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1 (Åben) Frikommuneansøgning
Sags ID: EMN-2016-00628

Sagsbehandler: Rikke Bæhrenz Gundersen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/BR

Sagsfremstilling
På KKR Nordjyllands møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der under 

forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på 

frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår 

yderligere: 

 Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer 

netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner tage over, 

 Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, 

herunder også nytænkning af integrationsområdet, 

 En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest i maj 2016. 

Baggrund og rammerne for forsøget 

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt 

frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at 

afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og 

indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage.

Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor 

kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme 

idéudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med 

fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg – disse kan altså variere 

fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af 

kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune-netværk var 

oprindeligt den 1. maj 2016, men er nu udskudt til den 1. juni 2016. Fra ministeriets side 

forventer man at kunne give en tilbagemelding i starten af september. Fristen for at søge 

om de konkrete projekter fastholdes dog fortsat til at være 1. november 2016. Ministeriet 

vil i starten af september udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i 

hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde 

ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for 

netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. 

Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder. 

Ansøgningsfristen pr. 1. juni 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af 

selve frikommune-netværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg. 
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Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede 

netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer m.v.), og er 

regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal 

fremgå af ansøgningen om at blive fri-kommunenetværk. KDK har peget på Aalborg 

Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven 

med at være netværksansvarlig kommune. 

Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende 

det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil 

man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der 

er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på 

frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over. 

Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, 

ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske 

ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i 

Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en 

lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk 

spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at 

være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende 

arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de 

beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at 

de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, 

ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den 

viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne. 

I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da 

kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse. 

Præmisser for netværket og forsøgene 

KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at 

sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om 

tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for 

at kunne gennemføre denne mere effektive indsats. 

Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad 

kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til: 

 Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes 

ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke 

ydelser til borgerne 

 Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre 

til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag. 

Ressourceforbrug 
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I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i nul, et eller flere forsøg. Det 

konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i 

de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene 

vil kunne variere i omfang og indhold. 

Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, 

planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, 

møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, 

der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 

årsværk på frikommune-forsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man fx 

vil bruge på markedsføringsdelen. 

Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på 

den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske 

besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil 

give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til 

den ”rigtige” indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at 

kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af 

ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og 

andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene. 

Forslag til forsøg 

Der er i Nordjylland arbejdet med ideer, der rammer ind under følgende temaer: 

– Kvalificeret arbejdskraft generelt 

– Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling 

– Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på 

integrationsområdet. 

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i 

Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til 

rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil 

netværket arbejde videre med at konkretisere idéerne og fremlægge disse for 

kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg. 

Samarbejde i netværket 

I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og idéudvikler, vidensdeler og lærer 

af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de 

enkelte ansøgningsrunder, første gang den 1. november 2016. 

Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som 

godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere 

og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden. 



Arbejdsmarkedsudvalget - 09-05-2016 15:30 Side 6 af 22

Det er således fremhæves, at den enkelte kommune kan melde til og fra på de enkelte 

delelementer i forsøget, som det besluttes det i det enkelte byråd. Som enkeltkommune 

er man således ikke bundet op på hele pakken i det samlede projekt. 

Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med ”kontrolgruppe” forstået således, at nogle 

kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at 

der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde 

med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville 

bidrage til vidensopsamling. 

For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), 

der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og 

dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige 

netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune. 

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til som minimum at deltage i 

netværksmøder, konferencer mv. 

Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende 

kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i 

form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal 

medvirke til at opnå. 

Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. juni 2016 gælder følgende 

tidsplan:

Arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
kommunerne i Forretningsudvalget på 
beskæftigelsesområdet fremsender udkast til 
ansøgning 

2. marts 2016 

FU på beskæftigelsesområdet drøfter udkastet 4. marts 2016 
FU fremsender udkast til ansøgning til KDK 9. marts 2016 
KDK og tilstedeværende 
beskæftigelsesdirektører drøfter udkast 

10. marts 2016 
(ifm. KL-Topmøde) 

FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige 
nordjyske beskæftigelsesdirektører drøfter 
ansøgning samt KDK’s bemærkninger 

18. marts 2016 

FU på beskæftigelsesområdet kvalificerer 
ansøgningen 

10.-29. marts 2016 

KDK tager stilling 1.april 2016 

Borgermestermøde 8. april 2016 

KKR-møde 15. april 2016 

Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser April-maj 2016 

Ansøgningsfrist 1.juni 2016 

Svar fra Social- og Indenrigsministeriet Primo sept. 2016 

Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger 
samt godkendelse i Kommunalbestyrelser 

Juli-oktober 2016 

Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg 1.november 2016 

Herefter ½-ålige ansøgningsrunder om konkrete Fra 1. maj 2017 
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forsøg 

LO Vendsyssel har fået frikommuneansøgningen til kommentering, og deres 

bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 

anbefaler byrådet at godkende vedlagte ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner 

indgår i et frikommunenetværk. Beslutningen binder ikke den enkelte kommune til at 

deltage i hele projektet efterfølgende, men der kan meldes til og fra på delelementer.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 KKR_Udkast til ansøgning - Frikommuneforsøget _ til kommuner (1304778 
- EMN-2016-00628)

 LO svar-frikommuneforsøg.frhavn (1315515 - EMN-2016-00628)
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2 (Åben) Jobbarometeret - prognose for virksomhedernes 
medarbejderbehov
Sags ID: EMN-2016-01079

Sagsbehandler: Tina Skou Meinertz

Ansvarligt center: Styringsenhed

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Jobcenter Frederikshavn har i samarbejde med Jobcenter Hjørring og Jobcenter 

Brønderslev udarbejdet et såkaldt jobbarometer, der har til formål at afdække og 

tydeliggøre de vendsysselske virksomheders nuværende og kommende behov for 

arbejdskraft.

Selve jobbarometeret er en grafisk illustration over de stillingsbetegnelser, hvor de 

lokale virksomheder forventer en vækst i antallet af ansættelser indenfor 12 måneder, 

samt de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne forventer en tilbagegang i antallet 

af ansatte eller ingen vækst i antallet af ansættelser. Der er både udarbejdet et fælles 

jobbarometer for de involverede kommuner samt tre lokale jobbarometre.  

I tilknytning til jobbarometeret udkommer der en hovedrapport, som benævnes 

”Prognose 2016”, samt tre lokale delrapporter for hver af de involverede kommuner, 

som analyserer og sammenfatter tendenser i jobbarometeret.

Det fælles jobbarometer samt det lokale jobbarometer for Frederikshavn Kommune er 

vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling. Det samme gælder hovedrapporten samt 

delrapporten for Frederikshavn Kommune. Der lægges i øjeblikket sidste hånd på 

rapporterne og jobbarometrene, så der kan stadig forekomme enkelte ændringer. 

Formål

Jobbarometeret kan anvendes i flere sammenhænge, og det kan blandt andet 

medvirke til at:

 udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og 

andre aktører på det lokale arbejdsmarked

 give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentre, UU-vejledere med flere et 

bedre grundlag til at vejlede ledige mod kommende jobåbninger på 

arbejdsmarkedet

 styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet 

kompetenceløft

 give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på 

beskæftigelsesområdet.

Dataindsamling

De tre jobcentre har i perioden 7. december 2015 til 5. februar 2016 spurgt 824 

virksomheder i de tre kommuner om, hvilken type medarbejdere de har ansat lige nu, 
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og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere om henholdsvis 3 og 12 

måneder. Der er interviewet 336 virksomheder i Hjørring Kommune, 330 i 

Frederikshavn Kommune og 168 i Brønderslev Kommune. 

Virksomhederne er endvidere blevet spurgt om deres behov for at ansætte lærlinge, 

og om på hvilke områder de fremover forventer rekrutteringsvanskeligheder.

De 824 virksomheder er repræsentativt udvalgt i forhold til kommunernes andel af 

virksomheder inden for bestemte erhvervsgrupper, og de udgør ca. 11 % af de 

virksomheder i de tre kommuner, som pr. 1. marts 2016 havde mere end én 

medarbejder ansat. 

Der er desuden gennemført fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra Dansk 

Industri, Dansk Byggeri, Dansk Metal, HK, Forsvarets Personalestyrelse og HORESTA 

for at få kvalificeret og perspektiveret undersøgelsen yderligere.

Undersøgelsens konklusioner

Virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner ser lyst på 

fremtiden. Lidt over en tredjedel af prognosens 824 adspurgte virksomheder forventer, at 

de om et år har flere ansatte end i dag, mens ca. 60 % forventer, at antallet af 

medarbejdere forbliver konstant. Kun 4,9 % af de adspurgte virksomheder forventer færre 

ansatte ved starten af 2017. 

Samlet forventer de adspurgte virksomheder en nettovækst på 1.128 medarbejdere frem 

mod 2017.

Størst fremgang forventes inden for:

 offentlig administration 

 metalindustrien 

 handel og forretningsservice

 byggeri med støtteerhverv

 kultur, turisme og event

 fødevare med støtteerhverv 

 transport med støtteerhverv

Tendenserne bekræftes langt hen ad vejen af den netop udkomne FremKom 3-analyse, 

som giver et bud på kompetencebehovet i Nordjylland på femårssigt. Dog forholder 

FremKom 3-analysen sig i modsætning til jobbarometeret ikke til effekten af de udflyttede 

statslige arbejdspladser.

Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft så som kontorassistenter, 

håndværkere, smede, elektrikere, social- og sundhedsassistenter, men det er også 

karakteristisk, at der fortsat er en del jobåbninger for ikke-faglærte, f.eks. inden for 

handel, hotel og restauration, byggeriet og industrien. 

Der er en række stillingsbetegnelser der er faldende eller stagnerende efterspørgsel 

efter. Det gælder f.eks. produktionsmedarbejdere inden for visse industrierhverv, 

receptionister, kontormedhjælpere uden specialistkompetencer og kortuddannede inden 

for omsorgsfagene.
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Rekrutteringsvanskeligheder er mest udbredte inden for byggebranchen, metalindustrien 

og hotelbranchen.

Sammenholdes virksomhedernes arbejdskraftbehov med indtaget af elever og lærlinge, 

tegner der sig et tydeligt behov for en ændret praksis. Selvom der tages lidt flere lærlinge 

ind inden for enkelte sektorer, er der behov for en mere systematisk 

opkvalificeringsindsats, hvis virksomhedernes kompetencebehov skal dækkes blot om få 

år. Her venter en stor fælles udfordring for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 

jobcentre og andre medspillere i opkvalificeringsindsatsen.

Lokale forskelle

Når sektorernes forventede udvikling i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner 

sammenlignes, ses der lokale forskelle, der vidner om kommunernes forskellige 

erhvervsstruktur. Eksempelvis forventer metalindustrien en større vækst i Frederikshavn 

Kommune end i de to andre kommuner, mens fødevareindustrien forventer en relativt 

større vækst i Hjørring Kommune. Dette skyldes formentlig, at der er flere traditionelle 

metalindustrier i Frederikshavn, der har eller har haft en tilknytning til havnene, som er 

inde i en positiv udvikling i disse år. Væksten i fødevareindustrien i Hjørring Kommune 

forventes at skyldes fiskeindustrien i Hirtshals, der ligeledes er i stor fremdrift. 

Brønderslev Kommune skiller sig ud i forhold til Frederikshavn og Hjørring kommune, da 

de generelt har færre og mindre virksomheder end de øvrige kommuner. Virksomhederne 

i Brønderslev Kommune har derfor heller ikke de samme forventninger til, at skulle 

beskæftige flere medarbejdere om 12 måneder som de to andre kommuner. Dog 

forventer alle sektorer, på nær transportsektoren, en øget vækst i antallet af 

medarbejdere inden for 12 måneder.

Sammenfatning for Frederikshavn Kommune

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune ser positivt på fremtiden. Samlet forventer de 

320 adspurgte virksomheder at skulle ansætte 392 medarbejdere ekstra frem mod 2017. 

Fremgangen i antallet af medarbejdere er fordelt over flere sektorer, men metalindustrien 

er den sektor, som har den største fremgang i antallet af medarbejdere.

Der er også stor optimisme inden for kultur, turisme og event, offentlig administration og 

organisationer, handel og forretningsservice samt byggeri og støtteerhverv. Det er meget 

positivt, at optimismen i forhold til antallet af ansatte er fordelt over flere sektorer. 

Virksomhederne efterspørger i høj grad faglært arbejdskraft. Der ses dog også tegn på, 

at virksomhederne er villige til at tage ufaglært arbejdskraft ind, hvis det viser sig umuligt 

at rekruttere uddannet arbejdskraft.

Virksomhederne melder i stigende grad ind, at de har svært ved at rekruttere faglærte 

håndværkere og faglærte inden for metalindustrien. Desuden ses der vanskeligheder ved 

at rekruttere egnede kandidater til lederstillinger i virksomhederne.

Virksomhederne efterspørger generelt flere lærlinge end tidligere, men der er stadig 

behov for, at virksomhederne gør en større indsats for at uddanne fremtidens faglærte 

arbejdskraft, hvis der i fremtiden skal undgås flaskehalse på arbejdsmarkedet.
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Fremtidige initiativer

I den kommende tid bliver jobbarometeret præsenteret i de enkelte afdelinger i Jobcenter 

Frederikshavn, så det kan blive en integreret del af det daglige arbejde. 

Det overvejes i øjeblikket, om der skal udarbejdes et jobbarometer for 2017. Der 

fornemmes en positiv interesse for jobbarometeret i mange nordjyske kommuner, og det 

er muligt, at et eventuelt jobbarometer for 2017 udarbejdes på regionalt plan.  

Der arbejdes fra flere forskellige sider på at løse de udfordringer, som påpeges i 

hovedrapporten. De tre jobcentre afholder løbende netværksmøder, hvor mulige 

initiativer drøftes på tværs. Der er allerede mange initiativer i gang både tværkommunalt 

og regionalt samt i samarbejde med a-kasserne.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 

beslutter

1. at der årligt udarbejdes et jobbarometer

2. at jobbarometerets resultater drøftes med Arbejdsmarkedsudvalget

3. at administrationen drøfter resultaterne med de uddannelsespolitiske og 

erhvervspolitiske aktører for at finde fælles løsninger

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. – 3: Indstillingen godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 Jobbarometer, fælles (1306298 - EMN-2016-01079)
 Jobbarometer, Frederikshavn (1309134 - EMN-2016-01079)
 Hovedrapport (1309138 - EMN-2016-01079)
 Delrapport, Frederikshavn (1309909 - EMN-2016-01079)
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3 (Åben) Fællessamtaler med A-kasserne for dagpengemodtagere
Sags ID: EMN-2016-01149

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Jobcenter

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Den 1. juli 2015 trådte den nye Beskæftigelsesreform i kraft. Reformen har medført et 

tættere samarbejde mellem a-kasserne og jobcentrene om at hjælpe ledige i job så 

hurtigt som muligt gennem en mere individuel indsats, ved flere samtaler og ved 

anvendelse af en fælles joblog.

Reformen udmøntes ved, at alle forsikrede ledige skal til samtale i Jobcentret en gang 

om måneden i de første 6 ledighedsmåneder. Heraf er samtale nummer 1 og 6 

fællesamtaler mellem a-kassen, jobcentret og de ledige. Herudover er der yderligere en 

fællessamtale i 16. ledighedsmåned. Implementering af reformen er sket i to tempi, 

således at afholdelse af fællessamtale nr. 1 først indføres pr. 1. juli 2016.

Ud over ovenstående samtaleforløb hvor jobcentret har ansvaret, skal 

dagpengemodtagere til min. 3 samtaler ved A-kassen. Den første er en CV-samtale som 

afholdes inden for de første 14 dages ledighed. Herudover er der 2 rådighedssamtaler, 

som afholdes inden for de første 6 ledighedsmåneder. Herefter holdes rådighedssamtaler 

efter behov. 

Fællessamtaler 

Fællessamtalerne er indført som en ny mulighed, hvor det er frivilligt for de ledige om a-

kassen skal deltage. Formålet er, at give en koordineret og sammenhængende indsats 

ved at sætte kompetencerne fra både jobcenter og a-kasse i spil. 

Jobcenter Frederikshavn har sammen med Hjørring og Brønderslev kommuner lavet 

aftaler med alle a-kasser om koordinering af aftalte tidspunkter for fællessamtaler. Det 

betyder, at a-kasserne kan deltage i samtaler uden for meget køre- og spildtid. 

Jobcentrene har desuden i samarbejde med a-kasserne udviklet et kvalitetskoncept, der 

sikrer indhold og progression i fællessamtalerne.  Erfaringerne viser, at fællessamtalerne 

giver gode resultater. Borgerne oplever, at a-kasserne og jobcentret står sammen om at 

understøtte jobsøgningen, og der er meget læring for alle parter i at arbejde tættere 

sammen.

I forbindelse med udarbejdelse af lovgrundlaget for reformen, blev der udarbejdet 

analyser som viste, at der i perioden 1. juli 2015 – 31. december 2015 potentielt skulle 

afholdes 715 fællessamtaler. Det reelle antal afholdte fællessamtaler i perioden var 218. 
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Det lavere antal gennemførte fællessamtaler er dels et udtryk for, at færre personer end 

beregnet har været i målgruppen for samtalerne og dels at samtaler i starten ikke blev 

registreret som fællessamtaler med a-kasserne. Derudover har 9% af alle ledige fravalgt 

at have a-kasserne med til samtalerne.

Beregninger for 1. halvår 2016 viser, at 642 borgere er i målgruppe for fællessamtaler, og 

der er pr. 30. april 2016 reelt registreret 168 gennemførte fællessamtaler, mens det i 2. 

halvår forventes at 1.229 borgere er i målgruppen, idet 1. samtale nu indføres som en 

fællessamtale. Center for Arbejdsmarked vurderer i relation til implementering af 

yderligere en fællessamtale, at det er hensigtsmæssigt, at fællessamtalerne fremadrettet 

gennemføres ud fra samme ramme, som beskrevet ovenfor. 

Da fællessamtaler blev indført pr. 1. juli 2015 aftalte Arbejdsmarkedsudvalget, at alle 

fællessamtaler skulle afholdes i Frederikshavn. Dels er der større fleksibilitet med hensyn 

til personaleressourcer og dels er der lettere adgang for de mange a-kasser der via et 

kørende korps, gennemfører fællessamtalerne. Dog bliver fællessamtaler med 3F afholdt 

på det lokale 3F kontor i Frederikshavn, hvor Jobcenterpersonalet har faste mødedage 

sammen med a-kassemedarbejdere. 

Skagen

For borgere bosiddende i alle andre byer i kommunen end Skagen, vil dette således ikke 

give anledning til ændringer. Dagpengemodtagere bosiddende i Skagen har i dag de 

første samtaler i ledighedsforløbet i Skagen. Fremadrettet vil samtaler i ledighedsforløbet 

blive afholdt i Frederikshavn. Det betyder, at såvel fællessamtaler samt efterfølgende 

samtaler flyttes fra Skagen til Frederikshavn. Center for Arbejdsmarked ønsker dog stadig 

at opretholde aktiviteter i Skagen for dagpengemodtagere. Derfor tilbydes stadig samtaler 

og sparring omkring jobsøgning osv. Herudover vil den første samtale/gruppemøde, der 

finder sted efter 2 til 3 ugers ledighed, fortsat blive tilbudt afholdt i Skagen. På mødet 

gennemgås borgerens rettigheder og pligter som ledig ligesom jobmuligheder i 

lokalområdet bliver præsenteret. Pt. har vi knap 30 borgere til de første samtaler i 

Skagen, hvilket set i forhold til den samlede ledighed for dagpengemodtagere, er en 

forholdsvis begrænset målgruppe. I vinterperioden hvor ledigheden er højest i Skagen, 

var der denne vinter 86 borgere tilknyttet jobcentret i Skagen. 

Jobbutikken i Skagen vil fortsat have samme funktion som i dag, og vil som tidligere aftalt 

have begrænsede åbningstider, ligesom der fortsat vil være selvbetjeningsdag med 

mulighed for hjælp til selvhjælp om onsdagen.
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Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

1. tager orienteringen om status på fællessamtaler til efterretning

2. at fællessamtaler fortsat afholdes i Frederikshavn, således at alle lovpligtige 

samtaler for alle forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune foregår i 

Frederikshavn

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

– Overblik over fællessamtaler i Frederikshavn Kommune 2016 (1310777 -
EMN-2016-01149)
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4 (Åben) Orientering: Beretning om Beskæftigelsesministeriets 
implementering af reformer
Sags ID: EMN-2016-00993

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
Statsrevisorerne kritiserer i en ny beretning Beskæftigelsesministeriet for først meget sent 

at sørge for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af en række reformer på 

beskæftigelsesområdet.

De senere år har bl.a. budt på både en førtidspensions- og fleksjobreform, en 

kontanthjælpsreform og en reform af sygedagpengesystemet. Store reformer, som har til 

formål på hvert sit område at bidrage til at øge antallet af borgere i beskæftigelse.

”Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget 

sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i 

praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne en 

korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden, ” skriver 

Statsrevisorerne således i den nye beretning.

Statsrevisorerne skriver desuden, at der er tale om komplekse og regeltunge reformer, 

hvor Beskæftigelsesministeriet i langt højere grad burde have levet op til 

Justitsministeriets anbefalinger om, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før 

reformers ikrafttræden. 

”Kommunerne står med en gigantisk opgave hver gang, en ny reform skal 

implementeres, og derfor er det naturligvis vigtigt, at rammerne er til stede, så vi i 

kommunerne kan yde en effektiv og korrekt indsats. Det har gjort en i forvejen stor 

opgave ekstra vanskelig, at regelgrundlaget ikke har været på plads ved reformernes 

ikrafttræden. Derfor håber jeg, at Folketinget og Beskæftigelsesministeriet fremover vil 

sikre tilstrækkelig tid til forberedelse af implementeringen, ” siger Thomas Kastrup-

Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Konkret peger statsrevisorerne på, at det ikke er tilfredsstillende, at:

 Ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere end 7 

arbejdsdage før reformernes ikrafttræden
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 4 bekendtgørelser blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden, og de øvrige 46 

bekendtgørelser blev offentliggjort sent – i gennemsnit 2 arbejdsdage før 

ikrafttræden

 13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden og med en 

forsinkelse på i gennemsnit 67 arbejdsdage

 Rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for 

sagsbehandlerne, ikke var klar til tiden og ikke i tilstrækkelig grad var tilrettet nye 

krav i lovgivningen.

"Lovgivningen på beskæftigelsesområdet er oftest en jungle, og det giver derfor ingen 

mening, at hovedparten af vejledningerne kommer efter lovens ikrafttrædelse. 

Kommunerne tager naturligvis ejerskab til at levere ift. de mange reformer, men det 

kræver, at grundlaget er tilstede og i orden," siger Thomas Kastrup-Larsen.

Også Center for Arbejdsmarked (CAM) har oplevet udfordringer i forbindelse med 

manglende bekendtgørelser og vejledninger. Særligt i forbindelse med 

sygedagpengereformen i 2014 oplevede CAM, at der var udfordringer i forhold til 

sagsbehandlingen. Det skyldes, at der var et efterslæb på op til 6 måneder på 

lovgivningen, hvilket gjorde det særdeles svært at kvalitetssikre indsatsen over for 

sygedagpengemodtagerne. CAM skal dog bemærke, at dette ikke har medført en 

stigning i antallet af sager hos Statsforvaltningen, på trods af Beskæftigelsesministeriets 

manglende udmøntning. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 Beretning om Beskæftigelsesministeriets implementering af reformer. 
Statsrevisorerne (1299465 - EMN-2016-00993)
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5 (Åben) Orientering: Ti år efter krisen - 24.000 job mangler fortsat
Sags ID: EMN-2016-00997

Sagsbehandler: Hans Henrik Borup Jørgensen

Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence

AMU/LAR

Sagsfremstilling
De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en 

så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på trods af den lave 

vækst, er beskæftigelsen vokset markant siden foråret 2013, vurderer 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en ny analyse (AE rådet). Lige nu tyder meget på, at 

den sløje vækst fortsætter. Der er en betydelig risiko for, at jobfremgangen bremser op 

den kommende tid. Opbremsningen forventes at ske inden for byggeriet og i den private 

servicesektor. Samlet ventes beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 2018 fortsat 

at ligge lidt under før-krise niveauet i 2008.

Analysens hovedkonklusioner er:

 Væksten i dansk økonomi er svag, men alligevel er beskæftigelsen vokset 

ganske markant de sidste par år.

 Væksten forventes i 2016 også at blive svag, hvorfor det er tvivlsomt om 

jobfremgangen kan fortsætte i samme tempo som hidtil set.

 Givet at den svage vækst fortsætter, forventes derfor at jobfremgangen på det 

private arbejdsmarked bremser op. I de tre private hovederhverv (privat service, 

industrien og bygge og anlæg) forventes således en jobfremgang på 24.000 

personer i år mod 32.500 sidste år.

 Det er inden for privat service og byggeriet at jobfremgangen ventes at bremse 

lidt op.

 Samlet ventes beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 2018 fortsat at ligge 

lidt under før-krise niveauet i 2008. For de tre private erhverv må man som 

helhed betegne perioden 2008-2018, som det tabte årti.

Udviklingen i Beskæftigelsen i Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland er dybt 

afhængig af udviklingen på landsplan. Ofte ses det at de nationale udviklingstendenser, 

også slår igennem på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn. Siden 2008 har 

Frederikshavn Kommune tabt 8 % af beskæftigelsen (målt på lønmodtagere efter 

arbejdssted) mens tallet for Region Nordjylland er 2 %. 

Særligt 2008 og 2009 var hårde år hvor krisen kradsede. I perioden mistede 

Frederikshavn hele 2.300 fuldtidsbeskæftigede svarende til at fald på 11 %. Herefter 

fandt der en stigning sted i beskæftigelsen i perioden 2010 til og med 2014. Herefter har 

vi igen oplevet et fald i beskæftigelsen. Beskæftigelsen var ved udgangen af 2015 på 
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niveau med årsskiftet til 2012. Det forventes, at vi i bedste fald vil se en stabilisering i 

beskæftigelsen i 2016. Et mere pessimistisk perspektiv vil være, at vi vil se et svagt fald 

hvor beskæftigelsen ved årsskiftet vil være på ca. 19.000.

Udviklingen er et symbol på, at der hverken i Frederikshavn eller på landsplan er udsigt 

til, at 2016 bliver et år med jobfest. Snarere tværtimod er udfordringen i Frederikshavn at 

fastholde det nuværende niveau. 

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag

 Ti år efter krisen - 24.000 job mangler fortsat. Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (1299588 - EMN-2016-00997)

 Beskæftigelsen i Frederikshavn og Region Nordjylland 2008 til 2015 
(1299687 - EMN-2016-00997)
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6 (Åben) Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2016
Sags ID: EMN-2016-00356

Sagsbehandler: Karina Juul Sundvall

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
AMU

Sagsfremstilling
Baggrunden for udarbejdelsen af sygefraværsstatistikken for hele Frederikshavn 

Kommune er ændret pr. 1. januar 2016 med henblik på at sikre, at statistikken er så 

retvisende som muligt. Dette betyder, at f.eks. timelønnede, tjenestemandspensionister 

og honorarlønnede er fjernet fra de fraværsrapporter, hvorfra statistikken trækkes.

Opsætningen af fraværsrapporterne i KMD Rollebaseret Indgang er ændret til at 

indeholde følgende medarbejderkredse: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Løntilskud, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, 

Seniorjob, Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under 

de respektive centre.

Den vedlagte sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede 

fraværsprocent i perioden 2013, 2014, 2015 samt 1. kvartal 2016 i Frederikshavn 

Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 

måneders tilbageblik for perioden marts 2015 til og med marts 2016 vist pr. måned. Den 

vedlagte statistik for hhv. 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016 er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefraværet på.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis 

syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der 

gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)).

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen
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Bilag

 Sygefraværsstatistik_1. kvartal2016 (1301788 - EMN-2016-00356)
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7 (Åben) Maj 2016 - Direktøren orienterer
Sags ID: EMN-2014-00765

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

AMU

Sagsfremstilling
Diverse information/orientering fra Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager 

orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Bilag
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Ansøgning om frikommunenetværk 

Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner 
De 11 nordjyske kommuner har på KKR-møde den 12. februar 2016 besluttet at ansøge Social- og 

Indenrigsministeriet om at blive ét samlet frikommunenetværk under temaet: En mere fleksibel og effektiv 

beskæftigelsesindsats fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af 

integrationsområdet. Konkret er der tale om følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, 

Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.  

De nordjyske kommuner er bekendt med, at Social- og Indenrigsministeriet lægger op til, at 

frikommunenetværkene skal have en størrelse på op til 6 kommuner, og at der skal være tale om en vis 

spredning, hvad angår størrelse og geografi. De nordjyske kommuner anerkender og bakker fuldt op om, at 

værdien af frikommunenetværkene er, at der opnås så varierede erfaring som muligt, hvilket spredning 

inden for samme tema kan være med til at sikre. Det er dog i Nordjylland vurderingen, at kommunerne i 

Nordjylland repræsenterer netop denne variation i form af kommuner af forskellige størrelse, og med 

forskellige udfordringer på beskæftigelsesområdet.  

Hvad angår kriteriet om den geografiske spredning, vil der netop på beskæftigelsesområdet være fordele i 

en samling i stedet for en spredning, fordi de nordjyske kommuner skal ses et sammenhængende 

arbejdskraftopland, hvorfor der er fordele ved at samarbejde om forsøg på netop beskæftigelsesområdet. 

Ved at arbejde sammen sikres en indsats for Nordjyllands store udfordring; nemlig at sikre tilstrækkelig 

kvalificeret arbejdskraft, der kan understøttevækstskabelsen hos det nordjyske erhvervsliv.  

Desuden har Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering givet 

tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Nordjylland vil have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, 

der generes via forsøgene og bidrage til at udbrede erfaringerne. 

Begrundelsen for, at de nordjyske kommuner ønsker at indgå i et frikommunenetværk under temaet En 

mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats skal derfor ses i lyset af de særlige udfordringer, som 

regionen tilsammen har med at fastholde og bibeholde en arbejdsstyrke, der matcher behovene hos 

virksomhederne, og som dermed kan være grundlag for, at regionens virksomheder kan vækste og udvikle 

sig til gavn for Nordjylland. Ligeledes vil en fælles ansøgning bygge videre på de stærke traditioner 

kommunerne i Nordjylland har omkring samarbejde.  

Såfremt antallet på 11 kommuner diskvalificerer netværket, ønsker en gruppe på færre nordjyske 

kommuner at ansøge om at være et frikommunenetværk. 

De nordjyske udfordringer  

Nordjylland er udfordret på flere parametre.  

Der bliver færre i arbejdsstyrken de kommende år som følge af den demografiske udvikling, og særligt 

yderområderne i Nordjylland – fx Thy-Mors og Vendsyssel -  vil opleve at flere ældre, kombineret med en 
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høj fraflytning af unge, vil betyde færre i arbejdsstyrken. Dette er og bliver en udfordring, fordi det kan 

blive svært at imødekomme efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne. 

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er således ligeledes en nordjysk udfordring, som kun kan spås at blive 

forværret i årene fremover. Foruden den demografiske udfordring, påvirkes udbuddet af kvalificeret 

arbejdskraft også af, at flere nyuddannede fra Nordjylland fraflytter regionen efter endt uddannelse 

sammenlignet med andre regioner. Dette skyldes bl.a. manglende jobmuligheder for højtuddannede, og at 

de nordjyske virksomheder ikke efterspørger de kompetencer, som de nyuddannede har. Derudover er 

Nordjylland også skævvredet, når det kommer til sammensætningen af arbejdsstyrken. I Aalborg og de 

omkringliggende kommuner er andelen af ufaglærte ca. 23-26 %. For samme gruppe er andelen i 

yderkommuner som Jammerbugt, Thisted, Morsø og Læsø på mellem 29-36 %. Tilsvarende er andelen af 

højtuddannede med en videregående uddannelse 32-39 % i Aalborg og omegnskommuner, mens andelen i 

yderkommunerne er 19-24 %.1  

Dertil kommer, at Nordjylland ligger lavere i forhold til vækst og produktivitet end det øvrige Danmark – 91 

% af landsgennemsnittet2. Ligeledes ligger de nordjyske kommuner lavest, når det gælder andelen af 

vækstiværksættere3 sammenholdt med resten af Danmark. Som samlet region betyder det, at regionen og 

kommunerne mangler virksomheder, der vækster, skaber arbejdspladser og bidrager til, at velfærden kan 

opretholdes.   

Endvidere er ledigheden i Nordjylland samlet set højere end i hele landet – 4,9 % i Nordjylland mod 4,4 % i 

hele landet4. De 4,9 % dækker over store udsving i ledigheden blandt de nordjyske kommuner gående fra 

3,3 % i Rebild og Thisted til 5,9 % i Aalborg og 9,7 % på Læsø. Forskellen i ledigheden kommunerne imellem 

hænger bl.a. tæt sammen med den demografiske udvikling og uddannelsesmæssige sammensætning af 

befolkningen – at flere forlader arbejdsstyrken og dermed også ledighedskøen i yderkommunerne, mens 

flere og flere unge med en videregående uddannelse i Aalborg desværre ender i ledighed.    

Endelig er antallet af borgere, der modtager offentlig forsørgelse i de nordjyske kommuner ikke faldet i 

samme omfang som i hele landet – -0,2 % i Nordjylland og -1,6 % hele landet.  

De nordjyske løsninger 

De mange udfordringer i Nordjylland kalder på en fælles indsats. Nordjylland og de nordjyske kommuner 

har tradition for at ville samarbejdet og de fælles løsninger – det ses i de mange fora, som kommunerne og 

de mange relevante aktører inden for beskæftigelses-, erhvervsfremme- og uddannelsessystemet deltager 

i. Eksempelvis KKR, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Jobcenterchef-netværket, NES-gruppen 

(erhvervscheferne) og Kontaktudvalget.   

                                                           
1 http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Fakta-og-statistik/Uddannelse-og-arbejde.aspx 
 
2 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 s. 16  
3 Definition: Vækstiværksættere defineres som nye virksomheder indenfor markedsmæssige erhverv, der har 5 eller flere ansatte to år efter 

deres etablering, og en gennemsnitlig årlig vækst i ansatte på mere end 20 pct. i de følgende 3 år. 
4 http://rar-bm.dk/da/Nordjylland/Om-arbejdsmarkedet/Ledighed.aspx - december 2015 

http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Fakta-og-statistik/Uddannelse-og-arbejde.aspx
http://rar-bm.dk/da/Nordjylland/Om-arbejdsmarkedet/Ledighed.aspx
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Sidste skud på stammen i det nordjyske samarbejde er Business Region North Denmark (BRN), der blev 

etableret 1. januar 2015.     

Med afsæt i de nordjyske udfordringer ønsker de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland via 

partnerskabet i BRN at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse. 

Parterne arbejder for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som parterne finder centrale for en 
fælles vækstdagsorden, bl.a. kvalificeret arbejdskraft. Målet er at være et dagsordenssættende og proaktivt 
partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen samt at være 
igangsættende på en række konkrete fælles initiativer.  

Borgermestrene og Regionsformanden udgør bestyrelsen i BRN. 

  

Den fælles ansøgning  

Den fælles ansøgning fra de 11 nordjyske kommuner skal derfor ses i forlængelse af dels de mange 

nordjyske udfordringer, dels de stærke nordjyske traditioner for samarbejde. Vi ved i Nordjylland, at vi skal 

finde løsningerne sammen – og at vi er hinandens forudsætninger for at lykkedes. Også på 

beskæftigelsesområdet.  

Vi ønsker derfor at gøre en særlig indsats for at få ledige ud i hele regionen. Og vi vil arbejde for at gøre en 

ekstra indsats for, at flere ufaglærte bliver uddannet - og kan være en del af drivkraften i væksten i 

Nordjylland.  Vi vil sammen i Nordjylland sikre, at flere af de mange dygtige og højtuddannede fra 

Universitetet og UCN Nordjylland prøver kræfter med nordjyske udfordringer i lokale virksomheder - i hele 

regionen.   

Endelig er det vores fælles opgave at sikre, at flere ledige med problemer og syge kommer ud på 

arbejdsmarkedet og kan bidrage til Nordjyllands udvikling, og at de mange flygtninge, der kommer til vores 

landsdel, får mulighed for at bidrage med deres kompetencer i tæt kontakt med vores lokale virksomheder.  

Det mener borgermestrene i de 11 kommuner, og derfor ønsker de nordjyske kommuner igen at gå 

sammen om et samarbejde, der giver mening. Denne gang i et frikommunenetværk under temaet En mere 

fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats. 

Som frikommunenetværk med mulighed for igangsættelse af konkrete forsøg vil de nordjyske kommuner 

opnå friere rammer og større handlefrihed i beskæftigelsesindsatsen, og dermed vil det være muligt at 

holde fokus på resultater og effekter og dermed i sidste ende lykkes med at bringe ledige og personer på 

offentlig forsørgelse i øvrigt i beskæftigelse. Dette vurderes ikke altid med gældende lovgivning at være 

muligt, idet der er indarbejdet flere uhensigtsmæssige krav til rettidighed, proceskrav og formalia. 

Ambitionen er derfor med en fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk at kunne iværksætte en 

lang række forsøg inden for beskæftigelsesområdet, der tilsammen kan understøtte de nordjyske 

udfordringer. Eksempelvis ønskes det afprøvet, hvordan regelforenklinger kan frigøre ressourcer til mere 

optimale indsatser i forhold til lediges og sygemeldtes progression mod job og uddannelse og dermed sikre, 

at flere er i arbejdsstyrken. Ligeledes tænkes der i forsøg, der kan understøtte, at ledige med en god 

iværksætter-ide kan arbejde med denne uden, at rigide forsørgelsesregler spænder ben. Dette til gavn for 
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den enkelte, men også til gavn for Nordjylland, der med flere vækstiværksættere kan få gang i udviklingen 

og fastholde virksomheder og arbejdskraften i Nordjylland. Og endelig ønskes der afprøvet forsøg i forhold 

til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge – eksempelvis mere fleksible krav til private 

virksomhedsplaceringer - igen til gavn for den enkelte, der får mulighed for at blive tilknyttet en rigtig 

arbejdsplads og til gavn for socialt ansvarlige virksomheder, der ønsker at bidrage til integrationsindsatsen, 

men som oplever uhensigtsmæssige lovkrav, der spænder ben.    

Det er altså ambitionen, at frikommunenetværket skal bidrage til, at beskæftigelsesområdet i Nordjylland i 

højere grad end tilfældet er i dag kan medvirke til at fremme væksten i regionen via regelforenkling og nye 

tiltag. 

Ved et gå sammen i et nordjysk frikommunenetværk vil erfaringer fra ét forsøg i én/eller flere nordjyske 

kommuner blive delt med de øvrige kommuner i netværket. Dette vurderes at være en gevinst for det 

allerede gode samarbejde, fordi der gennem erfaringsudveksling vil være grundlag for hurtigt at kunne 

”adoptere” forsøg, der virker et sted, og som - med lokale tilpasninger - vil kunne forsøges i en anden 

kommune i Nordjylland. Ved et fælles netværk understøttes samtidig landsdelens kultur omkring gensidig 

inspiration og erfaringsudveksling om best practice. Netværket samles således og ideudvikler, vidensdeler 

og lærer af hinanden.  

Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første 

gang 1. november 2016. Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, 

som godkendes under de enkelte forsøg, men for hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de 

ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og 

dokumentere denne effekt, samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse 

forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune.  

Organisering af frikommunenetværket 
Aalborg Kommune vil som landsdelens største kommune være netværkets netværksansvarlige kommune, 

der har det overordnede ansvar for netværkets fælles aktiviteter – mødeafholdelse mv.  

De nordjyske kommuner har på nuværende tidspunkt udarbejdet et fælles idékatalog til konkrete forsøg, 

som ønskes afprøvet. Idékataloget rammer ind under følgende temaer: 

- Kvalificeret arbejdskraft generelt 

- Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling 

- Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet 

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, 

hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. 

Når netværket er etableret, vil de enkelte kommuner enten i mindre klynger eller alene ansøge om 

konkrete forsøg fra kataloget. Hvis flere kommuner går sammen om det samme forsøg, vil der blive 

udpeget en tovholderkommune, der skal sikre koordinering de deltagende kommuner imellem. For de 

kommuner, der går sammen om at afprøve samme forsøg, vil der kommunerne imellem være grundlag for 

udvikling af best practice.  Forsøgene vil naturligvis blive evalueret og følge de krav, der stilles til 

frikommuneforsøget. Erfaringerne mellem de mange forsøg i netværket vil løbende blive udvekslet på 
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fællesmøder, der planlægges, koordineres og afholdes af Aalborg Kommune. De øvrige kommuner vil ad 

hoc deltage i planlægningen og afholdelsen.  

Eksempler på forsøg 

Iværksætteri og mikrolån 

Udfordring: I Aalborg er der pt. høj dimittendledighed blandt nyuddannede fra AAU og UCN. Disse har den 

nyeste viden med sig fra deres uddannelse og også tit gode ideer til nye tiltag, produkter, services mv. Det, 

som de mangler, er kapital til at udleve den gode ide. Reglerne for dagpenge og en række af de andre 

ydelser, der gives til målgrupper i jobcentret bevirker, at ledige ikke må arbejde med deres business-plan, 

mens de er ledige. Endvidere oplever mange med en iværksætter-ide ikke at kunne rejse den fornødne 

opstartskapital. Begge udfordringer betyder, at ledige ikke får realiseret det potentiale, som deres ide 

udgør, og derved får Nordjylland ikke gavn af deres ideer og de muligheder for vækst, der ligger heri.   

Løsning: Der ønskes mulighed for at erstatte jobplanen med en iværksætterplan, hvor ledige kan arbejde 

med deres iværksætter-ide, mens de i en periode stadig modtager deres ydelse. Der skal naturligvis være 

tale om ideer, der vurderes at være bæredygtige. Ligeledes ønskes det muliggjort i et frikommuneforsøg at 

kunne yde mikrolån til ledige med en konkret iværksætteridé.  

Opblødning af rettidighed i forhold til samtaler – særligt a-dagpenge og 

sygedagpengeområdet 

Udfordring: Kommunerne bruger mange sagsbehandlerressourcer på det nye samtaleflow, som blev indført 

med beskæftigelsesreformen. På trods af refusionsomlægningen og det øgede fokus på resultater, ses der 

på a-dagpengeområdet stadig stramme proceskrav i forhold til især samtaleflowet.  

 

Ca. 40 % af ledige a-dagpengemodtagere går i job inden for 3 måneder, og det er derfor opfattelsen, at 

ressourcerne ville udnyttes bedre ved at fokusere på screening af nyledige og herudfra fastlægge 

individuelt relevante samtaleflows og aktiveringsindsatser. For nogle borgere, vil det være hensigtsmæssigt 

med den tætte kontakt. For andre afventes blot en dato for genansættelse efter en vinterfyring.  

 

Endvidere er kravene om opfølgning hver 4. uge på sygedagpengeområdet ej heller altid hensigtsmæssigt. 

Der ønskes mulighed for en mere fleksibel opfølgningsfrekvens. F.eks. kan det nogle gange være relevant at 

afvente en undersøgelse, lægeakter m.v. inden opfølgningssamtalen giver mening. 

 

Løsning: Der ønskes forsøg med en mere fleksible tilrettelæggelse af samtaleflowet, vurderet ud fra den 

enkeltes situation og behov. 

Fravigelse om kravet til indhentning af lægeattest i forbindelse med at 

en sag behandles i rehabiliteringsteamet 

Udfordring: I alle sager, som forventes forelagt rehabiliteringsteamet, skal der indhentes den såkaldte 

LÆ265. I en del sager foreligger i forvejen relevante helbredsmæssige oplysninger med baggrund i 

statusattester, generelle helbredsattester, speciallægeerklæringer m.v. Indhentning af lægeattesten bliver 
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derfor i flere tilfælde blot et skridt i sagsbehandlingen, som forlænger sagsbehandlingstiden, og som er 

spild af ressourcer, både økonomiske og administrative. Kommunerne oplever, at lægerne har samme 

opfattelse. Der er flere eksempler på, at de stort set gentager tidligere erklæringer uden at have nyt at 

tilføje. 

Løsning: Kommunerne ønsker frihed til at tage stilling til, hvorvidt det er relevant at indhente LÆ265 som 

led i sagsforberedelsen til rehabiliteringsteamet. 

Frigivelse af puljemidlerne 

Udfordring: Kommunerne oplever, at staten i højere og højere grad forsøger at styre og regulere, hvilke 

indsatser, der skal afprøves på beskæftigelsesområdet, gennem øremærkede puljemidler. Nordjylland har 

flere mindre kommuner, der pga. krav til fx antal deltagere i forsøgene, afskrives fra at ansøge og deltage i 

forsøgene, og dermed få del i puljemidlerne. Dertil kommer, at deadlines ofte er stramme, og at en del 

midler fra puljerne anvendes til eksterne konsulenter i stedet for at blive brugt på målgruppen for forsøget.  

Løsning: Der ønskes frikommuneforsøg, hvor puljemidler fra staten – eksempelvis STAR - frigives til 

udviklings- og opkvalificeringsinitiativer i de Nordjyske jobcentre. Fordelingen skal ske på baggrund af 

kommunens forholdsvise andel af personer på offentlig forsørgelse.  

Afbureaukratisering 

Udfordring: Beskæftigelsesområdet er præget af mange proceskrav. F.eks. ses uhensigtsmæssigheder i 

forhold til:  

- at jobafklaringssager skal forelægges på rehabiliteringsteammøde, uanset om der er behov for en 

tværfaglig indsats eller ej. 

- krav om indhentelse af lægeattester i alle sygedagpengesager over 8 ugers varighed og i alle sager, 

som skal forelægges rehabiliteringsteamet. Dette uanset, om der foreligger andre relevante 

oplysninger i sagen 

- Krav om samtale hver 4. uge for dagpengemodtagere i det første ½ år. 40 % af de ledige 

dagpengemodtagere går i job inden for 3 måneder.  

Løsning: Proceskravene fjernes og jobcentrene får mulighed for at vurdere behovene individuelt. På den 

måde anvendes ressourcerne bedre til screening og individuelle indsatser. 

Lempelse af rimelighedskravene for borgere på kant en af arbejdsmarkedet 

Udfordring: for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsloven skal der ved virksomhedsplaceringer sikres, at 

der er et rimeligt forhold mellem borger på ydelse og ordinært ansatte. Kommunerne finder, at disse regler 

er yders relevante, når det handler om jobparate ledige og deres placering i virksomhedspraktik og 

løntilskud. Reglerne vurderes dog ikke at være relevante, når det kommer til borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet. Disse lediges tilknytning til virksomheden vurderes at tage mindst lige så mange 

ressourcer, som der potentielt tilføres via deres ”arbejdskraft”.  Oftest er det vurderingen af virksomheden 

afgiver flere ressourcer gennem oplæring og støtte, end den modtager af reel arbejdskraft. 
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Løsning: Der er evidens for, at den virksomhedsrettede indsats virker – også for de ledige, der er længst fra 

arbejdsmarkedet. Der ønskes derfor et frikommuneforsøg, hvor der gives dispensation for 

rimelighedskravene, når aktivitetsparate ledige, integrationshjælpsmodtagere og borgere tilkendt 

ressourceforløb deltager i virksomhedsrettet aktivering. Der er tale om borgere, hvor virksomhedens 

indsats og ressourcer ift. at udvikle borgerens arbejdsevne overstiger den arbejdsindsats, som den ledige 

må forventes at bidrage med.  

Frikommunenetværkets kontaktpersoner 
Såfremt Social- og Indenrigsministeriet ønsker at drøfte ansøgningen fra de 11 nordjyske kommuner, 

herunder størrelsen på netværket og/eller den størrelsesmæssige og geografiske spredning, henvises der til 

netværkets netværksansvalige kommune; Aalborg Kommune.  

Kontakten kan gå til en af følgende: 

Arne L. Kristensen, Beskæftigelsesdirektør, Aalborg, alk-fb@aalborg.dk 

Jesper Dahlgaard, Jobcenterchef, Aalborg, jesd-jobcenter@aalborg.dk 

Netta Ben-Yedidia, Konsulent, Aalborg, nby-jobcenter@aalborg.dk  

Såfremt Social- og Indenrigsministeriet i perioden efter ansøgningsfristen den 1. maj 2016 og frem til 

udvælgelse af netværk vurderer, at det nordjyske netværk ikke kan godkendes, ønsker Aalborg Kommune 

at blive kontaktet mhp. at kunne justere ansøgningen – eksempelvis ved at etablere et mindre netværk 

bestående at færre kommuner end de 11. 

KKR Nordjylland håber, at denne anmodning vil blive tilgodeset af Social-og Indenrigsministeriet.      

mailto:alk-fb@aalborg.dk
mailto:jesd-jobcenter@aalborg.dk
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Baggrund for undersøgelsen
Jobbarometeret har til hensigt at være et redskab for sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, der illu-
strer hvor der kan være jobåbninger, når de har jobafklarende samtaler med borgere.

Stillingsbetegnelserne i jobbarometeret på forsiden er placeret i forhold til virksomhedernes forventninger 
til antallet af medarbejdere om 1 år. Stillingerne er endvidere valgt ud fra relevans for beskæftigelsesindsat-
sen. F.eks. er højtspecialiseret stillingsbetegnelser som læger mv. undladt til fordel for ufaglært og faglærte 
stillingsbetegnelser.

Resultaterne bygger på interviews med 330 virksomheder i Frederikshavn kommune. Det svarer til ca. 12% 
af alle virksomheder med mindst én medarbejder ansat i har svaret. Undersøgelsen har haft til formål at få 
indsigt i det lokale arbejdsmarkeds udvikling indenfor de næste 3 og 12 måneder.
 
Hvor er mulighederne?
I de grønne områder ses de stillingsbetegnelser, som virksomhederne forventer at opnormere. 
I det røde område ses de stillingsbetegnelser, som virksomhederne forventer at nedjustere eller stagnere.

Når der er mange medarbejdere indenfor en bestemt stillingsbetegnelse, der forlader arbejdsmarkedet pga. 
alder, vil det i sig selv skabe en efterspørgsel efter medarbejdere, som der ikke er taget højde for i jobtermo-
meteret.

Sæsonarbejde har også betydning for jobbarometerets resultat, i det der er tale om den formodede vækst om 
12 måneder. F.eks. er dele af byggeriet og anlægsbranchen meget sæsonbestemt. Det samme kan også gøre 
sig gældende inden for turisme og butikshandel.
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Jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring har spurgt 

824 virksomheder i de tre kommuner om, hvilke typer medar-

bejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte el-

ler afskedige medarbejdere de næste 12 måneder. Virksomhe-

derne er endvidere blevet spurgt om deres behov for at ansætte 

lærlinge, og om på hvilke områder de fremover forventer 

rekrutteringsvanskeligheder.  
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1.0 Indledning 

Prognosens formål er at tegne et billede af efterspørgslen på arbejdskraft hos virksomhederne i Frederikshavn, Brøn-

derslev og Hjørring kommuner frem mod 2017. Prognosen kan kvalificere grundlaget for at: 

 Udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale ar-

bejdsmarked 

 Give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentret, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede ledige mod 

kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet 

 Styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft 

 Give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet 

Der vil udover denne hovedrapport også blive udarbejdet særskilte delrapporter for de tre kommuner samt en grafisk 

fremstilling af hovedresultaterne i et ”jobbarometer”. 

 

1.1   Baggrund for prognosen 
I foråret 2015 udarbejdede Jobcenter Hjørring den første prognose over de lokale virksomheders efterspørgsel på 

arbejdskraft frem mod 2016. Resultaterne fra denne prognose er siden blevet brugt flittigt til at sætte fokus på de 

lokale virksomheders behov og til at vejlede ledige i retning af jobåbninger på det lokale arbejdsmarked.  

Med udgangspunkt i sidste års gode erfaringer præsenterer denne rapport resultaterne fra en ny prognose. Prognose 

2016 er udviklet i et samarbejde mellem jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner og bygger 

på interviews med 824 repræsentativt udvalgte lokale virksomheder. De 824 virksomheder udgør ca. 11 pct. af de 

virksomheder i de tre kommuner, som pr. 1. marts 2016 havde mindst én medarbejder ansat. De tre kommuners sam-

arbejde har i høj grad styrket prognosens resultater, som nu med større træfsikkerhed afspejler virksomhedernes 

forventninger i et naturligt arbejdskraftopland.  

Der er desuden gennemført fokusgruppeinterview med repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Me-

tal, HK, Forsvarsministeriets Personalestyrelse og HORESTA for at få kvalificeret og perspektiveret undersøgelsen yder-

ligere. Citater fra disse interviews indgår i afrapporteringen. 

Undersøgelsen afdækker: 

 Det strategiske perspektiv: Udviklingen i sektorer i de kommende 12 måneder. Der tages udgangspunkt i de 

samme sektorer, som anvendes i FremKom-analyserne (kortlægning af kompetencebehov i Nordjylland på 5 

års sigt), hvilket muliggør sammenligning af resultater af de to undersøgelser 

 Det operative perspektiv: Hvilke typer af medarbejdere virksomhederne har ansat lige nu, og om de forventer 

at ansætte eller afskedige 3 og 12 måneder frem i tiden. Der tages udgangspunkt i de erhvervsgrupper og stil-

lingsbetegnelser, der er kendt fra Arbejdsmarkedsbalancen, som løbende opdateres af Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering. Fordelen ved dette er, at man kan følge udviklingen på den samme stillingsbe-

tegnelse på tværs af forskellige sektorer, og samtidig koble prognosens resultater med det værktøj som i for-

vejen anvendes af jobcenterets medarbejdere, når de vejleder ledige om jobåbninger på arbejdsmarkedet. 

 Om virksomhederne forventer at få svært ved at rekruttere bestemte medarbejdergrupper i løbet af 2016  

 Virksomhedernes forventninger om at ansætte elever og lærlinge (herefter: lærlinge) i samme periode  
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2.0 Sammenfatning 

Virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner ser lyst på fremtiden jf. figur 1. Lidt over en tred-

jedel af prognosens 824 adspurgte virksomheder forventer, at de om et år har flere ansatte end i dag, mens ca. 60 pct. 

forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant. 

Kun 4,9 pct. af de adspurgte virksomheder forventer færre 

ansatte ved starten af 2017.  

Samlet forventer de adspurgte virksomheder en nettovækst 

på 1.128 medarbejdere frem mod 2017. 

Størst fremgang forventes inden for  

 offentlig administration  

 metalindustrien  

 handel og forretningsservice 

 byggeri med støtteerhverv 

 kultur, turisme og event 

 fødevare med støtteerhverv  

 transport med støtteerhverv 

Tendenserne bekræftes langt henad vejen af FremKom 3-analysen, som giver et bud på kompetencebehovet i Nordjyl-

land på 5 års sigt. Dog forholder FremKom 3 sig ikke til effekten af de udflyttede statslige arbejdspladser. 

Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft: kontorassistenter, håndværkere, smede, elektrikere, 

social- og sundhedsassistenter, mv. Men det er også karakteristisk, at der fortsat er en del jobåbninger for ikke-

faglærte f.eks. inden for handel, hotel og restauration, byggeriet og industrien. I nogle tilfælde er der tale om job med 

aften- og weekendarbejde og/eller deltidsjob. En række stillingsbetegnelser er der faldende eller stagnerende efter-

spørgsel efter: Det er f.eks. produktionsmedarbejdere inden for visse industrierhverv, receptionister, kontormedhjæl-

pere uden specialistkompetencer og kortuddannede inden for omsorgsfagene. 

Rekrutteringsvanskeligheder er mest udbredt inden for byggebranchen, metalindustrien og hotelbranchen. 

Sammenholdes virksomhedernes arbejdskraftbehov med indtaget af elever og lærlinge tegner der sig et tydeligt be-

hov for en ændret praksis: Selv om der tages lidt flere lærlinge ind inden for enkelte sektorer, er der behov for en 

mere systematisk opkvalificeringsindsats, hvis virksomhedernes kompetencebehov skal dækkes blot om få år. Her 

venter en stor fælles udfordring for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre medspillere i opkvali-

ficeringsindsatsen. 

 

 
 

Strategier, som kan afhjælpe ovenstående udfordringer  

På baggrund af prognosen kan der formuleres tre overordnede strategier, som jobcentrene og andre lokale aktører 

på beskæftigelses- og uddannelsesområdet med fordel kan samarbejde om: 

 At intensivere den løbende dialog med virksomhederne om at bidrage til et jobrettet kompetenceløft ved at 

ansætte flere lærlinge, efteruddanne medarbejderne og fortsætte med at bidrage aktivt til at få flere ledige 

ind på arbejdsmarkedet igen (virksomhedspraktik mv.), så arbejdsstyrken øges 

 At vejlede, afklare og opkvalificere ledige og uddannelsessøgende i retning af de jobåbninger, som vil opstå 

på både kort og længere sigt 

 At styrke det tværkommunale samarbejde blandt alle aktører i beskæftigelses- og uddannelsesområdet om 

jobrettet kompetenceløft og fleksibel jobformidling på tværs af kommunegrænser. 

24,5%
34,8%

71,1%
60,4%

4,4% 4,9%

3 mdr 12+ mdr

Figur 1: Virksomhedernes forventninger til 
udviklingen af antallet af ansatte på 3 og 12+ 

måneders sigt (pct.) n=824

Stigning Neutral Fald
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3.0 Det strategiske perspektiv: Udviklingen fordelt på sektorer 

 

Undersøgelsens hovedpointer om det strategiske perspektiv: 

Virksomhederne har generelt positive forventninger til det kommende år. Alle sektorer på nær uddannelsessektoren 

forventer at have flere ansatte om 12 måneder, end de har nu. Den største optimisme ses blandt virksomheder in-

denfor offentlig administration. Dette skyldes primært udflytning af statslige arbejdspladser. Industri, byggeri og IKT 

skiller sig ligeledes ud med positive forventninger. 
 

 

De adspurgte virksomheder har optimistiske forventninger til udviklingen i antallet af ansatte på 12 måneders sigt. 

Figur 2 viser andelen af virksomheder indenfor hver sektor, som forventer en hhv. stigende, neutral eller faldende 

udvikling i antallet af ansatte det kommende år. Antallet af adspurgte virksomheder inden for hver sektor ses i paren-

teserne til venstre. 

 

Blandt de enkelte sektorer er andelen af virksomheder, der forventer en stigning i antallet af medarbejdere om 12 

måneder, generelt markant højere, end andelen af virksomheder der forventer et fald. 

Den største optimisme ses blandt virksomheder, der tilhører sektorerne ”Byggeri og støtteerhverv”, ”IKT – IT, software 

og telekommunikation”, ”Metalindustri” og ”Øvrig produktion”. Blandt disse sektorer forventer ca. halvdelen af de 

adspurgte virksomheder, at de har flere ansatte om et år, end de har i dag. 

Den største forsigtighed ses blandt virksomheder, der tilhører sektorerne ”Kultur, turisme og event”, ”Pleje og om-

sorg”, ”Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico” og ”Uddannelse”. Blandt disse sektorer forventer under 20 

pct. af de adspurgte virksomheder, at de har udvidet antallet af ansatte om et år. 

Når sektorernes forventede udvikling i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner sammenlignes, ses der loka-

le forskelle, der vidner om kommunernes forskellige erhvervsstruktur. Eksempelvis forventer metalindustrien en stør-

48,4%

25,0%

22,6%

34,7%

39,0%

50,0%

19,0%

52,5%

38,9%

32,0%

18,5%

19,0%

36,2%

14,8%

50,0%

49,2%

75,0%

77,4%

57,0%

55,8%

50,0%

79,7%

42,5%

55,6%

60,0%

77,8%

81,0%

53,2%

70,4%

44,7%

2,5%

8,3%

5,2%

1,3%

5,0%

5,6%

8,0%

3,7%

10,6%

14,8%

5,3%

Byggeri og støtteerhverv (122)

Energi, miljø og støtteerhverv  (12)

Finansiering, forsikring og vidensservice  (31)

Fødevarer og støtteerhverv  (121)

Handel og forretningsservice (154)

IKT – IT, software og telekommunikation  (12)

Kultur, turisme og event  (79)

Metalindustri  (40)

Møbel, beklædning og støtteerhverv  (18)

Offentlig administration og organisationer  (25)

Pleje og omsorg  (54)

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico  (42)

Transport og støtteerhverv  (47)

Uddannelse  (27)

Øvrig produktion  (38)

Figur 2: Forventet udvikling i antallet af ansatte om 12+ måneder (pct.)

Stigning Neutral Fald
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re vækst i Frederikshavn Kommune end i de to andre kommuner, mens fødevareindustrien forventer en relativt større 

vækst i Hjørring Kommune. Dette skyldes formentlig, at der er flere traditionelle metalindustrier i Frederikshavn, der 

har, eller har haft en tilknytning til havnen, som er inde i en positiv udvikling i disse år. Væksten i fødevareindustrien i 

Hjørring Kommune skyldes, at fiskeindustrien i Hirtshals ligeledes er i stor fremdrift. 

Brønderslev Kommune skiller sig ud i forhold til Frederikshavn- og Hjørring Kommune, da de generelt har færre og 

mindre virksomheder. Virksomhederne i Brønderslev Kommune har derfor heller ikke de samme forventninger til at 

skulle beskæftige flere medarbejdere om 12 måneder som de to andre kommuner. Dog forventer alle sektorer, på 

nær transportsektoren, en øget vækst i antallet af medarbejdere inden for 12 måneder. 

I figur 3 ses de interviewede virksomheders forventede nettovækst i antallet af ansatte i løbet af det kommende år. 

 
 

Den største vækst i antallet af ansatte på 12 måneders sigt ses inden for sektoren ”Offentlig administration og organi-

sationer”. Den markante vækst skyldes især udflytningen af statslige arbejdspladser, der trækker det samlede billede 

op. De nye statslige arbejdspladser rekrutterer i flere ansættelsesrunder. Hidtil har der ikke været de store rekrutte-

ringsproblemer som følge af en generelt begrænset efterspørgsel inden for kontorområdet, og mange lokale borgere 

er blevet ansat. Det kan både være ledige og jobskiftere, og jobskifternes tidligere job vil ofte skulle besættes af en ny 

medarbejder – med andre ord skabes der nye jobåbninger i andre virksomheder. I de næste ansættelsesrunder må 

det forventes, at der i stigende grad skal tiltrækkes personer fra hele regionen for at dækket behovet.  
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Offentlig administration og organisationer (25)

Metalindustri (40)

Handel og forretningsservice (154)

Byggeri og støtteerhverv (122)

Kultur, turisme og event (79)

Fødevarer og støtteerhverv (121)

Transport og støtteerhverv (47)

Pleje og omsorg (54)

IKT - IT, software og telekommunikation (12)

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico (42)

Øvrig produktion (38)

Finansiering, forsikring og vidensservice (31)

Møbel, beklædning og støtteerhverv (18)

Energi, miljø og støtteerhverv (12)

Uddannelse (27)

Figur 3: Sektorer (antal virk.) - Samlet vækst antal ansatte



PROGNOSE 2016 - HOVEDRAPPORT 

 
6 

Citater fra fokusgruppeinterview 

 

Dansk Byggeri: 

”Vi oplever at byggebranchen er ved at komme ud af hi, og at der er blevet en større omsætning  i branchen. Det er 

formentlig blandt de største virksomheder, at optimismen er størst. Disse virksomheder kan fokusere på den store 

vækst i byggeriet i Aalborg.” 

 

Dansk Industri: 

”Vækstforventningerne i fødevarebranchen harmonerer godt med vores oplevelse. Der er godt gang i eksporten i 

fiskeindustrien.” 

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse: 

”Folk fra København flytter ikke med de statslige arbejdspladser, men man skal ikke forvente, at dem der nu bliver 

ansat, også bor i Hjørring. De kan sagtens være bosat i andre kommuner.” 
 

 

 

3.1   Udvikling i nøglesektorer 
I det følgende kommenteres udviklingen i de sektorer, hvor der er indhentet oplysninger fra mindst 35 virksomheder. 

”Offentlig administration og organisationer” er medtaget, da der jf. ovenstående netop nu sker en stor udvikling pri-

mært på grund af udflytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet i alle tre kommuner. 

 

3.1.1   Byggeri og støtteerhverv 

I Dansk Byggeri har man størst forventninger til væksten blandt de 

største virksomheder. Det er især i Aalborg, at der er gang i de store 

byggerier, og det kræver en hvis volumen at komme ind på det mar-

ked. De mindre virksomheder satser på de mindre lokale byggerier, og 

her er der ikke gang i væksten i samme omfang. Der er endnu ikke for 

alvor kommet gang i energiforbedringen i parcelhuskvartererne, og 

forlængelsen af bolig/jobordningen forventes ikke at give nye arbejdspladser. 

Der udtrykkes i branchen bekymring for, at der vil ske en opbremsning af de offentlige anlægsinvesteringer, da den 

private sektor ikke vil kunne trække væksten alene. 

 

3.1.2 Metalindustri 

I Dansk Industri og Dansk Metal er man forsigtigt optimistiske. Særligt i 

forhold til virksomheder, der arbejder indenfor det maritime område, 

hvor virksomhederne indgår i et stærkt netværk og samtidig er meget 

mobile. Virksomhederne opfatter ikke hinanden som konkurrenter, 

men ser mere konkurrencen komme fra havnene i Esbjerg, Odense og 

Norge. 

Til gengæld er der pt. ikke meget gang i offshore industrien pga. den nuværende lave oliepris. 

 

3.1.3 Fødevarer og støtteerhverv 

Fødevaresektoren dækker både over fiskeindustrien og landbruget, og 

er meget afhængig af, at der er gang i eksporten.  

Ifølge Dansk Industri gør dette sig netop gældende indenfor fiskeindu-

strien. Der er mange virksomheder inden for branchen, der er i gang 

med at udvide, eller som har planer om det. Der er særligt en del 

Faktaboks 

Antal interviewede virksomheder 122 

Andel virksomheder som forventer vækst 48,4 % 

Antal ekstra medarbejdere om 12 mdr. 112 

Mangel pr. adspurgt virksomhed 2,3 

Faktaboks 

Antal interviewede virksomheder 40 

Andel virksomheder som forventer vækst 52,5 % 

Antal ekstra medarbejdere om 12 mdr. 157 

Mangel pr. adspurgt virksomhed 3,9 

Faktaboks 

Antal interviewede virksomheder 121 

Andel virksomheder som forventer vækst 34,7 % 

Antal ekstra medarbejdere om 12 mdr. 105 

Mangel pr. adspurgt virksomhed 0,9 
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spændende projekter i gang på havnen i Hirtshals, men der er også godt gang i Frederikshavn, Sæby og Skagen, hvor 

der på havnene efterspørges nye arealer til fiskeindustrien. 

I landbruget er man til gengæld presset på eksporten. Rusland har siden 2014 nedlagt forbud mod import af fødevarer 

fra EU, og dette sammenholdt med en voldsom opbremsning i Kinas import af fødevarer grundet økonomisk krise har 

presset priserne på fødevarer i bund. 

 

3.1.4 Transport og støtteerhverv samt Øvrig produktion 

Transportsektoren beskrives af Dansk Industri som den sikre vinder, når der er vækst i samfundet. De øvrige sektorers 

vækst smitter af på transporterhvervet, og da den generelle tendens er, at der ikke benyttes lagre i samme omfang 

som tidligere, er der mange varer, der kontinuerligt skal transporteres. Branchen er desuden begunstiget af lave olie-

priser.  

36,2 pct. af de 47 adspurgte virksomheder inden for transportsektoren forventer, at de har flere ansatte om et år. 

Samlet forventer virksomhederne at have 52 flere medarbejdere ansat svarende til et gennemsnit på 1,1 ekstra med-

arbejder pr. virksomhed. 

”Øvrig produktion” dækker over en relativt uhomogen gruppe af 37 produktionsvirksomheder. Halvdelen af disse 

forventer, at de har flere ansatte om et år. Samlet forventes der en vækst på 16 ekstra medarbejdere svarende til et 

gennemsnit på 0,4 medarbejder pr. virksomhed. Der er altså tale om en relativt lille vækst fordelt på mange virksom-

heder. 

 

3.1.5 Handel og forretningsservice 

Prognosens resultater overrasker ikke brancheorganisationen HK, hvor 

man også hører virksomhederne tale om en lille positiv fremgang. 

Branchen kan generelt opdeles i virksomheder der beskæftiger sig med 

engroshandel, detailhandel og specialbutikker. 

HK forventer, at den største vækst kommer til at ske blandt virksom-

heder der beskæftiger sig med engroshandel, da e-handlen bliver ved med at vinde markedsandele. I detailhandelen 

oplever man, at der dukker flere og flere discountbutikker op. Det kan skabe flere arbejdspladser på kort sigt, men det 

er tvivlsomt, om det også vil gøre det på lang sigt, eller om det blot vil betyde, at andre butikker mister markedsande-

le. Specialbutikkerne består i stadig stigende grad af kæder, og det er ofte den samme type butikker, man finder i alle 

mellemstore byer. Hvis de unikke specialbutikker skal overleve i de mellemstore byer, er det vigtigt at de har fordelag-

tige vilkår og herunder særligt en billig husleje. 

 

3.1.6 Kultur, turisme og event 

Blandt de virksomheder som beskæftiger sig med turisme, er optimis-

men ikke ligeså stor som i andre sektorer. I branchen nikker man gen-

kendende til dette billede, og oplevelsen er, at det kun er få virksom-

heder, som tjener penge. 

Gæsterne kommer i samme antal som tidligere, men de bliver ikke 

ligeså længe, og det skaber udfordringer i forhold til indtjeningen. Særligt for de helt små virksomheder, som ikke har 

tid og kraft til at arbejde med nyudvikling. Brancheorganisationerne opfordrer derfor virksomhederne til at gå sam-

men i klynger, for at skabe meget udvikling på kort tid. Det vurderes som nødvendigt, at de største virksomheder i 

branchen, tager ansvar for dette, og optræder som tovholdere i klyngerne. 

 

3.1.7 Pleje og omsorg samt Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico 

Indenfor sektorerne ”pleje og omsorg” og ”sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico” forventer hhv. 18,5 pct. 

og 19 pct. af virksomhederne en vækst i antallet af medarbejdere i det kommende år. Undersøgelsen viser tydeligt, at 

Faktaboks 

Antal interviewede virksomheder 154 

Andel virksomheder som forventer vækst 39 % 

Antal ekstra medarbejdere om 12 mdr. 142 

Mangel pr. adspurgt virksomhed 0,9 

Faktaboks 

Antal interviewede virksomheder 79 

Andel virksomheder som forventer vækst 19 % 

Antal ekstra medarbejdere om 12 mdr. 111 

Mangel pr. adspurgt virksomhed 1,4 
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specielt sundhedsvæsnet og plejesektoren er i gang med et kompetenceløft. Begge brancher forventer et fald i ansat-

te med gamle og korte uddannelser som f.eks. husassistent, sygehjælper og social- og sundhedshjælper, mens de 

derimod forventer at skulle ansætte flere social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker inden for de næste 12 må-

neder. 

 

3.1.8 Offentlig administration og organisationer 

Offentlig administration og organisationer forventer størst vækst med 

ansættelse af yderligere 346 medarbejdere inden for det næste år. En 

stor del af denne vækst skyldes udflytningen af statslige arbejdspladser 

til regionen. Herunder Statens Administration og Forsvarsministeriet 

Regnskabsstyrelse i Hjørring Kommune, dele af Styrelsen for Arbejds-

marked og Rekruttering i Brønderslev Kommune og endelig Udbetaling 

Danmark i Frederikshavn Kommune. Alle disse offentlige virksomheder kommer til at opleve et rekrutteringsbehov 

inden for det kommende år. 

 

3.2   Perspektivering til resultaterne fra Fremkom 
I marts 2016 udgav Region Nordjylland den tredje FremKom-rapport, 

som er en analyse af kompetencebehovet i Nordjylland de kommen-

de fem år. 

FremKom3 indeholder både en statistisk fremskrivning baseret på 

den såkaldte SAM-K/LINE model (jf. faktaboksen) og en survey med 

kvalitative interviews med 1.769 virksomheder i hele Nordjylland. 

Der er ikke den store overensstemmelse mellem den statistiske 

fremskrivning og nærværende prognose – dog peger begge undersø-

gelser på følgende sektorer, hvor der forventes vækst:  

 Fødevarer og støtteerhverv 

 Møbel, beklædning og støtteerhverv 

 IKT 

 Transport og støtteerhverv 

 Handel og forretningsservice 

FremKoms survey nuancerer billedet og stemmer i højere grad overens med de resultater, som denne prognose er 

kommet frem til. Af oplandsrapporten for Vendsyssel fremgår det, at de interviewede arbejdsgivere i private virksom-

heder er mere optimistiske end den statistiske fremskrivning. 

Metalindustrien fremhæves som en sektor i vækst og under omstilling, idet stadig flere af de maritimt orienterede 

virksomheder bevæger sig i retning af at være servicevirksomheder.  

En anden tendens er, at flere arbejdsgivere peger på, at nogle virksomheder trækker dele af den tidligere produktion 

hjem fra udlandet. Fiskeindustrien er et eksempel på hjemtagning af arbejdsopgaver – særligt inden for højkvalitets-

produkter. 

 

  

Faktaboks 

Antal interviewede virksomheder 25 

Andel virksomheder som forventer vækst 32 % 

Antal ekstra medarbejdere om 12 mdr. 346 

Mangel pr. adspurgt virksomhed 13,8 

 

Fakta om FremKom3 
FremKom analysens statistiske fremskrivning 
af beskæftigelsesudviklingen i de udvalgte 
sektorer i en femårsperiode er baseret på 
SAM-K/LINE modellen, der indeholder data 
fra historiske udviklingstendenser, befolk-
ningsprognoser samt Finansministeriets for-
ventninger til den økonomiske vækst i Dan-
mark. En statistisk fremskrivning kan udpege 
nogle mulige udviklingstrends på baggrund af 
historiske data, men tager ikke højde for 
uforudsete ændringer i konjunkturerne eller 
andre ubekendte faktorer. F.eks. indgår ud-
flytning af statslige arbejdspladser ikke i 
FremKoms fremskrivning.  
 



PROGNOSE 2016 - HOVEDRAPPORT 

 
9 

4.0 Det operationelle perspektiv: Udviklingen fordelt på stillingsbetegnelser 

 

Undersøgelsens hovedpointer om det operationelle perspektiv: 

Virksomhederne efterspørger primært uddannet arbejdskraft. Dette understreger vigtigheden af, at jobcentrene 

satser på uddannelse for at sikre ufaglærte ledige en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  

De bedste jobmuligheder for ufaglærte findes inden for hotelbranchen, detailhandlen og fiskeindustrien.  

I forhold til højtuddannet arbejdskraft er der fortsat lægemangel i regionen, og udflytningen af statslige arbejdsplad-

ser har åbnet nye muligheder for beskæftigelse som AC-medarbejder. 
 

Virksomhedernes optimisme i forhold til efterspørgslen på arbejdskraft fordeler sig på en bred vifte af stillingsbeteg-

nelser. I gennemgangen af det operationelle perspektiv tages der udgangspunkt i de erhvervsgrupper og stillingsbe-

tegnelser, som er kendt fra Arbejdsmarkedsbalancen, som er et prognoseværktøj, der opdateres halvårligt af Styrelsen 

for Arbejdsmarked og Rekruttering. Arbejdsmarkedsbalancen benyttes af jobcentrenes beskæftigelsesmedarbejdere 

til at rådgive ledige om åbninger på arbejdsmarkedet, og nærværende rapport med tilhørende jobbarometer kan ses 

som et supplement til dette. 

Tabel 1 viser de stillingsbetegnelser, hvor virksomhedernes svar indikerer, at der kommer til at ske en udvikling det 

kommende år. Stillingsbetegnelserne er grupperet efter erhvervsgrupper, så stillingsbetegnelser der er ”i familie med 

hinanden” står samlet. 
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Tabel 1: Udvikling fordelt på stillingsbetegnelser 

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelse A
n

ta
l v

ir
ks

o
m

h
e

d
er

 

A
n

ta
l a

n
s.

 o
m

 1
2

+m
d

r.
 if

t.
 n

u
 

M
an

ge
l p

r.
 v

ir
k.

 o
m

 1
2

+ 
m

d
r 

Akademisk arbejde Fuldmægtig 2 15 7,5 

Akademisk arbejde Læge 3 7 2,3 

Bygge og anlæg Elektriker 34 26 0,8 

Bygge og anlæg Tømrer 48 25 0,5 

Bygge og anlæg Specialarbejder, jord og beton 6 13 2,2 

Bygge og anlæg Maler 13 13 1,0 

Bygge og anlæg Murer 25 12 0,5 

Bygge og anlæg Specialarbejder, tømrer 10 6 0,6 

Bygge og anlæg Vvs-montør 11 3 0,3 

Hotel, restauration, køkken, kantine Tjener, ufaglært 17 47 2,8 

Hotel, restauration, køkken, kantine Opvasker 17 8 0,5 

Hotel, restauration, køkken, kantine Kok 30 6 0,2 

Hotel, restauration, køkken, kantine Køkkenmedhjælper 34 5 0,1 

Hotel, restauration, køkken, kantine Tjener, faglært 10 3 0,3 

Industriel produktion Vodbinder 5 9 1,8 

Industriel produktion Fabriksarbejder 20 -27 -1,4 

Jern, metal og auto Klejnsmed 14 27 1,9 

Jern, metal og auto Skibsbygger 2 25 12,5 

Jern, metal og auto Specialarbejder, jern og metal 11 21 1,9 

Jern, metal og auto Skibsmontør 7 20 2,9 

Jern, metal og auto Smed 37 17 0,5 

Jern, metal og auto Svejser 8 15 1,9 

Jern, metal og auto CNC-operatør 4 12 3,0 

Jern, metal og auto Mekaniker 42 12 0,3 

Jern, metal og auto Plade og konstruktionssmed 11 11 1,0 

Jern, metal og auto Industritekniker 9 5 0,6 

Jern, metal og auto Lastvognsmekaniker 11 3 0,3 

Kontor, administration, regnskab og finans Kontorassistent 170 249 1,5 

Kontor, administration, regnskab og finans Bogholderi og regnskabsassistent 91 4 0,0 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Landmand 50 20 0,4 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Landbrugsmedhjælper 44 4 0,1 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Gartneriarbejder 5 3 0,6 

Medie, kultur, turisme, idræt og underholdning Guide 2 8 4,0 

Nærings- og nydelsesmiddel Fiskeindustriarbejder 16 40 2,5 

Nærings- og nydelsesmiddel Produktionsmedarbejder 3 6 2,0 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Pædagog 52 20 0,4 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Socialrådgiver 12 8 0,7 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde Pædagogmedhjælper 34 -2 -0,1 

Rengøring, ejendomsservice og renovation Rengøringsassistent 68 35 0,5 

Rengøring, ejendomsservice og renovation Servicetekniker, rengøring og ejendomsservice 15 10 0,7 

Rengøring, ejendomsservice og renovation Husassistent 12 -3 -0,3 

Salg, indkøb og markedsføring Butiksmedhjælper 55 33 0,6 

Salg, indkøb og markedsføring Butiksassistent 109 22 0,2 

Salg, indkøb og markedsføring Salgskonsulent 66 9 0,1 

Salg, indkøb og markedsføring Logistikmedarbejder, salg og indkøb 8 4 0,5 

Sundhed, omsorg og personlig pleje Social og sundhedsassistent 30 36 1,2 

Sundhed, omsorg og personlig pleje Sygeplejerske 28 6 0,2 

Sundhed, omsorg og personlig pleje Social og sundhedshjælper 25 -19 -0,8 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lager og logistikmedarbejder 67 18 0,3 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Chauffør, fragt, distribution, blandet kørsel 20 4 0,2 
NOTE: (1) ”Antal virksomheder” viser hvor mange af de interviewede virksomheder, som har den givne stillingsbetegnelse ansat. (2) ”Antal ansatte om 12+ 
mdr ift. nu” viser antallet af ekstra medarbejdere, som disse virksomheder netto forventer at have ansat om 12+ måneder indenfor denne stillingsbetegnelse. 
(3) ”Mangel pr. virksomhed 12+ mdr.” viser virksomhedernes samlede vækstforventninger indenfor den givne stillingsbetegnelse delt med antallet af virksom-
heder som har mindst én person ansat, som tilhører denne stillingsbetegnelse. 
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Kommentarer til de vigtigste udviklingstrends: 

 Akademisk arbejde: Udflytning af statslige arbejdspladser gør, at der opstår nye jobåbninger for højtuddan-

net arbejdskraft inden for offentlig administration. Manglen på læger er en kendt problematik i Vendsyssel. 

 Bygge og anlæg: Manglen på håndværkere er også et kendt fænomen, og behovet for at få uddannet flere 

faglærte håndværkere er stort. Der efterspørges dog også flere ufaglærte specialarbejdere inden for områ-

det. Dette kan være en mulig indgang for ledige, der umiddelbart er langt fra arbejdsmarkedet. 

 Hotel og restauration: Der er et stort behov - primært for serveringspersonale og andet ufaglært arbejdskraft. 

Ofte vil der være tale om deltidsstillinger og sæsonjob i kystbyerne. 

 Industriel produktion: Behovet for ufaglærte falder generelt med undtagelse af nærings- og nydelsesmiddel-

industrien. Især job som fiskeindustrimedarbejdere, der er kendetegnet ved sæsonudsving og hjemsendelser. 

Der er netop startet et 27-dages introforløb til fiskeindustrien i Hirtshals som et samarbejde mellem udvalgte 

virksomheder i Hirtshals, Hjørring Erhvervscenter og Hjørring Kommune. Introforløbet vil være en god ind-

gang for ufaglærte, der ønsker et job i fiskeindustrien - herunder også flygtninge. Et tilsvarende projekt blev 

kørt i Frederikshavn Kommune i januar 2016. 

 Jern og metal: Som tidligere beskrevet er dette en branche i stor vækst. Efterspørgslen er primært rettet mod 

faglært arbejdskraft. Flere virksomheder i Frederikshavn Kommune samarbejder i øjeblikket med jobcenteret 

om et forløb, der skal uddanne nye CNC-operatører. 

 Kontor mv: Der er gode jobmuligheder for uddannede kontorassistenter, især hvis de har et speciale inden 

for f.eks. løn, regnskab eller SAP. I nogle tilfælde kan kontormedhjælpere med specialistkompetencer substi-

tuere uddannede kontorassistenter, hvis de hurtigt kan begynde at løse opgaverne i virksomhederne. 

 Landbrug mv.: I landbruget ses der både jobåbninger for faglærte landmænd og landbrugsmedhjælpere. Der 

er dog igen en tendens til, at efterspørgslen på faglært arbejdskraft er højest. Nogle landbrug begynder at 

orientere sig mod dansk arbejdskraft, hvis det er muligt. 

 Pædagogisk arbejde mv.: Der er udsigt til en mindre stigning i antallet af job til uddannede pædagoger. Til 

gengæld forventes der et mindre fald i antallet af pædagogmedhjælpere om et år. 

 Rengøring mv.: Antallet af job for rengøringsassistenter forventes at stige, og det samme gør sig gældende 

for serviceteknikere. Ofte er der tale om deltidsjob inden for branchen. 

 Salg mv.: Der forventes en mindre stigning i antallet af butiksassistenter og –medhjælpere (ofte deltidsjob). 

De ufaglærte butiksmedhjælpere kan være attraktive for virksomhederne at have ansat på deltid, da de er 

fleksible i forhold til butikkernes lange åbningstider. 

 Sundhed mv.: Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker forventes der stigende efterspørgsel efter, 

mens det modsatte gælder social- og sundhedsmedhjælpere. 

 Transport mv.: Der forventes lidt flere job for lager- og logistikmedarbejdere. 

Det er en vigtig forståelse, at der kan være konkrete kvalifikationskrav knyttet an til virksomhedernes forventninger til 

deres nye medarbejdere. Kontorassistenter er et eksempel på dette. Virksomhederne er trods den store efterspørgsel 

på kontorassistenter fortsat forbeholdne over for at tage uuddannede administrative medarbejdere i virksomheds-

praktik, men forventer i langt de fleste tilfælde en kontorassistentuddannelse som minimum. 

 
 

Citater fra fokusgruppeinterview 

 

HK: 

”Virksomhederne har en tendens til, gerne at ville have kontorpersonale, der kan gå ind og løse opgaverne fra dag ét. 

Denne tendens ses både blandt offentlige og private virksomheder.”  

 

Dansk Industri: 

”Det er svært at finde medarbejdere til at tage job, der eksempelvis er ensformige, fysisk krævende, eller hvor der er 
skæve arbejdstider. Her er der potentiale for flygtninge og borgere, der har lav tilknytning til arbejdsmarkedet”  
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5.0 Rekrutteringsvanskeligheder 

 

Undersøgelsens hovedpointer om virksomhedernes rekrutteringsudfordringer 

Virksomhederne har sværest ved at rekruttere arbejdskraft inden for byggebranchen, metalindustrien og hotelbran-

chen. Rekrutteringsudfordringerne i metalindustrien er særligt bekymrende, da denne branche forventer at skulle 

ansætte mange nye medarbejdere i løbet af det kommende år. 

Virksomhederne oplever generelt vanskeligheder ved at rekruttere ledere, og anbefales at gøre et større arbejde for 

at spotte og uddanne egne ledertalenter. 

Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvilke stillingsbetegnelser de forventer at ville have svært ved at rekruttere 

til. Den nedenstående tabel viser nogle af de stillingsbetegnelser, som mindst tre virksomheder har svaret, at de vil 

have ”Meget svært” ved at rekruttere til. 

Tabel 2: Stillingsbetegnelser der er meget svære at rekruttere til 

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser A
n

ta
l v

ir
ks

o
m

h
e

d
er

  

Ledelse Direktør 78 

Jern, metal og auto Smed 10 

Bygge og anlæg Elektriker 9 

Ledelse Værkfører 9 

Ledelse Formand, drift og produktion 8 

Jern, metal og auto Klejnsmed 8 

Bygge og anlæg Murer 8 

Hotel, restauration, køkken, kantine Kok 7 

Bygge og anlæg Tømrer 7 

Ledelse Produktionschef 6 

Ledelse Salgschef 6 

Jern, metal og auto Svejser 6 

Ledelse Afdelingschef 5 

Jern, metal og auto Industritekniker 4 

Hotel, restauration, køkken, kantine Køkkenchef 4 

Jern, metal og auto Landbrugsmaskinemekaniker 4 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje Landmand 4 

Jern, metal og auto Mekaniker 4 

Ledelse Regnskabschef 4 

Hotel, restauration, køkken, kantine Tjener, faglært 4 

Ledelse Økonomichef 4 

Kontor, administration, regnskab og finans Bogholder 3 

Kontor, administration, regnskab og finans Bogholderi og regnskabsassistent 3 

Ledelse Butikschef 3 

Ledelse Fabrikschef 3 

Sundhed, omsorg og personlig pleje Farmaceut 3 

Bygge og anlæg Kølemontør 3 

Transport, post, lager- og maskinførerarbejde Lager og logistikmedarbejder 3 

Akademisk arbejde Læge 3 

Jern, metal og auto Skibsmontør 3 

 

Kommentarer til de vigtigste udviklingstrends: 

 Akademisk arbejde: Tre virksomheder forventer, at skulle ansætte flere læger i det kommende år, og alle 

mener, at det vil blive meget vanskeligt at rekruttere til stillingerne. Problematikken er velkendt på den Nord-

jyske arbejdsmarked. 
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 Bygge og anlæg: Byggebranchen forventer vanskeligheder med at rekruttere murere, elektrikere og tømrere. 

Der har nu i flere år været problemer med at rekruttere elektrikere, hvilket også blev bekræftet i fokusgrup-

peinterviewet. Virksomhederne bør gøre en ekstra indsats for at sikre ny uddannet arbejdskraft på dette om-

råde. 

 Hotel og restauration: Hotelbranchen oplever store rekrutteringsvanskeligheder særligt i sommerhalvåret. 

Der er både tale om faglært og ufaglært køkken- og serveringspersonale. Den største udfordring er at rekrut-

tere kokke, til trods for at der går mange kokke ledige. Oplevelsen er, at de ledige kokke i stigende grad øn-

sker at skifte karrierevej. 

 Jern og metal: Der opleves i stigende grad rekrutteringsvanskeligheder indenfor metalbranchen. Særligt i for-

hold til smede/kleinsmede og medarbejdere med specialkompetencer eks. CNC-operatører. Dette giver 

grund til bekymring, da metalbranchen samtidig er en af de brancher, der forventer at skulle rekruttere flest 

nye medarbejdere det kommende år. 

 Kontor mv.: Virksomhederne kan have svært ved at rekruttere kontorpersonale med specialkompetencer. 

 Ledelse: Det er under erhvervsgruppen ledelse, at der er flest stillingsbetegnelser, som virksomhederne for-

venter at det bliver meget svært at rekruttere til. Mange virksomheder forsøger at rekruttere ledere udenfor 

Nordjylland, men har vanskeligt ved at synliggøre karrieremulighederne på det Nordjyske arbejdsmarked. 

 Sundhed mv.: Tre virksomheder forventer, at det bliver meget vanskeligt at rekruttere farmaceuter. 

 Transport mv.: Tre virksomheder forventer, at det bliver meget vanskeligt at rekruttere lager- og logistikmed-

arbejdere. 

Jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune gør en stor indsats for at hjælpe de lokale virksomhe-

der med rekruttering. Vi kan derfor supplere prognosens resultater, med de erfaringer som jobcentrene har gjort sig i 

løbet af det sidste år i forhold til rekruttering. 

Erfaringerne fra jobcentrenes rekrutteringsteams viser, at der er et stigende problem med at rekruttere faglært og 

højtuddannet arbejdskraft. Det er specielt lederstillinger og generelt medarbejdere med en længerevarende uddan-

nelse, der har været en løbende efterspørgsel efter det seneste år, hvor det ikke har været muligt at finde egnede 

kandidater. For at afhjælpe dette problem har jobcentrene indgået et samarbejde med Jobcenter Aalborg omkring 

rekruttering af højtuddannede arbejdskraft. Virksomhederne har fortsat fokus på de sociale kompetencer, og i nogle 

tilfælde er dette vigtigere end helt specifikke faglige færdigheder. 

En ny udfordring er langsomt opstået inden for det sidste halve år, med at finde ledige faglærte håndværkere og kon-

toruddannede ledige til de lokale virksomheder. Årsagen skyldes formentlig et stadig mindre udbud af ledige og en 

stadig større stigning i efterspørgslen på arbejdskraft. Rekrutteringsteamene oplever nu, at virksomhederne er be-

gyndt at efterspørge ufaglærte medarbejdere, hvor det også tit kan være svært at finde egnet arbejdskraft, da virk-

somhederne har specielle krav til de ufaglærtes sociale og faglige kompetencer. Det er oplevelsen, at flere virksomhe-

der benytter flere rekrutteringskanaler udover henvendelsen til jobcenteret, og ønsker opslag på jobnet med henblik 

på at udvide kandidatfeltet. 

Den stigende efterspørgsel på faglært og ufaglært arbejdskraft er en klar indikator på, at virksomhederne igen er på 

vej ind i en opgangstid. Det gør det dog også sværere at udføre en god rekrutteringsservice overfor virksomhederne, i 

det der bliver færre kvalificerede ledige borgere, som jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner 

kan formidle ud til erhvervslivet. 

 

 

Citater fra fokusgruppeinterview 

 

Dansk Metal: 

”Det er meget, meget svært at finde ledige elektrikere. Det kan også ses på, at der er ingen, der går i skolepraktik.” 

 

HORESTA: 



PROGNOSE 2016 - HOVEDRAPPORT 

 
14 

”I HORESTA snakkes der meget om, at det er svært at rekruttere kokke og tjenere til kystbyerne om sommeren. Det er 

så alvorligt, at der tales om at rekruttere arbejdskraft fra Nordtyskland.” 

 

”Jeg tror, at det har stor betydning at ansætte ledere, som bor i nærområdet. Man kan ikke få en københavner til at 

blive boende – så er det bedre at gå på kompromis med eksamensbeviset.” 
 

 

6.0 Forventede ansættelser af lærlinge 

 

Undersøgelsens hovedpointer om virksomhedernes forventede ansættelser af lærlinge 

Prognosens resultater viser, at virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene i endnu højere grad bør 
samarbejde om et kompetenceløft af arbejdsstyrken. Der er taget flere initiativer allerede. Der er f.eks. indgået part-
nerskabsaftaler inden for byggeriet og landbruget – men der skal mere til.  
 

 

Prognosen har vist, at de nordjyske virksomheder generelt ser lyst på fremtiden og forventer et øget behov for faglært 

arbejdskraft inden for den nærmeste fremtid. Allerede nu oplever virksomhederne problemer med at rekruttere fag-

lært arbejdskraft. En af de måder, hvorpå virksomhederne kan ændre dette problem, er ved at ansætte flere lærlinge. 

Tabellen til højre viser de uddannelser, hvorfra de inter-

viewede virksomheder forventer at tage mindst tre ekstra 

lærlinge ind i løbet af det kommende år.  

Det er særligt fra uddannelser, som relaterer sig til byg-

gebranchen, at virksomhederne forventer en øget tilgang 

af lærlinge. Derudover ses en vækst i antallet af lærlinge 

indenfor smedefaget samt detailhandel og ernæringsassi-

stent. 

Den øgede efterspørgsel på lærlinge står samlet set ikke 

mål med den store efterspørgsel på faglært arbejdskraft, 

som prognosen lægger op til. Eksempelvis efterspørger 

virksomhederne indenfor byggeriet og støtteerhverv 112 

nye medarbejdere i løbet af det kommende år, men tager 

samlet kun 18 ekstra lærlinge ind fra de uddannelser, som 

relaterer sig til denne branche. Samtidig efterspørger 

virksomhederne i handel- og forretningssektoren 22 eks-

tra butiksassistenter på 12 måneders sigt, men der efter-

spørges kun fire ekstra elever fra detailhandelsuddannel-

sen.  

Denne skævvridning kan give rekrutteringsudfordringer for virksomhederne i fremtiden. Allerede nu oplever jobcen-

trene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner problemer med et faldende udbud af ledige faglærte, speci-

elt håndværkere, som forventes at blive større med tiden, da virksomhederne igen er på vej ind i opgangstider. 

Ved fokusgruppeinterviewet var der generelt enighed om, at virksomhederne har forsømt at tage lærlinge nok ind i de 

seneste år. Specielt har de store byggerivirksomheder været mindre gode til at ansætte og oplære lærlinge, hvorfor 

det har været de små og mellemstore virksomheder, der har påtaget sig denne opgave. 

Tabel 3: Forventet vækst i antal lærlinge 

Uddannelse A
n

ta
l v

ir
ks

o
m

h
e

d
e

r 

Ek
st

ra
 læ
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ge
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m
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2
 m

d
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Træfagenes byggeuddannelse 22 9 

Landbrugsuddannelsen 33 7 

Detailhandel 37 4 

Ernæringsassistent 8 4 

Personvognsmekaniker 19 4 

Smed 7 4 

VVS-energiuddannelsen 12 4 

Elektriker 19 3 
NOTE: (1) Antal virksomheder dækker over antallet af virksomheder med mindst én lærling 
ansat, som tilhører den givne uddannelse. (2) Ekstra lærlinge om 12 mdr. dækker over disse 
virksomheders forventede netto vækst i antallet af lærlinge om et år. 
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Det bør være et fælles mål, at der skal ansættes flere lærlinge og elever i brancher som byggeri, industri og detail-

handlen i de kommende år. Virksomhederne kan med fordel samarbejde tæt med uddannelsesinstitutioner og jobcen-

trene om denne opgave.  

Jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner vil tage aktivt del i socialfondsprojektet: ”Fra ufag-

lært til faglært” og initiativet fra Business Region North: ”Vækst skaber viden”. Begge projekter indebærer et tæt sam-

arbejde mellem jobcentre og de lokale virksomheder om kompetenceløft. 

 

Dansk Metal: 

”Der er rigtig mange i skolepraktik. Mange store virksomheder vil ikke tage lærlinge ind. De føler, at de uddanner til 

andre virksomheder.”  
 

Dansk Industri: 

”I nogle brancher f.eks. plast og det maritime går flere virksomheder sammen om at have en lærling. Det er et stærkt 
samarbejde, som godt kunne udbredes.”  
 
HORESTA: 
”Det er en dårlig kultur ikke at ville tage lærlinge ind. Det er som at ville høste, uden at ville så.” 
 

 

7.0 Dataindsamling 

Dataindsamlingen er udført af virksomhedskonsulenter fra jobcentrene i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring 

kommuner. De 824 interviews fordeler sig således: 

 Hjørring: 336 

 Frederikshavn: 320 

 Brønderslev: 168 

De enkelte jobcentre har selv valgt hvilke virksomheder de vil interviewe, men er blevet instrueret i vigtigheden af, at 

komme rundt til virksomheder indenfor alle sektorer. 

Erfaringerne fra sidste år viste, at virksomhederne har en meget stor villighed til at deltage i undersøgelsen. Vi er der-

for i år gået efter at få så repræsentativ en prognose som muligt. Det vil sige, at de brancher som fylder meget i er-

hvervsstrukturen, også fylder meget i prognosen. 

I alle tilfælde er det webbaserede spørgeskema udfyldt af den enkelte virksomhedskonsulent på baggrund af de op-

lysninger, der gives af repræsentanten for virksomheden. Virksomhedskonsulenterne har selv kunne vælge, om de 

ville gennemføre interviewet telefonisk eller i forbindelse med et virksomhedsbesøg. At interviewene gennemføres på 

denne måde skyldes ønsket om en så høj svarprocent og kvalitet af besvarelserne som muligt. 

Virksomhedernes besvarelser er udtryk for deres bedste bud lige nu i forhold til den fremtidige beskæftigelsesudvik-

ling. Der kan naturligvis være forskellige typer af bias, f.eks. viser dataindsamlingen i FremKom, at interviewundersø-

gelsen er mere positiv end den statistiske fremskrivning. Dette kan også være tilfældet i denne prognose, men ikke 

desto mindre må den valgte dataindsamlingsmetode og den relativt store stikprøve betyde, at prognosens gyldighed 

er høj. 
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1.0 Indledning 

Formålet med prognosen er at tegne et billede af efterspørgslen på arbejdskraft hos virksomhederne i Frederikshavn 

Kommune frem mod 2017. Prognosen kan kvalificere grundlaget for at: 

 Udpege risikoområder for flaskehalse og synliggøre disse for virksomheder og andre aktører på det lokale ar-

bejdsmarked 

 Give beskæftigelsesmedarbejdere i jobcentret, UU-vejledere m.fl. et bedre grundlag til at vejlede unge og le-

dige mod kommende jobåbninger på arbejdsmarkedet 

 Styrke vejledning og rådgivning af virksomheder om behovet for målrettet kompetenceløft 

 Give et kvalificeret input til politiske og administrative beslutningstagere på beskæftigelsesområdet 

Der vil udover denne underrapport også blive udarbejdet en hovedrapport, der beskriver udviklingen i Frederikshavn, 

Brønderslev og Hjørring kommuner samlet samt en grafisk fremstilling af hovedresultaterne i et ”jobbarometer”. 

 

1.1   Baggrund for prognosen 

 

Undersøgelsen afdækker: 

 Det strategiske perspektiv: Udviklingen i sektorer i de kommende 12 måneder. Der tages udgangspunkt i de 

samme sektorer, som anvendes i FremKom-analyserne (kortlægning af kompetencebehov i Nordjylland på 5 

års sigt), hvilket muliggør sammenligning af resultater af de to undersøgelser 

 Det operative perspektiv: Hvilke typer af medarbejdere virksomhederne har ansat lige nu, og om de forventer 

at ansætte eller afskedige 3 og 12 måneder frem i tiden. Der tages udgangspunkt i de erhvervsgrupper og 

stillingsbetegnelser, der er kendt fra Arbejdsmarkedsbalancen, som løbende opdateres af Styrelsen for Ar-

bejdsmarked og Rekruttering (STAR). Fordelen ved dette er, at man kan følge udviklingen på den samme stil-

lingsbetegnelse på tværs af forskellige sektorer, og samtidig koble prognosens resultater med det værktøj som 

i forvejen anvendes af jobcenterets medarbejdere når de vejleder ledige om jobåbninger på arbejdsmarkedet. 

 Om virksomhederne forventer at få svært ved at rekruttere bestemte medarbejdergrupper i løbet af 2016  

 Virksomhedernes forventninger om at ansætte elever og lærlinge (herefter: lærlinge) i samme periode 
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2.0 Sammenfatning 

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune ser lyst på fremtiden jf. figur 1. AF de 320 adspurgte virksomheder forventer 

29 pct., at de om et år har flere ansatte end i dag, mens 68 pct. forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant.  

Mindre end 4 pct. af de adspurgte virksomheder forventer færre ansatte ved starten af 2017.  

Samlet forventer de 320 adspurgte virksomheder netto at skulle ansætte 392 medarbejdere ekstra frem mod 2017. 

Med til dette billede hører, at udflytningen af statslige arbejdspladser til Frederikshavn Kommune forventes at udgøre 

ca. 70 nye stillinger. Det store antal ekstra medarbejdere kan altså ikke regnes som typisk for virksomhedernes vækst-

forventninger i Frederikshavn Kommune. 

Fremgangen i antallet af medarbejdere er fordelt 

over flere sektorer, men sektoren metalindustri er 

den sektor som har den største fremgang i antallet 

af medarbejdere. 

Der er også stor optimisme indenfor sektorerne 

kultur, turisme og event, offentlig administration 

og organisationer, handel og forretningsservice 

samt byggeri og støtteerhverv. Det er meget posi-

tivt at optimismen i forhold til antallet af ansatte 

er fordelt over flere sektorer.  

Virksomhederne efterspørger i høj grad faglært ar-

bejdskraft. Der ses dog også tegn på, at virksomhederne er villige til at tage ufaglært arbejdskraft ind, hvis det viser sig 

umuligt at rekruttere uddannet arbejdskraft. Særligt væksten blandt stillingsbetegnelser indenfor erhvervsgrupperne 

”Jern, metal og auto”, ”Hotel, restauration, køkken, kantine” og ” Bygge og anlæg” springer i øjnene. 

Virksomhederne melder i stigende grad ind, at de har svært ved at rekruttere faglærte håndværkere og faglærte inden-

for metalindustrien. Desuden ses der vanskeligheder ved at rekruttere egnede kandidater til lederstillinger i virksomhe-

derne. 

Virksomhederne efterspørger generelt flere lærlinge end tidligere, men der er stadig behov for, at virksomhederne gør 

en større indsats for at uddanne fremtidens faglærte arbejdskraft, hvis der i fremtiden skal undgås flaskehalse på ar-

bejdsmarkedet. 

 

Strategier, som kan afhjælpe ovenstående udfordringer  

På baggrund af prognosen kan der formuleres to overordnede strategier, som jobcentret og andre lokale aktører på 

beskæftigelses- og uddannelsesområdet med fordel kan samarbejde om: 

 At intensivere den løbende dialog med virksomhederne om at bidrage til et jobrettet kompetenceløft ved 

at ansætte flere lærlinge, efteruddanne medarbejderne og fortsætte med at bidrage aktivt til at få flere 

ledige ind på arbejdsmarkedet igen (virksomhedspraktik mv.), så arbejdsstyrken øges 

 At vejlede, afklare og opkvalificere ledige og uddannelsessøgende i retning af de jobåbninger, som vil opstå 

på både kort og længere sigt 

 
 

 

  

 

15,3%

29,0%

81,3%

67,6%

3,4% 3,4%

3 mdr 12+ mdr

Figur 1: Virksomhedernes forventninger til 
udviklingen af antallet af ansatte på 3 og 12+ 

måneders sigt (pct.) n=320

Stigning Neutral Fald
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3.0 Det strategiske perspektiv: Udviklingen fordelt på sektorer 

 

Undersøgelsens hovedpointer om det strategiske perspektiv 

Der er optimisme i alle sektorer kun undtaget uddannelsessektoren, og mange virksomheder forventer at ansætte 

flere medarbejdere inden for de næste 12 måneder  

 

De adspurgte virksomheder har optimistiske forventninger til udviklingen i antallet af ansatte på 12 måneders sigt. Ne-

denstående figur viser virksomhedernes forventninger til udviklingen i antallet af ansatte fordelt på sektor.  

 

Figur 2 viser, at det er i sektorerne ”metalindustri”, ”kultur, turisme og event” og ”offentlig administration og organi-

sationer”, at man forventer den største nettovækst i antallet af ansatte i løbet af det kommende år. 

Væksten inden for metalindustrien er generet i hele sektoren, selvom krisen i off shore industrien har bevirket at opti-

mismen ikke er stå stor som tidligere i sektoren. Indenfor metalindustrien er der blandt andet efterspørgsel på skibs-

montører, TIG svejsere og CNC medarbejdere. Særligt indenfor CNC området er det vanskeligt at finde nye medarbej-

dere med de rette kompetencer. I marts måned 2016 blev et opkvalificeringsforløb indenfor CNC området igangsat i 

samarbejde med virksomhederne indenfor området. Derudover har jobcenteret i samarbejde med Metal afholdt to 

informationsmøder med fokus på opkvalificering indenfor TIG svejsning og der bliver løbende iværksat kurser indenfor 

dette område.  

 

Den forventede vækst i antallet af ansatte er høj indenfor for sektoren kultur, turisme og event, men i denne sammen-

hæng skal man være opmærksom på, at de interviews som resultaterne bygger på er gennemført i december 2015 og 

januar 2016. En periode hvor beskæftigelsen generelt er lav indenfor sektoren kultur, turisme og event.  

Virksomhederne indenfor denne sektor har igennem en længere periode haft vanskeligt ved at rekruttre kokke og fag-

lærte tjenere, hvilket jobcenteret er opmærksom på i deres vejledning af ledige borgere.   

Udover kokke og faglærte tjenere er der også en efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft indenfor denne sektor, det 

er særligt ufaglærte tjenere men også rengøringspersonale som er efterspurgt. 
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Figur 2: Brancher (antal virk.) - Forventet vækst i antal ansatte
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Væksten indenfor offentlig administration skyldes primært (men ikke kun) udflytningen af statslige arbejdspladser fra 

Hovedstadsområdet. ATP – Udbetaling Danmark flytter arbejdspladser fra Hillerød til Frederikshavn. De ansatte i Hille-

rød har generelt ikke ønsket at flytte med deres arbejdsplads, så der har været, og vil blive, et behov for at rekruttere 

nye medarbejdere. Der er primært tale om kontorassistenter og i et vist omfang jurister.  

Det har indtil videre ikke vist sig vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til de nye offentlige arbejdspladser. 

Der rekrutteres fra hele regionen, men der er også en høj andel af borgere fra Frederikshavn Kommune iblandt. En del 

af disse kommer fra andre job, som efterfølgende skal besættes af nye medarbejdere. 

Væksten indenfor bygge og anlæg sektoren indenfor det kommende år skyldes blandt andet en optimisme blandt virk-

somhederne da der er godt gang i byggeriet både i Ålborg og lokalt samtidig med en forventning om, at en stor ud-

skiftningen af medarbejderstaben. Indenfor denne sektor er der en forventning om, at der er forholdsvis mange der 

kan / vil gå på efterløn, hvilket vil give en stor efterspørgsel på nye medarbejdere.  

Selvom det går godt indenfor sektoren er der mange virksomheder, som lært af 2009 krisen, og derfor er mere forbe-

holden i forhold til at ansætte flere end virksomheden kan bære. 

Igennem de sidste år har der været fokus på igangsættelse af opkvalificerende kurser indenfor bygge- og anlægsområ-

det og der et etableret et samarbejde på tværs af jobcentrene Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn, 3F og EUC Nord 

(Tarsk Force Vendsyssel). I sommeren 2016 forventes det, at der igangsættes er skræddersyet betonkursus i forhold til 

opgaverne under havneudvidelsen.  

Uddannelsesinstitutionerne forventer et lille fald i antallet af medarbejdere om et år, hvilket er den eneste sektor, hvor 

der er en forventning om færre ansatte om 12 måneder.  

 

Når virksomhederne i Frederikshavn Kommunes forventninger til vækst sammenholdes med de samlede forventninger 

for virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner, synliggøres de lokale forskelle. 

 

De virksomheder som er beliggende i Frederikshavn Kommune, og som tilhører sektorerne ”Metalindustri”, ”Øvrig pro-

duktion” og ”Offentlig administration og organisationer” forventer generelt en højere vækst i antallet af ansatte, end 

virksomhederne i de samme sektorer i de øvrige kommuner set under et. 

 

Til gengæld forventer de virksomheder som er beliggende i Frederikshavn Kommune, og som tilhører sektorerne ”Fø-

devarer og støtteerhverv”, ”Transport og støtteerhverv”, samt ”Uddannelse” en relativt lavere vækst i antallet af an-

satte end kommunerne set under et. 
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4.0 Det operationelle perspektiv: Udviklingen fordelt på stillingsbetegnelser 

 

Undersøgelsens hovedpointer om det operationelle perspektiv 

Virksomhederne oplever et stigende behov for både ufaglært og faglært arbejdskraft inden for Hotel, restauration, 

køkken, kantine samt Bygge og anlægssektoren. Derudover oplever virksomhederne indenfor metalindustrien et 

stigende behov for faglært arbejdskraft.  

I forhold til højtuddannet arbejdskraft har og udflytningen af statslige arbejdspladser åbnet nye muligheder for be-

skæftigelse som AC-medarbejder særligt jurister. 

 

Prognosen giver også et billede af, hvilke stillingsbetegnelser de lokale virksomheder forventer at ansætte hhv. flere og 

færre af i det kommende år. 

I det følgende tages der udgangspunkt i de erhvervsgrupper og stillingsbetegnelser, som er kendt fra Arbejdsmarkeds-

balancen som er et prognoseværktøj der opdateres halvårligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Dette 

værktøj benyttes af jobcentrenes beskæftigelsesmedarbejdere til at rådgive ledige om åbninger på arbejdsmarkedet, 

og nærværende rapport og dertilhørende jobbarometer kan ses som et supplement til dette. 

Den nedenstående tabel viser de stillingsbetegnelser, hvor virksomhedernes svar indikerer at der kommer til at ske en 

udvikling det kommende år. Stillingsbetegnelserne er grupperet efter erhvervsgrupper, så stillingsbetegnelser der er ”i 

familie med hinanden” står samlet.  
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Tabel 2: Beskæftigelsesudvikling på stillingsbetegnelser 

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelse A
n

ta
l 

v
ir

k
s
o

m
h

e
d

e
r 

A
n

ta
l 

a
n

s
a
tt

e
 o

m
 1

2
+

 m
d

r.
 i

ft
. 
n

u
 

M
a

n
g

e
l 
p

r.
 v

ir
k
s
o

m
h

e
d

 1
2
+

 m
d

r.
 

Akademisk arbejde jurist 3 2 0,7 

Akademisk arbejde elektroingeniør 2 -3 -1,5 

Akademisk arbejde gymnasielærer 2 -3 -1,5 

Bygge og anlæg elektriker 11 20 1,8 

Bygge og anlæg tømrer 14 11 0,8 

Bygge og anlæg maler 3 6 2,0 

Bygge og anlæg vvsmontør 6 3 0,5 

Bygge og anlæg murer 8 2 0,3 

Hotel, restauration, køkken, kantine tjener, ufaglært 9 39 4,3 

Hotel, restauration, køkken, kantine opvasker 7 6 0,9 

Hotel, restauration, køkken, kantine køkkenmedhjælper 14 4 0,3 

Hotel, restauration, køkken, kantine kok 10 3 0,3 

Hotel, restauration, køkken, kantine tjener, faglært 2 2 1,0 

Industriel produktion vodbinder 2 7 3,5 

Industriel produktion fabriksarbejder 2 5 2,5 

Jern, metal og auto skibsbygger 2 25 12,5 

Jern, metal og auto skibsmontør 4 20 5,0 

Jern, metal og auto klejnsmed 5 16 3,2 

Jern, metal og auto CNC-operatør 2 8 4,0 

Jern, metal og auto mekaniker 20 8 0,4 

Jern, metal og auto elektrotekniker 3 7 2,3 

Jern, metal og auto plade og konstruktionssmed 7 3 0,4 

Jern, metal og auto smed 5 2 0,4 

Kontor, administration, regnskab og finans kontorassistent 60 56 0,9 

Kontor, administration, regnskab og finans bogholderi og regnskabsassistent 31 3 0,1 

Kontor, administration, regnskab og finans virksomhedskonsulent 2 2 1,0 

Ledelse afdelingsleder 9 2 0,2 

Nærings- og nydelsesmiddel fiskeindustriarbejder 6 3 0,5 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde pædagog 17 10 0,6 

Pædagogisk, socialt og kirkeligt arbejde socialrådgiver 6 2 0,3 

Rengøring, ejendomsservice og renovation rengøringsassistent 16 31 1,9 

Salg, indkøb og markedsføring salgskonsulent 20 4 0,2 

Salg, indkøb og markedsføring marketingmedarbejder 8 -2 -0,3 

Salg, indkøb og markedsføring account manager 5 -2 -0,4 

Sundhed, omsorg og personlig pleje social og sundhedsassistent 12 24 2,0 

Sundhed, omsorg og personlig pleje social og sundhedshjælper 8 -12 -1,5 

Undervisning og vejledning folkeskolelærer 3 -4 -1,3 
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Kommentarer til de vigtigste udviklingstrends: 

 Akademisk arbejde: Som nævnt betyder udflytning af statslige arbejdspladser, at der også er jobåbninger for 

jurister. 

 Bygge og anlæg: Manglen på håndværkere er ligeledes et kendt fænomen og dette har igennem de seneste år 

været et opmærksomhedspunkt i indsatsen for de ledige borgere både i forhold til bevilling af opkvalificerende 

kurser og ved gennemførelse af voksenlærlingskampagne indenfor området.  

 Hotel og restauration: Manglen på både faglærte og ufaglærte tjenere samt kokke har igennem de seneste år 

været stor. Men det er interessant at der også er jobåbningen for ufaglærte – opvaskere og køkkenmedhjæl-

pere. Der er primært tale om sæsonjobs og ofte også deltidsstillinger. 

 Industriel produktion: Behovet for ufaglærte falder generelt – dog er der inden for nærings- og nydelsesmid-

delindustrien gode muligheder for ufaglærte (især jobs som fiskeindustrimedarbejdere, der er kendetegnet 

ved sæsonudsving og hjemsendelser). Derudover er der stor efterspørgsel på vodbindere. Frederikshavn Kom-

mune har i samarbejde med EUC Nord etableret en erhvervsuddannelse med start august 2016 for vodbindere. 

 Jern og metal: Der er en høj efterspørgsel på flere stillingsbetegnelser blandt andet skibsbygger, skibsmontører 

og CNC operatører. Det bliver på sigt en udfordring af finde kvalificeret arbejdskraft til disse jobs. 

 Kontor mv: Uddannede kontorassistenter er der som nævnt gode jobmuligheder for, især hvis de har et speci-

ale inden for f.eks. regnskab. 

 Pædagogisk arbejde mv.: Der er ligeledes udsigt til en mindre stigning i antallet af jobs til uddannede pædago-

ger og socialrådgivere.  

 Rengøring mv.: Antallet af jobs for serviceteknikere forventes at stige, mens de ufaglærte inden for området 

kan få svært ved at fastholde deres job. Ofte er der tale om deltidsjobs inden for branchen. 

 Sundhed mv.: Social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker forventes der stigende efterspørgsel efter, 

mens det modsatte gælder social- og sundhedsmedhjælpere. 

Det er en vigtig forståelse, at der kan være konkrete kvalifikationskrav knyttet an til virksomhedernes forventninger til 

deres nye medarbejdere. Kontorassistenter er et eksempel på dette. Virksomhederne er trods den store efterspørgsel 

på kontorassistenter fortsat forbeholdne over for at tage uuddannede administrative medarbejdere i virksomhedsprak-

tik, men forventer i langt de fleste tilfælde en kontorassistentuddannelse som minimum. 

 

Når virksomhederne i Frederikshavn Kommunes forventninger til udviklingen i antallet af medarbejdere fordelt på stil-

lingsbetegnelser sammenlignes med de samlede forventninger for virksomhederne i Frederikshavn, Brønderslev og 

Hjørring kommuner, synliggøres de lokale forskelle. 

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune forventer generelt en større vækst i antallet af medarbejdere der er ansat 

som elektrikere, skibsmontører, klejnsmede og CNC-operatører end virksomhederne i de øvrige kommuner set under 

et. 

Til gengæld forventer skolerne som er beliggende i Frederikshavn Kommune, et fald i antallet af folkeskolelærer, hvilket 

ikke gør sig gældende i de øvrige kommuner set under et. Der medvirker dog kun tre folkeskoler i prognosen, og denne 

udvikling er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 
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5.0 Mulige rekrutteringsudfordringer 

 

Undersøgelsens hovedpointer om virksomhedernes rekrutteringsudfordringer 

Virksomhederne efterspørger i højere grad faglærte og ufaglærte medarbejdere. Virksomhedsservice oplever at 

udbuddet af egnede kandidater er faldende grundet den større efterspørgsel. 
 

 

Virksomhederne er også blevet spurgt om hvilke stillingsbetegnelser de forventer at ville have svært ved at rekruttere 

til. Den nedenstående tabel viser de stillingsbetegnelser som mindst to virksomheder har svaret at de vil have ”Meget 

svært” ved at rekruttere til. 

 

Tabel 3: Mulige rekrutteringsudfordringer 

Erhvervsgruppe Stillingsbetegnelser 
Antal   
v i r k . 

Ledelse direktør 5 

Landbrug, skovbrug, gartneri, fiskeri og dyrepleje landmand 3 

Akademisk arbejde tandlæge 3 

Ledelse formand, drift og produktion 2 

Hotel, restauration, køkken, kantine kok 2 

Jern, metal og auto skibsmontør 2 

Jern, metal og auto svejser 2 

Hotel, restauration, køkken, kantine tjener, faglært 2 

Industriel produktion vodbinder 2 

Ledelse værkfører 2 

 

Jobformidlingen er i stigende grad blevet en af dagligdagens vigtigste opgaver. Flere og flere virksomheder ringer ind, 

med efterspørgsel på arbejdskraft. Mange virksomheder vil gerne have udsøgt CVér i første omgang, og tit ender det 

med et stillingsopslag på Jobnet.  

 

Særligt inden for det sidste halve år har det været en stigende udfordring at finde ledige faglærte håndværkere og fag-

lærte indenfor metalindustrien til de lokale virksomheder. Det skyldes et stadig mindre udbud af kvalificerede ledige 

og en stadig større stigning i efterspørgsel af arbejdskraft. Også ufaglærte stillinger kan være svære at besætte, da 

virksomhederne har relativt store krav til de ufaglærtes sociale og faglige kompetencer. 

Den stigende efterspørgsel på faglært og ufaglært arbejdskraft er en klar indikator på, at virksomhederne igen er på 

vej ind i en opgangstid. Det gør det dog også sværere at formidle ledige til de job, som virksomhederne ønsker jobcen-

trets hjælp til at få besat.  

 

Jobcenter Frederikshavn har i indsatsen for jobparate ledige igennem der seneste år haft stort fokus på igangsættelse 

af opkvalificerende kurser for at løfte ufaglærte til faglærte eller specialiseret ufaglært.  
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6.0 Forventede ansættelser af lærlinge og elever 

 

Undersøgelsens hovedpointer om virksomhedernes forventede ansættelser af lærlinge 

Jobcenter Frederikshavn og virksomhederne har sammen et ansvar for at sikre et fremtidigt udbud af faglært ar-

bejdskraft. 
 

 

Beskrivelse af tabel. På rækkerne ses de uddannelser hvor der sker en udvikling i antallet af lærlinge/elever. Herefter 

vises antallet af virksomheder der har mindst én lærling ansat fra den pågældende uddannelse, hvor mange de samlet 

set har ansat nu. Hvor mange de har ansat om 12 måneder i forhold til nu, og manglen pr. virksomhed. 

Tabel 4: Udvikling i efterspørgsel på lærlinge / elever 

Uddannelse A
n

ta
l 

v
ir

k
s
o

m
h

e
d

e
r 

A
n

ta
l 

læ
rl

in
g

e
 n

u
 

A
n

ta
l 

a
n

s
a
tt

e
 o

m
 1

2
+

 m
d

r.
 i

ft
. 
n

u
 

M
a

n
g

e
l 
p

r.
 v

ir
k
s
o

m
h

e
d

 1
2
+

 m
d

r.
 

Personvognsmekaniker 11 15 5 0,5 

Detailhandel 10 12 3 0,3 

Elektriker 8 24 3 0,4 

Kontoruddannelsen 9 15 3 0,3 

Landbrugsuddannelsen 10 6 3 0,3 

Skibsmontør 3 27 3 1,0 

Træfagenes byggeuddannelse 8 17 3 0,4 

Bygningsmaler 4 5 2 0,5 

Murer 7 5 2 0,3 

Smed 2 15 2 1,0 

 

Prognosen indikerer, at der er en stigende efterspørgsel efter lærlinge blandt virksomhederne i Frederikshavn Kommune 

inden for flere brancher. Der efterspørges specifikt flere lærlinge indenfor brancherne Jern, metal og auto, Landbrug, 

Bygge og anlæg, kontor og detail. Det er positivt at der er en bred efterspørgsel efter lærlinge i virksomhederne.  

 

Den øgede efterspørgsel på lærlinge står dog ikke mål med den store efterspørgsel på faglært arbejdskraft, som prog-

nosen lægger op til. Eksempelvis efterspørger virksomhederne handel- og forretningssektoren 54 ekstra medarbejdere 

på 12 måneders sigt, men der efterspørges 3 ekstra elever fra detailhandelsuddannelsen. Samtidig efterspørger virk-

somhederne indenfor byggeriet og støtteerhverv 52 nye medarbejdere i løbet af det kommende år, men tager samlet 

kun 7 ekstra lærlinge ind fra de uddannelser, som relaterer sig til denne branche.   

Ovenstående skævvridning kan give rekrutteringsudfordringer for virksomhederne i fremtiden. Allerede nu oplever 

Virksomhedsservice problemer med et faldende udbud af ledige faglærte, som forventes at blive større med tiden, da 

virksomhederne igen er på vej ind i opgangstider. 

 

Prognosens resultater viser, at virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og Jobcenter Frederikshavn i endnu hø-

jere grad bør samarbejde om et kompetenceløft af arbejdsstyrken. Der er taget flere initiativer allerede. Der er f.eks. 

indgået partnerskabsaftaler inden for byggeriet.  
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Jobcenter Frederikshavn vil tage aktivt del i socialfondsprojektet: ”Fra ufaglært til faglært” og initiativet fra Business 

Region North: ”Vækst skaber viden”. Begge projekter indebærer et tæt samarbejde mellem jobcentre og de lokale virk-

somheder om kompetenceløft. 
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Statsrevisorernes bemærkning 

 

BERETNING OM BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS IMPLEMENTERING AF 
REFORMER 
 
Beskæftigelsesområdet er de senere år blevet reformeret ved en førtidspensions- 
og fleksjobreform, en kontanthjælpsreform og en sygedagpengereform. De skal på 
hvert sit område bidrage til at øge antallet af borgere i beskæftigelse.  

Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, mens Beskæftigelsesmini-
steriet skal sørge for et forvaltningsgrundlag, så kommunerne kan yde en korrekt og 
effektiv indsats. De 3 reformer trådte i kraft i perioden januar 2013 - januar 2015 og 
betød omfattende ændringer på borgernære og omkostningstunge områder. Refor-
merne gav anledning til, at Beskæftigelsesministeriet udstedte 50 bekendtgørelser 
samt 15 vejledninger og skrivelser. Endvidere tog Beskæftigelsesministeriet forskel-
lige initiativer til at understøtte de kommunale it-systemer, så de kunne være klar og 
driftssikre ved reformernes ikrafttræden. Der er ca. 50 it-systemer på beskæftigelses-
området fordelt på kommunale, statslige og private aktører. Mange af systemerne 
hænger sammen og udveksler data om borgerne med Beskæftigelsesministeriets da-
tabase Det Fælles Datagrundlag (DFDG). 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet 
først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning 
af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sags-
behandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den første tid ef-
ter reformernes ikrafttræden. 

Der er tale om komplekse og regeltunge reformer, så Beskæftigelsesministe-
riet burde i langt højere grad have levet op til Justitsministeriets anbefalinger 
om, at bekendtgørelser og vejledninger er klar i god tid før reformers ikrafttræ-
den. Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende: 

 at ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne blev offentliggjort mere end 7 
arbejdsdage før reformernes ikrafttræden 

 at 4 bekendtgørelser blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden, og de øvrige 46 
bekendtgørelser blev offentliggjort sent – i gennemsnit 2 arbejdsdage før ikraft-
træden 

 

Statsrevisorerne, 
den 30. marts 2016 
 
Peder Larsen 
Henrik Thorup 
Klaus Frandsen 
Lennart Damsbo- 
Andersen 
Lars Barfoed 
Søren Gade 

S T A T S R E V I S O R E R N E S  B E M Æ R K N I N G  



 

 

 

 at 13 ud af de 15 vejledninger blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden og med 
en forsinkelse på i gennemsnit 67 arbejdsdage 

 at rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for 
sagsbehandlerne, ikke var klar til tiden og ikke i tilstrækkelig grad var tilrettet nye 
krav i lovgivningen. 

Statsrevisorerne finder, at det er vigtigt med stort fokus på og tilstrækkelig tid til im-
plementeringsfasen i forbindelse med ny lovgivning. Stort fokus er nødvendigt for at 
sikre ejerskab hos de offentlige ansatte, der skal føre ny lovgivning ud i livet, og for at 
sikre, at borgerne ikke oplever en fase med vilkårlig administration i forbindelse med 
overgang til ny lovgivning. 

 
 

S T A T S R E V I S O R E R N E S  B E M Æ R K N I N G  
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Beretningen vedrører finanslovens § 17. Beskæftigelsesministeriet. 
 
I undersøgelsesperioden har der været følgende ministre: 
 
Mette Frederiksen: oktober 2011 - oktober 2014 
Henrik Dam Kristensen: oktober 2014 - juni 2015 
Jørn Neergaard Larsen: juni 2015 - 
 
Beretningen har i udkast været forelagt Beskæftigelsesministeriet, hvis bemærk-
ninger er afspejlet i beretningen. 



 

 
I N T R O D U K T I O N  O G  K O N K L U S I O N 1

1. Introduktion og konklusion 

1.1. Formål og konklusion 

1. Denne beretning handler om Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre implemente-
ringen af reformer på beskæftigelsesområdet.  
 
2. Beskæftigelsesministeriet har ressortansvaret for beskæftigelsesområdet. Det indebærer 
bl.a., at det er ministeriets ansvar at forberede ny lovgivning på området og dernæst at si-
kre, at lovgivningen bliver implementeret. Ministeriets ansvar omfatter bl.a. at understøtte 
kommunerne, der skal gennemføre reformerne, så de politiske intentioner omsættes til re-
sultater for borgere og virksomheder.  
 
Rigsrevisionen har undersøgt, hvordan Beskæftigelsesministeriet har understøttet kommu-
nernes indsats for at implementere 3 reformer, som trådte i kraft i perioden januar 2013 - ja-
nuar 2015. 
 
3. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet i tilstrækkelig 
grad har sikret rammerne for kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjob-
reformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Vi besvarer følgende spørgs-
mål i beretningen: 
 
 Har Beskæftigelsesministeriet anvendt virkemidler, der har understøttet kommunernes 

arbejde med at implementere reformerne?  
 Har Beskæftigelsesministeriet sikret, at det administrative grundlag for kommunernes 

implementering af reformerne har været klar på tidspunktet for lovgivningens ikrafttræ-
den?  

 Har Beskæftigelsesministeriet sikret rammerne for, at de kommunale it-systemer var 
klar til drift ved reformernes ikrafttræden?  

 
4. Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2015. Rigsrevisionen valgte 
at igangsætte undersøgelsen, fordi der er tale om 3 reformer, der i løbet af en kort periode 
har medført hyppige og gennemgribende ændringer i centrale dele af beskæftigelsespoli-
tikken. Det har betydning for borgernes økonomi og retssikkerhed, at reformerne bliver kor-
rekt implementeret og administreret i kommunerne. Lovgivningen gælder fra den dag, hvor 
den træder i kraft, og kommunerne skal derfor kunne vejlede borgerne korrekt og behandle 
deres sager fra dag 1.  
 
5. Rigsrevisionen ønsker med undersøgelsen at belyse de rammer, der har betydning for, 
hvor hurtigt og godt reformer bliver implementeret. Hensigten er, at resultaterne af under-
søgelsen skal skabe værdi for implementering af fremtidige reformer på beskæftigelses-
området og potentielt også for reformer på andre områder. 
 
  

I beretningen forstår vi det ad-
ministrative grundlag som de 
bekendtgørelser og vejlednin-
ger, Beskæftigelsesministeriet 
udsteder som følge af reform-
lovgivningen. 



 

 

 

2 I N T R O D U K T I O N  O G  K O N K L U S I O N  

 

KONKLUSION 
 
Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har si-
kret rammerne for kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobrefor-
men, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. De 3 reformer trådte i kraft 
i perioden januar 2013 - januar 2015.  

Beskæftigelsesministeriet har arbejdet med at udvikle forskellige virkemidler, der skal 
understøtte kommunernes arbejde med at implementere reformerne. Undersøgelsen 
viser, at kommunerne vurderer, at de virkemidler, som ministeriet har anvendt i im-
plementeringen, overvejende har fremmet deres arbejde, men også at de vigtigste 
virkemidler ikke har været klar i god tid før reformernes ikrafttræden.  

De redskaber, der er vigtigst for kommunernes arbejde i form af bekendtgørelser og 
vejledninger, lever ikke op til Justitsministeriets anbefalede praksis, idet de ikke er 
klar i god tid før reformernes ikrafttræden. Ingen af de bekendtgørelser og vejlednin-
ger, som Beskæftigelsesministeriet har udstedt som følge af de 3 reformer, blev of-
fentliggjort mere end 7 arbejdsdage før reformernes ikrafttræden. 8 % af bekendtgø-
relserne og 87 % af vejledningerne kom først efter reformernes ikrafttræden. Den 
tidsmæssige forskydning gør det vanskeligt for kommunerne at nå at tilrette deres 
organisation og arbejdsgange, før lovgivningen træder i kraft, hvor de skal i gang 
med at vejlede og sagsbehandle på områder, der har stor økonomisk betydning for 
borgerne. Konsekvenserne for borgerne kan være forlænget sagsbehandlingstid og 
uensartet behandling af deres sager. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillen-
de. Rigsrevisionen vurderer, at det er særlig vigtigt, da sagsbehandlingen på beskæf- 
tigelsesområdet er særdeles regeltung og kompleks. 

Undersøgelsen viser også, at de kommunale jobcentre vurderer, at det i høj grad har 
hæmmet implementeringen af reformerne, at it-understøttelsen ikke var klar til tiden. 
Kommunerne har i forbindelse med reformernes ikrafttræden været belastet af usta-
bil drift og lange svartider fra it-systemer. Det er ofte uigennemsigtigt for kommuner-
ne, om driftsproblemerne skal løses af deres egen it-leverandør eller af Beskæftigel-
sesministeriet. De kommunale sagsbehandlere har måttet finde ad hoc-løsninger el-
ler udsætte behandlingen af borgernes sager, til systemerne virkede igen. Beskæfti-
gelsesministeriet har en central rolle i forhold til de mange it-systemer, der skal ud-
veksle oplysninger på beskæftigelsesområdet. Ministeriet har taget initiativer til at un-
derstøtte, at de kommunale it-systemer bliver klar til drift, når reformer træder i kraft, 
men initiativerne har vist sig ikke at være tilstrækkelige. Rigsrevisionen finder, at mi-
nisteriet bør gennemføre systematiske undersøgelser af de fejl, der opstår, når sy-
stemerne går i drift. Det vil give ministeriet mere viden og dermed større mulighed 
for at forebygge, at fejlene sker igen.  

 
1.2. Baggrund 

6. I perioden januar 2013 - januar 2015 trådte 3 reformer i kraft på beskæftigelsesområdet. 
Reformerne omfatter økonomisk meget væsentlige dele af beskæftigelsessystemet, idet der 
indgår flere omkostningstunge borgernære ydelser. Samlet set er det hensigten, at reformer 
på beskæftigelses- og uddannelsesområdet skal bidrage med en vækst på i alt 20 mia. kr. i 
2020. Det forudsætter bl.a., at beskæftigelsen øges med 165.000 fuldtidspersoner frem mod 
2020. Reformerne er rettet mod at skabe større incitamenter i beskæftigelsessystemet, så 
antallet af borgere i beskæftigelse øges. 
 
 

Kommunale jobcentre har si-
den 2009 varetaget beskæfti-
gelsesindsatsen. Der er i alt 94 
kommunale jobcentre. Enkelte 
af landets 98 kommuner har 
slået sig sammen om driften 
af et jobcenter. 
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Boks 1 viser de overordnede formål med de 3 reformer. 
 

 
7. De 3 reformer er hver især omfattende og forskellige i forhold til målgrupper, indsatser, og 
hvilke udfordringer og risici de fører med sig i forhold til implementeringen og forvaltningen 
af dem. Der er også forskel på, hvor lang tid der er gået, fra den politiske aftale om reformer-
ne blev indgået, til tidspunktet for reformernes ikrafttræden, jf. figur 1. Alt i alt betyder disse 
forskelle, at de indsatser, der skal til for at implementere reformerne, varierer. Der findes alt-
så ikke én bestemt model for at implementere reformer. 
 

 Figur 1. De 3 reformer og deres ikrafttræden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Note: Alle 3 reformer trådte i kraft på flere forskellige tidspunkter. Figuren angiver de perioder, hvor de forskellige dele af reformerne 

trådte i kraft. 

 Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af retsinformation.dk og oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 

 
8. Det har ikke været hensigten med denne undersøgelse at vurdere effekten af reformer-
ne, men at vurdere Beskæftigelsesministeriets indsats for at sikre en effektiv implemente-
ring af reformerne, som er et væsentligt udgangspunkt for, at reformerne får den ønskede 
effekt. 

BOKS 1. FORMÅL MED DE 3 REFORMER 
 
Førtidspensions- og fleksjobreformen 
 Unge skal som udgangspunkt ikke på førtidspension. I stedet skal de have en individuel og hel-

hedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov.  
 Fleksjobordningen målrettes til dem, der har størst behov. 
 
Kontanthjælpsreformen 
 Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse.  
 Borgere, der kan arbejde, skal mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde 

eller skal arbejde for deres ydelse.  
 Udsatte borgere skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem videre 

i livet, så de på sigt kan komme i gang med en uddannelse eller komme i arbejde. 
 
Sygedagpengereformen 
 Sygemeldte skal modtage en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i hurtigst mu-

ligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet.  
 Indsatsen i kommunerne målrettes i forhold til de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende 

sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet. 
 Sygemeldte skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. 

2012 2013 2015

Førtidspension
og fleksjob

POLITISK
AFTALE

LOVENS
VEDTAGELSE

PERIODE FOR
IKFRAFTRÆDEN

Kontant-
hjælp

Syge-
dagpenge

30/6 2012 18/4 2013 18/12 2013

25/6 2014 25/6 201423/12 2012

§§

4/7 2013

§

26/12 2013

§ § §

1/1 2013 - 1/7 2013 1/7 2014 - 5/1 20151/10 2013 - 1/7 2014

2014
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Ansvar for at implementere reformerne 
9. Ifølge lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæfti-
gelsesindsatsen mv. har kommunalbestyrelsen ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Be-
skæftigelsesministeriet varetager som led i den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen 
opgaverne med: 
 
 at understøtte implementeringen af reformer i kommunerne 
 at understøtte udviklingen af beskæftigelsesindsatsen i den enkelte kommune og på 

tværs af kommunerne. 
 
Det er Beskæftigelsesministeriets ansvar, at kommunerne har adgang til et sikkert forvalt-
ningsgrundlag fra den dag, hvor en reform træder i kraft og skal udmøntes i praksis. Det nød-
vendige forvaltningsgrundlag består bl.a. af viden om formålet med og indholdet af reformer-
ne samt de nye arbejdsformer, som følger med dem. 
 
Det betyder bl.a., at kommunerne skal have adgang til bekendtgørelser og vejledninger, der 
beskriver og uddyber, hvordan lovgivningen skal fortolkes. Derudover har det stor betyd-
ning, at kommunernes it-systemer, som er sagsbehandlernes centrale arbejdsredskaber, 
er tilrettet de nye krav i lovgivningen og er klar til brug, når reformerne træder i kraft.  
 
10. Kommunerne har også ansvaret for, at reformerne bliver implementeret korrekt. Kom-
munerne skal i deres daglige arbejdsgange indarbejde de love, bekendtgørelser og vejled-
ninger, som Beskæftigelsesministeriet udsteder. Det er kommunerne, der skal vejlede bor-
gerne og behandle deres sager ud fra den nye lovgivning. Vi har taget udgangspunkt i, at 
det er Beskæftigelsesministeriets ansvar at sikre det grundlag, som kommunerne skal bru-
ge for at løfte deres del af opgaven. Vi har derudover taget udgangspunkt i, at ministeriet 
bør sikre, at kommunerne får relevante bekendtgørelser og vejledninger i god tid før lovgiv-
ningens ikrafttræden, så kommunerne kan nå at indrette deres organisation og arbejdsgan-
ge derefter. Endelig har vi taget udgangspunkt i, at ministeriet har et ansvar for at sikre ram-
merne for, at de kommunale it-systemer, som kommunerne bruger i deres daglige sagsbe-
handling, kan nå at blive tilrettet lovgivningen og være klar til drift, når lovgivningen træder i 
kraft.  
 
1.3. Revisionskriterier, metode og afgrænsning 

Revisionskriterier 
11. Undersøgelsens revisionskriterier er baseret på gældende love og vejledninger om or-
ganiseringen af beskæftigelsesindsatsen og om udarbejdelsen af administrative forskrifter.  
 
Ifølge lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. har Beskæfti-
gelsesministeriet ansvaret for at understøtte kommunerne, der skal gennemføre reformer-
ne, så de politiske intentioner omsættes til resultater for borgere og virksomheder. Finans- 
loven uddyber, at ministeriet med udgangspunkt i love, regler, økonomiske incitamenter, 
digitale og praktiske løsninger samt dialog skal sikre, at kommunernes indsats i forbindelse 
med reformer gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler og lov-
givningens intentioner.  
 
Derudover er revisionskriterierne baseret på Justitsministeriets vejledning nr. 153 af 22. 
september 1987 om udarbejdelse af administrative forskrifter og på Indenrigsministeriets 
vejledning nr. 192 af 28. juni 2001 om regeludstedelse i forhold til kommunerne. Justitsmi- 
nisteriets vejledning fungerer som rettesnor, når ministerier, Folketingets Ombudsmand el- 
ler andre myndigheder skal forholde sig til god skik i forhold til administrative forskrifters 
form, indhold og udstedelse. Indenrigsministeriets vejledning skal øge ministeriernes op-
mærksomhed på de generelle og tværgående love og retsgrundsætninger, der har betyd-
ning for kommunernes virksomhed. 
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Begge vejledninger fremhæver, at det ansvarlige ministerium bør lægge meget vægt på, at 
bekendtgørelser og vejledninger kan offentliggøres i god tid før, de træder i kraft, så kommu-
nerne har den fornødne tid til at forberede implementeringen. Derudover fremgår det af In-
denrigsministeriets vejledning, at det er væsentligt, at der er foretaget de nødvendige æn-
dringer i de administrative støttesystemer, herunder it-systemer, før nye regler træder i kraft. 
 
Metode 
12. Vi har indsamlet flere forskellige former for data. Vi har gennemført interviews med Be-
skæftigelsesministeriet og gennemgået materiale, som vi har indhentet fra ministeriet, her-
under de bekendtgørelser og vejledninger, som ministeriet har udstedt som følge af de 3 re-
former. Vi har gennemført 2 fokusgruppeinterviews med i alt 11 kommuner, besøg og inter-
views i 2 kommunale jobcentre, interview med en kommunal it-leverandør og en spørgeske-
maundersøgelse i 47 af landets 94 kommunale jobcentre. Spørgeskemaundersøgelsens re-
sultater har derfor en statistisk usikkerhed på ca. 10 %. Spørgeskemaundersøgelsen om-
fattede ét spørgeskema pr. reform, dvs. at hver af de 47 kommuner modtog og besvarede 
3 spørgeskemaer.  
 
I kap. 2 har vi brugt resultaterne fra fokusgrupperne og spørgeskemaundersøgelsen til en 
bred undersøgelse af de rammer, som Beskæftigelsesministeriet har stillet til rådighed for 
kommunernes implementering af reformerne. Dermed identificerer vi også de væsentligste 
problemer i forbindelse med rammerne for kommunernes implementering af reformerne. I 
kap. 3 og 4 går vi i dybden med disse problemer, idet vi undersøger ministeriets sikring af 
henholdsvis rettidigheden af det administrative grundlag og rammerne for it-understøttelsen. 
 
I bilag 1 redegør vi for de metodiske overvejelser bag undersøgelsen. Bilag 2 viser spørgs-
mål fra spørgeskemaundersøgelsen. Bilag 3 viser detaljerede resultater fra spørgeskema-
undersøgelsen. Bilag 4 viser de bekendtgørelser og vejledninger, som følger af de 3 refor-
mer. Bilag 5 indeholder en ordliste, der forklarer udvalgte ord og begreber. 
 
13. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. boks 2. 
 

 
Afgrænsning 
14. Undersøgelsen omfatter perioden fra vedtagelsen af den politiske aftale om den første 
af de 3 reformer den 30. juni 2012 til og med januar 2016, hvor vi afsluttede indsamlingen 
af data.  
 
15. Undersøgelsen omfatter ikke Beskæftigelsesministeriets udarbejdelse af reformudspil 
og formulering af lovgivning til reformerne. Vi har heller ikke undersøgt substansen eller kva-
liteten af de bekendtgørelser og vejledninger, som ministeret har udstedt i forbindelse med 
de 3 reformer.  
 
16. I den del af undersøgelsen, som vedrører driften af it-systemer i forbindelse med refor-
merne, har vi afgrænset os fra at undersøge it-arkitekturen på beskæftigelsesområdet, her-
under Beskæftigelsesministeriets og kommunernes leverandørstrategi. Vi har alene under-
søgt, hvordan ministeriet har understøttet kommunerne i at idriftsætte de relevante kommu-
nale it-systemer inden reformernes ikrafttræden. 
 
 
 

BOKS 2. GOD OFFENTLIG REVISIONSSKIK 
 
God offentlig revisionsskik er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes 
internationale standarder (ISSAI 100-999). 
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2. Beskæftigelsesministeriets virkemidler til 
implementering af reformerne 

 

Undersøgelsen viser, at de kommunale jobcentre vurderer, at de virkemidler, som 
Beskæftigelsesministeriet har anvendt til implementeringen af førtidspensions- og 
fleksjobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen, overvejende 
har fremmet deres arbejde, men også at de vigtigste virkemidler ikke har været på 
plads ved reformernes ikrafttræden. 

Beskæftigelsesministeriet har arbejdet med at udvikle en bred tilgang til implemente-
ring, som indebærer en tæt kontakt med kommunerne. Ministeriets virkemidler består 
af administrative forskrifter, møder, kurser og konferencer, skriftlig information til kom-
muner, borgere og virksomheder samt anden løbende støtte, fx processtøtte.  

Jobcentrene vurderer, at de administrative forskrifter har virket mest fremmende for 
arbejdet med at implementere reformerne. Samtidig vurderer jobcentrene, at deres 
implementering af reformerne er blevet hæmmet af, at de administrative forskrifter er 
kommet for sent i forhold til tidspunktet for lovgivningens ikrafttræden.  

Derudover vurderer jobcentrene, at det har været hæmmende for implementeringen 
af reformerne, at der har manglet it-understøttelse ved reformernes ikrafttræden. 

 
17. Dette kapitel handler om, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet har anvendt virkemidler, 
som har understøttet kommunernes arbejde med at implementere førtidspensions- og fleks-
jobreformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. 
 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i, at det er Beskæftigelsesministeriets ansvar at under-
støtte kommunerne, der skal gennemføre reformerne, så de politiske intentioner omsættes 
til resultater for borgere og virksomheder. Ministeriet skal med udgangspunkt i love, regler, 
økonomiske incitamenter, digitale og praktiske løsninger samt dialog sikre, at kommuner-
nes indsats i forbindelse med reformer gennemføres effektivt og i overensstemmelse med 
gældende regler og lovgivningens intentioner.  
 
2.1. Virkemidler, der har fremmet implementeringen af reformerne 

18. Vi har undersøgt, hvilke virkemidler Beskæftigelsesministeriet har anvendt til at under-
støtte reformernes ikrafttræden og praktiske udmøntning, og om virkemidlerne har fremmet 
kommunernes arbejde med at implementere reformerne. 
 
19. Arbejdet med at gennemføre reformer består af en række mere eller mindre afgrænse- 
de faser, der hver især indebærer forskellige implementeringsopgaver. Implementering er 
altså en løbende proces, som varetages af flere forskellige aktører. 
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Figur 2 viser Beskæftigelsesministeriets model for implementering. 
 

 Figur 2. Beskæftigelsesministeriets implementeringsmodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kilde: Beskæftigelsesministeriet. 

 
Det fremgår af figur 2, at der er forskellige faser i en implementeringsproces. I denne under-
søgelse har vi især undersøgt forhold, der relaterer sig til ikrafttræden og praktisk udmønt-
ning. Dette led i processen hviler på en række forudgående tiltag og har betydning for de ef-
terfølgende faser. 
 
20. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet arbejder med en bred tilgang til im-
plementering med forskellige virkemidler og en tæt dialog med kommunerne, og at ministe-
riet begynder arbejdet med implementering så tidligt i processen som muligt, dvs. i perioden 
fra den relevante politiske aftale er indgået, til lovgivningen træder i kraft.  
 
Valg af virkemidler 
21. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet har anvendt en række virkemidler for 
at sikre rammerne for kommunernes implementering af de 3 reformer. Vi har opdelt disse 
virkemidler i 4 hovedtyper, jf. tabel 1. 
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Tabel 1. Beskæftigelsesministeriets virkemidler til implementering af reformer 

 

 

Administrative forskrifter (juridiske)  Bekendtgørelser er generelle administrative forskrifter, der som hovedregel alene 
bør indeholde regler, som retter sig til borgere. Bekendtgørelser skal anvendes, 
hvis reglerne berører retsstillingen mellem borgere indbyrdes, pålægger borgere 
pligter over for det offentlige eller tillægger borgere rettigheder over for det offent-
lige. 

 Vejledninger er orienterende meddelelser, der aldrig må indeholde bindende for-
skrifter, men blot orientere om reglers indhold, fortolkning, herunder hvordan reg-
lerne anvendes i praksis, og andre oplysninger, som kan have betydning for for-
ståelsen af reglerne og deres anvendelse. 

 Skrivelser er orienterende og oplyser typisk en anden myndighed, herunder kom-
muner, om afgørelser eller nye foranstaltninger. Skrivelsers primære funktion er 
at indskærpe eller henlede opmærksomheden på allerede eksisterende regler og 
at henlede opmærksomheden på vedtagelsen af nye regler og konsekvenserne 
heraf. 

 

 

Møder, kurser og konferencer  Netværksmøder gennemføres med en kreds af medarbejdere eller teamledere fra 
jobcentrene, der arbejder med den samme type opgave. Fx er der netværk for et 
antal kommunale medarbejdere, der arbejder som teamledere på sygedagpenge-
området. Der holdes regelmæssige møder i disse netværk, fx kvartalsvist. 

 Temamøder gennemføres med en bred kreds af kommunale medarbejdere, når 
Beskæftigelsesministeriet finder behov for at orientere om særlige afgrænsede 
temaer. Temamøderne gennemføres på ad hoc-basis. 

 Konferencer afholdes ved opstart af reformerne, hvor repræsentanter fra Beskæf- 
tigelsesministeriet holder oplæg om intentionerne med reformerne. 

 Jobcenterchefmøder gennemføres med chefer i de kommunale jobcentre. På mø-
derne drøftes nye/kommende initiativer, status på og udfordringer med implemen-
teringen mv. Møderne afholdes 3-4 gange årligt. 

 Opkvalificeringskurser til medarbejdere i kommunerne. 

 

 

Skriftlig information (ikke juridisk)  Pjecer om indholdet i de politiske aftaler, der danner baggrund for reformerne, og 
hvornår reformerne træder i kraft. Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet pje-
cer til kommuner, borgere og virksomheder. 

 Information på Beskæftigelsesministeriets og dertilhørende styrelsers hjemme- 
sider. 

 

 

Anden løbende støtte  Metodeudviklingsprojekter gennemføres på baggrund af de politiske aftaler bag 
reformerne, hvor der er blevet afsat økonomiske midler til projekterne. Metodeud-
viklingsprojekter tager udgangspunkt i puljer eller tilskud, som kommunerne kan 
søge om. Formålet er fx at udvikle værktøjer eller modeller i kommunerne, der un-
derstøtter den nye lovgivning. 

 Processtøtte i kommunerne omfatter tiltag, der kan fremme implementeringen i 
kommunerne, fx workshops og konsulentbistand. 

 Jobindsats.dk er en internetbaseret statistikbank, som drives af Beskæftigelses-
ministeriet. 

 Svar på spørgsmål (telefonisk og skriftligt). 

 

 Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af retsinformation.dk og oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet.  

   

 
Det fremgår af tabel 1, at Beskæftigelsesministeriet har anvendt en række forskellige virke-
midler til at understøtte kommunernes implementering af reformerne. Ud over administrative 
forskrifter har ministeriet udarbejdet skriftlige produkter i form af information på ministeriets 
hjemmeside og pjecer til relevante parter. Ministeriet har afholdt forskellige typer af møder, 
kurser og konferencer for jobcenterchefer, teamledere og sagsbehandlere. Endelig har mi-
nisteriet iværksat metodeudviklingsprojekter i udvalgte kommuner, ydet processtøtte og ind-
samlet data, som er blevet stillet til rådighed for kommunerne på jobindsats.dk. 
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22. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet valgte virkemidler til brug ved de en-
kelte reformer på baggrund af en risikovurdering, som centrale interessenter, herunder kom-
muner, KL, regioner, praktiserende læger mv., har givet input til.  
 
Ministeriet har også oplyst, at valget af virkemidler har taget udgangspunkt i:  
 
 ministeriets løbende overvågning af indsatsen i kommunerne  
 Ankestyrelsens praksisundersøgelser  
 evalueringer af de metodeudviklingsprojekter, ministeriet har gennemført som led i re-

formerne.  
 
Jobcentrenes vurdering af virkemidlerne 
23. I spørgeskemaet til de kommunale jobcentre bad vi jobcentrene om at vurdere, i hvilket 
omfang en række af Beskæftigelsesministeriets virkemidler har fremmet en velfungerende 
implementering af reformerne. Figur 3 viser de samlede resultater i gennemsnit på tværs af 
reformer omregnet til indekstal, der spænder fra 0 (slet ikke fremmende) til 100 (meget frem-
mende). Vi har valgt ikke at sondre mellem de enkelte reformer, da der kun i meget få tilfæl-
de er væsentlige forskelle mellem reformerne. Tallene kan være præget af, at jobcentrene 
i højere grad har valgt at anvende bestemte virkemidler frem for andre i deres implemente-
ring af reformerne. 
 

 Figur 3. Jobcentrenes vurdering af, i hvor høj grad Beskæftigelsesministeriets virkemidler har fremmet implementeringen af 
 reformerne (indekstal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Note: Spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen og detaljerede resultater fremgår af bilag 2 og 3. 

 1) I spørgeskemaet brugte vi betegnelsen ”formelle vejledninger” om vejledninger udstedt som formelle administrative forskrifter, for at 
respondenterne ikke skulle forveksle dem med Beskæftigelsesministeriets generelle vejledende aktiviteter. 

 2) Metodeudviklingsprojekter og processtøtte i kommunerne blev ikke tilbudt på alle 3 reformer. For nærmere information, se bilag 3. 

 Kilde: Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse. 

 
  

Ankestyrelsens praksisunder-
søgelser er undersøgelser af 
afgørelser truffet i kommuner-
ne på social- og beskæftigel-
sesområdet. Ankestyrelsen un-
dersøger den praktiske daglige 
tolkning og udmøntning af lo-
vene rundt om i landet. Formå-
let med praksisundersøgelser 
er, at myndighederne får kvali-
ficerede råd og meldinger om 
både gode og dårlige forhold i 
sagsbehandlingen og afgørel-
serne. 
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Det fremgår af figur 3, at jobcentrene vurderer, at de mest fremmende virkemidler har været 
de administrative forskrifter i form af bekendtgørelser og vejledninger. Begge virkemidler får 
en samlet indeksscore på ca. 70. Yderligere 2 virkemidler – netværksmøder og pjecer – har 
fået en høj score af kommunerne, hvilket indikerer, at de 2 værktøjer har bidraget positivt til 
jobcentrenes implementering. Jobcentrene vurderer, at de mindst fremmende virkemidler har 
været den løbende støtte i form af dataanalyser/jobindsats.dk (35), processtøtte i kommu-
nerne (42) og metodeudviklingsprojekter (46). 
 
Resultater 
24. Undersøgelsen viser, at Beskæftigelsesministeriet har anvendt forskellige virkemidler for 
at understøtte kommunernes implementering af de 3 reformer. De kommunale jobcentre vur-
derer, at Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelser og vejledninger er de virkemidler, der 
har været mest fremmende for implementeringen af reformerne. Derudover har især net-
værksmøder og pjecer bidraget positivt til jobcentrenes implementering. 
 
2.2. Forhold, der har hæmmet implementeringen af reformerne 

25. Vi har undersøgt, hvilke forhold der har hæmmet kommunernes implementering af re-
formerne, og om det er forhold, som Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for. 
 
26. I spørgeskemaundersøgelsen bad vi jobcentrene om at tage stilling til en række forhold, 
som kommunerne i fokusgrupperne havde peget på som hæmmende for en velfungerende 
implementering af reformerne. Resultatet er vist i figur 4. Bemærk, at vi her har spurgt bre-
dere end til forhold, der alene er Beskæftigelsesministeriets ansvar. Det har vi gjort for at 
sikre et nuanceret billede af de forhold, der kan forhindre en velfungerende implementering 
i kommunerne. De grønne søjler i figuren viser forhold, som ikke direkte er Beskæftigelses-
ministeriets ansvar. 
 
Besvarelserne i figur 4 er omregnet til indekstal, der spænder fra 0 (slet ikke hæmmende) 
til 100 (meget hæmmende). Bemærk, at i modsætning til figur 3, hvor en høj værdi var ud-
tryk for et virkemiddel, der har fremmet implementeringen, er en høj værdi i figur 4 et ud-
tryk for, at et forhold har hæmmet implementeringen.  
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 Figur 4. Jobcentrenes vurdering af, hvilke forhold der har hæmmet implementeringen af reformerne (indekstal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Note: De grønne søjler viser de forhold, som Beskæftigelsesministeriet ikke har direkte ansvar for. Spørgsmål fra spørgeskemaunder- 

søgelsen og detaljerede resultater fremgår af bilag 2 og 3. 

 1) I spørgeskemaet brugte vi betegnelsen ”formelle vejledninger” om vejledninger udstedt som formelle administrative forskrifter, for at 
respondenterne ikke skulle forveksle dem med Beskæftigelsesministeriets generelle vejledende aktiviteter. 

 Kilde: Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse. 

 
Det fremgår af figur 4, at jobcentrene vurderer, at de forhold, der har været mest hæmmen-
de for arbejdet med at implementere reformerne, er, at vejledninger og bekendtgørelser er 
kommet for sent. Jobcentrene vurderer også det forhold, at der manglede it-understøttelse 
ved reformernes ikrafttræden, som hæmmende for implementeringen af reformerne. De 3 
nævnte forhold får en indeksscore på ca. 70 i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. 
Noget lavere vurderer jobcentrene det forhold, at Beskæftigelsesministeriet kan have for lang 
responstid på spørgsmål om lovfortolkning. Dette forhold vurderes til en indeksscore på 51. 
Længere nede i figuren kan man se, at jobcentrene vurderer manglende orientering fra Be-
skæftigelsesministeriet om henholdsvis ny lovgivning (41) og reformens intentioner (28) in-
den reformens ikrafttræden som de forhold, der har hæmmet implementeringen mindst. 
 
Resultater 
27. Undersøgelsen viser, at de forhold, der efter de kommunale jobcentres vurdering har 
været mest hæmmende for arbejdet med at implementere reformerne, er, at vejledninger 
og bekendtgørelser er kommet for sent. Dernæst følger manglende it-understøttelse, da re-
formerne trådte i kraft. 
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3. Det administrative grundlag for at implemen-
tere reformerne 

 

Beskæftigelsesministeriet har ikke sikret, at det administrative grundlag for kommu-
nernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen, kontanthjælpsrefor-
men og sygedagpengereformen har været klar i god tid før reformernes ikrafttræden. 

Undersøgelsen viser, at ingen af de bekendtgørelser og vejledninger, der følger af re-
formerne, er offentliggjort mere end 7 arbejdsdage før lovens ikrafttræden. Endvide-
re viser undersøgelsen, at 8 % af bekendtgørelserne og 87 % af vejledningerne er 
offentliggjort efter, at reformernes lovgivning trådte i kraft. Beskæftigelsesministeriet 
lever dermed ikke op til Justitsministeriets anbefalede praksis for tidspunkt for udste-
delse af administrative forskrifter.  

I mange tilfælde har tiden mellem lovens vedtagelse og ikrafttræden været kort, men 
i de tilfælde, hvor der har været god tid mellem lovens vedtagelse og ikrafttræden, 
har Beskæftigelsesministeriet også først udstedt bekendtgørelser og vejledninger 
kort tid før lovens ikrafttræden eller efter lovens ikrafttræden. Det er vigtigt, at kom-
munerne er bekendt med reformernes lovgrundlag, og hvordan loven skal fortolkes, 
i god tid inden, de skal administrere reglerne, så kommunerne kan indrette deres or-
ganisation efter lovgivningen og yde en korrekt og ensartet sagsbehandling til bor-
gerne. Kommunerne betragter de bekendtgørelser og vejledninger, der kommer fra 
Beskæftigelsesministeriet som central støtte til deres lovfortolkning, og det er derfor 
vigtigt, at de kommer i rette tid til at støtte kommunernes sagsbehandling. 

Undersøgelsen viser desuden, at Beskæftigelsesministeriet ikke har haft interne fri-
ster for besvarelse af henvendelser fra kommunerne, herunder spørgsmål til lovfor-
tolkning. Ministeriet har for nylig besluttet, at der højst må gå 15 dage, før en kom-
mune modtager svar på sit spørgsmål. Rigsrevisionen finder, at ministeriet fremad-
rettet bør sikre, at kommunerne får en god service, når de retter henvendelse til mini-
steriet. Det er fx vigtigt, at kommunerne ikke venter unødigt længe på at få svar, der 
har betydning for sagsbehandlingen af borgerne. Det er særlig vigtigt i de tilfælde, 
hvor bekendtgørelser og vejledninger ikke foreligger ved lovgivningens ikrafttræden.  

 
28. Dette kapitel handler om, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet har sikret, at det administra-
tive grundlag for kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen, kon-
tanthjælpsreformen og sygedagpengereformen har været klar på tidspunktet for lovenes 
ikrafttræden. Det administrative grundlag for kommunernes implementering af reformer for-
står vi her som bekendtgørelser og vejledninger rettet mod kommunerne, som Beskæftigel-
sesministeriet har udarbejdet som følge af de ændringslove, der udmønter de 3 reformer. 
Tidspunktet for tilvejebringelsen af det administrative grundlag bør leve op til gældende vej-
ledninger og anbefalinger om udstedelse af administrative forskrifter, og kommunerne bør 
kunne få den fornødne støtte til lovfortolkning fra ministeriet, når de skal arbejde med de 
nye love. 
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3.1. Beskæftigelsesministeriets udstedelse af bekendtgørelser og vejledninger 

29. Vi har undersøgt, om Beskæftigelsesministeriet har udstedt bekendtgørelser og vejled-
ninger til de 3 reformer, så kommunerne har haft den fornødne tid til at sætte sig ind i reg-
lerne. Vi har taget udgangspunkt i: 
 
 Justitsministeriets vejledning nr. 153 af 22. september 1987 om udarbejdelse af admini-

strative forskrifter 
 Indenrigsministeriet, KL og Finansministeriets rapport fra juni 2000 om statens forskrifts-

styring af kommunerne 
 Indenrigsministeriets vejledning nr. 192 af 28. juni 2001 om regeludstedelse i forhold til 

kommunerne.  
 
30. Ifølge Justitsministeriets vejledning bør det ansvarlige ministerium lægge meget vægt 
på, at bekendtgørelserne kan offentliggøres i god tid før, de træder i kraft. Justitsministeriet 
udmåler ikke præcise frister for offentliggørelsen, men fremhæver, at det bl.a. fra kommunal 
side kan være omfattende og tidskrævende at forberede sig på at administrere reglerne, jf. 
boks 3.  
 

 
31. Det fremgår af Justitsministeriets vejledning, at tilsvarende principper kan lægges til 
grund for tidspunktet for udstedelse af vejledninger. Endvidere fremhæver Justitsministeriet, 
at udstedelsen af vejledninger skal ske med udgangspunkt i kommunernes behov, som ofte 
er stort, da kommunale medarbejdere ofte ikke vil have ”et indgående kendskab til de over-
vejelser, der har fundet sted i forbindelse med udarbejdelse af reglerne”. Samtidig påpeger 
Justitsministeriet, at der ofte vil være behov for at udsende en ny vejledning, når en lovgiv-
ning har fungeret i en periode, ”hvor der orienteres om de hidtidige erfaringer med lovgiv-
ningen, herunder om den praksis, der anvendes ved administration af reglerne”.  
 
32. Principperne for tidspunktet for udstedelse af bekendtgørelser og vejledninger går igen 
i Indenrigsministeriets vejledning. Til grund for denne vejledning lå rapporten om statens for-
skriftsstyring af kommunerne. Det fremgår af denne rapport, at bekendtgørelser og vejled-
ninger kom sent i forhold til nye loves ikrafttræden, og at den sene administrative opfølgning 
på nye love vanskeliggjorde en korrekt implementering af lovene i kommunerne.  
 
  

BOKS 3. VEJLEDNING TIL TIDSPUNKT FOR UDSTEDELSE AF BEKENDTGØRELSER 
 
I forbindelse med arbejdet med at udfærdige bekendtgørelser skal man være opmærksom på, at gen-
nemførelse af nye regler ofte kan betyde et tidskrævende arbejde for dem, der skal administrere reg-
lerne. Navnlig fra kommunal side er der ved flere lejligheder peget på, at nye forskrifter ofte kundgø-
res og udsendes i særtryk så kort tid før deres ikrafttræden, at personalet ikke har den fornødne tid 
til at sætte sig ind i reglerne og tilrettelægge administrationen […] Man bør derfor ved tilrettelæggel-
sen af arbejdet med bekendtgørelser lægge meget vægt på, at bekendtgørelserne kan kundgøres 
og sendes i særtryk i god tid før, de træder i kraft. 
 
Kilde: Justitsministeriets vejledning nr. 153 af 22. september 1987 om udarbejdelse af administra-

tive forskrifter. 

Rapport om statens forskrifts-
styring af kommunerne 
I forbindelse med aftalen mel-
lem regeringen og KL om kom-
munernes økonomi og service 
for 2000-2002 blev der nedsat 
en arbejdsgruppe med deltage-
re fra Indenrigsministeriet, KL 
og Finansministeriet, der skulle 
undersøge reguleringen af kom-
munale aktiviteter. Arbejdsgrup-
pen skulle bl.a. undersøge be-
kendtgørelser og vejledningers 
omfang og anvendelse. 
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Tidspunkter for Beskæftigelsesministeriets udstedelse af bekendtgørelser 
33. For at undersøge, om bekendtgørelserne fra Beskæftigelsesministeriet blev udstedt i god 
tid før reformernes ikrafttræden, bad vi ministeriet om en oversigt over de bekendtgørelser 
og vejledninger, ministeriet har udstedt til kommunerne som følge af reformerne. Ministeriet 
oplyste, at ministeriet ikke ligger inde med en samlet oversigt, og at det ville tage et stykke 
tid at producere denne oversigt. Derfor har Rigsrevisionen i samarbejde med ministeriet iden-
tificeret de bekendtgørelser, der er udstedt som følge af de 3 reformer, jf. bilag 4. 
 
Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet ikke har pligt til at føre en særskilt liste 
over regelændringer som følge af de enkelte reformer, men at de enkelte ressortansvarlige 
kontorer har arbejdslister over de relevante bekendtgørelser, som er blevet udarbejdet eller 
på anden måde er berørt af de enkelte reforminitiativer.  
 
34. På baggrund af de udarbejdede lister har vi opgjort, om de bekendtgørelser, der er ud-
stedt som følge af reformernes lovgivning, blev offentliggjort på retsinformation.dk før eller 
efter lovens ikrafttræden. Vi har i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet identificeret 
50 bekendtgørelser, som er udstedt som følge af de 3 reformer. Derudover har vi undersøgt, 
hvor lang tid før og efter reformernes ikrafttræden bekendtgørelserne blev offentliggjort. 
 
Formålet med opgørelsen og systematiseringen af bekendtgørelserne er at give et faktuelt 
overblik over den tidsmæssige relation mellem bekendtgørelsernes offentliggørelse og lo-
venes ikrafttræden baseret på objektive kriterier. Undersøgelsen indeholder derfor ikke en 
vurdering af bekendtgørelsernes faglige indhold eller væsentlighed.  
 
Bekendtgørelser, der efter udstedelsen er blevet opdateret på baggrund af samme lovgiv-
ning, er ikke medtaget i opgørelsen, da løbende ændringer og justeringer er en almindelig 
del af implementeringsprocessen. Figur 5 viser, hvornår de bekendtgørelser, der er udstedt 
som følge af de 3 reformer, er blevet offentliggjort i forhold til lovens ikrafttræden. 
 

 Figur 5. Andel af bekendtgørelser til reformerne offentliggjort før og efter lovens ikrafttræden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Note: Der er i alt 50 bekendtgørelser til reformerne. Én af de bekendtgørelser, der er registreret som 

offentliggjort efter reformens ikrafttræden, blev offentliggjort på selve dagen for reformens ikraft- 
træden. 

 Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af retsinformation.dk og oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 

 
Det fremgår af figur 5, at 92 % (46 ud af 50) af de bekendtgørelser, der er udstedt som føl-
ge af de 3 reformer, blev offentliggjort før reformens ikrafttræden.  
 
Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at alle bekendtgørelser som udgangspunkt er væsent-
lige, men at der kan være enkelte bekendtgørelser, der konkret har en mere perifer betyd-
ning i forhold til en reforms implementering. 
 
  

Retsinformation.dk giver ad-
gang til det statslige retsinfor-
mationssystem. Det overordne-
de formål er at sikre, at der fin-
des ét sted, hvor borgere, virk-
somheder og offentlige myndig-
heder kan få adgang til alle nor-
merende forskrifter. Det er Fol-
ketinget og ministerierne, der 
producerer, ejer og er ansvar-
lige for opdatering af egne for-
skrifter. 

Reformerne består af én eller 
flere ændringslove, hvor enkel-
te lovparagraffer i en ændrings-
lov kan træde i kraft på andre 
tidspunkter end resten af æn-
dringsloven. Når vi refererer til 
lovens ikrafttræden, refererer 
vi til det tidspunkt, hvor de spe-
cifikke lovparagraffer, som en 
bekendtgørelse vedrører, træ-
der i kraft. 

92 % 8 %

Bekendtgørelser, der blev offentliggjort før lovens ikrafttræden

Bekendtgørelser, der blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden
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35. Vi har undersøgt, hvor længe henholdsvis før og efter lovens ikrafttræden bekendtgørel-
serne er offentliggjort. Tabel 2 viser resultatet for de 46 bekendtgørelser, der blev offentlig-
gjort før lovens ikrafttræden. 
 

 Tabel 2. Bekendtgørelser offentliggjort før lovens ikrafttræden  

  
Reformerne

samlet 
Førtidspensions- og 

fleksjobreformen 
Kontanthjælps- 

reformen 
Sygedagpenge-

reformen 
 

 Antal bekendtgørelser 46 13 11 22  

 
Antal arbejdsdage før lovens 
ikrafttræden1) 2 1 5 2 

 

 
Spredning målt i antal arbejds-
dage2) 2 0 2 2 

 

 

1) Gennemsnitligt antal arbejdsdage fra bekendtgørelsernes offentliggørelse til lovens ikrafttræden. 
2) Spredningen er et udtryk for den gennemsnitlige afvigelse fra det gennemsnitlige antal arbejdsdage. Således er en høj spred-

ning et udtryk for, at der er stor forskel på, hvor mange arbejdsdage før lovens ikrafttræden bekendtgørelserne offentliggøres. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af retsinformation.dk og oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 

 

   

 
Det fremgår af tabel 2, at de 46 bekendtgørelser til reformerne, der blev offentliggjort før 
lovens ikrafttræden, i gennemsnit blev offentliggjort 2 arbejdsdage før lovens ikrafttræden. 
Den lave spredning på 2 arbejdsdage viser, at der ikke er stor forskel på, hvor mange ar-
bejdsdage før lovens ikrafttræden bekendtgørelserne blev offentliggjort. Den bekendtgø-
relse, der blev offentliggjort i bedst tid før lovens ikrafttræden, blev offentliggjort 7 arbejds-
dage før, kommunerne skulle administrere efter bekendtgørelsens regler. 
 
Tabel 3 viser resultatet for de 4 bekendtgørelser, der blev offentliggjort efter lovens ikraft-
træden. 
 

 
Tabel 3. Bekendtgørelser offentliggjort efter lovens ikrafttræden 

 

  
Reformerne

samlet 
Førtidspensions- og 

fleksjobreformen 
Kontanthjælps- 

reformen 
Sygedagpenge-

reformen 
 

 Antal bekendtgørelser 4 1 3 0  

 
Antal arbejdsdage efter lovens 
ikrafttræden1) 9 13 8 - 

 

 
Spredning målt i antal arbejds-
dage2) 8 - 9 - 

 

 

1) Gennemsnitligt antal arbejdsdage fra lovens ikrafttræden til bekendtgørelsernes offentliggørelse. 
2) Spredningen er et udtryk for den gennemsnitlige afvigelse fra det gennemsnitlige antal arbejdsdage. Således er en høj spred-

ning et udtryk for, at der er stor forskel på, hvor mange arbejdsdage efter lovens ikrafttræden bekendtgørelserne offentlig-
gøres. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af retsinformation.dk og oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 

 

   

 
Det fremgår af tabel 3, at den gennemsnitlige forsinkelse for de 4 bekendtgørelser, der 
blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden, er 9 arbejdsdage.  
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36. Repræsentanter for de kommunale jobcentre i Rigsrevisionens fokusgrupper har oplyst, 
at det er afgørende for dem, at bekendtgørelserne udstedes i god tid før reformernes ikraft-
træden, så de kan få sikkerhed om, hvordan lovgivningen skal administreres. Ledere i job-
centrene har påpeget, at de nødigt vil ændre jobcentrets organisation eller arbejdsgange, før 
bekendtgørelserne er udstedt, så de er sikre på lovens betydning for den daglige sagsbe-
handling. Desuden har de kommunale repræsentanter påpeget, at information om lovens 
intentioner, lovbemærkninger m.m. er gavnlig, men ikke giver medarbejderne i jobcentrene 
et sikkert grundlag at træffe beslutninger ud fra. Da bekendtgørelser er bindende og mere 
detaljerede retsforskrifter, giver de den kommunale medarbejder et bedre grundlag for at 
træffe korrekte og ensartede beslutninger. 
 
37. Kommunale repræsentanter i fokusgrupperne har også påpeget, at det er vanskeligt at 
oplyse og vejlede borgerne om reformernes konsekvenser for deres situation, når bekendt-
gørelserne kommer kort tid før reformernes ikrafttræden eller efter reformernes ikrafttræden, 
jf. eksemplet i boks 4. 
 

 
Opmærksomhedspunkter ved hurtig ikrafttræden af ny lovgivning 
38. I forbindelse med vores opgørelse af tiden mellem lovens ikrafttræden og offentliggørel-
sen af bekendtgørelser har Beskæftigelsesministeriet fremhævet over for Rigsrevisionen, at 
bekendtgørelser mv. ikke kan udstedes, før loven er vedtaget og stadfæstet. Således kan 
bekendtgørelser ikke offentliggøres før lovgivningens offentliggørelse. Justitsministeriet an-
erkender i sin vejledning om udarbejdelse af administrative forskrifter, at det kan være van-
skeligt at imødekomme anbefalingen om at have bekendtgørelserne klar i god tid før lovgiv-
ningens ikrafttræden, hvis den nye lovgivning skal træde i kraft hurtigt. Justitsministeriet un-
derstreger dog også, at i sådanne tilfælde kan et ministerium i vidt omfang imødegå proble-
met, ved at udkast til bekendtgørelserne udarbejdes sideløbende med lovforslaget, så be-
kendtgørelserne kan kundgøres samtidig med loven.  
 
39. Rigsrevisionen konstaterer, at der i forbindelse med de 3 reformer i flere tilfælde har væ-
ret kort tid mellem en reforms vedtagelse og dens ikrafttræden, og at bekendtgørelser ofte 
er offentliggjort kort tid efter offentliggørelsen af lovgivningen til reformerne. Rigsrevisionen 
konstaterer samtidig, at Beskæftigelsesministeriet i de tilfælde, hvor der har været god tid 
fra en lovgivnings vedtagelse til ikrafttræden, ikke har udstedt bekendtgørelser inden for en 
tidsramme, så kommunerne havde dem i god tid før lovens ikrafttræden. 
 
Fx blev sygedagpengereformen vedtaget som en samlet ændringslov (lov nr. 720) den 25. 
juni 2014. Dele af reformen trådte i kraft 4 arbejdsdage senere – den 1. juli 2014. Andre de- 
le af reformen trådte i kraft den 1. og 5. januar 2015. 8 ud af de 22 bekendtgørelser, der blev 
udstedt som følge af sygedagpengereformen, vedrører lovgivning, der trådte i kraft i januar 
2015. På trods af at der i forbindelse med disse 8 bekendtgørelser var 6 måneder mellem 
lovens vedtagelse og ikrafttræden, blev bekendtgørelserne udstedt kort tid før lovens ikraft-
træden. Den af de 8 bekendtgørelser, der blev udstedt først, blev offentliggjort 6 arbejdsda-
ge før lovens ikrafttræden.  
 

BOKS 4. KOMMUNEUDSAGN OM KONSEKVENSER FOR BORGERNE 
 
”Det er også, som om man glemmer, at der ligesom er nogle borgere, der står, og som jo også hører, 
hvad der bliver sagt i pressen, og som kommer og ’punker os’ om, hvad der skal ske, og hvilken be-
tydning det har for dem. Vi har bare ikke muligheden for at klæde medarbejderne på, så de kan ser-
vicere borgerne”. 
 
Kilde: Juridisk konsulent på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i Rigsrevisionens fokus-

gruppeinterview. 
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Et andet eksempel er kontanthjælpsreformen, hvor store dele af lovgivningen blev vedta-
get den 4. juli 2013 med ikrafttræden den 1. januar 2014. Her blev ingen af bekendtgørel-
serne med ikrafttræden den 1. januar 2014 offentliggjort mere end 7 arbejdsdage før lovgiv-
ningens ikrafttræden den 1. januar 2014. 
 
Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet i lovgivningen til kontanthjælpsreformen 
indarbejdede en periode på 3 måneder før reformens ikrafttræden, dvs. fra 1. oktober 2013, 
i hvilken kommunerne skulle forberede visitationen af deres ledige borgere, så de nye visi- 
tationskategorier var klar til den 1. januar 2014, hvor reformen havde virkning for borgerne. 
 
Tidspunkter for Beskæftigelsesministeriets udstedelse af vejledninger 
40. Vi har undersøgt, i hvilken udstrækning vejledningerne fra Beskæftigelsesministeriet er 
blevet offentliggjort i god tid før reformernes ikrafttræden. 
 
41. I figur 6 har vi opgjort, om vejledningerne blev offentliggjort på retsinformation.dk før el-
ler efter den lovgivning, som de enkelte vejledninger vedrører, trådte i kraft. Vi har i samar-
bejde med Beskæftigelsesministeriet identificeret 15 vejledninger, der er udstedt som følge 
af de 3 reformer. I de 15 vejledninger indgår 2 skrivelser, der har vejledende karakter, jf. bi-
lag 4. 
 

 Figur 6. Andel af vejledninger til reformerne offentliggjort før og efter lovens ikrafttræden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Note: Der er i alt 15 vejledninger til reformerne. 2 af de vejledninger, som er registreret som offentlig-

gjort efter reformens ikrafttræden, blev offentliggjort på selve dagen for reformens ikrafttræden. 

 Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af retsinformation.dk og oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 

 
Det fremgår af figur 6, at 13 % (2 ud af 15) af de vejledninger, der er udstedt som følge af 
de 3 reformer, blev offentliggjort før lovens ikrafttræden, og at de resterende 87 % af vejled-
ningerne (13 ud af 15) blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden. Vi har undersøgt, hvor 
lang tid før og efter lovens ikrafttræden vejledningerne kom.  
 
De 2 vejledninger, som blev offentliggjort før lovens ikrafttræden, blev offentliggjort henholds-
vis 4 og 6 arbejdsdage før lovens ikrafttræden. 
 
  

13 % 87 %

Vejledninger, der blev offentliggjort før lovens ikrafttræden

Vejledninger, der blev offentliggjort efter lovens ikrafttræden
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Tabel 4 viser den gennemsnitlige forsinkelse af de 13 vejledninger, som blev offentliggjort 
efter lovens ikrafttræden. 
 

 
Tabel 4. Vejledninger offentliggjort efter lovens ikrafttræden 

 

  
Reformerne

samlet 
Førtidspensions- og 

fleksjobreformen 
Kontanthjælps- 

reformen 
Sygedagpenge-

reformen 
 

 Antal vejledninger 13 3 3 7  

 
Antal arbejdsdage efter lovens 
ikrafttræden1) 67 92 157 18 

 

 
Spredning målt i antal arbejds-
dage2) 117 55 199 28 

 

 

1) Gennemsnitligt antal arbejdsdage fra lovens ikrafttræden til vejledningernes offentliggørelse. 
2) Spredningen er et udtryk for den gennemsnitlige afvigelse fra det gennemsnitlige antal arbejdsdage. Således er en høj spred-

ning et udtryk for, at der er stor forskel på, hvor mange arbejdsdage efter lovens ikrafttræden vejledningerne offentliggøres. 

Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af retsinformation.dk og oplysninger fra Beskæftigelsesministeriet. 

 

   

 
Det fremgår af tabel 4, at den gennemsnitlige forsinkelse for de resterende 13 vejledninger 
er 67 arbejdsdage (ca. 3 måneder). Vejledningerne til kontanthjælpsreformen og førtidspen-
sions- og fleksjobreformen har været betydeligt mere forsinkede end vejledningerne til sy-
gedagpengereformen. Den høje spredning (117 arbejdsdage) viser, at der er stor forskel 
på, hvor mange arbejdsdage efter lovens ikrafttræden vejledningerne blev offentliggjort. Be-
skæftigelsesministeriet har desuden oplyst, at én vejledning til sygedagpengereformen sta-
dig er under udarbejdelse (vejledningen indgår ikke i opgørelsen i tabellen). 
 
42. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet observerer behovet for vejledninger, 
bl.a. på baggrund af evalueringer og afgørelser fra Ankestyrelsen. Ministeriet har endvidere 
oplyst, at det i mange år har været ministeriets praksis at udarbejde detaljerede bemærk-
ninger til lovforslaget, der erstatter en vejledning ved udstedelsen. Hvis man ønsker at ud-
stede en vejledning allerede ved lovens udstedelse eller ikrafttræden, vil den ifølge ministe-
riet i det store hele svare til lovbemærkningerne. 
 
Rigsrevisionen skal bemærke, at det primære sigte med lovbemærkninger adskiller sig væ-
sentligt fra sigtet med en vejledning. Lovbemærkningerne tjener i første række til at infor-
mere Folketingets medlemmer, når de skal behandle et lovforslag. Lovbemærkningerne 
skal i den forbindelse forklare og uddybe lovforslagets indhold og give et grundlag for at 
vurdere bl.a. lovforslagets begrundelse og forventede virkninger, jf. Justitsministeriets vej-
ledning nr. 9801 af 3. juni 2005. Derudover har lovbemærkningerne også betydning i for-
hold til forvaltning og for domstolenes og ombudsmandens anvendelse af loven. Vejlednin- 
ger tjener derimod først og fremmest dem, som skal administrere reglerne i praksis – i det- 
te tilfælde sagsbehandlerne – og skal guide dem i, hvordan de omsætter reglerne i deres 
sagsbehandling. Forskellen på lovbemærkninger og vejledninger afspejles bl.a. i den form, 
de opbygges efter. Lovbemærkninger tager udgangspunkt i fortolkningen af de enkelte lov-
paragraffer og skal derfor opbygges efter paragrafferne i det enkelte lovforslag. Vejlednin- 
ger skal derimod tage udgangspunkt i de konkrete situationer, hvor reglerne skal admini-
streres, og bør ikke inddeles i paragraffer, jf. Justitsministeriets vejledning nr. 153 af 22. 
september 1987 om udarbejdelse af administrative forskrifter. Lovbemærkninger kan der- 
for efter Rigsrevisionens opfattelse ikke erstatte en vejledning, uanset lovbemærkninger- 
nes detaljeringsgrad. 
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De kommunale repræsentanter i fokusgrupperne har oplyst, at de i høj grad har behov for 
de praktiske anvisninger, som vejledningerne indeholder, jf. eksemplet i boks 5. Vejlednin-
gerne hjælper medarbejdere i jobcentrene med at afklare mange af de spørgsmål, de har 
til lovgivningens betydning for den konkrete sagsbehandling. Derfor er det afgørende, at vej-
ledningerne kommer i god tid før reformernes ikrafttræden, så medarbejderne kan vejlede 
og sagsbehandle i overensstemmelse med lovgivningens intentioner. 
 

 
43. De kommunale repræsentanter har endvidere oplyst, at manglen på vejledninger ved lo-
vens ikrafttræden har den konsekvens, at lovgivningen i mange tilfælde bliver forstået og im-
plementeret forskelligt i kommunerne, jf. eksemplet i boks 6. Det betyder, at der er risiko for, 
at borgerne ikke får en ensartet behandling af myndighederne. De kommunale repræsen-
tanter har påpeget, at de har behov for, at Beskæftigelsesministeriet i god tid før reformer-
nes ikrafttræden, udsteder vejledninger, så de kan afklare, hvor der er brug for kompeten-
ceudvikling, og om der er behov for at ændre arbejdsgange m.m. Efterfølgende kan ministe-
riet justere vejledningerne, når man har samlet erfaringer med retspraksis. Dette vil ifølge 
kommunerne betyde, at kommunerne fortolker loven ud fra et fælles grundlag og dermed 
kan tilbyde borgerne en ensartet praksis. 
 

 
44. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet sideløbende med lovbehandlingen i 
Folketinget arbejder for, at bekendtgørelser og vejledninger kan offentliggøres umiddelbart 
i forlængelse af lovens kundgørelse. Ministeriet har understreget, at tidspunktet for en lovs 
ikrafttræden er en del af en politisk aftale og ikke ministeriets beslutning. Ministeriet har og-
så pointeret over for Rigsrevisionen, at de 3 reformer er gennemført inden for en kort reform-
periode, og at ministeriet derfor har fundet det rigtigt at foretage en prioritering af rammerne 
for implementering af reformerne. Rigsrevisionen skal bemærke, at det er ministeriet, der har 
ansvaret for at forberede den politiske aftale. Ministeriet har i den forbindelse mulighed for 
at gøre lovgiver opmærksom på tidsmæssige udfordringer, hvis en hurtig ikrafttræden af lov-
givningen hindrer, at de administrative rammer kan nå at være på plads i god tid før tids-
punktet for ikrafttræden. Indenrigsministeriet fremhæver i sin vejledning om regeludstedelse 
i forhold til kommunerne, at tidspunktet for ikrafttræden af nye regler ”så vidt som muligt bør 
fastlægges realistisk under hensyn til udarbejdelse af administrative forskrifter”. Indenrigs-
ministeriet påpeger endvidere, at navnlig når der er tale om omfattende eller kompliceret lov-
givning, der fastsætter pligter for kommunerne, skal tidspunktet for ikrafttræden af nye reg-
ler afpasses, så det giver kommunerne mulighed for at indrette sig efter regelændringen. 

BOKS 5. KOMMUNEUDSAGN OM BRUGEN AF LOVBEMÆRKNINGER 
 
”Alle kommuner famlede jo i blinde, fordi vi manglede noget vejledning i, hvordan vi skulle håndtere 
lovgivningen […] for det er jo svært bare at læse ud af en paragraf, at det er sådan, I skal fortolke det. 
Jo, man kan læse om lovens intentioner, lovbemærkningerne osv., men det er ikke det samme som 
en vejledning – altså en køreguide i forhold til, at I bør forholde jer til det her, I bør tage stilling til de 
her ting. Den hjælp var der ikke”. 
 
Kilde: Faglig koordinator i et jobcenter i Rigsrevisionens fokusgruppeinterview. 

BOKS 6. KOMMUNEUDSAGN OM BEHOVET FOR RETTIDIGE VEJLEDNINGER 
 
”Implementering af en vejledning tager jo tid […] En vejledning kan jo aldrig være 100 %, da man jo er 
nødt til at afvente, at der kommer noget retspraksis via Ankestyrelsens afgørelser osv. For mig er det 
vigtigt, at der kommer en vejledning til tiden. For mig er det 100 gange vigtigere, end om den er 100 % 
korrekt. For så har vi da i det mindste et fælles datagrundlag […] Vi er mange kommuner, som hver 
især arbejder med hver sin fortolkning”. 
 
Kilde: Jobcenterchef i Rigsrevisionens fokusgruppeinterview. 
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Resultater 
45. Undersøgelsen viser, at 92 % af de bekendtgørelser, der er udstedt som følge af refor-
merne, blev offentliggjort før lovens ikrafttræden. De bekendtgørelser, som kom før lovgiv-
ningens ikrafttræden, blev offentliggjort i gennemsnit 2 arbejdsdage før reformernes ikraft-
træden. 8 % af bekendtgørelserne blev udstedt efter reformernes ikrafttræden. I gennem-
snit blev disse bekendtgørelser offentliggjort 9 arbejdsdage efter lovens ikrafttræden.  
 
46. Undersøgelsen viser også, at der ofte har været kort tid mellem en reforms vedtagelse 
og dens ikrafttræden. Undersøgelsen viser imidlertid, at i de tilfælde, hvor Beskæftigelses-
ministeriet har haft relativt lang tid til at udfærdige bekendtgørelser og udstede bekendtgø-
relser, er disse også blevet udstedt relativt kort tid før reformernes ikrafttræden.  
 
47. 87 % af de vejledninger, som er udstedt som følge af reformerne, blev udstedt efter re-
formernes ikrafttræden. Disse vejledninger blev i gennemsnit offentliggjort 67 arbejdsdage 
efter lovens ikrafttræden. Beskæftigelsesministeriets praksis er at afvente viden om kom-
munernes erfaringer med at bruge lovgivningen, før man udsteder vejledninger til den. Mi-
nisteriet henviser til lovbemærkninger til lovforslaget, indtil vejledningerne er udstedt. Rigs-
revisionen konstaterer, at ministeriets praksis ikke er i overensstemmelse med de anbefa-
linger, som fremgår af Justitsministeriets og Indenrigsministeriets gældende vejledninger 
om tidspunktet for udstedelse af administrative forskrifter. 
 
48. Undersøgelsen viser endelig, at den sene udstedelse af bekendtgørelser og vejlednin-
ger ifølge kommunerne begrænser deres mulighed for at forberede reformprocessen. Det 
indebærer risici for borgeres retssikkerhed, idet kommunerne er usikre på, hvordan de skal 
fortolke lovgivningen, før bekendtgørelser og vejledninger foreligger. Endvidere indebærer 
det en risiko for, at lovgivningen administreres forskelligt på tværs af kommuner, hvilket be-
tyder, at borgerne ikke får en ensartet behandling af deres sager. Rigsrevisionen finder, at 
der ikke i tilstrækkelig grad har foreligget vejledninger forud for reformernes ikrafttræden. 
 
3.2. Kommunernes spørgsmål om lovfortolkning 

49. Vi har undersøgt, om Beskæftigelsesministeriet har suppleret kommunernes admini-
strative grundlag ved at sikre, at kommunerne har fået svar på deres spørgsmål til lovfor-
tolkning inden for de tidsfrister, som ministeriet har fastsat. 
 
50. Vi har i denne del af undersøgelsen taget udgangspunkt i, at kommunerne kan have 
brug for hjælp til konkret lovfortolkning, som ligger ud over den hjælp, der findes i officielle 
bekendtgørelser og vejledninger. Det er en forudsætning for en vellykket implementering af 
ny lovgivning, at dem, der skal arbejde med de nye regler, forstår reglerne og kan omsætte 
dem i praksis. Vi har også taget udgangspunkt i, at spørgsmål fra kommunerne til lovfor-
tolkning bør indgå i Beskæftigelsesministeriets tilrettelæggelse og prioritering af implemen-
teringsarbejdet, idet de udgør væsentlig viden for ministeriet i forhold til at kunne følge op 
på, hvordan loven virker og fortolkes i praksis, herunder hvor der kan være fortolkningspro-
blemer. 
 
Beskæftigelsesministeriets tidsfrister for svar på kommunernes spørgsmål 
51. Der findes ikke centralt fastsatte regler for, hvor lang tid der må gå, før et ministerium 
besvarer et spørgsmål fra en kommune. Det følger dog af principperne for god forvaltnings-
skik, at en borgers sag ikke må trække unødigt i langdrag. Hvis kommunerne ikke får svar, 
når de er i tvivl om fortolkning af reglerne, kan behandlingen af borgernes sager trække ud, 
eller der kan være risiko for, at kommunerne træffer forkerte afgørelser. 
 
52. Vi har spurgt Beskæftigelsesministeriet, hvilke tidsfrister ministeriet har fastsat for be-
svarelse af spørgsmål fra kommunerne. Ministeriet har oplyst, at ministeriet ikke hidtil har 
haft mål for svartider, men at der har været en generel grundsætning om at svare hurtigst 
muligt. 
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53. Beskæftigelsesministeriet har i løbet af den periode, hvor Rigsrevisionen har gennem-
ført sin undersøgelse, udarbejdet et notat om den fremtidige håndtering af henvendelser fra 
kommuner. Heraf fremgår det bl.a., at ministeriet vil fastsætte en standardfrist for besvarel-
se af henvendelser på højst 15 arbejdsdage. Det fremgår også af notatet, at ministeriet får 
mange henvendelser fra kommuner og jobcentre – primært vedrørende fortolkning af reg-
ler på ministeriets område.  
 
Beskæftigelsesministeriets svartider ved spørgsmål fra kommuner 
54. Vi har indhentet materiale fra Beskæftigelsesministeriet for at undersøge, hvor mange 
dage ministeriet var om at svare på de konkrete henvendelser fra kommunerne. Vi bad mi-
nisteriet om dokumentation for kommunernes skriftlige eller telefoniske henvendelser med 
spørgsmål vedrørende de 3 reformer og dokumentation for ministeriets besvarelse af oven-
nævnte spørgsmål. Vi bad derudover om, at der skulle fremgå datoer på dokumentationen. 
Vi afgrænsede anmodningen til at gælde for den første måned efter ikrafttræden af hver af 
de 3 reformer.  
 
55. Rigsrevisionen konstaterer, at Beskæftigelsesministeriet ikke har sendt svar på alle de 
spørgsmål, som ministeriet har modtaget. Ministeriet har oplyst, at det primært skyldes, at 
nogle svar er givet telefonisk. Samtidig er ikke alle de skriftlige svar, vi modtog fra ministe-
riet, dateret.  
 
56. Rigsrevisionen konstaterer, at det modtagne materiale ikke giver mulighed for at fore-
tage en vurdering af, hvor lange svartider Beskæftigelsesministeriet generelt har haft i for-
hold til henvendelser fra kommunerne. Materialet viser, at ministeriets svartider nogle gan- 
ge er 1-2 dage og andre gange op til 6 måneder. Lange svartider kan have betydning for 
både enkelte borgeres sager og for, at der i mellemtiden udvikles en forkert praksis i sags-
behandlingen. Det er heller ikke muligt på baggrund af materialet at vurdere, hvor mange 
spørgsmål ministeriet har modtaget i den første måned efter ikrafttræden af de 3 reformer. 
Det skyldes, at ministeriet ikke har haft en stringent praksis for journalisering af henvendel-
ser og svar på disse. Dermed har ministeriet ikke på systematisk vis indsamlet den viden 
om kommunernes udfordringer med implementering af reformerne, som ligger i henvendel-
serne. 
 
57. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet fremover vil indarbejde nye arbejds-
gange i forhold til henvendelser fra kommunerne. Arbejdsgangene skal bl.a. sikre: 
 
 at der altid sendes et kvitteringssvar med angivelse af forventning til frist for besvarel-

sen 
 at der etableres månedlig ledelsesinformation, hvor det fremgår, hvor mange verseren- 

de henvendelser der er, hvor lange svartider der har været bagudrettet, og hvor mange 
henvendelser der har været i de enkelte kontorer.  

 
Resultater 
58. Undersøgelsen viser, at Beskæftigelsesministeriet ikke hidtil har haft en fast praksis for 
besvarelse af henvendelser fra kommunerne vedrørende fortolkning af nye love, herunder 
tidsfrister for besvarelse og journalisering. Der har bl.a. ikke været faste rammer for, hvor 
lang tid der må gå, før kommunen modtager et svar på sin henvendelse. Det fremgår af 
materialet fra ministeriet, at der er gået op til 6 måneder, før kommunerne har fået svar på 
deres henvendelser. Ministeriet har for nylig besluttet, at der højst må gå 15 arbejdsdage, 
før en kommune modtager svar på sit spørgsmål.  
 
Da der ikke har været en fast praksis for journalisering af henvendelser fra kommunerne, 
giver de spørgsmål og svar, som Rigsrevisionen har modtaget fra Beskæftigelsesministe-
riet, ikke mulighed for at opgøre, hvor mange spørgsmål ministeriet har modtaget, og hvor 
lang tid ministeriet har været om at besvare kommunernes spørgsmål.  
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4. It-understøttelse af reformerne 

 

Beskæftigelsesministeriet har ikke i tilstrækkelig grad sikret rammerne for, at de kom-
munale it-systemer var klar til drift ved ikrafttræden af førtidspensions- og fleksjobre-
formen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen.  

Beskæftigelsesministeriet har en central rolle i forhold til at skabe driftssikker it på det 
samlede beskæftigelsesområde. Der er ca. 50 it-systemer på området fordelt på kom-
munale, statslige og private aktører. Mange af disse systemer hænger sammen og 
skal udveksle oplysninger om borgerne med Beskæftigelsesministeriets database 
Det Fælles Datagrundlag (DFDG). Der er tale om en konstruktion, hvor mange syste-
mer er gensidigt afhængige for at opnå sikker drift.  

Undersøgelsen viser, at kommunerne i forbindelse med reformernes ikrafttræden har 
oplevet ustabilt it og ofte lange svartider fra it-systemerne. Det er ofte uigennemsig-
tigt for kommunerne, om årsagen til de oplevede driftsproblemer skyldes kommunens 
eget it-system, eller om årsagen ligger i DFDG. Beskæftigelsesministeriet oplyser ik-
ke konsekvent kommunerne om opståede fejl i DFDG, før fejlen er udbedret. Det er 
uhensigtsmæssigt, da sagsbehandlerne i kommunen konstaterer, at systemet ikke 
virker, som det burde, og bruger tid på at lede efter årsagen, som kan være flere ste-
der. Rigsrevisionen finder, at ministeriet bør tage et større ansvar for at øge gennem-
sigtigheden for kommunerne på dette område. 

Undersøgelsen viser desuden, at Beskæftigelsesministeriet har taget forskellige ini- 
tiativer for at understøtte de kommunale it-systemer på beskæftigelsesområdet. Mi-
nisteriet gennemfører en lang række tests af de it-systemer, som ministeriet har an-
svar for. Formålet med sådanne tests er at sikre funktionaliteten og at forebygge fejl 
i systemerne, der påvirker driften. Rigsrevisionen finder, at ministeriet kun gennem-
fører et mindre antal af den type tests, der omfatter den fulde sammenkobling af it-
systemerne på beskæftigelsesområdet, og at det kan være årsagen til de fejl, som 
kommunerne har oplevet. Rigsrevisionen finder, at ministeriet systematisk bør un-
dersøge fejl, der slipper igennem til driften og påvirker sagsbehandlingen i jobcen-
trene, herunder hvordan de kunne være opdaget tidligere.  

 
59. Dette kapitel handler om, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet har sikret rammerne for, at 
de kommunale it-systemer var klar til drift ved ikrafttræden af førtidspensions- og fleksjob-
reformen, kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen. Ifølge Indenrigsministeriets 
vejledning om regeludstedelse i forhold til kommunerne er det væsentligt, at der er foretaget 
de nødvendige ændringer i de administrative støttesystemer, herunder it-systemer, før nye 
regler træder i kraft. Det er væsentligt, fordi it er et centralt redskab i forbindelse med kommu-
nernes behandling af borgernes sager og for effektiviteten i kommunernes opgaveløsning. 
 

Det Fælles Datagrundlag 
(DFDG) er en database, som 
indeholder oplysninger om bor-
gere, der modtager forsørgel-
sesydelser, fx borgernes stam-
data, om de er tilmeldt som 
jobsøgende, hvilken a-kasse 
de er medlem af, hvilke ydel-
ser de modtager, gennemførte 
og planlagte aktiviteter samt 
sygemeldinger. 
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60. Det er kommunernes ansvar, at de har it-systemer, som understøtter den kommunale 
sagsbehandling, og som kan kommunikere med DFDG. DFDG er en central database på 
beskæftigelsesområdet, som skal kunne modtage oplysninger om borgerne fra bl.a. kom-
munerne, ligesom kommunerne også skal kunne modtage oplysninger om borgerne fra 
DFDG. Konstruktionen med DFDG som en fælles database med oplysninger om borgerne 
forudsætter, at de it-systemer, der anvendes på tværs af beskæftigelsessystemets aktører, 
kan kommunikere med DFDG. Det er Beskæftigelsesministeriets ansvar at sikre, at DFDG 
stiller den nødvendige tekniske kommunikation (snitflader) til rådighed for de kommunale 
it-systemer og de mange andre systemer, der er afhængige af DFDG.  
 
4.1. Jobcentrenes vurdering af it-understøttelsen 

61. Vi har undersøgt, om jobcentrene vurderer, at it-systemerne var driftssikre ved refor-
mernes ikrafttræden.  
 
62. I spørgeskemaundersøgelsen bad vi de kommunale jobcentre om at vurdere en række 
forhold, der kan have hæmmet implementeringen af de 3 reformer. Her pegede jobcentre- 
ne på manglende it-understøttelse ved reformernes ikrafttræden som ét af de 3 forhold, 
der i størst grad har hæmmet implementeringen af reformerne, jf. kap. 2. 
 
I spørgeskemaundersøgelsen spurgte vi også de kommunale jobcentre, hvordan de ville 
vurdere, at it-understøttelsen til hver af de 3 reformer fungerede i de 3 første måneder efter 
reformernes ikrafttræden. På tværs af reformerne svarede i alt 10 % af jobcentrene meget 
godt eller godt, mens i alt 61 % svarede meget dårligt eller dårligt.  
 
63. Vi har gennemført interviews om it-understøttelse i 2 udvalgte kommuner, hvor vi har 
fokuseret på implementeringen af kontanthjælpsreformen som case. Formålet var at få et 
bedre kendskab til de konkrete udfordringer, der har været med at få it-understøttelsen til 
at fungere ved en reforms ikrafttræden.  
 
64. Vi spurgte de 2 kommuner, hvordan jobcentrets it-understøttelse fungerede i forbindel- 
se med kontanthjælpsreformens ikrafttræden. Begge kommunale jobcentre oplyste, at de 
it-systemer, der skulle understøtte sagsbehandlernes arbejde, ikke var driftsklare, da kon-
tanthjælpsreformen trådte i kraft. Jobcentrene oplyste, at det generelt er vanskeligt at gen-
nemskue, om det er kommunens it-systemer, der svigter, og det dermed er kommunens it-
leverandør, som har ansvaret for at løse problemet, eller om det er problemer, der opstår, 
når kommunens it-systemer skal kommunikere med DFDG, og det dermed er Beskæftigel-
sesministeriet, som skal løse problemet.  
 
65. Begge jobcentre havde oplevet følgende problemer: 
 
 Der var perioder, hvor sagsbehandlerne måtte udsætte samtaler med borgerne på 

grund af problemer med driften af it-systemerne. Nogle gange var systemet åbent i 
1 time, og så gik det ned igen. 
 

 Der var lange svartider i it-systemerne. Dermed oplevede sagsbehandlerne, at deres 
sagssystem gik i stå, eller at de skulle vente meget længe på at kunne indtaste noget 
eller få svar på computeren. Der var flere årsager til de lange svartider, men de hang 
alle sammen med den tekniske kommunikation mellem de mange systemer.  
 

 Kommunikationen mellem jobcentrets it-system og ydelsescentrets it-system gik galt. 
Det betød, at systemet ikke kunne beregne de ydelser, borgerne skulle have. 

 
  

Lange svartider i it-systemer-
ne betyder, at der går lang tid, 
fra sagsbehandlerne anmoder 
om noget i systemet, til de øn-
skede konkrete oplysninger 
kommer frem på skærmen. 
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66. Problemerne gav et betydeligt ekstraarbejde for jobcentrene i en periode, hvor kommu-
nen havde travlt med at omstille organisationen for at leve op til kravene i kontanthjælpsre-
formen. Det betød også, at meget af sagsbehandlingen måtte registreres på papir, indtil det 
blev muligt at registrere i it-systemerne. Når det blev muligt at registrere i it-systemerne, var 
det ikke altid muligt at tilbagedatere til den relevante dato. Det var problematisk i forhold til 
beregning af ydelser til borgere og i nogle tilfælde også for statsrefusionen, da det så ud som 
om, at jobcentret ikke havde overholdt de gældende tidsfrister.  
 
67. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at ministeriet er enig i, at kommunernes it-under-
støttelse skal være klar til drift ved lovens ikrafttræden, og at ministeriet arbejder for, at det 
også sker i praksis. Ministeriet har taget forskellige initiativer for at understøtte de kommu-
nale it-systemer, bl.a. gennem et tæt samarbejde med de kommunale it-leverandører før, un-
der og efter en reforms ikrafttræden. Det er bl.a. på den baggrund, at ikrafttræden af en ræk-
ke elementer i de 3 reformer er fastlagt til at ske i flere faser eller efter en bemyndigheds-
bestemmelse, hvor beskæftigelsesministeren kan fastsætte ikrafttræden. 
 
Beskæftigelsesministeriet finder dog også, at det er et væsentligt hensyn, at reformerne ik-
ke forsinkes unødigt. I forhold til undersøgelsens reformer er der ifølge ministeriet forsøgt 
at afveje en balance mellem disse hensyn, så de it-funktioner, der var absolut nødvendige, 
for at de væsentligste dele af reformerne kunne administreres, har haft højest prioritet og 
blev implementeret til tidspunktet for reglernes ikrafttræden, mens øvrige elementer har væ-
ret udskudt.  
 
68. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at processen er følgende, når kommunerne ople-
ver fejl: 
 
 Kommunerne skal indmelde fejl til deres egne it-leverandører.  
 Fejlene indmeldes i et fejlrapporteringssystem, hvor Beskæftigelsesministeriet, ministe-

riets leverandører og kommunernes it-leverandører løbende kan følge status i en sag. 
 Når sager berører mange borgere eller systemerne generelt, orienterer Beskæftigelses-

ministeriet om sagerne på hjemmesiden www.dfdg.dk.  
 Hvis sagerne berører én eller få personer, kommunikerer Beskæftigelsesministeriet el-

ler ministeriets leverandør med den pågældende kommunes it-leverandør, som kommu-
nikerer med sin kunde/kommunen. 

 
69. Rigsrevisionen konstaterer, at Beskæftigelsesministeriet i nogle tilfælde først lægger op-
lysninger på hjemmesiden om fejl og driftsforstyrrelser, når problemerne er løst. Det er u-
hensigtsmæssigt, da sagsbehandlerne i kommunen i mellemtiden konstaterer, at systemet 
ikke virker, som det burde, og bruger tid på at lede efter årsagen, som kan være mange ste-
der. Rigsrevisionen finder, at ministeriet bør orientere jobcentrene, både når ministeriet bli-
ver opmærksom på fejl og driftsforstyrrelser, og når problemerne er løst. 
 
Konsekvenser af manglende driftssikkerhed 
70. I spørgeskemaundersøgelsen bad vi jobcentrene oplyse, hvilke konsekvenser det hav-
de haft, at it-systemerne ikke fungerede, da reformerne trådte i kraft. Flere af jobcentrene 
pegede særligt på følgende konsekvenser for jobcentrets arbejde:  
 
 resursemæssig belastning  
 forøget tidsforbrug 
 forhindring for flow i arbejdsgange og drift  
 frustration over at mangle overblik over sagerne 
 behov for at foretage midlertidige, manuelle sagsgange. 
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71. Nogle jobcentre pegede også på, at problemerne med it-understøttelsen havde konse-
kvenser for borgerne i form af: 
 
 længere sagsbehandlingstider 
 forringelse af kommunens service og professionalisme over for borgerne 
 decideret ukorrekt sagsbehandling med påvirkning af borgernes retssikkerhed i de før-

ste måneder efter reformernes ikrafttræden. 
 
Resultater 
72. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 10 % af jobcentrene vurderer, at it-understøttel-
sen i de første 3 måneder efter reformernes ikrafttræden var meget god eller god, mens 
61 % svarede meget dårlig eller dårlig. 
 
73. Interviews med 2 kommunale jobcentre viste, at de it-systemer, der skulle understøtte 
sagsbehandlernes arbejde, ikke var driftsklare, da kontanthjælpsreformen trådte i kraft. Det 
er vanskeligt for jobcentrene at gennemskue, om det er kommunens it-system, der svigter, 
og det dermed er kommunens it-leverandør, der har ansvaret for at løse problemet, eller om 
det er problemer, der opstår, når kommunens it-systemer skal kommunikere med DFDG, og 
det dermed er Beskæftigelsesministeriet, der skal løse problemet.  
 
74. Undersøgelsen viser desuden, at nogle af fejlene i it-systemerne først opdages, når sy-
stemerne er gået i drift, hvilket gør det vanskeligt for sagsbehandlerne at bruge dem.  
 
4.2. Tests af samspillet mellem it-systemerne 

75. Vi har undersøgt, om Beskæftigelsesministeriet har sikret, at de kommunale it-systemer, 
der var berørt af reformerne, var tilstrækkeligt testet før reformernes ikrafttræden. Der er en 
række forskellige muligheder for at teste, om et it-system virker efter hensigten. Det kan væ-
re i forhold til svartider, brugervenlighed og kommunikation/samspil mellem forskellige it-
systemer. Sådanne tests fungerer som en kvalitetssikring og bør gennemføres, før it-syste-
merne skal benyttes i dagligdagen af fx de kommunale sagsbehandlere, der har til opgave 
at servicere borgerne.  
 
It-systemer på beskæftigelsesområdet 
76. Der er mange forskellige it-systemer på beskæftigelsesområdet, som skal tilgodese 
kommunale, private og statslige aktørers behov. En lang række systemer på beskæftigel-
sesområdet er koblet sammen via DFDG. DFDG skal kunne modtage oplysninger om bor-
gerne fra bl.a. kommunerne, ligesom kommunerne også skal kunne modtage oplysninger 
om borgerne fra DFDG. Figur 7 viser, hvordan it-systemerne på beskæftigelsesområdet er 
koblet sammen via DFDG. 
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 Figur 7. DFDG’s kommunikation med kommunale, statslige og private it-systemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kilde: www.dfdg.dk. 

 
Figur 7 viser de mange (ca. 50) it-systemer, der er forbundet på beskæftigelsesområdet, og 
at Beskæftigelsesministeriet via DFDG udveksler oplysninger med bl.a. de kommunale job-
centre, men også med private og andre statslige it-systemer. Der er endvidere en række in-
terne kommunale snitflader mellem fx jobcentrenes fagsystemer, de kommunale ydelses-
systemer, økonomisystemer og journalsystemer, som kommunerne har ansvaret for funktio-
naliteten af.  
 
77. Det er Beskæftigelsesministeriets ansvar at sikre, at DFDG stiller de nødvendige tekniske 
snitflader til rådighed, så de kommunale it-systemer kan kommunikere med DFDG. Samtidig 
skal kommunerne sikre, at de it-systemer, som de bruger i sagsbehandlingen, kan kommuni-
kere med DFDG. 
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Tests af it-systemerne 
78. Undersøgelsen viser, at der den første måned efter en reforms ikrafttræden opdages 
mange fejl, som belaster kommunerne. Fejlene kan kræve ændringer i DFDG og/eller de 
systemer, der er forbundet med DFDG. Sådanne fejl kan opdages, før systemerne går i drift, 
ved at der gennemføres tests af systemerne. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at mini-
steriet gennemfører en række omfattende tests af de it-systemer, som ministeriet har ansvar 
for. Rigsrevisionen har gennemgået materiale, som viser, at ministeriet udfører en lang ræk-
ke tests, men kun et mindre antal af den type tests, der omfatter den fulde sammenkobling 
mellem de mange it-systemer på beskæftigelsesområdet. Det kan være årsagen til, at der 
slipper fejl igennem til driften. 
 
Rigsrevisionen finder, at Beskæftigelsesministeriet systematisk bør undersøge fejl, der slip-
per igennem til driften, herunder hvordan de kunne være opdaget tidligere. 
 
Resultater 
79. Undersøgelsen viser, at it-understøttelsen af beskæftigelsesområdet er præget af gensi-
dig afhængighed mellem ca. 50 it-systemer, herunder de kommunale it-systemer, og DFDG.  
 
80. Beskæftigelsesministeriet gennemfører en række omfattende tests af de it-systemer, 
som ministeriet har ansvar for, men kun et mindre antal af den type tests, der omfatter den 
fulde sammenkobling mellem de mange it-systemer på beskæftigelsesområdet. Rigsrevisio-
nen finder, at ministeriet systematisk bør undersøge fejl, der slipper igennem til driften, her-
under hvordan de kunne være opdaget tidligere. 
 
 
Rigsrevisionen, den 15. marts 2016 
 
 
 
 

Lone Strøm 
 
 
 

/Michala Krakauer 
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Bilag 1. Metode 

Undersøgelsen bygger på: 
 
 fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra jobcentre 
 spørgeskemaundersøgelse i jobcentre 
 interviews i Beskæftigelsesministeriet 
 interview i KL 
 opgørelse og systematisering af bekendtgørelser og vejledninger til reformerne 
 gennemgang af materiale modtaget fra Beskæftigelsesministeriet 
 interviews med kommuner med særlig henblik på it-understøttelse 
 interview med en kommunal it-leverandør. 
 
I dette bilag beskriver vi fremgangsmåden i forbindelse med fokusgruppeinterviews, spør-
geskemaundersøgelse samt opgørelse og systematisering af de juridiske dokumenter. 
 
Fokusgruppeinterviews 
I undersøgelsen indgår 2 fokusgruppeinterviews. Det ene fokusgruppeinterview blev gen-
nemført i juni 2015. På baggrund af interviews i forundersøgelsen udvalgte vi 4 kommuna-
le jobcentre til dette interview. Der var én deltager fra hvert jobcenter. Deltagerne var lede-
re eller andre, der havde været centralt involveret i implementeringen af én eller flere af de 
3 reformer. 
 
Det andet fokusgruppeinterview blev afholdt i august 2015. For at fange så mange forskel-
lige erfaringer i jobcentrene som muligt udvalgte vi deltagerne i fokusgrupperne ud fra kom-
munestørrelse, kommunens rammevilkår og beskæftigelsesregion. I interviewet deltog 7 
personer, som alle var ledere i forskellige afdelinger af forskellige jobcentre.  
 
Fokusgruppernes formål var at få uddybet de problemstillinger, vi havde identificeret i løbet 
af forundersøgelsen, og at identificere nye problemstillinger relateret til Beskæftigelsesmi-
nisteriets understøttelse af kommunernes implementering af de 3 reformer og eventuelle 
konsekvenser heraf.  
 
Spørgeskemaundersøgelse 
For at undersøge, hvor udbredt de problemstillinger, der kom til udtryk i forundersøgelsen 
og i de 2 fokusgruppeinterviews, var, udarbejdede vi et spørgeskema til jobcentrene om de-
res erfaringer med Beskæftigelsesministeriets understøttelse af kommunernes implemen-
tering af de 3 reformer. Spørgeskemaet blev pilottestet i den ene af fokusgrupperne og yder- 
ligere i 2 jobcentre. Desuden har spørgeskemaet været forelagt Beskæftigelsesministeriet.  
 
Spørgeskemaet skulle besvares for hver af de 3 reformer i hvert af de deltagende jobcen-
tre. Alle spørgeskemaer blev sendt til jobcenterchefen (eller en tilsvarende ledelsesfunk-
tion), der havde ansvaret for at besvare spørgeskemaet i samarbejde med relevante med-
arbejdere. 
 
Spørgeskemaet blev udsendt til 47 tilfældigt udvalgte jobcentre, hvor alle besvarede stør-
stedelen af spørgsmålene eller alle spørgsmålene. Dette betyder, at de statistiske fordelin-
ger i beretningen har en statistisk usikkerhed på ca. 10 % ved et konfidensniveau på 95 %. 
Vi kan således med 95 % sikkerhed fastslå, at ingen af stikprøvens estimater afviger med 
mere end ca. 10 % fra samme estimat i hele populationen af jobcentre. 
 
Usikkerhedsberegningerne sker ud fra en antagelse om, at stikprøven er repræsentativ. 
Dette indebærer, at der ikke er skævheder i stikprøven, dvs. at stikprøven hverken over- 
eller underrepræsenterer væsentlige parametre i forhold til populationen. Da vi har med en 
relativt lille stikprøve at gøre, har vi via en frafaldsanalyse sikret os, at væsentlige para-
metre i stikprøven er repræsenteret i tilnærmelsesvist samme størrelsesforhold som i po-
pulationen af jobcentre.  
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I frafaldsanalysen har vi beregnet, om stikprøven afviger væsentligt fra populationen i for-
hold til kommunestørrelse, rammevilkår, og hvilken beskæftigelsesregion det enkelte job-
center tilhørte. Vores begrundelse for at vælge netop disse parametre er: 
 
 Kommunestørrelse (målt på indbyggertal), fordi vi forventer, at jobcentre i større kom-

muner – i kraft af deres større kapacitet – har bedre forudsætninger for at implementere 
reformerne. Sådanne forskelle i kapacitet kan give udslag i forskellige besvarelser af 
spørgeskemaet. 
 

 Kommunernes rammevilkår, fordi kommunernes befolkningssammensætning – bl.a. 
målt på uddannelse, alder, køn og civilstand – kan have betydning for arbejdspresset i 
forbindelse med at implementere reformerne i de enkelte jobcentre. Dette kan give sig 
udslag i jobcentrenes besvarelser af spørgeskemaet. Vores kategorisering af kommu-
nernes befolkningssammensætning tager udgangspunkt i Det Nationale Institut for Kom-
muners og Regioners Analyses og Forskning og Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd – SFI’s beregninger af de enkelte kommuners rammevilkår. 
 

 Jobcentrets beskæftigelsesregion, fordi de 4 beskæftigelsesregioner havde til opgave 
at understøtte jobcentrene, herunder implementering af reformerne, i undersøgelsespe-
rioden. Dermed tager vi højde for mulige variationer i indsatsen beskæftigelsesregioner-
ne imellem. Pr. 1. januar 2015 blev beskæftigelsesregionerne nedlagt. I stedet blev der 
oprettet 3 arbejdsmarkedskontorer, som i dag fungerer som Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekrutterings regionale forankring. 

 
Frafaldsanalysen viser, at der på de udvalgte parametre er en god overensstemmelse mel-
lem fordelingen af jobcentre i stikprøven og populationen, hvilket styrker vores tiltro til, at 
stikprøven er repræsentativ. Det fremgår af tabellen nedenfor, at den største afvigelse mel-
lem stikprøve og population er på 3,19 %, hvor 23,40 % af jobcentrene i stikprøven er fra 
Beskæftigelsesregion Midtjylland mod kun 20,21 % af jobcentrene i populationen.  
 

 Frafaldsanalyse af spørgeskemaundersøgelsens stikprøve  

  
Andel i

stikprøve 
Andel i

population 
Afvigelse fra

population 
 

 Kommune- 
størrelse 

Over median 51,06 % 50,00 % 1,06 %  

 Under median 48,94 % 50,00 % ÷1,06 %  

 
Rammevilkår 

Over median 51,06 % 50,00 % 1,06 %  

 Under median 48,94 % 50,00 % ÷1,06 %  

 

Beskæftigelses- 
region 

Syddanmark 19,15 % 20,21 % 1,06 %  

 
Sjælland-Hoved-
staden 44,68 % 46,81 % 2,13 % 

 

 Midtjylland 23,40 % 20,21 % ÷3,19 %  

 Nordjylland 12,17 % 10,64 % ÷2,13 %  

 
Note: 2-tests bekræfter, at der på ingen af de valgte parametre er signifikant forskel 

mellem stikprøve og population. 

Kilde: Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse. 
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Kommuner i undersøgelsen 
53 jobcentre har bidraget til undersøgelsen. Heraf har 11 deltaget i fokusgrupper, 47 i spør-
geskemaundersøgelsen, og 2 har vi besøgt og interviewet om it-understøttelse i relation til 
reformerne.  
 

 
Opgørelse og systematisering af juridiske dokumenter 
Gennem retsinformation.dk og en løbende dialog med Beskæftigelsesministeriet har vi iden-
tificeret alle de bekendtgørelser og vejledninger, der er udstedt som følge af de ændrings-
love, der udmønter de 3 reformer. Efterfølgende har vi kategoriseret bekendtgørelserne og 
vejledningerne efter, om de er udstedt som følge af lovgivningen til førtidspensions- og fleks-
jobreformen, kontanthjælpsreformen eller sygedagpengereformen. Kategoriseringen er sket 
ud fra, om en reforms lovgivning har skabt behov for en ny bekendtgørelse eller vejledning. 
For bekendtgørelser gælder det derfor, at formålet med bekendtgørelsen ikke behøver at 
være en direkte udmøntning af loven, men at udfylde et behov for afklaring af et forhold, der 
er skabt som følge af loven. 
 
Vi har sammenholdt tidspunktet for offentliggørelse af bekendtgørelser og vejledninger med 
tidspunktet for lovgivningens ikrafttræden. Dette kan være kompliceret, da forskellige dele 
af en reforms lovgivning kan træde i kraft på forskellige tidspunkter. Vi har derfor kategori-
seret den enkelte bekendtgørelse eller vejledning efter, hvornår den eller de lovparagraffer, 
som den specifikke bekendtgørelse eller vejledning udstedes som følge af, træder i kraft. 
Hvis forskriften udstedes som følge af lovgivning, der træder i kraft på forskellige tidspunk-
ter, har vi taget udgangspunkt i den tidligste ikrafttrædelsesdato. I nogle tilfælde giver en 
lovparagraf Beskæftigelsesministeriet bemyndigelse til at fastsætte tidspunktet for specifik- 
ke reglers ikrafttræden. Hvis en bekendtgørelse udstedes på baggrund af en sådan bemyn-
digelse, betragter vi Beskæftigelsesministeriets fastsættelse af ikrafttrædelsestidspunkt som 
tidspunktet for lovens ikrafttræden. 
 
  

JOBCENTRE I UNDERSØGELSEN 
 

Aalborg Ikast-Brande Randers 

Albertslund Jammerbugt Rebild  

Allerød Kalundborg Ringkøbing-Skjern

Ballerup Kerteminde Ringsted 

Billund Kolding Rudersdal 

Brøndby København Samsø 

Brønderslev Langeland Silkeborg 

Egedal Lejre Skive 

Frederikshavn-Læsø Lolland Stevns  

Frederikssund Mariagerfjord Syddjurs 

Gladsaxe Middelfart Sønderborg 

Glostrup Norddjurs Tårnby-Dragør 

Greve Nordfyn Varde 

Gribskov Nyborg Vesthimmerland 

Helsingør Næstved Vordingborg 

Holbæk Odder Aabenraa 

Holstebro Odense Aarhus 

Hvidovre Odsherred   
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Tiden mellem bekendtgørelsernes og vejledningernes offentliggørelse og lovens ikrafttræden 
opgøres i antal arbejdsdage. Vi har ikke betragtet juleaftensdag og nytårsdag som en arbejds-
dag, da disse 2 dage typisk ikke er arbejdsdage i kommunerne. Endvidere har vi betragtet 
bekendtgørelser og vejledninger, der offentliggøres på selve dagen for lovens ikrafttræden, 
som administrative forskrifter, der kommer efter lovens ikrafttræden, fordi kommunerne i dis-
se tilfælde ikke har haft mulighed for at læse den pågældende bekendtgørelse eller vejled-
ning, før loven træder i kraft. 
 
Hvis en bekendtgørelse eller vejledning, der er udstedt som følge af en reform, opdateres, 
uden at dette sker på baggrund af nye lovændringer, medtages den ikke i opgørelsen, da 
en løbende præcisering af bekendtgørelser og vejledninger er en naturlig del af implemen-
teringen af reformer. Vi betragter således ikke en bekendtgørelse eller vejledning som for-
sinket, hvis den ændres på baggrund af samme lovændringer som dens forgænger. Dette 
er af væsentlig betydning for opgørelsen, da nogle af bekendtgørelserne ændres flere gange 
som følge af samme lovændringer.  
 
I vores gennemgang af materialet forholder vi os ikke til substansen af de identificerede be-
kendtgørelser og vejledninger. Man kan derfor ikke ud fra opgørelsen vurdere, om de en-
kelte bekendtgørelser og vejledninger vedrører centrale aspekter af reformens intentioner 
eller ej. Det kan være tilfældet, at de bekendtgørelser og vejledninger, som kommunerne 
har størst behov for, er de bekendtgørelser og vejledninger, der kommer først. Det kan også 
være tilfældet, at de bekendtgørelser og vejledninger, som indgår i opgørelsen, ikke dæk-
ker kommunens behov, eller at behovet først dækkes i opdaterede bekendtgørelser og vej-
ledninger, der offentliggøres på senere tidspunkter.  
 
Vi har valgt ikke at vurdere substansen af bekendtgørelserne og vejledningerne, da formå-
let har været at foretage en overordnet systematisering, der giver et billede af tidspunktet 
for offentliggørelse af bekendtgørelser og vejledninger på tværs af reformer. En mere sub-
stantiel analyse af bekendtgørelsers og vejledningers væsentlighed for gennemførelsen af 
reformerne ville komplicere undersøgelsen væsentligt, da reformerne er meget forskellige 
og retter sig mod forskellige fagområder. Desuden ville en vurdering af en bekendtgørelses 
eller vejlednings væsentlighed i sidste ende være en subjektiv vurdering, der afhænger af 
de aktører, man spørger. En kvantitativ analyse af tidspunktet for offentliggørelse af bekendt-
gørelser og vejledninger kræver en klar objektiv afgrænsning af, hvilke kriterier der gælder 
for at inkludere en bekendtgørelse eller vejledning i analysen. En analyse baseret på sub-
jektive afgrænsningskriterier ville således have en lav reliabilitet, som ville undergrave ana-
lysens validitet. 
 
I gennemgangen af materialet har vi heller ikke forholdt os til, hvilke årsager der kan være 
til, at bekendtgørelser eller vejledninger kommer sent. 
 
Kortlægning og analyse af it-understøttelsen 
Undersøgelsen af it-understøttelsen har vi gennemført ved hjælp af en spørgeskemaunder-
søgelse, interviews med 2 udvalgte kommunale jobcentre, interview med en kommunal it-
leverandør, interview med KL, interview med Beskæftigelsesministeriet og en gennemgang 
af materiale fra ministeriet.  
 
I forbindelse med vores kortlægning og analyse af it-understøttelsen har professor på IT-
Universitetet Søren Lauesen bistået os som konsulent. Han har deltaget i interviews og har 
medvirket i den kortlægning og analyse, der danner baggrund for kap. 4 i beretningen.  
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Bilag 2. Spørgsmål i spørgeskema til kommunale jobcentre 

 

 Spørgsmål fra Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse  

 

Spørgsmål (anvendt i beretningens kap. 2): 

I hvor høj grad har følgende af Beskæftigelsesministeriets virkemidler fremmet en velfungerende implementering af førtids-
pensions- og fleksjobreformen/kontanthjælpsreformen/sygedagpengereformen i jeres kommune? 

 

 
Svarmuligheder: 

I meget høj grad/I høj grad/I nogen grad/I mindre grad/Slet ikke  

  Bekendtgørelser fra Beskæftigelsesministeriet (I bedes se bort fra betydningen af, hvornår de er udstedt)  

  Formelle vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet (I bedes se bort fra betydningen af, hvornår vejledningen er kommet)  

  Pjecer om reformen  

  Netværksmøder arrangeret af beskæftigelsesregionen/arbejdsmarkedskontoret  

  Uddannelse og opkvalificering  

  Konferencer  

 
 Svar på spørgsmål stillet til Beskæftigelsesministeriet, herunder styrelser og beskæftigelsesregioner/arbejdsmarkeds-

kontorer (I bedes se bort fra, hvor lang tid der er gået, før I har fået svar) 
 

  Information på Beskæftigelsesministeriets (herunder styrelser, beskæftigelsesregioner/arbejdsmarkedskontorer) hjemmeside  

  Processtøtte i kommunerne  

  Temamøder  

  Jobcenterchefmøder  

  Metodeudviklingsprojekter  

  Dataanalyser/jobindsats.dk  

 
Spørgsmål (anvendt i beretningens kap. 2): 

I hvor høj grad har følgende forhold hæmmet en velfungerende implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen/ 
kontanthjælpsreformen/sygedagpengereformen? 

 

 
Svarmuligheder: 

I meget høj grad/I høj grad/I nogen grad/I mindre grad/Slet ikke  

  Uklarhed om kommunens økonomiske rammer til at gennemføre reformen  

  Manglende økonomiske resurser til at implementere reformen  

  Bekendtgørelserne fra Beskæftigelsesministeriet kommer for sent  

  Der kommer for få formelle vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet1)  

  De formelle vejledninger fra Beskæftigelsesministeriet kommer for sent  

  Manglende orientering fra Beskæftigelsesministeriet om reformens intentioner inden reformens ikrafttræden  

  Manglende orientering fra Beskæftigelsesministeriet om ny lovgivning inden reformens ikrafttræden  

  For lang responstid på spørgsmål om lovfortolkning til Beskæftigelsesministeriet  

  Andre regler og reformers indgreb i førtidspensions- og fleksjobreformen/kontanthjælpsreformen/sygedagpengereformen  

  Manglende mulighed for at opkvalificere medarbejdere før eller i forbindelse med reformens ikrafttræden  

  Manglende it-understøttelse ved reformens ikrafttræden  

  Samarbejdspartnere (fx regionen) har været dårligt klædt på til at løfte deres del af opgaven  

 1) Spørgsmålet indgår ikke i beretningens kap. 2 (figur 4).  
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 Spørgsmål fra Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse  

 
Spørgsmål (anvendt i beretningens kap. 4): 

Hvordan vil I vurdere, at it-understøttelsen til førtidspensions- og fleksjobreformen/kontanthjælpsreformen/sygedagpengere-
formen fungerede i de 3 første måneder efter lovens ikrafttræden? 

 

 
Svarmuligheder: 

Meget godt/Godt/Hverken-eller/Dårligt/Meget dårligt 
 

 

Spørgsmål (anvendt i beretningens kap. 4): 

Hvilke dele af it-understøttelsen til førtidspensions- og fleksjobreformen/kontanthjælpsreformen/sygedagpengereformen 
fungerede godt i de første 3 måneder efter reformen? 

 

 
Svarmuligheder: 

Åbent svarfelt 
 

 
Spørgsmål (anvendt i beretningens kap. 4): 

Hvilke dele af it-understøttelsen til førtidspensions- og fleksjobreformen/kontanthjælpsreformen/sygedagpengereformen 
fungerede dårligt i de første 3 måneder efter reformen? 

 

 
Svarmuligheder: 

Åbent svarfelt 
 

 
Spørgsmål (anvendt i beretningens kap. 4): 

Hvilke konsekvenser vil I vurdere, at det havde for løsningen af arbejdsopgaverne i jobcentret, at it-understøttelsen fungerede 
dårligt ved reformens ikrafttræden? 

 

 
Svarmuligheder: 

Åbent svarfelt 
 

 
Spørgsmål (anvendt i beretningens kap. 4): 

Hvilke konsekvenser vil I vurdere, at det havde for borgerne, at it-understøttelsen fungerede dårligt ved reformens ikraft-
træden? 

 

 
Svarmuligheder: 

Åbent svarfelt 
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Bilag 3. Detaljerede resultater 

Dette bilag præsenterer resultater fra spørgeskemaundersøgelsen på detaljeret niveau. 
 
Jobcentrenes vurdering af Beskæftigelsesministeriets virkemidler 
Tabellen nedenfor viser jobcentrenes vurdering af Beskæftigelsesministeriets virkemidler til 
implementering af reformerne. Da jobcentrene har besvaret et spørgeskema for hver af de 
3 reformer i undersøgelsen, viser vi alle resultater både samlet for alle reformer og for hver 
enkelt reform. Vi har omregnet besvarelserne til indekstal, der spænder fra 0 (slet ikke frem-
mende) til 100 (meget fremmende), så de virkemidler, som kommunerne har vurderet som 
mest fremmende for en velfungerende implementering, er de virkemidler med den højeste 
indeksværdi. 
 

 
Jobcentrenes vurdering af, i hvor høj grad Beskæftigelsesministeriets virkemidler har fremmet implementeringen 
af reformerne1) (indekstal)  

  
Reformerne

samlet 
Førtidspensions- og 

fleksjobreformen 
Kontanthjælps- 

reformen 
Sygedagpenge-

reformen 
 

 
Formelle vejledninger fra Beskæf-
tigelsesministeriet2) 72,0 72,9 70,1 72,9 

 

 
Bekendtgørelser fra Beskæftigel-
sesministeriet 70,2 71,3 69,0 70,2 

 

 
Netværksmøder arrangeret af 
beskæftigelsesregionen/arbejds-
markedskontoret 64,0 63,8 62,2 66,0 

 

 Pjecer om reformen 63,0 58,7 67,9 62,5  

 
Information på Beskæftigelses- 
ministeriets hjemmeside 54,5 55,9 54,5 53,2 

 

 
Svar på spørgsmål stillet til 
Beskæftigelsesministeriet 54,3 52,1 56,5 54,3 

 

 Temamøder 51,4 54,3 48,9 51,1  

 Konferencer 50,4 54,3 49,5 47,3  

 Jobcenterchefmøder 50,2 52,8 54,9 43,1  

 Uddannelse og opkvalificering 48,2 53,7 46,7 44,1  

 Metodeudviklingsprojekter 46,2 48,53) 42,14) -5)  

 Processtøtte i kommunerne 42,1 41,5 -6) -6)  

 Dataanalyser/jobindsats.dk 34,8 35,0 38,3 31,0  

 

1) Spørgsmål: I hvor høj grad har følgende af Beskæftigelsesministeriets virkemidler fremmet en velfungerende implementering 
af førtidspensions- og fleksjobreformen/kontanthjælpsreformen/sygedagpengereformen i jeres kommune? 
(0 = slet ikke fremmende, 100 = meget fremmende).  

2) I spørgeskemaet brugte vi betegnelsen ”formelle vejledninger” om vejledninger udstedt som formelle administrative for-
skrifter, for at respondenterne ikke skulle forveksle dem med Beskæftigelsesministeriets generelle vejledende aktiviteter. 

3) Tallet dækker 33 ud af de 47 jobcentre i undersøgelsen, som har deltaget i metodeudviklingsprojekter. 
4) Tallet dækker 39 ud af de 47 jobcentre i undersøgelsen, som har deltaget i metodeudviklingsprojekter. 
5) Der har ikke været metodeudviklingsprojekter i forbindelse med sygedagpengereformen. 
6) I tabellen indgår heller ikke resultater for jobcentrenes vurdering af processtøtte til 2 reformer, da kun få kommuner er blevet 

tilbudt processtøtte hertil. Der indgår heller ikke metodeudviklingsprojekter i forbindelse med sygedagpengereformen, da 
ministeriet ikke har gennemført nogen. 

Kilde: Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse. 
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Bemærkninger til tabellen 
Tallene kan være præget af, at jobcentrene i højere grad har valgt at inddrage bestemte vir-
kemidler frem for andre i deres implementering af reformerne.  
 
Vi har ikke spurgt jobcentrene om Beskæftigelsesministeriets brug af skrivelser, da mini-
steriet har udstedt relativt få skrivelser som følge af de 3 reformer. Desuden gør ministeriet 
i de fleste af disse skrivelser opmærksom på ændringer af bekendtgørelser eller vejlednin-
ger, som vi afdækker i andre spørgsmål.  
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Jobcentrenes vurdering af forhold, der har hæmmet implementeringen af reformerne 
Tabellen nedenfor viser jobcentrenes vurdering af, i hvor høj grad en række forhold har hæm-
met implementeringen af reformerne. Vi har identificeret disse forhold gennem fokusgruppe-
interviewene. 
 
Vi har omregnet besvarelserne til indekstal, der spænder fra 0 (slet ikke hæmmende) til 100 
(meget hæmmende), så de forhold, som kommunerne har vurderet som mest hæmmende 
for en velfungerende implementering, er de forhold med den højeste indeksværdi.  
 

 
Jobcentrenes vurdering af forhold, der har hæmmet implementeringen af reformerne1) (indekstal) 

 

  
Reformerne

samlet 
Førtidspensions- og 

fleksjobreformen 
Kontanthjælps- 

reformen 
Sygedagpenge-

reformen 
 

 
De formelle vejledninger fra Be-
skæftigelsesministeriet kommer 
for sent 72,6 73,9 67,4 76,6 

 

 
Bekendtgørelserne fra Beskæfti-
gelsesministeriet kommer for sent 70,3 73,9 68,3 68,6 

 

 
Manglende it-understøttelse ved 
reformens ikrafttræden 69,6 64,1 73,4 71,3 

 

 
Manglende økonomiske resurser 
til at implementere reformen2)  57,1 60,6 54,8 56,0 

 

 

Manglende mulighed for at opkva-
lificere medarbejdere før eller i for-
bindelse med reformens ikrafttræ-
den3) 56,3 57,1 55,9 56,0 

 

 
Samarbejdspartnere har været 
dårligt klædt på til at løfte deres 
del af opgaven3) 56,3 53,8 68,5 46,8 

 

 
For lang responstid på spørgsmål 
om lovfortolkning til Beskæftigel-
sesministeriet 51,4 50,0 50,0 54,3 

 

 
Uklarhed om kommunens økono-
miske rammer til at gennemføre 
reformen3) 51,1 58,3 45,2 50,0 

 

 
Andre regler og reformers indgreb 
i reformen3) 45,5 41,3 49,5 45,7 

 

 
Manglende orientering fra Beskæf-
tigelsesministeriet om ny lovgiv-
ning inden reformens ikrafttræden 40,6 41,8 40,8 39,4 

 

 

Manglende orientering fra Beskæf-
tigelsesministeriet om reformens 
intentioner inden reformens ikraft-
træden 27,5 29,9 23,4 29,3 

 

 

1) Spørgsmål: I hvor høj grad har følgende forhold hæmmet en velfungerende implementering af førtidspensions- og fleksjob-
reformen/kontanthjælpsreformen/sygedagpengereformen? (0 = slet ikke hæmmende, 100 = meget hæmmede). 

2) I spørgeskemaet brugte vi betegnelsen ”formelle vejledninger” om vejledninger udstedt som formelle administrative for-
skrifter, for at respondenterne ikke skulle forveksle dem med Beskæftigelsesministeriets generelle vejledende aktiviteter. 

3) Forhold, som ikke direkte er Beskæftigelsesministeriets ansvar. 

Kilde: Rigsrevisionens spørgeskemaundersøgelse. 
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Bilag 4. Liste over bekendtgørelser og vejledninger 

 

 
Bekendtgørelser til førtidspensions- og fleksjobreformen (lov nr. 1380) 

 

 
Offentlig- 
gørelsesdato 

Lovens 
ikrafttræden 

Bekendt- 
gørelsens 
ikrafttræden 

Lovnummer Bekendtgørelser 
 

 
28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1413 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modta-

gere af kontanthjælp og andre ydelser 
 

 
28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1414 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modta-

gere af fleksløntilskud 
 

 
28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1415 Bekendtgørelse om opgørelse af 12 sammenhængende 

måneder med kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse 
i forbindelse med ferie 

 

 

28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1416 Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af ud-
gifterne til kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedag-
penge, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse til per-
soner, der deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæfti-
gelsesindsats, eller til sygedagpengemodtagere, der grad-
vist vender tilbage i arbejde 

 

 
28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1418 Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliterings-

teamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til 
selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension 

 

 28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1423 Bekendtgørelse om fleksjob  

 
28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1424 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledigheds-

ydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse 
 

 
28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1425 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntil-

skud 
 

 28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1426 Bekendtgørelse om fleksydelse  

 
28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1440 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til 

barselsdagpenge 
 

 
28-12-2012 01-01-2013 01-01-2013 BEK nr. 1441 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om syge-

dagpenge 
 

 
18-01-2013 01-01-2013 19-01-2013 BEK nr. 22 Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdri-

vende med nedsat arbejdsevne 
 

 
27-06-2013 01-07-2013 01-07-2013 BEK nr. 754 Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde 

om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om 
ressourceforløb, fleksjob og førtidspension 

 

 
29-06-2013 01-07-2013 01-07-2013 BEK nr. 818 Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for 

sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontant-
hjælp, revalidering m.v. 
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Vejledninger til førtidspensions- og fleksjobreformen (lov nr. 1380) 

 

 
Offentlig- 
gørelsesdato 

Lovens 
ikrafttræden 

Lovnummer Vejledninger 
 

 

20-12-2012 01-01-2013 SKR nr. 9623 Skrivelse om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov 
om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension 
og flere andre love (Reform af førtidspension og fleksjob, 
herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringste-
ams, fleksløntilskud m.v.) 

 

 
19-01-2013 01-01-2013 VEJ nr. 9032 Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt 

erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne 
 

 11-07-2013 01-01-2013 VEJ nr. 9363 Vejledning om ledighedsydelse m.v.  

 16-07-2013 01-01-2013 VEJ nr. 9368 Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse  
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Bekendtgørelser til kontanthjælpsreformen (lov nr. 894, lov nr. 895, lov nr. 1612 og lov nr. 721) 

 

 
Offentlig- 
gørelsesdato 

Lovens 
ikrafttræden 

Bekendt- 
gørelsens 
ikrafttræden 

Lovnummer Bekendtgørelser 
 

 
29-09-2013 01-10-2013 01-10-2013 BEK nr. 1138 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 
 

 
01-10-2013 01-10-2013 02-10-2013 BEK nr. 1142 Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske 

datavarehus for beskæftigelsesindsatsen 
 

 
17-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1448 Bekendtgørelse om opgaver efter integrationsloven i job-

centrene 
 

 18-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1477 Bekendtgørelse om kapitalpensioner m.v.  

 
18-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1478 Bekendtgørelse om opgørelse af 12 sammenhængende 

måneder med uddannelseshjælp, kontanthjælp eller res-
sourceforløbsydelse i forbindelse med ferie 

 

 
18-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1485 Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- 

og sygedagpengeområdet 
 

 

19-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1503 Bekendtgørelse om rådighed for personer, der ansøger 
om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelses-
parate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kon-
tanthjælp som jobparate 

 

 

19-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1504 Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af ud-
gifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revaliderings-
ydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourcefor-
løbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpengemod-
tagere, der gradvist vender tilbage i arbejde 

 

 
19-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1505 Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv 

socialpolitik 
 

 
19-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1506 Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til uddan-

nelses- og kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i 
særlige tilfælde 

 

 
20-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1541 Bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive 

beskæftigelsesindsats 
 

 28-12-2013 01-01-2014 01-01-2014 BEK nr. 1645 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats  

 
29-01-2014 01-01-2014 31-01-2014 BEK nr. 90 Bekendtgørelse om uddannelseshjælp eller kontanthjælp 

til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afso-
ning af straf i fængsel eller arresthus 

 

 
04-10-2014 01-10-2014 06-10-2014 BEK nr. 1077 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om for-

søg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet 
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Vejledninger til kontanthjælpsreformen (lov nr. 894, lov nr. 895, lov nr. 1612, lov nr. 721) 

 

 
Offentlig- 
gørelsesdato 

Lovens 
ikrafttræden 

Lovnummer Vejledninger 
 

 
22-10-2013 01-10-2013 SKR nr. 9568 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv be-

skæftigelsesindsats: Visitation til nye målgrupper i efter-
året 2013 som følge af kontanthjælpsreformen 

 

 
20-01-2014 01-01-2014 SKR nr. 9877 Skrivelse med orientering om 2 nye bekendtgørelser pr. 

1. januar 2014 
 

 
12-09-2015 01-01-2014 VEJ nr. 10502 Vejledning om rådighed og sanktioner for personer, der 

ansøger om eller modtager uddannelseshjælp eller kon-
tanthjælp 
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Bekendtgørelser til sygedagpengereformen (lov nr. 720) 

 

 
Offentlig- 
gørelsesdato 

Lovens 
ikrafttræden 

Bekendt- 
gørelsens 
ikrafttræden 

Lovnummer Bekendtgørelser 
 

 
28-06-2014 01-07-2014 30-06-2014 BEK nr. 795 Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske 

datavarehus for beskæftigelsesindsatsen 
 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 805 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modta-

gere af kontanthjælp og andre ydelser  
 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 806 Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modta-

gere af fleksløntilskud  
 

 

28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 807 Bekendtgørelse om indberetning af timer til indkomstre-
gistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedag-
penge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejds-
løshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  

 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 808 Bekendtgørelse om arbejdsgiveres anmodning om refu-

sion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med med-
arbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v.  

 

 28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 809 Bekendtgørelse om fleksjob   

 

28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 810 Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af ud-
gifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revaliderings-
ydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressource-
forløbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov 
om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpenge-
modtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde  

 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 811 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i fleksløntil-

skud  
 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 812 Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledigheds-

ydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse  
 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 813 Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for 

sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontant-
hjælp, revalidering m.v.  

 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 814 Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliterings-

teamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtids-
pension m.v.  

 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 815 Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde 

om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om 
ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.  

 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 828 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en ak-

tiv beskæftigelsesindsats  
 

 
28-06-2014 01-07-2014 01-07-2014 BEK nr. 829 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansva-

ret for og styringen af den aktive  
 

 
19-12-2014 05-01-2015 05-01-2015 BEK nr. 1420 Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og 

beregning af sygedagpenge m.v.  
 

 19-12-2014 05-01-2015 05-01-2015 BEK nr. 1421 Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager   

 20-12-2014 05-01-2015 05-01-2015 BEK nr. 1457 Bekendtgørelse om Nemrefusion   
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Bekendtgørelser til sygedagpengereformen (lov nr. 720) 

 

 
Offentlig- 
gørelsesdato 

Lovens 
ikrafttræden 

Bekendt- 
gørelsens 
ikrafttræden 

Lovnummer Bekendtgørelser 
 

 
30-12-2014 05-01-2015 05-01-2015 BEK nr. 1552 Bekendtgørelse om arbejdsgiveres anmodning om refu-

sion og tilbagebetaling af refusion i forbindelse med med-
arbejderes deltagelse i et jobafklaringsforløb m.v.  

 

 

30-12-2014 01-01-2015 01-01-2015 BEK nr. 1553 Bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af ud-
gifterne til uddannelseshjælp, kontanthjælp, revaliderings-
ydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse og ressourcefor-
løbsydelse til personer, der deltager i tilbud efter lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, eller til sygedagpenge-
modtagere, der gradvist vender tilbage i arbejde  

 

 
30-12-2014 05-01-2015 05-01-2015 BEK nr. 1555 Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde 

om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om 
ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.  

 

 
30-12-2014 05-01-2015 05-01-2015 BEK nr. 1556 Bekendtgørelse om sundhedsfaglig rådgivning til brug for 

sagsbehandlingen i sager om sygedagpenge, kontant-
hjælp, revalidering m.v.  

 

 
30-12-2014 05-01-2015 05-01-2015 BEK nr. 1557 Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliterings-

teamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtids-
pension m.v.  

 

   

 
 

 
Vejledninger til sygedagpengereformen (lov nr. 720) 

 

 
Offentlig- 
gørelsesdato 

Lovens 
ikrafttræden 

Lovnummer Vejledninger 
 

 01-07-2014 01-07-2014 VEJ nr. 9455 Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse   

 
01-07-2014 01-07-2014 VEJ nr. 9456 Vejledning om jobafklaringsforløb og ressourceforløbs-

ydelse under jobafklaringsforløb  
 

 
09-08-2014 01-07-2014 VEJ nr. 9608 Vejledning om kommunernes dokumentation af refusions-

udgifter  
 

 
30-12-2014 05-01-2015 SKR nr. 10348 Skrivelse om procedure m.v. i forbindelse med reglerne 

om udbetaling af ydelse fra arbejdsløshedskassen under 
de første 14 dages sygdom fra 5. januar 2015 

 

 06-01-2015 05-01-2015 VEJ nr. 10373 Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge   

 
06-01-2015 05-01-2015 VEJ nr. 10374 Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for 

ret til sygedagpenge fra kommunen  
 

 28-01-2015 05-01-2015 VEJ nr. 9042 Vejledning om sygedagpengeperioden og forlængelse   

 
01-05-2015 05-01-2015 VEJ nr. 9261 Vejledning om visitation og opfølgning m.v. i sygedag-

pengesager  
 

 Under udarbejdelse  Vejledning om fleksjob  
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Bilag 5. Ordliste 

 
   

 Det administrative grundlag Forstås i beretningen som de bekendtgørelser og vejledninger, som Beskæftigelses-
ministeriet udsteder som følge af reformlovgivningen. 

 

 Det Fælles Datagrundlag 
(DFDG) 

En database, som indeholder oplysninger om borgere, der modtager forsørgelsesydel-
ser, fx borgernes stamdata, om de er tilmeldt som jobsøgende, hvilken a-kasse de er 
medlem af, hvilke ydelser de modtager, gennemførte og planlagte aktiviteter samt sy-
gemeldinger. 

 

 Kommunale jobcentre Kommunale jobcentre har siden 2009 varetaget beskæftigelsesindsatsen. Der er i alt 
94 kommunale jobcentre. Enkelte af landets 98 kommuner har slået sig sammen om 
driften af et jobcenter. 

 

 Lange svartider Lange svartider i it-systemerne betyder, at der går lang tid, fra sagsbehandlerne anmo-
der om noget i systemet, til de ønskede konkrete oplysninger kommer frem på skær-
men. 

 

 Lovens ikrafttræden Reformerne består af én eller flere ændringslove, hvor enkelte lovparagraffer i en æn-
dringslov kan træde i kraft på andre tidspunkter end resten af ændringsloven. Lovens 
ikrafttræden refererer til det tidspunkt, hvor de specifikke lovparagraffer, som en be-
kendtgørelse vedrører, træder i kraft. 

 

 Praksisundersøgelser Ankestyrelsens undersøgelser af afgørelser truffet i kommunerne på social- og beskæfti-
gelsesområdet. Ankestyrelsen undersøger den praktiske daglige tolkning og udmønt-
ning af lovene rundt om i landet. Formålet med praksisundersøgelser er, at myndighe-
derne får kvalificerede råd og meldinger om både gode og dårlige forhold i sagsbehand-
lingen og afgørelserne. 

 

 Retsinformation.dk Giver adgang til det statslige retsinformationssystem. Det overordnede formål er at si-
kre, at der findes ét sted, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan 
få adgang til alle normerende forskrifter. Det er Folketinget og ministerierne, der pro-
ducerer, ejer og er ansvarlige for opdatering af egne forskrifter. 
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AE’s arbejdsmarkedsprognose, forår 2016 
 

Ti år efter krisen: 24.000 job 
mangler fortsat 
 

De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav 

vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på trods af den lave vækst, er 

beskæftigelsen vokset markant siden foråret 2013. Lige nu tyder meget på, at den sløje vækst 

fortsætter. Der er en betydelig risiko for, at jobfremgangen bremser op den kommende tid. Op-

bremsningen forventes at ske indenfor byggeriet og i den private servicesektor. Samlet ventes 

beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 2018 fortsat at ligge lidt under før-krise niveauet 

i 2008. 

af Senioranalytiker Signe Dahl, Cheføkonom Erik Bjørsted 9. april 2016 

og stud.polit Thea Nissen 

Analysens hovedkonklusioner 

• Væksten i dansk økonomi er svag, men alligevel er beskæftigelsen vokset ganske mar-
kant de sidste par år. 

• Væksten forventes i 2016 også at blive svag, hvorfor det er tvivlsomt om jobfremgangen 
kan fortsætte i samme tempo som hidtil set. 

• Givet at den svage vækst fortsætter, forventes derfor at jobfremgangen på det private 
arbejdsmarked bremser op. I de tre private hovederhverv (privat service, industrien og 
bygge og anlæg) forventes således en jobfremgang på 24.000 personer i år mod 32.500 
sidste år. 

• Det er indenfor privat service og byggeriet at jobfremgangen ventes at bremse lidt op. 

• Samlet ventes beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 2018 fortsat at ligge lidt un-
der før-krise niveauet i 2008.  

• For de tre private erhverv må man som helhed betegne perioden 2008-2018, som det 
tabte årti. 
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Fortsat fremgang i beskæftigelsen og et tabt årti at se tilbage på 

På trods af en fortsat svag vækst i dansk økonomi, bød 2015 på mere fremgang i beskæftigelsen. Siden 

sidste prognose er stigningerne fortsat og den samlede beskæftigelse lå sidst i 2015 på 2,81 millioner. 

Det svarer til det højeste niveau siden foråret 2009 og beskæftigelsen forventes at stige yderligere de 

kommende år. Havde det ikke været for beskæftigelsesvæksten, ville det være svært at tale om et op-

sving i dansk økonomi.  

 

Som en tommelfingerregel skal væksten op på 1-1½ pct. over en længere periode for bare at holde be-

skæftigelsen uændret, men fra 2013-2015 har en vækst på lidt over 1 pct. om året været tilstrækkeligt til 

en jobvækst på 53.000 personer. Figur 1 viser vækst i beskæftigelse og BNP i form af en ’Okun-kurve’. 

 

Som det fremgår er der en positiv sammenhæng mellem væksten i BNP og beskæftigelsen. Sammen-

hængen tilsiger, at når væksten kommer over 1-1½ pct. (skæringspunktet med x-aksen), vil beskæftigel-

sen begynde at vokse.  

 

Med en vækst under 1-1½ pct., vil beskæftigelsen normalt falde. Det har dog som nævnt ikke været til-

fældet de sidste par år. 

  

Figur 1. Korrelation mellem BNP-vækst og beskæftigelsesvækst (Okun-kurve) 

 

Anm.: Væksten er set over en 2-årig periode.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik   

 

Lige nu tyder det på, at væksten herhjemme fortsat vil snegle sig afsted. I 2015 forventes blot en vækst 

på 1,2 pct. i AE’s prognose og med en risiko for at væksten kommer under 1 pct. I det lys er det tvivlsomt 

om jobfremgangen på det danske arbejdsmarked kan fortsætte, som hidtil set. Hvis væksten ikke tager 

til, må der om ikke andet forventes en vis nedgearing af jobfremgangen på arbejdsmarkedet.  

 

Som det fremgår af figur 2 er beskæftigelsen i de tre private hovederhverv i 2018 fortsat lidt lavere end 

i 2008 inden krisen satte ind. Således kan man tale om ”det tabte årti”, idet AE’s prognose viser, at først 

10 år efter krisen ramte er beskæftigelsen ved at være tilbage på samme niveau.  
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Figur 2. Udviklingen i beskæftigelsen i de tre private hovederhverv  

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

I de tre private hovederhverv (service og industri, samt bygge og anlæg) forventes i år en jobvækst på i 

alt 24.000 personer. I forhold til sidste år, hvor der var en jobvækst på 32.500 personer, er der tale om 

en nedgearing af jobfremgangen i de tre private hovederhverv. I 2017 ventes jobvæksten at blive på 

27.000 personer og på 30.000 personer i 2018. Tabel 1 viser udviklingen i beskæftigelsen for de tre 

private hovederhverv.  

 

Tabel 1. Udviklingen i beskæftigelsen i de tre private hovederhverv, 1.000 personer 

 2016 2017 2018 Ændring 2008-2018 

De tre private hovederhverv 24 27 30 -24 

- Service 18 21 23 62 

- Industrien 3 3 4 -65 

- Bygge- og anlæg 3 3 3 -20 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Den private servicesektor er tilbage på før-krise niveau 

Den private servicesektor er den mest jobtunge branche i Danmark. Den var relativt hårdt ramt under 

krisen med et fald i beskæftigelsen på 69.000 personer, som figur 3 viser. Siden er beskæftigelsen steget 

og nåede i 2015 tilbage på niveauet før krisen satte ind i 2008. Det har dog taget 7 år at komme sig oven 

på krisen. 

 

Det forventes, at den positive tendens vil fortsætte frem mod 2018. Dog forventes en vis opbremsning i 

jobfremgangen i den private servicesektor. Jobfremgangen i år ventes at blive på 18.000 personer mod 

25.000 personer sidste år. Herefter ventes jobfremgagen at tage lidt til igen. I 2017 og 2018 ventes 

således en jobfremgang på hhv. 21.000 og 23.000 personer. 
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Figur 3. Beskæftigelsen i den private servicesektor 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik   

 

Vurderingen af beskæftigelsessituationen i den private servicesektor er lige nu positiv, og har igennem 

længere tid haft en positiv tendens. Det fremgår af figur 4. Det vidner om, at den private servicesektor i 

begyndelsen af 2016 fortsat oplever en jobfremgang. Hvor kraftig jobvæksten i den private servicesektor 

fremadrettet bliver afhænger bl.a. af det private forbrug. 

 

Figur 4. Beskæftigelsesindikator for den private servicesektor 

 

Anm. Nettotallet er forskellen imellem det antal procenter af virksomheder, som vurderer henholdsvis stigning og fald for en given indikator. Der 

ses på den faktiske vurdering af beskæftigelsen i indeværende måned og de to foregående måneder. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik   

 

Det private forbrug er en af de tunge trækheste for aktiviteten i den private servicesektor. Det private 

forbrug har været meget påvirket af krisen, men er dog begyndt at komme op i mere normale omdrej-

ninger. Der er dog omvendt ikke noget der indikerer, at der skulle være en forbrugsfest under opsejling.  
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Eksempelvis er forbrugertilliden siden den i foråret 2015 nåede historiske højder faldet og samtidig vok-

ser dankortomsætningen kun moderat.  

 

Dertil kommer at væksten i boligpriserne ventes at aftage, hvorfor vi ikke kan forvente den samme med-

vind til det private forbrug fra boligmarkedet, som vi nød godt af i 2015. 

 

Ud fra den betragtning kan vi ikke forvente, at det private forbrug i 2016 vil skabe mere fremdrift i øko-

nomien end det gjorde sidste år, hvorfor det private forbrug heller ikke bidrager til at jobfremgangen i 

den private servicesektor skulle tage til.  

 

Beskæftigelsen i industrien er langsomt på vej op  

Beskæftigelsen i industrien har været faldende over en længere årrække med enkelte undtagelser, som 

det fremgår af figur 5. Det kan tilskrives voksende automatisering i produktionen og outsourcing. Med 

denne underliggende tendens faldt beskæftigelsen fra starten af 90’erne hvert år med 6.000-7.000 

personer. Fra krisens begyndelse i 2008 faldt beskæftigelsen i industrien dog særligt drastisk.  

 

Fra 2013 har tendensen dog vendt og der har været en mindre stigning frem mod 2015, hvor beskæfti-

gelsen lå på samme niveau som i 2012. Frem mod 2018 forventes en forsat – om end svag – stigning. 

Således forventes at knap 300.000 personer er beskæftigede i industrien i 2018. Beskæftigelsen lader 

til langsomt at være på vej til at flade ud eller stige svagt. Vi forventer en stigning i beskæftigelsen i 

industrien på ca. 3.000 personer i år og til næste år og ca. 4.000 flere beskæftigede i 2018. I den forbin-

delse er det værd at bemærke, at det er meget positivt i sammenligning med de sidste mange års nega-

tive trend. 

  

Figur 5. AE’s jobprognose for industrien 

 

Anm. Nettotallet er forskellen imellem det antal procenter af virksomheder, som vurderer henholdsvis stigning og fald for en given indikator. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik   

 

Naturligvis er der en del som kan spille ind og forværre situationen i industrien. Overordnet ser det po-

sitivt ud, da produktivitet og konkurrenceevne står langt bedre end ved krisens indtog. På den anden side 

er der fortsat bekymringer, når det kommer til BRIK-landene. Særligt i forhold til Kina, hvor uroen på 

aktiemarkederne er med til at gøre situationen usikker. Oven i det forventes væksten i Kina at falde de 

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

470

250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

470

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18

1.000 personer1.000 personer

Industri



AE’s arbejdsmarkedsprognose, forår 2016 
Ti år efter krisen: 24.000 job mangler fortsat 

  6 

kommende år. Som figur 6 viser, giver beskæftigelsesindikatoren for industrien dog anledning til en vis 

optimisme og tro på yderligere jobfremgang. Beskæftigelsesindikatoren er således positiv og har siden 

2013 overordnet haft en positiv tendens. 

 

Figur 6. Beskæftigelsesindikator for industrien 

 

Anm. Nettotallet er forskellen imellem det antal procenter af virksomheder, som vurderer henholdsvis stigning og fald for en given indikator. Der 

ses på den faktiske vurdering af beskæftigelsen i indeværende måned og de to foregående måneder. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.   

 

Indikatorerne for industrien ser da i øjeblikket også nogenlunde pæne ud – industriproduktionen er vok-

set pænt de seneste måneder, og dykker man lidt ned i tallene viser det sig også, at industrieksporten 

ekskl. skibe og fly faktisk har en opadgående tendens i øjeblikket.  

 

Industrieksporten oplevede store fald i begyndelsen af 2015, men har siden da haft en pænt opadgående 

tendens. Det fremgår af figur 7. 

 

Figur 7. Industrieksporten 

 

Anm.: Industrieksporten er afgrænset ved følgende varegrupper: Kemikalier og kemiske produkter, Forarbejdede varer, primært halvfabrikata, Ma-

skiner, Transportmidler, Færdigvarer og andre varer. Data er sæsonkorrigeret. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 
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Beskæftigelsen i byggeriet har overrasket  

Beskæftigelsen i bygge og anlæg er meget konjunkturfølsom og krisen var pga. den bristede boble på 

boligmarkedet ekstra hård for beskæftigelsen i bygge og anlæg, som faldt med 37.000 personer i peri-

oden fra 2008 til 2013. Dog har diverse tiltag som f.eks. fremrykkede offentlige bygge- og anlægsinve-

steringer, investeringerne i regi af Landsbyggefonden og i nogen grad Bolig-Jobordningen været med til 

at holde hånden under beskæftigelsen i byggeriet. Det er værd at bemærke, at bortset fra Bolig-Jobord-

ningen bortfalder disse tiltag, hvorfor beskæftigelsen i byggeriet fremadrettet ikke får den samme hjæl-

pende hånd. 

 

Aktiviteten i byggeriet har i år ikke været prangende, men alligevel har beskæftigelsen overrasket posi-

tivt og er vokset med næsten 5.000 personer. Det fremgår af figur 8. 

 

Jobfremgangen ventes at fortsætte i prognoseperioden – dog i et lidt mindre tempo. De kommende år 

ventes således en årlig jobfremgang på 3.000 personer.  

  

Figur 8. AE’s jobprognose for bygge og anlæg 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.   

 

Denne forventning er bl.a. begrundet i at boliginvesteringerne kun langsomt begynder at komme op i 

højere omdrejninger end hidtil de kommende år. Normalt trækker højere kontantpriser på huse hurtigt 

boliginvesteringerne med op, men denne gang er det tilsyneladende gået noget langsommere. Det frem-

går af figur 9. 
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Figur 9. Udviklingen i den reale kontantpris på huse sammenlignet med boliginvesteringerne 

 

Anm. Den reale kontantpris er kontantprisen på huse divideret med forbrugerpriserne. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Udover at boliginvesteringerne ventes at vokse, er det også værd at nævne, at beskæftigelsesindikatoren 

for byggeriet er positiv og har haft en positiv tendens den seneste tid. 

 

Figur 10. Beskæftigelsesindikator for bygge- og anlæg 

 

Anm. Nettotallet er forskellen imellem det antal procenter af virksomheder, som vurderer henholdsvis stigning og fald for en given indikator. Der 

ses på den faktiske vurdering af beskæftigelsen i indeværende måned og de to foregående måneder. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.   
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Dokument Navn: Beskæftigelsen i 

Frederikshavn og Region 

Nordjylland 2008 til 2015.pdf

Dokument Titel: Beskæftigelsen i 

Frederikshavn og Region 

Nordjylland 2008 til 2015

Dokument ID: 1299687



Venstre akse viser antallet af lønmodtagere efter arbejdssted i Region Nordjylland.  Det ses at der i perioden 2008 til og med 2015 er sket et faldpå 2 %. 
Fremskrives udviklingen for 2016 viser analysen, at der forventes et svagt fald resten af året så beskæftigelsen ved årets udgang vil være på ca. 185.000 
fuldtidslønmodtagere. Udviklingen i Frederikshavn Kommune er vist på højre akse.  Der ses at der i perioden 2008 til og med 2015 er sket et fald på 8 %. Faldet 
er 4 gange så stort som i Hele Region Nordjylland. Udviklingen forventes at fortsætte igennem 2016. Ved udgangen af året forventes beskæftigelsen at være på 
ca. 19.000. fuldtidslænmodtagere.  
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Sygefraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 13. april 2016

Følgende to figurer viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014, 2015 og 1. kvartal 2016.

2013 2014 2015 2016

Januar 6,93 6,23 6,35 6,51

Februar 6,52 5,72 6,68 7,64

Marts 4,81 6,04 6,94 5,91

April 4,17 4,73 4,85

Maj 4,22 4,71 4,37

Juni 4,22 4,44 4,6

Juli 3,43 3,75 3,45

August 3,88 4,48 4,22

September 5,12 5,91 5,57

Oktober 5,06 5,6 5,77

November 5,73 6,2 6,49

December 5,25 5,43 5,7

Gennemsnit 4,93 5,26 5,4 6,66

Sagsnummer: 

Forfatter:

Karina Juul Sundvall

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune
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Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra marts 2015 til og med marts

2016). Farverne illustrerer de fire direktørområder. 

Bemærkninger til ovenstående statistik

Alle ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær i rapporten ”Sygdomsrelateret 

fraværsprocent, LPT171” den 13. april 2016.

Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste 

arbejdsskade, sygdom med § 56-aftale og Arbejdsskade.

Medarbejderkredse indeholdt i rapporten: Akutjob, Elev, Flexjob, Jobrotation, 

Kontraktansatte chefer, Lærer, Overenskomstansatte, Reglementsansatte, Seniorjob, 

Servicejob, Skånejob, Studiejob, Tjenestemand og vikar.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at opgørelsesgrundlaget for ovenstående statistik er 

ændret pr. 1. januar 2016 jf. beslutning på møde i HovedMED den 17. marts 2016.

Dette betyder, at den statistik, der fremgår af nærværende dokument, er ændret i 

overensstemmelse med den nye måde at opgøre sygefravær på.

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Mar.
2015

Apr. 
2015

Maj
2015

Jun.
2015

Jul.
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Nov.
2015

Dec.
2015

Jan.
2015

Feb.
2015

Mar.
2016

Gennem
snit

Ejendom. 8,35 4,62 4,36 4,04 4,61 5,43 6,86 7,53 7,99 5,61 6,23 8,04 5,26 6,04

Økonomi og Personale 2,79 2,11 0,82 1,26 0,97 1,27 1,88 0,98 1,70 1,16 3,52 3,35 3,78 1,83

Park og Vej. 6,95 3,21 3,25 4,48 3,82 4,89 6,05 4,16 4,63 4,30 2,81 3,72 2,74 4,24

Teknik og Miljø 3,97 3,84 3,87 6,19 4,12 3,19 3,54 3,46 5,48 2,90 2,91 4,81 2,40 3,90

Udvikling og 

Erhvervssekretariatet

2,98 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,97 0,00 1,44 1,24 1,11 0,00 0,33 0,68

Familie 3,19 1,97 2,55 4,04 2,76 3,83 5,40 5,89 5,43 5,01 6,13 7,74 5,06 4,77

Dagtilbud- og Fritidstilbud 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Børn og Skole 6,67 4,71 4,10 4,29 2,51 4,37 6,01 5,78 6,64 5,72 6,66 7,56 6,18 5,54

Arbejdsmarked 7,33 3,36 3,63 3,87 2,38 2,25 4,41 5,80 6,10 4,17 6,55 7,32 4,38 4,75

Bibliotek og Borgerservice 5,99 4,14 1,59 2,93 2,21 2,34 4,09 5,42 4,45 3,60 5,30 6,19 5,10 4,12

Fritidstilbud/Kultur og Fritid 1,65 0,64 1,44 1,59 1,70 1,71 5,13 3,22 3,94 2,12 2,28 4,49 3,48 2,69

Ungeenhed 6,74 5,31 5,67 6,66 4,69 3,00 5,56 5,66 8,34 7,50 6,81 9,27 7,37 6,28

IT, Digitalisering og 

Velfærdsteknologi

3,52 1,14 1,09 2,06 1,19 1,72 2,33 0,14 3,83 1,03 3,40 3,78 5,14 2,34

Sundhed og Pleje 7,40 5,53 5,24 5,25 4,04 4,76 6,08 6,24 6,76 6,76 7,47 7,95 6,81 6,14

Ledelsessekretariat 0,69 0,70 0,00 0,00 0,00 0,82 1,95 1,39 0,00 0,67 3,19 1,47 4,64 1,20

Social- og 

Sundhedsmyndighed

4,57 2,66 2,67 2,00 2,44 2,31 5,23 4,48 3,55 3,31 3,18 2,95 3,28 3,28

Handicap og Psykiatri 9,39 7,03 5,49 4,59 3,90 5,16 5,93 7,75 8,98 7,45 7,78 10,83 6,77 6,96
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