedenfor. 
Tabel 7.15: Jeg bliver taget alvorligt som person på kurserne/i skoleperioderne 
 Antal Procent 
Meget enig 78 66 
Enig 38 32 
Uenig 3 3 
Meget uenig 0 0 
Antal respondenter 119 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Der er således blot tre pct., der er uenige i udsagnet om, at de ikke bliver taget 
alvorligt som person på kurserne og/eller i skoleperioderne. Alle deltagere fra 
Vendsyssel er enige i udsagnet.  

Hovedparten af deltagerne er af den opfattelse, at der bliver lyttet til deres ønsker 
og interesser i virksomhedspraktikken. Igen er der således kun en meget beskeden 
del (fem pct.), der er uenige i, at dette er tilfældet. Igen er alle deltagere fra Vend-
syssel meget enige eller enige i, at der bliver lyttet til deres ønsker og interesser i 
virksomhedspraktikken. Hertil skal tilføjes, at kun omkring halvdelen af de delta-
gere, der har udfyldt evalueringen, har besvaret dette spørgsmål (60 ud af 121). 
Tabel 7.16: Der bliver lyttet til mine ønsker og interesser i virksomhedspraktikken 
 Antal Procent 
Meget enig 32 53 
Enig 25 42 
Uenig 2 3 
Meget uenig 1 2 
Antal respondenter 60 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Med hensyn til, om der bliver lyttet til deltagernes ønsker og interesser på kurser-
ne og i skoleperioderne, gør samme positive resultat sig gældende. Af svarforde-
lingen i tabellen nedenfor fremgår det, at kun et fåtal af deltagerne er uenige i, at 
der er bliver lyttet til deres ønsker og interesser på kurserne og/eller i skoleperio-
derne. Alle deltagere fra Vendsyssel er meget enige eller enige i, at dette er tilfæl-
det. 



 38 

Tabel 7.17: Der bliver lyttet til mine ønsker og interesser på kurserne / i skoleperioderne 
 Antal Procent 
Meget enig 73 62 
Enig 40 34 
Uenig 4 3 
Meget uenig 0 0 
Antal respondenter 117 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Det samme tilfredse billede tegner sig ved deltagernes svar på, om de mener, at 
uddannelsesforløbet har passet fint til deres ønsker og interesser, idet kun syv pro-
cent er meget uenige eller uenige i dette. Som ved mange af de andre spørgsmål, 
er alle deltagere fra Vendsyssel meget enige eller enige.  
Tabel 7.18: Uddannelsesforløbet har passet fint til mine ønsker og interesser 
 Antal Procent 
Meget enig 69 58 
Enig 41 35 
Uenig 7 6 
Meget uenig 1 1 
Antal respondenter 118 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 

Når der ses på deltagersvarene på udsagnet om, at uddannelsesforløbet forbedrer 
deres jobmuligheder, er der næsten enighed om, at dette er korrekt. Således er 95 
pct. meget enige eller enige i dette udsagn, og igen er alle deltagerne fra Vendsys-
sel meget enige eller enige.  
Tabel 7.19: Uddannelsesforløbet forbedrer mine jobmuligheder 
 Antal Procent 
Meget enig 63 53 
Enig 50 42 
Uenig 5 4 
Meget uenig 0 0 
Antal respondenter 118 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Størstedelen (94 pct.) af deltagerne er meget enige eller enige i, at virksomheds-
praktikken har været meget lærerig. I forhold til dette spørgsmål, skal man dog 
være opmærksom på, at kun omkring halvdelen af de deltagere, der har udfyldt 
evalueringen, har besvaret dette spørgsmål (67 ud af 121). 
Tabel 7.20: Virksomhedspraktikken har været lærerig 
 Antal Procent 
Meget enig 37 55 
Enig 26 39 
Uenig 3 4 
Meget uenig 1 1 
Antal respondenter 67 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 
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Endeligt viser spørgeskemaundersøgelsen, at hovedparten af deltagerne (93 pct.) 
har fået øjnene op for nye muligheder i deres arbejdsliv. Det fremgår også af figu-
ren herunder. 
Tabel 7.21: Jeg har fået øjnene op for nye muligheder i mit arbejdsliv 
 Antal Procent 
Meget enig 59 50 
Enig 51 43 
Uenig 8 7 
Meget uenig 1 1 
Antal respondenter 119 100 
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til deltagerne på ”kvalificering til nye job” 

 
Opsummerende tegner deltagerne et meget positivt billede af deres oplevelse af 
uddannelsesforløbene i projektet. Det er gennemgående ved alle spørgsmålene 
vedrørende uddannelsesforløbene, at næsten alle deltagere er meget enige eller 
enige. Størstedelen af deltagerne mener derved, at de er taget alvorligt, samt at der 
er blevet lyttet til dem i både virksomhedspraktikken, på kurserne og i skoleperio-
derne. Hovedparten af deltagerne er endvidere meget enige eller enige i, at uddan-
nelsesforløbet har passet fint til deres interesser og ønsker, og at uddannelsesfor-
løbet tillige har forbedret deres jobmuligheder. Dertil kommer, at der næsten er 
klar enighed om, at virksomhedspraktikken har været lærerig, og at de via uddan-
nelsesforløbet har fået øjnene op for nye muligheder i deres arbejdsliv.  
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Center for arbejdsmarked
Overblik over tidlig indsats for forsikrede ledige

Nedenfor er vist antallet af aktiviteter for personer i målgruppen for tidlig indsats. 

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

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN
Jobrotation 8 8 11 14 14 16 18 23 17 12 13 16 17 25 31 35
Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurs 1 1 1 2 2
Uddannelsestilbud 24 20 14 15 10 13 16 18 18 15 15 20 24 17 18 17
Vejledning og afklaring 39 26 24 24 16 20 13 19 17 18 23 26 26 17 14 18
Virksomhedsrettet 25 31 28 27 28 32 39 31 37 22 25 38 63 77 71 73

Samlet antal 96 85 77 80 68 81 86 91 89 67 77 100 131 137 136 145

1/3
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Effektanalyse: i firgurene nedenfor er der foretaget en effektanalyse. Antallet af personer der havde et
aktivt kontaktforløv i december og januar måned er udvalgt til at indgå i analysen. Derefter ses der på
hvor mange der stadig har et aktivt kontaktforløb efterhånden som månederne går

Målgruppe (LAB) Antal personer med kontaktforløb Antal personer med kontaktforløb Månedsnavn År Andel selvforsørgende

LAB 2.1 Forsikret le 427 59 JUL 2014 86,18

Måned FEB Mar APR MAJ JUN Juli

Selvforsørgelsesgrad 38 60 71 78 82 86

A-kasse Antal personer 

15. 3FA 32

53. HK 4

73. Kristelig A-Kasse 4

17. FOA - Fag og arbejde 3

Hvilken a-kasse er de personer som
stadig har en kontaktforløb tilknyttet

Aldersinterval Antal personer 

30 til 39 år 14

40 til 49 år 17

50 til 59 år 24

60 til 64 år 4

I hvilket aldersinterval er de
personer som stadig har en
kontaktforløb placeret

2/3
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2014

JUL

Ansættelse med løntilskud 2

Jobrotation 11

Vejledning og særligt tilrettelagte projektet 3

Virksomhedspraktik 1

Samlet antal 17

Overblik over hvilke aktiviteter de
personer som stadig har et
kontaktforløb deltager i på

3/3



Bilag: 7.1. Status på nytteindsats til politisk behandling. .pdf

Udvalg: Det Lokale Beskæftigelsesråd
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 144988/14



Status for nytteindsats - Center for arbejdsmarked

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 4 12 19 21 29 24 18

LAB 2.1 Forsikret ledig 1 3 22 24 23 21 10 8

LAB 2.2 Kontanthjælp 12 17 20 34 30 30 23

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 4 4 4 4

Samlet antal 1 19 55 67 82 84 64 49

Overblik over forsikrede ledige (arbejdsmarkedsydelsesmodtagere i  nytteindsats)

Sidste opdateringsdato

13-08-2014

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

1/4



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

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 18-24 årige 3 12 12 22 22 16

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 25- + årige 4 9 7 9 7 2 2

LAB 2.1 Forsikret ledig 25- + årige 1 3 22 24 23 21 10 8

LAB 2.2 Kontanthjælp 18-24 årige 1 3 2

LAB 2.2 Kontanthjælp 25- + årige 12 17 20 34 29 27 21

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 25- + årige 4 4 4 4

Samlet antal 1 19 55 67 82 84 64 49

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

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG

LAB 2.12 Uddannelseshjælp Kvinde 1 6 9 10 12 12 9

LAB 2.12 Uddannelseshjælp Mand  3 6 10 11 17 12 9

LAB 2.1 Forsikret ledig Kvinde 1 5 6 7 9 6 4

LAB 2.1 Forsikret ledig Mand  1 2 17 18 16 12 4 4

LAB 2.2 Kontanthjælp Kvinde 1 4 3 4 4 3 1

LAB 2.2 Kontanthjælp Mand  11 13 17 30 26 27 22

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager Kvinde 1 1 1 1

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager Mand  3 3 3 3

Samlet antal 1 19 55 67 82 84 64 49

Kønsfordeling nytteindsats

3/4



Status for nytteindsats - Center for arbejdsmarked

Persongruppe Tilbudstype Antal startede aktiviteter

Arbejdsmarkedsydelsesmodtager             Nytteindsats 4

Antallet af påbegyndte forløb i nytteindsats for
arbejdsmarkedsydelsesmodtagere siden mødet i følgegruppe for
nytteindsats den 3. april 2014.

2014

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 35

LAB 2.1 Forsikret ledig 50

LAB 2.2 Kontanthjælp 49

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 8

Samlet antal 142

Samlet antal borgere i nytteindsats

4/4



Bilag: 7.2. Opfølgning på virksomhedsrettede aktiviteter til LBR. opdateret til og
med juli måned 2014.pdf
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Opdateret den 13-08-2014

Løntilskud

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

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

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

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

Kommunal arbejdsplads                                                                 166 160 182 189 208 204 191 189 189 163 155 159 122

Privat arbejdsplads                                                                          102 103 104 102 97 94 94 101 106 113 128 136 133

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

Statslig arbejdsplads                                                                       6 6 4 6 6 8 10 8 9 8 6 5 5

Nytteindsats

1 2 3 4 5 6 7

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

Kommunal arbejdsplads                                                                 1 20 57 67 83 86 65

Virksomhedspraktik

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

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

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

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner    6 9 10 8 8 8 8 9 8 9 15 13 10

Kommunal arbejdsplads                                                                 136 151 197 173 184 160 156 194 196 192 189 194 161

Privat arbejdsplads                                                                          244 254 299 282 310 293 276 311 381 373 390 386 318

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

Statslig arbejdsplads                                                                       4 6 10 13 10 5 4 7 11 6 5 5 3

Voksenelev

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

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

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

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner    1 1

Privat arbejdsplads                                                                          59 61 61 67 64 67 65 67 76 77 73 76 80

Statslig arbejdsplads                                                                       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Center for Arbejdsmarked

Status på antal ledige i virksomhedsaktiving 

Opdateret den 13-08-2014

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

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

Løntilskud Ingen ydelse 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 3 5 9 13 16 16 15 14 12 9 8 5

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

LAB 2.1 Forsikret ledig 130 126 138 136 140 126 119 126 147 147 162 175 141

LAB 2.2 Kontanthjælp 46 39 39 47 52 57 60 54 45 30 20 14 9

LAB 2.3 Kontanthjælp 12 11 10 8 10 9 9 9 7 5 6 5 5

LAB 2.4 Revalidend 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 4

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 4 4 11 12 11 11 8 8 6 4 4 4 5

LAB 2.6 Førtidspensionist 86 90 90 89 88 89 89 88 87 87 87 92 93

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 2 3 2

Løntilskud Sum: 285 279 300 309 323 317 308 309 314 294 299 309 269

Nytteindsats LAB 2.12 Uddannelseshjælp 4 12 19 21 30 24



Center for Arbejdsmarked
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

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

Nytteindsats LAB 2.1 Forsikret ledig 1 3 24 24 23 21 10

LAB 2.2 Kontanthjælp 13 17 20 35 31 31

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 4 4 4 4

Nytteindsats Sum: 1 20 57 67 83 86 65

Virksomhedspraktik Ingen ydelse 5 5 6 5 3 3 4 3 5 3 4 4 2

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

LAB 2.11 Ressourceforløb 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 3

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 2 2 2 2 7 17 24 22 21 22 26 33 23

LAB 2.13 Uddannelseshjælp 4 5 8 10 18 28 33 30 37 41 42 46 46

LAB 2.1 Forsikret ledig 65 82 143 105 106 83 76 147 176 168 148 130 81

LAB 2.2 Kontanthjælp 21 32 66 66 69 50 22 38 41 38 42 42 35

LAB 2.3 Kontanthjælp 95 97 89 84 101 83 76 72 83 82 91 99 89

LAB 2.4 Revalidend 118 122 122 122 126 130 124 123 130 121 132 125 115

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 30 33 33 34 33 27 35 45 60 64 70 80 64

LAB 2.6 Førtidspensionist 3 2

LAB 2.7 Fleksjobberettiget 44 37 43 43 43 41 42 35 36 33 32 28 24

LAB 2.9 Ung under 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Person omfattet af Integrationsloven 5 4 4 4 5 5 8 7 8 5 8 10 8
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2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

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

Virksomhedspraktik Sum: 394 423 519 480 516 471 448 526 602 585 602 603 495

Voksenelev Ingen ydelse 49 52 52 58 56 61 59 61 67 70 68 70 71

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 1

LAB 2.1 Forsikret ledig 9 9 7 6 7 5 5 5 6 6 4 5 7

LAB 2.2 Kontanthjælp 1 1

LAB 2.3 Kontanthjælp 1

LAB 2.4 Revalidend 1 1

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 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: 61 63 62 68 65 68 65 67 76 78 74 77 81

Sum: 740 765 881 857 904 856 822 922 1049 1024 1058 1075 910
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Antallet af ledige der er ansat som jobrotationsvikarer

Opdateret den 13-08-2014

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

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

Rotationsvikar (LAB §97) 187 222 204 214 217 209 227 208 223 257 243 222 183

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

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

Kvinde 120 148 124 132 132 127 144 130 137 153 146 135 115

Mand  67 74 80 82 85 82 83 78 86 104 97 87 68

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

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

18 til 24 år 15 19 21 23 23 23 24 22 23 23 19 16 13

25 til 29 år 22 27 29 26 28 25 29 30 35 40 38 34 28

30 til 39 år 51 64 64 70 69 66 73 66 65 76 71 65 52

40 til 49 år 42 49 44 45 51 51 55 46 52 60 58 57 47

50 til 59 år 52 58 44 44 39 40 42 40 44 52 51 45 38

60 til 64 år 5 5 2 6 7 4 4 4 4 6 6 5 5

Kønsfordeling

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

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

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

Foreninger, organisationer og andre selvejende institutioner 1 1 1 1

Kommunal arbejdsplads                                                              116 90 93 92 88 109 92 85 106 103 101 93

Privat arbejdsplads                                                                       104 111 118 120 116 115 113 132 145 136 118 88

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

Statslig arbejdsplads                                                                    3 3 2 1

Sum: 222 204 214 217 209 227 208 223 257 243 222 183

Specifikation over hvor antallet af personer i jobrotation er ansat

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

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

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

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

Antal personer i seniorjob
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2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL

Arbejdsmarkedsydelsesmodtager       117 124 123 122

Antal arbejdsmarkedsydelsesmodtagere

2014 2014 2014 2014

APR MAJ JUN JUL

Almen voksenuddannelse (LAB §32/INL §23a) 2 2 1 1

Ansættelse med løntilskud 17 27 34 32

Korte vejlednings- og afklaringsforløb (LAB §3 5 5 5

Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus (L 1 2 3 3

Nytteindsats 22 22 19 9

Rotationsvikar (Almindelig) 2 4 4

Rotationsvikar (LAB §97) 7 6 5 3

Virksomhedspraktik (LAB §42 og INL §23b, §24 19 20 21 13

Øvrige uddannelser og kurser (LAB §32.1.2/INL 1 2 2 1

Samlet antal 74 88 94 66

Aktivitetsoversigt for arbejdsmarkedsydelsesmodtagere
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2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

LAB 2.11 Ressourceforløb 3 9 14 18 20 28 39 48 53

Overblik over antallet af personer i ressourceforløb

2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

LAB 2.11 Ressourceforløb 18-40 årige 3 4 6 7 9 10 12 13 14

LAB 2.11 Ressourceforløb 40+ årige 5 8 11 11 18 27 35 39

Overblik over antallet af personer i ressourceforløb specificeret på aldersinterval

2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

LAB 2.11 Ressourceforløb Kvinde 1 3 8 10 12 18 24 29 33

LAB 2.11 Ressourceforløb Mand  2 6 6 8 8 10 15 19 20

Overblik over antallet af personer i ressourceforløb specificeret på køn



Center for Arbejdsmarked

2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL

Ingen ydelse                           1 1 1 1 1 1 1 2

Kontanthjælp                         3 4 7 8 9 11 16 20 21

Ledighedsydelse Fleksjob    1 1 1 1 2 2 2 2

Revalidering                           1 1 1 1 1 3 4 5

Sygedagpenge                       2 4 7 7 12 15 19 21

Uddannelseshjælp                1 1 2 2 2

Samlet antal 3 9 14 18 20 28 39 48 53

Overblik over hvilken ydelse borgerne har modtaget før de påbegyndte et resourceforløb

2014 2014 2014 2014 2014

JAN FEB MAR MAJ JUL

Andet 1

Førtidspension 1 1 1

Ordinært arbejde 1

Afslutningsårsag for personer som stopper i ressourceforløb
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Antal langtidsledige personer (ministermål)

Langtidsledigheden i Frederikshavn Kommune 

Frederikshavn A-dagpenge Frederikshavn Kontanthjælp
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