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1 Beskæftigelsesplan 2016 

 

 
Sagsfremstilling Åben 
Beskæftigelsesplan 2016 er Center for Arbejdsmarkeds plan for, hvordan de 
beskæftigelsespolitiske udfordringer skal håndteres i 2016. Formålet er, at sikre 
sammenhæng mellem udfordringerne og de politiske mål samt at beskrive prioriteringer 
for indsatsen. Det er centret selv, der tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen inden for de 
rammer, som følger af lovgivningen og de budgetmæssige rammer, der udmeldes via det 
kommunale budget. 
 
Tilrettelæggelse af Beskæftigelsesplan 2016 
Rammerne omkring kommunernes beskæftigelsesplaner er fra og med 2016 blevet 
ophævet på en række områder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal følge en 
detaljeret proces for udarbejdelse fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR), men stort set selv kan tilrettelægge processen i overensstemmelse med de 
administrative og politiske målsætninger. 
 
Center for Arbejdsmarked har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på de 
beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Centret har udarbejdet fire lokale mål, 
som er særligt relevante for Frederikshavn Kommune, og som afspejler de lokale 
udfordringer: 
 

1. Opkvalificeringsindsatsen skal styrkes. 
2. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. 
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet 

bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 
4. Borgere i integrationsprogrammet skal hurtigere ind på arbejdsmarkedet. 

 
Beskæftigelsesplan er tidligere blevet drøftet på møder i det Lokale Arbejdsmarkedsråd i 
september måned og i Arbejdsmarkedsudvalget i oktober måned. På baggrund af 
drøftelserne har Center for Arbejdsmarked gennemarbejdet Beskæftigelsesplan 2016 og 
det er den reviderende plan som fremlægges til afsluttende drøftelse. 
 
Tidsplan 
Den videre proces er som følger: 

1. Arbejdsmarkedsudvalget godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 2015) 
2. Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2016 (december 2015)  
3. Beskæftigelsesplan 2016 offentliggøres (januar 2016). 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh:hhbj 
Besl. komp: Det 
Lokale 
Arbejdsmarkedsråd  

 
Indstilling 

 

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at det Lokale Arbejdsmarkedsråd 
godkender Beskæftigelsesplan 2016.  
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Bilag 
Beskæftigelsesplan 2016 

 
Beslutning Det Lokale Arbejdsråd den 30. november 2015 
Godkendt med følgende bemærkninger 

• Anvendelsen af mentorer i forbindelse med Beskæftigelsesmål 3 ”Borgere i udkanten af 
arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet, bl. a. gennem en styrket tværfaglig 
indsats” kan med fordel konkretiseres. En samlet strategi for indsatsen og en beskrivelse af 
kompetenceudvikling af mentorer vil kunne være med til at styrke indsatsen. 

• Beskæftigelsesmål 3 kan styrkes væsentligt igennem en samlet strategi for samarbejdet på tværs af 
beskæftigelses-, social- og psykiatri områderne. 

• Der opfordres til at antallet af borgere på integrationsprogrammet, der tilbydes virksomhedspraktik 
og løntilskud på det kommunale arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune begrænses. Dette skal 
ses i relation til at områderne inden for f. eks. Ældre og børnepasning i forvejen tager et stort socialt 
ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 
 

Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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2 Evaluering af nytteindsats 
 
Sagsfremstilling 
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for Frederikshavn og Læsø kommuner 
gav i forbindelse med organiseringen af nytteindsats i Frederikshavn 
Kommune dispensation fra rimelighedskravet i Projektafdelingen. Det 
betyder, at der i 2015 kan oprettes 90 holdpladser i Projektafdelingen 
fordelt på forskellige projekter. Det blev aftalt, at alle nye projekter 
vedrørende nytteindsats drøftes og godkendes i følgegruppen, inden de 
behandles i LBR (Det Lokale Arbejdsmarkedsråd red.) og 
Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende igangsættes.  
  
I alt er 63 personer siden begyndelsen i 2014 påbegyndt et job i forbindelse 
med afslutning på nytteindsats, og 38 er umiddelbart efter påbegyndt et 
uddannelsesforløb. I alt har 572 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, 
at effekten efter deltagelse er på 18 %.  
  
Den langsigtede effekt er dog at væsentlig større. Center for 
Arbejdsmarked har foretaget en effektanalyse på selvforsørgelsesgraden 
på unge uddannelseshjælpsmodtagere. Alle de 
uddannelseshjælpsmodtagere som deltog i nytteindsat i november måned 
2014, er udvalgt til at indgå i analysen. Herefter følges deltagernes 
selvforsørgelsesgrad for hver måned. Afgangen fra nytteindsats og til 
selvforsørgelse er størst efter to måneder hvor hele 25 % er 
selvforsørgende. Efter 10 måneder er selvforsørgelsesgraden hele 73 %. 
Sammenlignes effekten af nytteindsats med virksomhedspraktik for 
uddannelseshjælpsmodtagerne, så er effekten over 10 % større både i 
måned 2 og 10. Langt de fleste som indgå i undersøgelsen er efter 10 
måned enten i uddannelse ca. 50 % eller i job ca. 25 % mens resten enten 
har skifte målgruppe osv. Samlet set er vurderingen, at nytteindsats er et 
særdeles godt redskab i aktiveringsindsatsen. 
  
Det fremadrettede arbejde 
Center for Arbejdsmarked ønsker at fastholde den nuværende proces 
omkring nytteindsats. Det betyder at de igangværende projekter fortsættes, 
ligesom den administrative praksis fastholdes. Dog med den undtagelse at 
projektet på værkstedet i Skagen afvikles.  
  
Processen omkring dispensation fra rimelighedskravet blev ændret i 
forbindelse med årsskiftet, hvor de Lokale Beskæftigelsesråd blev afviklet. 
Fremadrettet er det Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, som har 
kompetencen i forhold til dispensation fra rimelighedskravet. Det betyder, at 

 
 Åben sag  

 Sagsnr: 13/20544 
 Forvaltning: CAM 
 Sbh: hhbj 
 Besl. komp: AMU/LBR 
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CAM på baggrund af evalueringen, vil tage kontakt til Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland medhenblik på at drøfte indsatsen.  
  
Indstilling til møde i Følgegruppen for nytteindsats den. 17. september 
2015. 
Center Chef Flemming Søborg indstiller, at Følgegruppen drøfter 
evalueringen og godkender, at: 

1. Center for Arbejdsmarked tager kontakt til Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland med henblik på at søge 
dispensation fra rimelighedskravet på 90 holdpladser i 
Projektafdelingen i 2016. 

2. De nuværende Projekter videreføres  

Beslutning i Følgegruppen for nytteindsats den 17. september 
2015: 
Indstillingen tiltrædes med følgende bemærkninger: 

1.    Evalueringen viser, at indsatsen forløber tilfredsstillende i 
forhold til strategien for nytteindsats. 

2.     At beslutningsprocessen fremadrettet forenkles. Det 
anbefales, at dagsordenspunktet vedrørende nytteindsats 
fremsendes til orientering til Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og 
Arbejdsmarkedsudvalget. 

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

1. Center for Arbejdsmarked tager kontakt til Det Regionale 
Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland med henblik på at søge 
dispensation fra rimelighedskravet på 90 holdpladser i 
Projektafdelingen i 2016. 

2. De nuværende Projekter videreføres.  

Bilag 
Evaluering af nytteindsats i Frederikshavn Kommune (dok.nr.148957/15) 
Nytteindsats til politisk behandling.Opdateret til og med september måned 
2015.pdf (dok.nr.149113/15) 
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Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkninger. 

• Hvad er årsagen til at antallet af arbejdsmarkedsydelsesmodtagere er stigende? 

• Effektmålingen kan med fordel nuanceres, da målet ikke er at få de unge i beskæftigelse, men en 

indsats der tilbydes dem som skal starte på en uddannelse. Målet må i stedet være at de der skal i 
uddannelse, visiteres til indsatsen. 

 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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3 Orientering: Forbrug på uddannelsespuljer 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Regional uddannelsespulje 
På finansloven for 2015 blev der afsat en bevilling på i alt 81,2 mio. kr. til en regional 
uddannelsespulje. Med den regionale uddannelsespulje, kan Frederikshavn Kommune 
få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede 
uddannelsesforløb – specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden 
for de næste 6 måneder. Formålet med puljen er at give mulighed for at flere 
dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Et krav for 
bevilling af et uddannelsesforløb er dog, at uddannelse skal fremgå af den Regionale 
positivliste.  
  
I alt har 56 personer påbegyndt et forløb og ses der på hvilke typer af 
uddannelsesforløb de ledige deltager på, så er topscorerne følgende fem: 
  

1.   Åbent svejsekursus hos EUC Nord: 7 
2.   Gaffeltruck hos EUC Nord: 4 
3.   Anlægsgartneruddannelsen hos Roskilde Tekniske Skole: 3 
4.   Almen Fødevarehygiejne hos EUC Nord: 2 
5.   Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning: 2 
6.   Den svære samtale hos Aalborg Handelsskole: 2 

  
I 2015 har Frederikshavn Kommune fået bevilliget 1.002.000 kr. Ultimo september 
måned er der blevet anvendt ca. 200.000 kr. Det skal dog bemærkes at der mangler 
afregning fra en række forløb. F.eks. koster et 7 dages uddannelsesforløb til 
Gaffeltruck ca. 6.000. kr.  
  
Pulje til uddannelsesløft 
På finansloven for 2015 blev der afsat en bevilling på i alt 59,9 mio. kr. til 
uddannelsesløft. Puljen giver mulighed for, at ufaglærte ledige eller faglærte ledige 
med en forældet uddannelse, der er fyldt 30 år, kan påbegynde en 
erhvervsuddannelse allerede i starten af deres ledighedsperiode. Uddannelsen skal 
kunne gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode og kan dermed 
maksimalt vare 2 år. 
  
Under hele uddannelsen vil den ledige kunne få en reduceret dagpengeydelse på 
højest 80 pct. af den maksimale dagpengesats, men med mulighed for at låne op til 
den hidtidige dagpengesats. Under uddannelsen fritages for pligten til at være aktivt 
jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.   
  
I alt har 5 personer påbegyndt et forløb og ses der på hvilke typer af uddannelsesforløb 

Sagsnr: 
Forvaltning: CAM 
Sbh: hhbj 
Besl. komp.: Det 
Lokale 
Arbejdsmarkedsråd 
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de er størst søgning imod, så er 3 personer påbegyndt en uddannelsesforløb som 
anlægsgartner ved Roskilde Tekniske Skole. 
  
I 2015 har Frederikshavn Kommune fået bevilliget 809.000 kr. Ultimo september 
måned er der blevet anvendt ca. 21.000 kr.  
Årsagen til det forholdsvist lave forbrug skal ses i sammenhæng med at CAM i 2014 
igangsatte et projekt med kommunerne i Hjørring og Brønderslev om opkvalificering på 
bygge- og anlægsområdet delvist finansieret gennem Beskæftigelsesregion 
Nordjylland. Denne udgift til opkvalificering udgør ca. 280.000 kr. i 2015 og kan med 
fordel lægges oven i forbruget på puljerne til uddannelsespulje og uddannelsesløft. 
Derudover har afviklingen af dette projekt betydet, CAM har haft en forholdsvis lang 
opstartsfase i forhold til at gøre ledige opmærksom på de to puljer. Arbejdsgangene er 
dog nu fuldt implementeret og derfor ventes en stigende tilgang til ordning der vil 
forøge forbruget markant. Dette ses allerede i den seneste opgørelse over 
aktivitetsniveauet. Ved udgangen af oktober måned er der igangsat ca. 61 forløb på de 
to puljer.  
 
Afslutningsvis skal CAM bemærke, at det faktiske forbrug er undervurderet, hvilket 
skyldes at ikke alle forløb er blevet afregnet endnu.  
 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Bilag 
Her skrives bilag ind 
 
Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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4 Orientering: Status på microfleksjob i 
Frederikshavn Kommune 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
I 2013 blev en ny fleksjobreform implementeret som åbnede op for muligheden for at 
etablere fleksjob helt ned til én time ugentligt. Hvis man ser på intentionerne bag 
fleksjobreformen, så var det tanken at skabe fleksjob, der ville kunne føre den enkelte 
tætter på arbejdsmarkedet. Hvis muligheden for at varetage et fleksjob sættes i 
modsætning til at modtage passiv offentlig forsørgelse, så vil tilbuddet om et fleksjob med 
få ugentlige timer (10 timer eller der under) være udviklende for den fleksjobvisiterede. 
Tilbud skabt med baggrund i at bringe den enkelte fleksjobvisiterede tættere på 
arbejdsmarkedet er således en win-win-situation, der er til gavn for både den ansatte og 
arbejdsgiver. 
 
Med udgangspunkt i fleksjobreformen vedtog Arbejdsmarkedsudvalget en strategi for 
oprettelse af kommunale fleksjob med et lavt ugentligt timetal (5 timer eller derunder). 
Fleksjobbene kaldes populært ”microfleksjob”. Strategien giver Center for Arbejdsmarked 
(CAM) mulighed for at oprette op til 100 kommunale microfleksjob. Strategien for 
microfleksjob har til hensigt at etablere fleksjob til alle, der har modtaget ledighedsydelse 
i 18 måneder eller mere. Fleksjobbene skal være af en sådan kvalitet, at de giver 
mulighed for en udvikling hen mod ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. 
Økonomien (lønudgiften) for kommunale microfleksjob i Frederikshavn Kommune er, i 
henhold til strategien, placeret hos CAM. Det betyder, at der er CAM som afholder 
lønudgiften for personer ansat i et kommunalt microfleksjob.  
 
Ud over kommunale microfleksjob så arbejder CAM også målrettet imod oprettelse af 
almindelig fleksjob med et timetal under 10 timer på både det offentlige og private 
arbejdsmarked. Forskellen mellem disse og microfleksjob er, at økonomien ikke er 
placeret hos CAM, men hos arbejdsgiveren. Opsummerende kan det konstanternes, at 
CAM arbejder på etablering af fleksjob med et lavt ugentligt timetal på tre områder: 
 

1. Kommunale microfleksjob 
2. Offentlige virksomheder 
3. Private virksomheder 

 
Status på indsatsen 
I starten af 2013 var der ganske få personer ansat i fleksjob på få timer i Frederikshavn 
Kommune. Herefter har udviklingen været stigende og ved udgangen af oktober måned 
2015 var der 372 personer ansat på det rummelige arbejdsmarked. Nedenfor er det 
opgjort hvor mange fleksjob med et lavt timetal der er oprettet i private- og kommunale 
virksomheder i perioden 2013 til og med oktober måned 2015: 
 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. komp: AMU og 
LAR 
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1. 302 private 
2. 156 Offentlige heraf 100 kommunale microfleksjob.  

  
Ses der på hvordan det er gået de personer som har været ansat i, så er langt de flest 
stadig ansat på det rummelige arbejdsmarked. Af de fleksjob som er blevet afsluttet, så 
er 30 blevet opsagt af tilbudsgiver (arbejdsgiver), 19 sager er blevet revideret (f.eks. i 
forhold til timetallet) og i 2 tilfælde er fleksjobbet blevet opsagt af arbejdstager. CAM 
vurdere, at erfaringerne og resultaterne har været positive, da mange personer er gået 
fra at modtage ledighedsydelse til ansættelse på det rummelige arbejdsmarked. 
 
Evaluering 
Med henblik på at sikre, at der sker progression i ansættelserne, så har Jobcentret 
implementeret en tæt opfølgning. Jobcentret er i kontakt med arbejdstager og 
arbejdsgiver minimum hver 6. måned. Lovgivningsmæssigt er Jobcentret kun forpligtet til 
at følge op på indsatsen efter 2.5 år. Jobcentret vurderer, at den intensive opfølgning er 
med til at sikre, at personer der er ansat i fleksjob, udvikler arbejdsevnen og intensiteten 
(timetallet) i retning imod det ordinære arbejdsmarked.   
 
COWI og DICSUS har på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
udarbejdet en analyse af kommunernes anvendelse af fleksjob på 10 timer eller 
derunder. Frederikshavn Kommune var en af de kommuner, som blev udvalgt til at indgå 
i undersøgelsen. Af analysen fremgår det, at 21 % af samtlige fleksjob i Frederikshavn er 
fleksjob under 10 timer, mens tallet er højest i Aabenraa Kommune med 47 % efterfulgt 
af Fredericia med 45 %.   
 
Konklusionen på tværs af alle de medvirkende kommuner er, at der i omtrent halvdelen 
af fleksjobbene på få timer er et mismatch mellem borgerens arbejdsevne og 
timetal/intensitet i fleksjobbet. Et af de væsentligste kritikpunkter er finansieringen af 
fleksjob gennem en central kommunal pulje eller af beskæftigelsesforvaltningen (som 
strategien for microfleksjob i Frederikshavn), hvor lønudgiften ikke påhviler den enkelte 
afdeling eller institution. Det giver det særlige vilkår, at den fleksjobansattes reelle 
arbejdsindsats ikke behøver at matche lønudgiften.  
 
CAM kan dog ikke genkende ovenstående kritik, hvilket skal ses i sammenhæng med 
den intensive opfølgning på fleksjobområdet. Derudover skal det bemærkes, at 2/3 af 
alle fleksjob på 10 timer eller derunder er private.     
 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Bilag 
Overblik over fleksjob på 10 timer eller derunder i Frederikshavn Kommune 
Kommunernes brug af fleksjob på få timer – COWI og DISCUS 
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Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, 
Anne Louise Bach Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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5 Orientering: Status på jobrotation 

 

 Åbent 
Sagsfremstilling  
Frederikshavn Kommunes brug af jobrotationsordningen har været faldende siden 
årsskiftet. Udviklingen skal ses relation til, at den tidligere regering i 2013 indførte et nyt 
lovgrundlag for jobrotation, som betød, at kommunerne skulle medfinansiere en større 
andel af udgiften (se referatet fra mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. februar 
2015 for en detaljeret gennemgang af lovgrundlaget).  Den faldende udvikling er ikke kun 
sket i Frederikshavn Kommune, men også på landsplan.  
 
Antallet af personer i jobrotation i Frederikshavn Kommune toppede i december måned 
2014 med hele 274 personer der var ansat som jobrotationsvikarer. Årsagen til at antallet 
i jobrotation først begyndte at falde ca. et år efter regeringen ændrede lovgrundlaget, 
skal ses i sammenhæng med, at der var indgået aftale om en række forløb forud for lov 
ændringen, men med et senere starttidspunkt. Det betød, at der var et forholdsvist stort 
afløb. I september måned 2015 deltog 137 personer i jobrotation, hvilket svarede til 
niveauet for foråret 2014. Det forventes at den aftagende udvikling fortsætter ind i 2016. 
 
Ses der på fordelingen af jobrotationsforløb imellem offentlige og private virksomheder, 
så var der frem til og med december måned 2014, er overvægt af offentlige 
arbejdsgivere. Herefter har der fundet en harmonisering sted, som betyder, at 
fordelingen i september 2015 stort set er ens.  
 
Effekten af jobrotation har været positiv. Ud af de 286 personer som i oktober og 
november måned 2014 deltog i jobrotation, så er 114 i dag selvforsørgende svarende til 
40 %. Center for Arbejdsmarked (CAM) vurdere, at langt de fleste heraf er i ordinær 
beskæftigelse.   
 
På trods af en forventning om fremadrettet fald i antallet af personer som deltager i 
jobrotation, så fortsætter CAM sin nuværende praksis på området. Jobrotation er et 
redskab med høj effekt og er med til at sikre indsatsen for at løfte fra ufaglært til faglært. I 
indsatsen for den virksomhedsrettede indsats er der fokus på opkvalificering af 
medarbejdere, og der arbejdes på at bruge jobrotation i de situationer, hvor dette er 
muligt.  
  
Alle ledige jobrotationsvikarstillinger annonceres på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside. 
 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. komp: 
AMU/LAR 

Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
Bilag 
Jobrotation status 
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Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015. 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, 
Anne Louise Bach Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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6 Orientering: Kvartalsliste for 
virksomhedspraktik og løntilskud 

 

 Åben/lukket 
Sagsfremstilling  
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Nordjylland har fortaget en gennemgang af 
Kvartalslisten for virksomhedspraktik og løntilskud i 2. kvartal 2015. Center for 
Arbejdsmarked (CAM) har udarbejdet et bilag til rapporten, som kan ses som et 
supplement til Kvartalslisten. Bilaget omhandler alle virksomhedsrettede aktiviteter i 
perioden fra og med januar til og med oktober måned 2015. Billaget giver dermed 
mulighed for at se den samlede virksomhedsrettede aktivitet. 
 
Af billaget fremgår det, at der i 2015 har været 299 personer aktiveret i nytteindsats. Alle 
personer har været aktivitet på P – nummeret i Projekt Afdelingen (PA). Dette skal ses i 
sammenhæng med Strategien for nytteindsats, hvor Det Lokale Arbejdsmarkedsråd og 
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at placere nytteindsatsen i regi af PA.  PA har i 
henhold til strategien lov til at aktivere 90 personer løbende i nytteindsats. Det betyder, at 
antallet af personer i nytteindsats på en tilfældig dag, maksimalt må være på 90.   
 
Ses der på virksomhedspraktik, så fremgår det af billaget at 1.917 personer, svarende til 
2/3 af de samlede aktiviteter på i alt 3.306 har været aktiveret i praktik. Top fem over 
virksomheder hvor der har været flest virksomhedspraktikker er: 
 

1. Føtex (virksomhedscenter): 43 
2. Ældre Bangsbo Aktivitetscenter (virksomhedscenter): 39 
3. Knivholt Hovedgård (virksomhedscenter): 33 
4. Beredsskabsafdelingen (virksomhedscenter): 27 
5. Ældre Ingeborgvej Dagcentret: 20 

 
Som det fremgår af top 5, så er der på 4 af virksomhederne oprettet et 
virksomhedscenter, hvor borgere på kanten af arbejdsmarked har mulighed for at blive 
aktiveret. Disse virksomheder påtager sig dermed et stort socialt ansvar.  
 
Ses der på løntilskud, har der i alt været ansat 528 personer. Top fem over virksomheder 
hvor der har været ledige i løntilskud er: 
 

6. Park og Vej: 13 
7. Caspershus: 11 
8. Ældre Bangsbo Aktivitetscenter: 9 
9. Arbejdsmarkedscentrets Projektafdeling: 9 
10. Ældre Ingeborgvej Dagcentret: 8 

 
Som det fremgår af top 5, så er alle virksomhederne offentlige institutioner. Ses der på 

Sagsnr: 
Forvaltning:  
Sbh: hhbj 
Besl. Komp: AMU og 
LAR 
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top 20, så er de 19 første virksomheder offentlige mens Føtex kommer ind som nr. 20. 
Det forventes at antallet af offentlige løntilskudsansættelser vil blive reduceret i 2016, 
hvilket skal ses i sammenhæng med, at refusionsreformen træder i kraft og 
kommunernes økonomiske incitament til at anvende ordningen reduceres. 
 
Afslutningsvis skal der knyttes en kommentar til udviklingen i antallet af 
virksomhedsrettede aktiviteter. Siden november måned 2013 har der været tendens til et 
svagt fald. I juli måned 2015 var der 979 personer i virksomhedsrettede aktiviteter, hvilket 
er periodens laveste.   
 
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
 
Bilag 
KLV – liste Frederikshavn- Læsø 2. kv. 2015 
Kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud (bilag til regneark) 
 

Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015. 
Indstillingen tiltrådt 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, Anne Louise Bach 
Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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7 Orientering: Aftale om reform af 
dagpengesystemet 

 

 Åben 
Sagsfremstilling  
Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået aftale om 
reform af dagpengesystemet for forsikrede ledige. Aftalen tager udgangspunkt i 
Dagpengekommissionens anbefalinger. 
  
Fleksibel genoptjening af retten til dagpenge 
Aftalepartierne er enige om at indføre en model med fleksibel genoptjening af retten til 
dagpenge. Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det forlænge retten 
til dagpenge, når den ordinære toårige dagpengeperiode er opbrugt. Forlængelse af 
dagpengeperioden sker i forholdet 1:2, og forlængelsen kan højest være på 1 år. Det 
betyder, at en ledig der f.eks. påtager sig midlertidig beskæftigelse forlænger 
dagpengeperioden. Et vikariat på f.eks. 37 timer kan konverteres til en forlængelse af 
dagpengeperioden på 74 timer.  
  
Det er Center for Arbejdsmarkeds (CAM) vurdering, at implementeringen af en fleksibel 
genoptjeningsret vil være med til at sikre et forstærket forsørgelsesgrundlag for 
ufaglærte i sæsonerhvervene i Frederikshavn Kommune. Det skal ses i tilknytning til, at 
mange ufaglærte f.eks. har arbejde i fiskeindustrien, som historisk set er en branche, 
der har været udsat for varierende beskæftigelse og heraf periodisk ledighed. 
Vurderingen er, at personer i målgruppen får et fornyet incitament til at påtage sig 
midlertidige jobs og derigennem kan forlænge dagpengeperioden. For erhvervslivet, 
burde en fleksibel genoptjeningsret være med til øge jobomsætningen for midlertidige 
jobs til ufaglærte i Frederikshavn Kommune.   
  
Forbrug af dagpengeret 
I det nuværende system er dagpengeperioden 104 uger, og der forbruges en uge af 
dagpengeperioden, hvis der modtages dagpenge i ugen. Fremover vil 
dagpengeperioden være 3.848 timer (104 uger x 37 timer) i stedet for 104 uger. 15 
timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges dagpengeret 
(37 timer). Ændringen vil stille en ledig, der fx arbejder fem dage fordelt på to uger, og 
en ledig, der arbejder fem dage i samme uge, ens i forhold til forbruget af 
dagpengeperioden. Samtidig medfører ændringen en større sammenhæng mellem den 
faktiske udbetaling af dagpenge og forbrug af ydelsesperioden. 
  
Karensdage  
Aftalepartierne er enige om at indføre en karensdag hver fjerde måned for personer 
med høj ledighed, svarende til 3 karensdage pr. år for fuldtidsledige. Der er enighed 
om, at alle ledige som udgangspunkt får en karensdag uden dagpenge hver fjerde 
måned efter indplacering i dagpengesystemet. Har der været mere end 20 dages 
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fuldtidsbeskæftigelse, svarende til 23 pct. beskæftigelse, inden for de 4 måneder, 
bortfalder førstkommende karensdag. Ledige skal opfylde alle betingelser for 
dagpengeret i karensdagene, herunder stå til rådighed i hele måneden. Karensdagene 
betragtes som dage på dagpenge og forbruger af dagpengeretten. 
  
Dimittender 
Dimittendordningen indebærer, at alle personer, der har gennemført en 
erhvervsmæssig uddannelse 
af mindst 18 måneders varighed, kan opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår. 
Dimittender vil fremover modtage en dimittendsats svarende til 82 pct. af 
dagpengemaksimum for forsørgere og 
71,5 pct. for ikke-forsørgere i stedet for de nuværende 82 pct. uanset forsørgerstatus. 
  
CAM vurdere, at reduktionen af dimittendsatsen vil være med til at øge jobsøgningen 
for nyuddannede ledige, som ikke er forsørgere. Incitamentet vil være med til at 
reducere varigheden på ydelsen for dimittender og dermed gør det lettere for CAM at 
”vend målgruppen i døren”. 
  
CAM vil fremadrettet følge aftalen efterhånden som den behandles i Folketinget.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Aftalen indebærer samlede strukturelle offentlige merudgifter på 300 mio. kr. årligt i 
varig virkning. Det betyder, at de samlede udgifter til dagpengesystemet bliver 300 mio. 
dyrere årligt i forhold til de budgetterede udgifter for 2015. Merudgiften skal især ses i 
sammenhæng med omlægning af beregningen af dagpengeretten fra uger til timer og 
muligheden for fleksibel genoptjening af dagpenge.  
  
Aftalepartierne forpligter sig til at tilvejebringe den udestående finansiering på 300 mio. 
kr. årligt fra 2017 og frem. Det betyder, at staten forventes at afholde udgiften og at 
kommunerne, under et´, ikke er forpligtet på udgiften.  
 
 
Indstilling 
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 

 

 
Bilag 
Aftaletekst – Aftale om et tryggere dagpengesystem 22. oktober 2015 
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Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkning. 

• Vurderingen af konsekvenserne ved reduktion af dimittendssatsen kan med 
fordel nuanceres, da der kan sættes spørgsmålstegn ved om jobsøgningen 
øges ved at sætte satsen ned. 

 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, 
Anne Louise Bach Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen . 
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8 Orienteringssag: Statistiske efterretninger 

 

 
Sagsfremstilling 

Åben Sag 

Ses der på antallet af ny opslåede stillinger på Jobnet.dk i Frederikshavn Kommune, 
så har der siden juli fundet et svagt fald sted. Antallet lå i oktober måned på ca. 140 
svarende til niveauet året før. Sammenlignes udviklingen med Hjørring Kommune, så 
var antallet af ny opslåede stillinger omkring 300 i juni måned, hvorefter faldet satte ind 
i Frederikshavn mens Hjørring kommune ved udgangen af oktober har fastholdt 
niveauet. Samlet set er vurderingen, at Frederikshavn Kommune er inde i en periode 
med tendens til en svag stigning i antallet af ny opslåede stillinger, hvis vi ser på 
udviklingen siden januar 2014.Tendensen ser dog ud til at være svagere end i Hjørring 
Kommune. Antallet af ny opslåede stillinger skal ses som en indikator for væksten for 
jobåbninger på kort sigt. Middelværdier kan med fordel sættes til 150 for 
Frederikshavn, som dermed markere et arbejdsmarked med stagnation. 
 
Ses der på beskæftigelsen, så har tendens siden 1. kvartal 2011 været et svagt fald 
med et tab på ca. 200 fuldtidsarbejdspladser. Den samme tendens kan ses for Hjørring 
Kommune. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er ca. 18.800 i Frederikshavn og 20.800 i 
Hjørring. Opgørelsen over beskæftigelsen skal ses som en indikator for udviklingen i 
antallet af arbejdspladser på lang sigt. Tendensen til et faldende antal arbejdspladser 
ser ud til at fortsætte ind i 2016 i begge kommuner. 
 
Den sæsonkorrigerede ledighed i Frederikshavn Kommune har siden juli måned og 
frem til og med september været på 5 % og 4,7 % for Hjørring Kommune. 
Sammenlignet med samme periode sidste år er der sket et fald på i alt 0,5 % hen over 
året. Tendens til et fald ser ud til at fortsætte ind i 2016.  
 
Ses der på folketallet, så har der siden 2010 fundet et fald sted på ca. 1.500 borgere 
med et tilsvarende fald i Hjørring Kommune. Gennemsnitsalderen i Frederikshavn er 
med 45,2 år den højeste i Nordjylland (Læsø ikke medregnet) og hele to år højere end 
Hjørring Kommune. Befolkningstilvæksten har i Frederikshavn Kommune været 
negativ siden 2006 med af reduktion på mellem 51 til 485 borgere om året. I 2014 var 
tallet på -51 og ses der isoleret på dette år, så kan det være en indikation af, at netto 
fraflygtningen er aftagende. Udviklingen i befolkningstilvæksten skyldes især at antallet 
af børn og unge i alderen 0 til 25 år er faldende. F.eks. var der primo 2015 ca. 13.000 
børn og unge, hvilket er et fald på 2.500 siden 2005 og 1.500 siden 2010. Den samme 
tendens ses i Hjørring, dog med den bemærkning af reduktionen først for alvor slog 
igennem fra 2010. Ses der på udviklingen i et større historisk perspektiv, så er antallet 
af børn og unge i Frederikshavn reduceret med over 5.000 siden 1990 svarende til et 
fald på over 25 %. Tendens til en negativ befolkningstilvækst ser ud til at fortsætte i 
2016.  
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Ses der på effekten af beskæftigelsesindsatsen, så var der i perioden 2. kvartal 2014 til 
og med 1. kvartal 2015 2.738 ny ledige jobparate (uddannelseshjælp, kontanthjælp og 
dagpengemodtagere). 3 måneder efter var 33,6 % i beskæftigelse mens tallet for 
Hjørring Kommune var 37 %. Ses der på samme perioder i de forgående år, er 
tendensen at Hjørring Kommune ligger et par % point højere end Frederikshavn. 
Sammenlignes 2. kvartal 2014 til og med 1. kvartal 2015 med de andre nordjyske 
kommuner, så har Frederikshavn sammen med Vesthimmerland den laveste andel i 
beskæftigelse (Læsø ikke medtaget). Effektstudiet er interessant, da det giver en 
retning for de økonomiske forudsætninger fra 2016, hvor økonomien på 
beskæftigelsesområdet afhænger af den enkelte lediges varighed på en offentlig 
forsørgelsesydelse.       
 
Opsamling 
På kort sigt vurderes der at være vækst i beskæftigelse i Frederikshavn Kommune, 
hvilket skal ses i sammenhæng med, at der er tendens til at der slås flere job op på 
Jobnet.dk. Væksten er dog forholdsvis moderat og følsom over for konjunktur dvs. 
udsving i sæsonerhvervene. Ses der på den sæsonkorrigerede beskæftigelse over en 
længere periode, så er der tendens til at beskæftigelsen på langt sigt er under pres. 
Siden 2011 er der sket et fald i beskæftigelsen, hvilket betyder, at færre personer 
modtager en lønindkomst fra en virksomhed i Frederikshavn Kommune. Meget tyder 
dermed på, at på trods af at der er vækst i antallet af stillinger på Jobnet.dk. så ”lukkes” 
der i den anden ende et større antal stillinger, hvor med netto resultatet bliver negativt 
med faldende beskæftigelse.  
 
Under normale konjunkturforhold så modsvares faldende beskæftigelse af stigende 
ledighed. Men i Frederikshavn Kommune følger ledigheden beskæftigelsen ned og er i 
september måned på kun 5 %. Årsagen til at den faldende beskæftigelse ikke slår 
igennem i ledighedsstatistikken, skal ses i relation til afgangen af arbejdsmarkedet. 
Meget tyder på, at de personer der afskediges eller frivilligt opsiger jobbet ikke bliver 
ledige og modtager en offentlig ydelse, men går på enten efterløn eller pension. Meget 
tyder, på at tendensen til faldende ledighed vil fortsætte ind i 2016 da de store 
overgange der går fra ikke modsvares af nye generationer som er på vej ind på 
arbejdsmarkedet.  
 
Tendensen til faldende beskæftigelse og faldende ledighed er også en del af 
forklaringen bag, at Frederikshavn Kommune de senere år har haft et overskud på 
budgettet for de forsikrede ledige efter statsrefusion. De ældre generationer der går fra 
arbejdsmarkedet, tæller ikke med i ledighedsstatistikken. Dermed forbedres 
konkurrencesituationen for Frederikshavn Kommune i forhold til udviklingen i 
ledigheden på landsplan, da mange andre kommuner ikke oplever den samme afgang 
fra arbejdsmarkedet. Samlet set betyder udviklingen, at Frederikshavn Kommune 
kompenseres gunsigt på grund af at ledigheden er faldet markant også selv om faldet 
ikke slår igennem i beskæftigelsen.   
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Den samlede vurdering er, at arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune i 2016 og 
2017 vil være i risiko for at opleve flaskehalsudfordringer inden for vækstområder som 
de maritime erhverv og bygge/anlæg. Dette skal ses i sammenhæng med den lave 
ledighed og forholdsvis små ungdomsårgange som er på vej ind på arbejdsmarkedet. 
Flaskehalsudfordringerne vil opstå som mangle på kompetencer inden for især 
erhvervsuddannelserne også selv om beskæftigelsen er faldende.      
  
Indstilling  
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget 
tager orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 
Orienteringssag: Statistiske efterretninger til AMU. december 2015. 
 
Beslutning Det Lokale Arbejdsmarkedsråd den 30. november 2015 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Fraværende: Aksel Jensen, Lars Hostrup, Mohamad Rafieh Noorani, Tom Kærgaard, 
Anne Louise Bach Alstrup og Jens Peter Faldt, Rene Johansen. 
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Sammen om fremtiden 
 
 

Det går godt i Frederikshavn kommune, og der er god grund til at se positivt på fremtiden både for den 

enkelte ledige og for erhvervslivet. Ledigheden er lav, beskæftigelsen stigende og erhvervslivets indtjening i 

vækst. Vi er med andre ord på vej ind i en ny periode, hvor vi skal forholde os til nye muligheder både for 

den enkelte borger, men også for erhvervslivet. 

Arbejdsmarkedet handler først og fremmest om mennesker. Hvad enten det er den enkelte ledige, som 

søger nye muligheder, lønmodtageren, der skifter job, eller håndværksmesteren, som rekrutterer nye 

medarbejdere, så er løsningen et godt jobmatch. Der skal med andre ord være balance mellem 

efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft. 

Arbejdsmarkedspolitikken er netop den værktøjskasse, som kan være med til at skabe gode 

rammebetingelser for, at det perfekte jobmatch kan finde sted. Men rammer skal udfyldes, og det kræver 

engagerede borgere, som er villige til at investere i sig selv om sine kompetencer, og virksomheder der 

afsætter ressourcer til opkvalificering og påtager sig et stort socialt ansvar. 

I Frederikshavn Kommune tror vi på, at vejen til succes går gennem investering i mennesker. Kompetencer 

er de kommende års vigtigste ressource og i Frederikshavn Kommune mener vi det, når vi siger, at vi vil 

skabe Nordjyllands bedste forudsætninger for kompetenceudvikling af ledige. 

De nye muligheder ligger bl.a. inden for de maritime erhverv samt bygge- og anlægsområdet. Men hvis vi 

skal sikre beskæftigelse og vækst, kræver det opkvalificering af arbejdsstyrken og fleksible virksomheder, så 

der ikke opstår flaskehalsudfordringer, når jobmatchet skal skabes. 

Derfor har Arbejdsmarkedsudvalget igangsat en række initiativer, som vil få virkning de kommende år. Et af 

initiativerne handler om at løfte fra ”ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært” inden for områder, 

hvor vi ved, væksten kommer. Det er et ambitiøst projekt, som kræver, at både ledige, virksomheder, 

uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere tager ansvar og står sammen om fremtidens 

arbejdsmarked. 

Derfor er vi glade for at kunne præsentere en Beskæftigelsesplan for 2016, hvor netop ”opkvalificering og 

kompetenceudvikling er sat i centrum for indsatsen. 

 
 

 
God læsning 

John Karlsson 
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Prognose for arbejdsmarkedet i 

Frederikshavn kommune 

Faldende ledighed 
Ledigheden i Frederikshavn Kommuner er lav, og vi skal helt tilbage til årerne før 2012 for at finde et 

niveau, hvor så få personer er arbejdsløse. Kun omkring 5 % af arbejdsstyrken er ledig, og 

langtidsledigheden er så godt som ikke eksisterende i Frederikshavn kommune. 
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Sæsonkorrigeret antal fuldtidsledige (venstre akse) 

Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken (højre akse) 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
 

 
Som det fremgår af figuren, har ledigheden været nogenlunde konstant omkring 5 % til 6 % siden efteråret 

2013. Historisk har det vist sig, at en ledighed på under 5 % kan være et tegn på begyndende 

flaskehalsudfordringer på arbejdsmarkedet. Flaskehalsen opstår, når virksomhederne oplever enten ikke at 

kunne rekruttere medarbejdere eller tiltrække lige præcis de kompetencer, som der er behov for. 

Løsningen er selvfølgelig ikke at lade ledigheden stige, men at holde fokus på arbejdsstyrken og sikre 

løbende kompetenceudvikling inden for brancher med vækstpotentialer. At undgå flaskehals udfordringer 

bliver et af de kommende års vigtigste indsatsområder. 
 

 

Beskæftigelsen tilbage på niveau med 2010 
At beskæftigelsen – forstået som antallet af personer med en lønindtægt fra en virksomhed i Frederikshavn 

kommune – er faldende er en myte. Faktisk har beskæftigelsen stort set været konstant siden foråret 2012, 

hvis der tages højde for sæsonudsving: 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
 

 

Beskæftigelsen faldt markant under finanskrisen, som satte ind henover sommeren 2008 og toppede i 

starten af 2010. Herefter stabiliserede beskæftigelsen sig, og i alt er der kun forsvundet ca. 2000 

fuldtidsstillinger svarende til 10 %, hvilket er forholdsvist beskedent i forhold til andre kommuner, som har 

nogenlunde samme rammevilkår som Frederikshavn Kommune. F.eks. har Lolland, Skive og Stevns 

kommuner tabt i nærheden af 15 %. 

 
Et andet godt pejlemærke på fremtidsudsigterne for beskæftigelsen fås ved at se på omsætningen i 

erhvervslivet. Oftest er der sammenhæng mellem omsætningen og beskæftigelsen. Er der vækst i 

omsætningen, ses også en stigning i beskæftigelsen: 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger: Opgjort i mio. kr. 
 

Figuren viser omsætningen i industrien og engroshandlen i Nordjylland. At opgørelsen er baseret på hele 

Nordjylland skyldes, at Frederikshavn Kommune indgår i en erhvervsstruktur, som binder kommunerne 

sammen på tværs. Etableringen af supersygehuset vil f.eks. få effekt på beskæftigelsen i Frederikshavn 

kommune, ligesom havneudvidelsen i Frederikshavn vil tiltrække arbejdskraft fra vores nabokommuner. Af 

figuren fremgår det, at omsætningen i industrien og engroshandlen er tilbage på niveau med 2008. 

Nordjylland har dermed stort set genvundet niveauet fra de glade 00’ere. Det er vurderingen, at denne 

udvikling vil fortsætte også selv om vi i 2015 oplevede virksomhedslukning ved Martin by Harman og Carlo 

Sørensen. 
 

 

Den samlede vurdering er, at Frederikshavn kommune er på vej ind i en periode med stigende 

omsætning i erhvervslivet, som vil få en positiv effekt på ledigheden og beskæftigelsen. 
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Uddannelsespotentialet 
Frederikshavn kommune er kendetegnet ved en arbejdsstyrke, hvor op imod 40 % er ufaglærte, mens tallet 

er 36 % på landsplan, 38 % i Nordjylland og 32 % i Hjørring kommune. Nedenfor er der præsenteret en 

figur, som viser uddannelsessammensætningen i Frederikshavn kommune: 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
 

 

Figuren viser, at op imod 80 % af befolkningen enten har grundskolen (ufaglært) eller en 

erhvervsuddannelse som den højeste gennemførte uddannelse. Den forholdsvis høje andel af ufaglærte har 

i høj grad en historisk forklaring centreret omkring værfts- og fiskeindustrien. Særligt i kategorien af 

personer over 40 år er der en overrepræsentation af ufaglærte. Det er dog vigtigt at notere, at på trods af 

det lave uddannelsesniveau har mange af disse personer oparbejdet faglige kompetencer, som blot ikke er 

dokumenterede. 
 

Udfordringen er, at de martitime erhverv er under forandring. Det betyder, at efterspørgslen på ufaglært 

arbejdskraft er faldende, men stigende for erhvervsuddannelserne. Det er en tendens, som Jobcenter 

Frederikshavn også har bemærket de seneste år, da andelen af ufaglærte ledige er stigende. 

Den stigende efterspørgsel på kompetencer inden for erhvervsuddannelserne skal bl.a. ses i relation til 

havneudvidelserne i Frederikshavn og Skagen, som forventes at skabe nye arbejdspladser både i 

etableringsfasen, og især når de nye faciliteter står klart. 

Vi befinder os med andre ord midt i en omstillingsfase med nye beskæftigelsesmuligheder og 

kompetencebehov, hvor ufaglærte ledige udgør en vigtig arbejdskraftreserve. Det er vigtigt, at vi omsætter 

målgruppens viden til økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Derfor skaber vi ikke kun større 

livskvalitet for den enkelte, men også et solidt fundament for fremtidens arbejdsmarked i Frederikshavn 

kommune til gavn for erhvervslivet og kommende generationer. 
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Målsætningen kræver en opkvalificeringsindsats inden for områder, hvor vi ved, at der er eller bliver gode 

beskæftigelsesmuligheder inden for en kort årrække. Nedenfor er der opstillet en illustration over de 

projekter og brancher, som vi med fordel kan målrette indsatsen imod: 

Projekt/branc

he 

Tiltag Økonomi Arbejdspladser 

Havneudvidelse i 

Frederikshavn 

1. etape af 

havneudvidelsen 

forventes færdig i 2018. 

Et projekt til ca. 500.000 

mio. kr. 

1.000 arbejdspladser beregnet 

på både anlæg og efterfølgende 

drift. 

Havneudvidelse i 

Skagen 

Officiel indviet i sommeren 

2015. 

Et projekt til ca. 225.000 

mio. kr. 

600 arbejdspladser inden for 

bl.a. turisme, servicering af 

skibe og bunkerolie. 

Havneudvidelse i 

Hirtshals Etablering af en ny 

godsbaneterminal, som 

indgår som et element i 

en større havneudvidelse 

Et projekt til 500 mio. kr. 

Når havnen er 

færdigudbygget. 

 

1.000 arbejdspladser beregnet 

på både anlæg og 

efterfølgende drift. 

 

Havneudvidelse i 

Aalborg Etablering af 

vindmølletestcenter og 

udbygning af arealer. 

Et projekt til ca. 500 mio. 

kr. Etableringen af 

testcenter er igangsat. 

1.000 arbejdspladser i 

forbindelse med etablering og 

efterfølgende drift. 

Supersygehus i 

Aalborg 

Etablering af 5 nye 

supersygehuse hvoraf et 

placeres i Aalborg 

Et projekt til samlet 4,1 

mia. kr. 

Det vurderes, at etableringen 

af supersygehuset og 

udbygningen af Aalborg 

Universitet vil skabe ca. 3000 

arbejdspladser. 

Efterspørgslen bliver størst 

fra 2016 frem til og med 

2018. 

 

Renovering og 

udbygning af 

Aalborg 

Universitet 

Nye faciliteter til Institut 

for Anlæg og Byggeri, 

Biotek og Institut for 

Energiteknik. 

Samlet pris på ca. 800 

mio. kr. når projektet er 

afsluttet ved udgangen af 

2016. 

Havvindmøllepark 

ud for Sæby 

Det er endnu ikke 

besluttet, om Sæby 

Havmøllepark realiseres. 

Ukendt, men parken skal 

kunne levere en 

produktion på op til 200 

MW svarende til 

elforbruget hos ca. 

2000  husstande senest i 

2020. 

Etableringen af havvind- 

mølleparken ved Anholt, som 

projektet ved Sæby kan 

sammenlignes med, skabte ca. 

500 arbejdspladser 

Samlede tiltag  Ca. 6,5 mia. kr. frem til 

og med 2024. 
Ca. 7.000 arbejdspladser. 

 

Som det fremgår af oversigten, er der især inden for bygge- og anlægsbranchen et stort potentiale for 

beskæftigelse, mens f.eks. efterspørgslen inden for de maritime fag ventes at stige, efterhånden som 

havneudvidelserne står færdigetablerede. 

Supersygehus i Aalborg 
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Beskæftigelsespotentialerne inden for erhvervsfagene er, som det fremgår af illustrationen, konkrete 

jobs, som vil blive udbudt på kort sigt, dvs. inden for en periode på ca. 5 år. Derfor er det vigtigt, at vi 

allerede med Beskæftigelsesplan 2016 prioriterer indsatsen. 
 

At der er behov for at sætte ind med en opkvalificeringsindsats hurtigst muligt skal også ses i relation til, at 

mange ældre erhvervsuddannede forventes at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, mens små 

ungdomsårgange træder ind. Scenariet er vist i figuren nedenfor: 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
 

 

Figuren viser, at antallet af personer over 55 år med en erhvervsuddannelse er markant højere end de 

ungdomsårgange, som er i gang med en erhvervsuddannelse. Dette er i sig selv en bekymrende udvikling og 

skal ses i relation til forholdsvis små ungdomsårgange og deres uddannelsesvalg. Neden for er der 

præsenteret en opgørelse over elevtallene for uddannelsesaktiviteter specificeret på gymnasiale 

uddannelser og erhvervsuddannelser: 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Bemærkning: alle aldersgrupper indgår i opgørelsen. 
 

 
Som det fremgår af figuren oven for, så har der siden midten af nullerne fundet en udvikling sted, hvor 

antallet af unge på gymnasiale uddannelser er steget, mens antallet på erhvervsuddannelserne har været 

nogenlunde konstant. Udviklingen kan bidrage til eventuelle flaskehalsudfordringer, da det netop er inden 

for erhvervsuddannelserne at efterspørgslen på kompetencer forventes. 

 
Arbejdsmarkedspolitikken kan bidrage med et løfte ledige fra ufaglært til faglært, men hvis vi skal have 

fuldt udbytte af beskæftigelsespotentialet, kræver det ansvar på tværs af politikområder og 

samarbejdspartnere. Indsatsen kræver: 
 

 

 A-kasser, som motiverer medlemmer til uddannelse, brancheskift og bred jobsøgning. 

 Virksomheder, der tager et socialt ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet og ikke 

mindst ansætter lærlinge. 

 Fleksible uddannelsesinstitutioner. 

 Opsøgende erhvervsorganisationer, der kan være med til at motivere erhvervslivet. 
 

 
 
 

Samarbejdet på tværs af arbejdsmarkedet i Frederikshavn kommune er i dag tæt forbundet i et godt og 

progressivt samarbejde, hvilket er en stor fordel i det fremadrettede arbejde. Frederikshavn Kommune har 

bl.a. taget initiativ til at oprette Det Lokale Arbejdsmarkedsråd for Frederikshavn Kommune hvor såvel 

kommunen, erhvervslivet, arbejdsmarkedsparter og uddannelsesinstitutioner er repræsenteret. 

Uddannelse og kompetenceudvikling vil netop være nøgleemner i drøftelserne i rådet i 2016. 
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Principper for beskæftigelsesindsatsen 
 
 

Beskæftigelsespolitikken er under forandring. Folketinget har igangsat initiativer, som giver anledning til at 

prioritere anderledes i beskæftigelsesindsatsen i landets kommuner. Indtil nu har kommunernes økonomi 

på beskæftigelsesområdet, groft skåret, været baseret på opfyldelse af en række proceskrav. I de 

kommende år vil fokus flyttes fra proces til effekt. F.eks. gøres kommunernes refusion af ydelser så som 

dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge fra staten afhængig af de lediges varighed på ydelsen. Det betyder, 

at jo længere tid en borger er ledig, jo højere andel af ydelsen skal kommunerne medfinansiere. 
 

 

Ændringen vil medføre et fornyet og skærpet fokus i Frederikshavn Kommune til i samarbejde med den 

enkelte ledige at tilrettelægge ”den klogeste vej tilbage i varig ordinær beskæftigelse” i stedet for det 

tidligere mantra om ”hurtigste vej tilbage i beskæftigelse”. Med Beskæftigelsesplan 2016 flytter vi for 

alvor fokus fra proces til effekt, og de bærende principper i indsatsen vil være: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tidlig indsats Hjælp til selvhjælp 
Virksomhedsrettet

 
indsats 

 
 
 
 

 

 

Kompetenceløft 

Samarbejde på 
tværs for borgere 

på kanten af 
arbejdsmarkedet 

 

 
 
 
 

Alle undersøgelser viser, at en tidlig og kvalificeret indsats er med til at reducere ledigheden. Derfor er det 

vigtigt, at kommunen så tidligt som muligt tilbyder den enkelte ledige en indsats, som kan adressere 

udfordringer og tilrettelægge vejen tilbage i job. For nogle kan tidlig indsats bestå i konkrete anvisninger til 

ledige stillinger, som den ledige skal søge, andre har måske behov for en hurtig screening i forhold til 

psykiske og sociale udfordringer osv. 

I samtalen med den ledige vil det bærende princip altid være arbejdsmarkedsperspektivet med fokus på 

hjælp til selvhjælp. Den offentlige service skal sætte ind der, hvor den enkelte gerne vil, men ikke kan selv. 

Vi kalder det empowerment, og princippet er, at den enkelte tager ansvar for eget liv. Hvis den enkelte er 

engageret og motiveret, er det erfaringen, at vejen tilbage på arbejdsmarkedet bliver mere synlig. Igennem 
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en coachende tilgang i samtalerne vil vi arbejde med hjælp til selvhjælps-filosofien og derigennem sikre 

hurtig progression i ledighedsforløbet. 

Det er efterhånden dokumenteret, at aktivering i rigtige virksomheder er den hurtigste vej til varig ordinær 

beskæftigelse. For dem, der har kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet og blot mangler en 

trædesten på vej i job, skal den virksomhedsrettede indsats være en vigtig indsats. Det kan være 

maskinarbejderen, som på trods af intensiv jobsøgning ikke er lykkedes med et jobmatch, der kan have 

behov for en virksomhedspraktik. 

For de borgere, der gennem flere år på arbejdsmarkedet har oparbejdet kompetencer og viden, men som 

ikke har gennemført en uddannelse, kan en opkvalificeringsindsats være den rigtige løsning. Det kan være 

den ufaglærte murerarbejdsmand, som er blevet ledig, og som har behov for f.eks. et AMU-kursus for at 

komme tilbage i job. Princippet skal være, at vi løfter fra ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært, når 

det er nødvendigt og inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 

Førtidspensionsreformen fra 2013 knæsatte princippet om samarbejde på tværs i kommunerne, når der 

skal skabes en vej tilbage i beskæftigelse for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcenter 

Frederikshavn har et godt og solidt samarbejde med kommunens andre centre og afdelinger, men det er 

vigtigt, at vi vedligeholder og udbygger det. Indsatsen for mange borgere går i virkeligheden på tværs af 

centrene, og det stiller krav til koordinering af aktiviteter, samtaler og ydelser, hvor fokus altid skal være på 

den enkelte. 
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Nye målgrupper pa tværs af 

ydelseskategorier 
 

 

Giver det mening, at ledige borgere tilbydes en indsats på baggrund af hvilken ydelse, de modtager, i en 

organisation, hvor hjælp til selvhjælp er et bærende princip? 

Såvel en kontanthjælpsmodtager som en forsikret ledige kan have ”glimt i øjet” og være motiveret for at 

bliver opkvalificeret fra ufaglært til faglært eller til specialiseret ufaglært. I Frederikshavn Kommune mener 

vi, at ledige skal have den mest kvalificerede og effektfulde indsats, og at den indsats handler om at tage 

udgangspunkt i mennesket bag ydelsen. Derfor har vi taget initiativ til at udarbejde en ny 

målgruppeopdeling. 

Målgruppeopdelingen bygger ovenpå de lovpligtige målgruppeinddelinger (LAB-grupperne) og skal samtidig 

ses som en ramme, der markerer det fremadrettede ressourceforbrug i Center for Arbejdsmarked. I en 

verden, hvor kommunerne måles benhårdt på evnen til at få ledige i varig beskæftigelse, er det vigtigt, at vi 

fokuserer på borgernes egen motivation, parathed til at modtage en indsats og arbejdsmarkedsperspektiv. 

Nedenfor er der præsenteret to figurer. Figuren til venstre udtrykker det tidligere ressourceforbrug i 

forhold til udvalgte målgrupper, mens figuren til højre viser de nye målgrupper og det fremtidige 

ressourceforbrug: 
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Den nye målgruppeopdeling skal ikke ses som en statisk indplacering af borgere, men som et udtryk for 

progression. Det betyder, at grænserne mellem de enkelte målgrupper er flydende, og at borgerne 

bevæger sig opad i pyramiden, efterhånden som de udvikler sig henimod arbejdsmarkedet. Der er fokus på 

den individuelle indsats. 

Ideen med de nye målgrupper er, at vi fremadrettet prioriterer flere ressourcer på de borgere, der er 

tættest på arbejdsmarkedet. Der vil derfor være mere fokus på de til job- og opkvalificeringsparate borgere 

end hidtil. Prioriteringen skal bl.a. ses i relation til, at vi er på vej ind i en periode med vækst og stigende 

beskæftigelse, hvor det er vigtigt at sikre en så velkvalificeret arbejdsstyrke som muligt, hvor jobparate og 

opkvalificeringsparate borgere udgør en særlig vigtig arbejdskraftsreserve. 

 

Med de nye målgrupper, sikrer vi at alle der vil, får en effektiv og individuel indsats på vej til bage til 

arbejdsmarkedet. Hjælp til Selvhjælp er et bærende princip i samarbejdet mellem kommunen og ledige 

borgere. Hvad enten det er den mestringsparate borger med fokus rettet imod det rummelige 

arbejdsmarked, eller den nyledige jobparate, så vil vi tilbyde en synlig og realistisk vej tilbage på 

arbejdsmarkedet. 
 

 

Jobparate borgere 
Jobparate borgere er personer, som forventes at komme tilbage i job indenfor en periode på tre måneder, 

og de er klar til at påbegynde et ordinært job, så snart jobmuligheden opstår. Neden er der opstillet et 

eksempel på en jobparat borger: 

 

Anne Lund er nyuddannet humanist fra Aalborg Universitet og er flyttet tilbage til sin fødeby, Østervrå. Hun 

er fuld af energi og brænder for at finde et job, hvor hun kan bruge sine faglige kompetencer. Hun drømmer 

om et marketingjob, men det er svært for hende at få foden indenfor i de lokale virksomheder. 

Virksomhederne har svært ved at se, hvad Anne kan. 
 

Annes jobkonsulent skaffer hende en virksomhedspraktik på kontoret i en metalvirksomhed på havnen i 

Skagen. Umiddelbart er begge parter skeptiske. Anne har svært ved at se sig selv arbejde blandt mænd i 

kedeldragter, og virksomheden kan ikke helt fornemme hvilke arbejdsopgaver, som Anne vil være i stand til 

at løse. Men det viser sig hurtigt, at kemien er god. Anne blomstrer op på kontoret, og små opgaver ender 

hurtigt på hendes bord. 

Virksomheden skal i gang med en større certificeringsopgave, som det kniber med at finde tid til. Da Anne er 

faldet godt til på arbejdspladsen og har vist, at hun er faglig dygtig, ender det med, at virksomheden  

tilbyder hende en midlertidig ansættelse. 
 

Hvis der er tale om en borger med en forældet uddannelse eller en uddannelse inden for en branche med 

beskeden efterspørgsel på arbejdskraft, kan jobcentret tilbyde opkvalificering i dialog med borgeren, hvis 

der eksister et arbejdsmarkedsperspektiv i opkvalificeringen. Et vigtigt parameter i forhold til opkvalificering 

er, at der er gode beskæftigelsesmuligheder ifølge Arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland, eller 

sekundært hvis jobbet
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fremgår af Jobcenter Frederikshavns mulighedsliste. Mulighedslisten indeholder de stillingsbetegnelser, 

hvor der er særligt gode beskæftigelsesmuligheder i Frederikshavn kommune. 

En typisk person i denne målgruppe er f.eks. en tømrer, som er blevet ledig efter afslutningen på et byggeri, 

men hvor såvel den ledige som jobkonsulenten forventer, at ledighedsperioden bliver kort pga. gode 

beskæftigelsesmuligheder i byggeriet. 

 

Opkvalificeringsparate borgere 
Opkvalificeringsparate borgere er personer, som forventes at kunne bliver jobparate med en 

opkvalificeringsindsats. Det er for denne målgruppe, at der afsættes ressourcer til opkvalificering fra 

ufaglært til faglært eller specialiseret ufaglært inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på 

det lokale- eller regionale arbejdsmarked. Borgere i målgruppen har dermed en forventning om forholdsvist 

hurtigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og de er motiverede for et uddannelsesløft. 

Opkvalificeringsstrategien indeholder dermed mange facetter, og tilbuddene kan være alt fra korte AMU- 

kurser over længere forløb hos erhvervsskolerne til ansættelse som voksenlærling eller i løntilskud. 

Det er vigtigt at bemærke, at bevilling af uddannelse sker i tæt samarbejde mellem den enkelte ledige og 

jobkonsulenten. I samtalerne vil der også være fokus på at anvende redskaber som 

realkompetencevurdering (RKV), test for læse-, skrive- og regnefærdigheder med efterfølgende bevilling af 

forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU). 

 

Jens Madsen har de seneste par år arbejdet som ufaglært metalarbejder indenfor offshore-branchen i  

Norge, men er desværre blevet afskediget i forbindelse med faldet i olieprisen og vender derfor tilbage til sin 

hjemby, Frederikshavn. Jens har flere års erfaring med TIG-svejsning og i samarbejde med Jobcenter 

Frederikshavn drøfter Jens beskæftigelsesmulighederne som ufaglært metalarbejder i Frederikshavn 

kommune. De finder dog frem til, at efterspørgslen er beskeden. 

Meget tyder dog på, at havneudvidelsen i Frederikshavn vil medføre stigende efterspørgsel på svejsere med 

certifikat. På trods af, at det er mange år siden, at Jens har siddet på skolebænken, er han motiveret for 

opkvalificering og deltager aktivt i processen med at kontakte arbejdsgivere, der vil ansætte ham efter 

opkvalificeringen. Sammen med jobcentret beslutter han derfor, at den hurtigste vej tilbage i varig ordinær 

beskæftigelse går gennem et opkvalificeringsforløb, hvor Jens erhverver kompetencen som certificeret TIG- 

svejser. 
 

Efter endt opkvalificering kan Jens vende tilbage til arbejdsmarkedet som specialiseret ufaglært. 
 
 
 

Progressionsparate borgere 
Progressionsparate borgere er personer, som inden for en periode på 12 måneder forventes at kunne blive 

opkvalificeringsparate eller muligvis jobparate. Det er borgere, som f.eks. har været sygemeldte, men som 

er motiverede for tilbagevenden til det ordinære arbejdsmarked. Det kan også være andre personer, som 

igennem en årrække har modtaget offentlig forsørgelse, men som ønsker at deltage aktivt i en indsats, som 

er rettet mod arbejdsmarkedet. For denne målgruppe vil tilbuddene ofte består i et forløb hos jobcentrets 
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screenings- og coachteam i kombination med en virksomhedsrettet indsats i f.eks. virksomhedspraktik eller 

i et virksomhedscenter. I andre tilfælde kan der være behov for at igangsætte OBU- eller FVU-kurser. 

 

Gitte Sørensen forlod folkeskolen efter 9. klasse. Skolen gav hende en del udfordringer, og hun trængte til et 

pusterum. Gitte fik job som opvasker på en restaurant, men da den lukkede, valgte hun at søge 

kontanthjælp. I begyndelsen gjorde hun en stor indsats for at finde et nyt job, men da det ikke lykkedes, 

mistede hun efterhånden troen på sin egen kunnen. Hun begyndte at gå i byen på hverdage og sov længe 

dagen derpå. Gradvist blev alkohol og hash en del af hverdagen, og hun fik en kæreste, der ikke var helt på 

den rigtige side af loven. 

En dag, hvor Gitte er til samtale på jobcentret, udtrykker hun over for jobkonsulenten, at hun er klar til 

forandringer. Kæresten er flyttet, og hun har lyst til en hverdag i fastere og roligere rammer. Jobkonsulenten 

henviser Gitte til et virksomhedscenter i en dagligvarebutik. Hun arbejder i begyndelsen ganske få timer om 

ugen og har indimellem svært ved at komme op om morgenen og møde til tiden. Men den mentor, der er 

tilknyttet virksomhedscentret, er en god støtte for hende, og gennem de næste måneder kommer hun op i  

tid og begynder at føle glæde ved arbejdsopgaverne. Hendes arbejdsgiver er meget tilfreds med hendes 

arbejdsindsats. 

Da forløbet i virksomhedscentret er slut er Gitte indstillet på at genoptage sin skolegang med henblik på at 

uddanne sig som butiksassistent. 
 

 
 

Mestringsparate borgere 
Mestringsparate borgere er personer, som kræver en længerevarende indsats. Målgruppen omhandler de 

borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, og som kræver en socialfaglig indsats. Det kan være 

personer med svære sociale, fysiske eller psykiske udfordringer, hvor både den enkelte og jobkonsulenten 

har svært ved at identificere et arbejdsmarkedsperspektiv på det ordinære arbejdsmarked. Mange i 

målgruppen vil have behov for en mentor med henblik på at udvikle en række mestringsevner. Det kan 

f.eks. være socialt udsatte ”brevsprækkeborgere”, hvor et første skridt på vej henimod i ”et godt liv” er at 

lære at mestre en række almene kompetencer i forhold til at håndtere en almindelig hverdag. 

For de mestringsparate borgere, hvor der kan identificeres motivation og et ønske om på sigt at vende 

tilbage til enten det ordinære eller rummelige arbejdsmarked, visiteres til rehabiliteringsteam. 

Rehabiliteringsteamet vil herefter drøfte muligheden for at igangsætte ressourceforløb. Jobcenter 

Frederikshavn har fokus på at søge puljemidler til denne målgruppe. 

 

Gert Larsen har gennem mange år været misbruger af hårde stoffer, og misbruget har medført, at han i dag 

har psykiske udfordringer. Han er ikke i stand til at møde op, når han bliver indkaldt til samtaler på 

jobcentret. 

Gert har en mentor, som kommer forbi en gang om måneden. Det er ikke altid, at Gert er klar til at lukke 

mentoren ind, men alligevel opbygges der langsomt et tillidsforhold mellem de to. Mentoren får overbevist 

Gert om, at han bør tage imod kommunens tilbud om misbrugsbehandling. De følges til behandlingen de 

første par gange, og det går langsomt i den rigtige retning. 
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Forhåbentlig vil Gert på sigt være klar til at komme i behandling for sine psykiske lidelser, hvorefter der 

muligvis vil åbne sig et arbejdsmarkedsperspektiv. Indtil videre er der fokus på at anerkende de små, 

personlige fremskridt. 
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Beskæftigelsespolitiske mål for 2016 
 
 

Rammerne omkring kommunernes beskæftigelsesplaner er fra og med 2016 blevet ophævet på en række 

områder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal følge en detaljeret proces for udarbejdelse 

fastlagt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), men stort selv kan tilrettelægge processen i 

overensstemmelse med den administrative og politiske målsætning. Det eneste overordnede krav er, at 

kommunerne er opmærksomme på de af beskæftigelsesministeren udmeldte beskæftigelsespolitiske mål: 
 

 Flere unge skal have en uddannelse. 

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem 

en styrket tværfaglig indsats. 

 Langtidsledigheden skal bekæmpes. 

 Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes. 
 

 

De beskæftigelsespolitiske mål skal ses som en overordnet ramme for beskæftigelsesindsatsen i 2016 og 

skal være med til at sikre et robust og fremtidssikret arbejdsmarked i de kommende år. Det betyder blandt 

andet, at målene ikke kun vil have en direkte effekt på ledigheden og beskæftigelsen i 2016, men især i de 

kommende år i form af, at den enkelte bliver fastholdt i beskæftigelse, og virksomhederne kan rekruttere 

kvalificeret arbejdskraft. 

Frederikshavn Kommune har valgt at udnytte, at processen omkring opfølgning på de 

beskæftigelsespolitiske mål er afbureaukratiseret. Kommunen har omsat de beskæftigelsespolitiske mål til 

tre lokale mål, som er særligt relevante for kommunen, og som afspejler de lokale udfordringer: 
 
 

• Flere ledige skal opkvalificeres 
1 

 

 

• Samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes 
2 

 

• Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på 

3 arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 
 

• Borgere på integrationsprogrammet skal hurtigere ind på 

4 arbejdsmarkedet 
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Beskæftigelsespolitisk mål nr. 1 

Flere ledige skal opkvalificeres 
Opkvalificeringsparate ledige med svag eller forældet uddannelsesbaggrund skal 

opkvalificeres til ordinær varig beskæftigelse inden for brancher med gode 

beskæftigelsesmuligheder.  
 

I Frederikshavn kommune er der forholdsvis mange i arbejdsstyrken med svag uddannelsesbaggrund. 

Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad faglærte kompetencer, og derfor er det vigtigt at sætte ind 

med en opkvalificeringsindsats, som reducerer risikoen for langtidsledighed og samtidig understøtter 

beskæftigelsen. Dertil kommer, at gennemsnitsalderen i arbejdsstyrken er stigende, hvilket bl.a. kan 

tilskrives, at de ungdomsårgange, som træder ind på arbejdsmarkedet, er markant mindre i antal end de 

store efterkrigsgenerationer. 

Derfor er det vigtigt at sætte ind med en opkvalificeringsstrategi målrettet opkvalificeringsparate ledige, 

som kan øge beskæftigelsen for ledige med svag uddannelsesbaggrund og understøtte virksomhedernes 

vækstpotentialer. 
 

Målsætning for opkvalificeringsindsatsen 
Opkvalificeringsstrategien er en vigtig prioritering i 2016 og derfor ønskes gennemsigtighed om indsatsen. 

Dette skal være med til at sikre kvalitet i drøftelserne med samarbejdspartnere i bl.a. Det Lokale 

Arbejdsmarkedsråd om retningen for indsatsen. Derfor er der udarbejdet en række resultatkrav, som der 

løbende vil blive fulgt op på: 
 
 
 
 

 

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 1: Flere ledige skal opkvalificeres 
 

 Jobcenter Frederikshavn skal etablere 80 voksenlærlingepladser 

 Jobcenter Frederikshavn skal igangsætte 40 jobrotationsforløb 

 50 borgere skal 6 måneder efter afslutning på et opkvalificeringsforløb stadig 

være i beskæftigelse 
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Hvem skal opkvalificeres? 
Beskæftigelsesmålet omhandler gruppen af opkvalificeringsparate ledige, som har behov for en 

opkvalificeringsindsats for at kommer tilbage i ordinær varig beskæftigelse. Nedenfor er der opstillet en 

figur, som viser de grupper af opkvalificeringsparate ledige, som er i målgruppen for beskæftigelsesmålet: 
 

 
 
 
 
 

Ufaglærte over 25 år uden 
ungdomsuddannelse eller 
specialiserede ufaglærte 

Ledige eller 
beskæftigende som er 

motiveret for et voksen- 
lærlingeforløb 

 
Revalidender og 

fleksjobvisiterede 

 
 
 
 

Borgere på integrations- 
programmet som har 

afsluttet 
Danskuddannelse 

 
Faglærte ledige med 

forældede kompetencer 

 

Faglærte ledige med 
kompetencer, som ikke 
længere efterspørges 

 
 
 
 

Langtidsledige og 
selvforsørgende som har 

opbrugt retten til 
dagpenge 

 

Unge med en gymnasiel 
ungdomsuddannelse, som 

ikke er blevet anvendt 

 

EU-borgere med mangel- 
fulde dansksproglige 

kompetencer 

 

 

Som det fremgår af figuren, omhandler beskæftigelsesmålet ledige med en bred vifte af udfordringer, men 

fællesnævneren er, at vejen tilbage til ordinær varig beskæftigelse går gennem opkvalificering, og at de alle 

er motiverede for indsatsen og aktivt medvirkende. 

Det er jobcentret, som bevilliger opkvalificeringsforløbet, og jobcentrets medarbejdere vil i samtalerne med 

de opkvalificeringsparate ledige afklare potentialet for opkvalificering. I forbindelse med samtalerne vil der 

lægges vægt på at afklare følgende: 

    Erhvervserfaring 

   Kompetencer 

    Beskæftigelsesmuligheder indenfor nuværende branche 

   Motivation 

    Realistisk vej tilbage til arbejdsmarkedet 
 

Det er vigtigt understrege, at såvel den ledige som jobcentret skal mene, at vejen tilbage til 

arbejdsmarkedet går gennem opkvalificering inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder på 

enten Arbejdsmarkedsbalancen eller sekundært Jobcenter Frederikshavns mulighedsliste. Der er med andre 

ord ikke frit valg på hylderne, og opkvalificering til beskæftigelsesmålet skal ikke ses som en rettighed for 

opkvalificeringsparate, men som mulighed for dem, som viser engagement, vilje og parathed til omstilling. 

Derudover er det vigtigt at understrege, at det ordinære uddannelsessystem fortsat er en 
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mulighed for dem, der ønsker uddanne sig til f.eks. sygeplejeske eller folkeskolelærer, eller som på anden 

vis ønsker at indgå i et ordinært uddannelsesforløb. 

Hvis indsatsen skal lykkes, kræver det et tæt samarbejde med Center for Arbejdsmarkeds 

samarbejdspartnere som f.eks. a-kasserne, uddannelsesinstitutioner og Det Lokale Arbejdsmarkedsråd.  

Især for de opkvalificeringsparate, som er dagpengemodtagere, udgør fællessamtalerne mellem jobcentret, 

den ledige og a-kasserne et vigtigt forum for drøftelse af opkvalificeringsstrategien. Mange ufaglærte har 

haft dårlige erfaringer med uddannelsessystemet og ønsker ikke at screenes for f.eks. ordblindhed. Her vil 

a-kasserne kunne bidrage væsentligt i forbindelse med at få motiveret den ledige til at tage ejerskab for et 

opkvalificeringsforløb. 
 

Hvordan skal der opkvalificeres? 
Alle opkvalificeringsparate ledige har ikke behov for den samme indsats, da nogle er ordblinde, andre har 

gennemført AMU-kurser, og andre igen er faglærte med forældede uddannelse. Derfor er det vigtigt, at 

indsatsen altid tager udgangspunkt i en individuel vurdering i samtalerne mellem jobcentret og den enkelte 

ledige. Jobcenter Frederikshavn har udarbejdet 3 spor, som skal ses som en overordnet ramme for 

opkvalificeringsindsatsen1. 

Spor 1 

Særligt ufaglærte, som har minimum 2 års erhvervserfaring inden for samme branche, og 

ufaglærte som gennem årerne har gennemført et eller flere AMU-kurser, kan profitere af et 

kompetenceløft. Et kompetenceløft, som går ud på at løfte fra ufaglært til faglært eller 

specialiseret ufaglært. Center for Arbejdsmarked vurderer, at op imod 50 % af de 

opkvalificeringsparate er omfattet af dette spor. Indsatsen for denne gruppe af 

opkvalificeringsparate starter med en screening af den enkelte ledige. I screeningen vil der 

være fokus på at identificere, om borgeren er motiveret for opkvalificering, og herefter en 

vurdering af, om der er behov for et forløb på sprogskole, ordskole eller f.eks. en real 

kompetence vurdering inden en regulær uddannelsesindsats. Selve uddannelsesforløbene vil 

fokusere på erhvervsuddannelse for voksne (EUV), jobrettet uddannelse og Den Regionale 

Uddannelsespulje1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
EUV er særligt målrettet ledige, som f.eks. har arbejdet som ufaglært i et institutionskøkken, i en 

produktionsvirksomhed eller på en byggeplads. EUV veksler mellem undervisning på en skole og perioder i praktik. 
Den Regionale Uddannelsespulje blev implementeret i forbindelse med beskæftigelsesreformen, hvor der på 
landsplan blev afsat 100. mio. kr. til en regional uddannelsespulje, der fordeles mellem jobcentrene efter deres andel 
af ledige dagpengemodtagere. Jobcentrene kan anvende puljen til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. 
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Spor 2 
 

Specialiserede ufaglærte og faglærte med kompetencer, som ikke efterspørges, eller hvor 

der er behov for yderligere specialisering for at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Ledigheden opstår ofte på grund af et fald i beskæftigelsen i brancherne i takt med, at 

produktionen flyttes væk fra Danmark, eller at produktionen automatiseres/digitaliseres.  

Det betyder, at denne gruppe jævnligt har perioder med ledighed. Center for Arbejdsmarked 

vurderer, at op imod 30 % af de opkvalificeringsparate er omfattet af sporet. Denne gruppe 

af ledige vurderes at være direkte parate til at påbegynde et opkvalificeringsforløb eventuel i 

samarbejde med en real kompetence vurdering. Forløbene vil fokusere på jobrettet 

uddannelse, EUV og Den Regionale Uddannelsespulje. 
 

 
 
 
 

Spor 3 
 

Specialiserede ufaglærte og faglærte med stærke og efterspurgte kompetencer samt stabil 

tilknytning til arbejdsmarkedet, men som på grund af alder eller sociale-, fysiske- eller 

psykiske udfordringer har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe 

vurderes at udgøre ca. 20 % af de opkvalificeringsparate. Opkvalificeringsindsatsen for 

denne målgruppe vil primært være virksomhedsvendt. Virksomhedspraktik og privat 

løntilskud vil være de fortrukne redskaber, men der kan også igangsættes korte 

uddannelsesforløb, såfremt borgere kan fremvise jobgaranti. 
 
 
 

 

De 3 spor indeholder eksempler på opkvalificeringsforløb for opkvalificeringsprate borgere. For spor 1 og 2 

er det vigtigt at bemærke, at tilbud om realkompetence vurdering spiller den afgørende faktor. Det er 

igennem en kompetencevurdering, at den specialiserede ufaglærte CNC operatør kan opnår merit og f.eks. 

opnå at kunne gennemføre en uddannelse som industritekniker inden for dagpengeperioden på to år. I 

forbindelse med realkompetencevurdering, skal det fremhæves, at vurderingen altid fortages med 

udgangspunkt i persons nuværende ufaglærte kompetencer set i forhold til en konkret uddannelse. Det 

betyder, at der ikke er frit valg på ”alle hylder”, men at merit til en uddannelse gives i forhold til helt 

konkrete erhvervede kompetencer. 



23  

 
 

Beskæftigelsespolitisk mål nr. 2 

Samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes 
Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for 
herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af 
arbejdskraft. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå 
fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet. 

 
Et godt samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne er des uden afgørende 

for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats samt at 

fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.  
 

Målsætning for den virksomhedsrettede indsats 
Jobcenter Frederikshavn vil i 2016 fortsætte linjen fra 2015 ved at have fokus på tilvejebringelse og 

formidling af jobåbninger og ordinære jobs til de arbejdsmarkedsparate ledige, som skabes på baggrund af 

et intensiveret opsøgende arbejde i virksomhederne. 

I dialogen med virksomhederne skal der løbende sættes fokus på muligheden for opkvalificering af 

nuværende og kommende medarbejdere; blandt andet gennem jobrotation og voksenlærlingeordningen. 

Tilskudsordningerne inden for beskæftigelsesområdet vil især blive anvendt i forhold til at bringe 

opkvalificeringsparate og progressionsparate borgere tættere på arbejdsmarkedet. 
 
 
 
 
 

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 2: 
 

 Der skal foretages mindst 425 virksomhedsbesøg i virksomheder, som vi i dag ikke 

samarbejder med. 

 Jobcenter Frederikshavn skal udsøge eller oprette mindst 400 jobannoncer/CV’er 

på Jobnet i samarbejde med virksomhederne 

 Der skal oprettes 3 nye virksomhedscentre inden for produktion, køkken og montage 

med fokus på progressionsparate borgere. 
 
 
 
 
 
 
 

Det er helt centralt, at indsatsen overfor virksomhederne opprioriteres. Et godt virksomhedssamarbejde er 

en forudsætning for, at Jobcenter Frederikshavn kan hjælpe ledige i job. En tæt kontakt og dialog med 

virksomhederne er med til at sikre, at jobcentret kender virksomhedernes nuværende og kommende behov 

for arbejdskraft. 
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Når jobcentret kender virksomhedernes behov, er det muligt at målrette indsatsen og igangsætte de 

opkvalificeringsforløb for ledige, hvor der efterfølgende er mulighed for job. Virksomhederne og jobcentret 

skal samarbejde om at klæde arbejdsstyrken rigtigt på. 

Samtidig er det vigtigt, at Jobcenter Frederikshavn har et stort kendskab til de lediges kompetencer, så de 

kan henvise de rette personer, når virksomhederne har et rekrutteringsbehov. Jobcenter Frederikshavn 

ønsker at være virksomhedernes fortrukne rekrutteringspartner, og det kræver, at jobcentret kan formidle 

de medarbejdere, som virksomhederne efterspørger. 
 

Strategi for samarbejde med erhvervslivet 
Formidling af ordinære jobs er en kerneopgave i jobcentret, og der er fokus på jobskabelse. 

Virksomhederne skal kende jobcentrets ydelser, og de skal vide, at jobcentret tilbyder hjælp til rekruttering 

i form af oprettelse af jobannoncer, udsøgning af cv’er samt tæt opfølgning på processen. 

Virksomhederne besætter ofte ledige stillinger uden jobopslag via uopfordrede ansøgninger og gennem 

netværk, og det betyder, at mange jobs ikke er synlige for ledige. Når jobcentrets kontakt med 

virksomhederne er tæt, får jobcentret kendskab til nogle af disse stillinger og kan så spille de ledige på 

banen. 

Som rekrutteringspartner er Jobcenter Frederikshavn en aktiv medspiller i forhold til at skabe vækst og 

udvikling i virksomhederne. Jobcentret kan hjælpe virksomhederne med at afklare deres kommende 

medarbejder-, uddannelses- og kompetencebehov samt rådgive om, hvordan jobcentrets tilbud kan 

understøtte dette. 

Jobcenter Frederikshavn ønsker at bygge bro mellem udbuds- og efterspørgselssiden for at sikre et 

optimalt match mellem virksomhedernes behov og arbejdsstyrkens kompetencer. Det kræver, at 

jobcentret leverer en professionel service til virksomhederne. Virksomhederne skal opleve, at indsatsen er 

virksomhedsfokuseret, og at det er nemt at samarbejde med jobcentret. De skal føle, at de får en god 

service og hjælp i samspillet med jobcentret. 
 

 
 

Virksomhedsforberedende forløb 

Et godt virksomhedssamarbejde er også en forudsætning for, at der kan igangsættes virksomhedsrettede 

forløb. Dette gælder ikke mindst gældende for forløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. 

Frederikshavn Kommune har en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse, 

hvor det kræver en særlig indsats af virksomhederne at have dem virksomhedspraktik. Når denne 

målgruppe skal fastholdes, afprøves og udvikles med henblik på at komme tættere på arbejdsmarkedet, er 

det ekstra vigtigt med en tæt dialog med virksomhederne. Der skal løbende ske en holdningsbearbejdelse 

hos virksomhederne, så de i højere grad bliver villige til at åbne dørene for denne målgruppe. Særligt skal 

potentialet i de små virksomheder udnyttes. 
 

Fastholdelse af sygemeldte 

Jobcenter Frederikshavn har fokus på at tilbyde virksomheder hjælp til at fastholde medarbejdere, der ikke 

kan udføre deres sædvanlige arbejdsopgaver på grund af sygdom. Ofte kan der findes løsninger, så 

medarbejderen kan blive i virksomheden på trods af sygdom; især hvis der tidligt i forløbet iværksættes en 

indsats. Det kan f.eks. være personlig assistance, bevilling af hjælpemidler eller tildeling af 
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arbejdsredskaber. Der kan også etableres en § 56-aftale ved kronisk eller langvarig sygdom med risiko for 

øget sygefravær, eller medarbejderen kan få en delvis sygemelding. Jobcentret informerer virksomhederne 

om de redskaber, der kan bringes i spil for at en medarbejder kan fastholdes i ansættelsen. Herudover 

orienteres om fast track-ordningen, som handler om at samarbejde ekstraordinært tidligt med 

virksomhederne og med sygemeldte medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte 

uger. 
 

Samarbejde med Erhvervshus Nord og VEU-center Nord 

For at højne kvaliteten af den virksomhedsrettede indsats samarbejder Jobcenter Frederikshavn tæt med 

blandt andet Erhvervshus Nord, VEU-center Nord og de lokale uddannelsesinstitutioner. Der er også et tæt 

samarbejde med jobcentrene i Hjørring Kommune, Brønderslev Kommune og Aalborg Kommune om blandt 

andet jobformidling, kampagner og vidensdeling. Der er i Nordjylland generelt stor enighed om, at det er 

nødvendigt med et godt samarbejde mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitikken. 
 

Virksomhedsbesøg giver en viden, som de andre også kan have nytte af. Erhvervskontorerne arbejder 

blandt andet for, at der etableres nye virksomheder, og det forudsætter kvalificerede medarbejdere. 

Jobcentrene forsøger at finde kvalificerede ledige, og lykkes det ikke, træder uddannelsesinstitutionerne til 

med opkvalificering af de ledige. En erhvervskonsulent, der besøger en virksomhed for at drøfte eksport og 

markedsføring, vil ofte også høre om det fremtidige behov for arbejdskraft. Denne viden skal videre til 

jobcentret, og uddannelsesinstitutionerne har samtidig brug for at vide, hvor der er stigende behov for 

udbud af kurser. 

Det er vigtigt, at jobcentret og virksomhederne finder hinanden i et gensidigt samarbejde, hvor der er en 

klar forventningsafstemning. Jobcentret har brug for virksomhederne til at tage imod ledige, som skal have 

afprøvet deres færdigheder, mangler praktisk erfaring eller endnu ikke er helt klar til arbejdsmarkedet eller 

uddannelse. Virksomhederne får hjælp til at besætte ledige jobs og til at få lavet uddannelsesplaner for 

deres ansatte. 

Overordnet set er målet for Frederikshavn Kommune at styrke dialogen og samarbejdet med 

virksomhederne. Fokuspunkterne er afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft, formidling af 

ledige samt etablering af forløb i form af virksomhedspraktik og job med løntilskud. 
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Beskæftigelsespolitisk mål nr. 3 

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på 

arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats 

 
Beskæftigelsesgraden er betydelig lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis 

personer med funktionsnedsættelse, herunder psykiske lidelser, og sygemeldte. Årsagen kan blandt 

andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der 

kræver en tværfaglig indsats. 

Jobcentret har stærkt fokus at bringe borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på eller ind på 

arbejdsmarkedet. Der pågår en udvikling til at kunne arbejde med progressionsmåling, koordinerende 

sagsbehandling, mentorindsats og tværgående samarbejde. Dette er de metoder, jobcentret vil anvende til 

at opnå resultatkravene. 

Siden fleks- og førtidspensionsreformerne trådte i kraft den 1. januar 2013 er der sket meget i forhold til 

kompetence- og metodeudvikling. Koordinerende sagsbehandling, progressionsmåling, 

rehabiliteringsindsats og tværgående samarbejde er blevet en del af hverdagen i jobcentret og nøgler til 

succes. Formålet er, at vi arbejder helhedsorienteret og med bemyndigelse af hver enkelt borger. 
 

Målsætning for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 
Målsætning er at vi igennem er stærkt tværfagligt samarbejde kan få skabt hurtigere progression for 

borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Vi vil tilbyde borgere en indsats, som beror på en flerfaglig 

vurdering, og som består af indsatser fra flere fagområder, når det vurderes relevant. 

Målsætningen for progressionsmåling er, at alle flerfaglige længerevarende forløb registreres, og der 

arbejdes målorienteret og med progression i ressourceforløb for progressionsparate borgere. 

Mentorordningen opprioriteres for de mestringsparate borgere for at understøtte, at borgere har mulighed 

for at gennemføre forandringstiltag. Vi vil investere i mentorer med henblik på hjælp til selvhjælp. 

Mentorindsatsen er i dag en fælles indsats i mellem Center for Unge (CFU) og jobcentret, som 

administreres af CFU. Vi ønsker at kvalificere mentorindsatsen yderligere, så matchet mellem borger og 

mentor bliver så stærkt som muligt. 

Resultatkravene for beskæftigelsespolitisk mål nr. 3 opnår vi ved at arbejde med de ovennævnte 

målsætninger og opretholde et vedvarende fokus på at italesætte og anvende de nye metoder og 

funktioner. 
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Resultatkrav for beskæftigelsesmål 3 i 2016 
 

 110 borgere skal flyttes fra at være 

progressionsparate til at være opkvalificeringsparate 

eller i beskæftigelse, herunder: 

o 50 sygedagpengeforløb skal afsluttes til 

revalidering 

o 60 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 

skal  skifte målgruppe til at være jobparate 

 Antallet af ledighedsydelsesmodtagere, som kommer 

i fleksjob på under 10 timer skal være over 25 
 
 
 

 

 
Ny organisering 
I Center for Arbejdsmarked er der pågået en omstrukturering af organisationen, hvor indsatsen i jobcentret 

er blevet opprioriteret, og hvor indsatsen skal have en mere forebyggende karakter. Der er således tilført 

ressourcer til afdelingerne til sagsbehandling, og det forventes, at samspillet med borgerne vil kunne 

tilrettelægges med fokus på hjælp til selvhjælp. 

Herudover er et coach- og mestringsteam blevet oprettet i jobcentret, og teamet skal primært arbejde 

med nyledige progressionsparate og mestringsparate borgere og tilbyde coachindsatser tidligt i 

sagsforløbet. Coachindsatsen er baseret på samtaleforløb med ledige med psykiske og sociale 

udfordringer, hvor jobcentret skønner, at den enkelte kan profitere af et coachforløb. 

I forbindelse med rehabiliteringsindsatsen for mestringsparate borgere er der oprettet et særligt 

ressourceforløbsteam, hvor sagsstammerne er reduceret, så de kvalitative og tværfaglige indsatser kan 

varetages i højere grad. Herudover benyttes rehabiliteringsteamet til tværfaglige og lægefaglige 

vurderinger i sager med et længerevarende sagsforløb. 
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Indsatsen i Jobcenter Frederikshavn 
For at opnå resultatkravene prioriteres de funktioner og metoder, som kan bringe borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet tættere eller ind på arbejdsmarkedet. Metoderne er: 
 
 
 

 

Progressionsmåling 
 
 
 

Tværgående samarbejde 
 
 
 

Koordinerende sagsbehandling 
 
 
 

Mentorindsats 
 
 
 

Screening- og mestring 
 
 

 

Neden for vil de enkelte metoder blive gennemgået nærmere 
 

Progressionsmåling 

Progressionsmåling handler om at arbejde med mål og delmål. Årsagen til, at det er afgørende, at vi i 

jobcentret arbejder med mål, er, at det kun er den enkelte borger, som kender det mål – eller den drøm – 

som kan motivere vedkommende frem imod netop det, som gør, at en borger opnår hel eller delvis varig 

selvforsørgelse. 

For at kunne understøtte en mestrings- eller progressionsparat borger i at opnå en varig forandring, skal vi i 

Jobcentret være i stand til at nå ind til det, borgeren faktisk ønsker sig for sin fremtid. Vi skal med 

screeninger og profilafklaring afdække, hvad der står i vejen for, at borgerne kan realisere det, de faktisk 

ønsker sig. Det er arbejdet med forhindringerne på vejen, som bliver delmålene for på sigt at nå i mål. 

Typisk vil der ske det, at borgerens mål vil ændre sig undervejs i processen. Hvis borgerens oprindelige mål 

var at blive dyrlæge eller dyrepasser i zoo, vil der oftest ske det, at borgeren får sat tingene i perspektiv i 

løbet af den udviklingsproces, Jobcentret faciliteter, sådan at borgeren selv tilpasser sine valg til de givne 

omstændigheder. 
 

 

Vi skal skabe motivation, tro, ejerskab og handling hos borgeren ved at vise en synlig – og sandsynlig – vej 

til forandring. Herudover skal borgeren kunne se resultater og progression undervejs. 
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I værktøjskassen til den indsats har vi progressionsmåling samt hjælp til selvhjælp- og coachtilgangen. 

Herigennem inddrages borgeren og får muligheden for at få indflydelse på eget forløb, og hermed får det 

engagement og medejerskab som er forudsætningen for, at borgeren når sit mål. 

Borgerne vil typisk skulle gennem en sårbar proces for at komme frem til målet, og vi skal guide dem med 

at blive på sporet og holde fokus undervejs. Tovholderfunktionen varetages i to forskellige funktioner – 

nemlig mentorindsatsen og koordinerende sagsbehandling. 
 

Koordinerende sagsbehandling 

Jobcentret skal motivere og understøtte en udviklingsproces hos borgere på kanten af arbejdsmarkedet. 

Her skal vi sætte ind med indsatser, som matcher den individuelle borgers behov, og da der ofte er tale om 

komplekse sammensatte problemstillinger, vil der ofte være behov for en individuel flerfaglig indsats. 

Den koordinerende sagsbehandler er tovholder i de flerfaglige forløb, som oftest omfatter ressourceforløb 

og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt jobafklaringsforløb på sygedagpenge og integration. 

Det er vigtigt, at koordinerende sagsbehandler samarbejde med sagens øvrige parter fra andre fagområder, 

sådan at alle arbejder i samme retning med borgeren og med respekt for vigtigheden af bidrag fra de 

respektive fagområder. 
 

Tværgående samarbejde 

Tværgående samarbejde er en forudsætning for at kunne lave tværfaglige forløb for borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet. Derfor har Center for Arbejdsmarked også arbejdet målrettet på at etablere et 

velfungerede samarbejde på tværs af kommunens fagcentre på social- og sundhedsområdet. Vi har udbredt 

kendskabet til beskæftigelsesreformerne, og de krav til tværfagligt samarbejde, de stiller til kommunerne. 

Medarbejdere og ledere i de respektive fagcentre er forberedt på, at koordinerende sagsbehandlere fra 

jobcentret vil henvende sig i forbindelse med samarbejdet i de tværfaglige forløb, og de vil gå ind i 

samarbejdet, når de vurderer dette er fagligt relevant. I jobcentret omfatter dette ressourceforløb, 

jobafklaringsforløb, integrationsforløb og forløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

For at få det optimale udbytte af flerfaglige forløb med tværgående sagsbehandling er der behov for 

yderligere udvikling af det tværfaglige samarbejde med adgang til de relevante indsatser og med en 

smidigere sagsbehandling. 
 

Mentorordningen 

Optimering af anvendelsen af mentorer understøtter borgerne på kanten af arbejdsmarkedet i at komme 

ind eller tættere på arbejdsmarkedet. Det er særlig vigtigt at borgere, som skal i gang med et forløb, har 

støtte i hverdagen også, sådan at den proces, borger sætter i gang sammen med koordinerende 

sagsbehandler bliver gennemført og hermed en realitet. Ofte vil mentor være den støtteperson, som kan 

etablere den tætte relation til den enkelte borger, som koordinerende sagsbehandler ikke har mulighed for 

at etablere, men som skal understøtte grundlaget for samspillet mellem borger og jobcenter. Derfor skal 

mentorordningen opprioriteres i indsatsen. 
 

Screening- og Mestringsteam 

Oprettelse af et Screenings- og Mestringsteam i Jobcentret er en del af arbejdet med tidlig indsats, hvor der 

bliver en tættere sammenhæng mellem den social- og sundhedsfaglige screening og vurdering. Det 
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forventes at en målrettet tidlig indsats vil kunne forkorte sagsforløbene, og herved understøtte borgernes 

vej ud på arbejdsmarkedet på en hurtigere og mere kvalificeret måde. Teamet hvor der bl.a. er tilknyttet 

psykologer, fysioterapi og kompetencer inden for sundhed og ernæring, vil være med til at screene ny 

ledige med henblik på at give sags sparring til sagsbehandlerne. Dermed er det hensigten, at vi kan sætte 

ind med den rigtige indsats så tidligt som muligt og reducere tiden en borger modtager offentlig 

forsørgelse. 
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Beskæftigelsesmål 4: Borgere på integrationsprogrammet skal hurtigere 

ind på arbejdsmarkedet 
 

Integrationsindsatsen står over for store ændringer i fremtiden. Der skal sættes 

mere fokus på job og uddannelse og findes andre veje til at lære dansk og blive 

integreret i det danske samfund 
 

Baggrunden for dette er blandt andet, at mange af de nye borgere har brugbare kompetencer med sig, som 

kan anvendes på arbejdsmarkedet. Den arbejdskraftsreserve, der står til rådighed, skal sættes i spil med en 

ny og mere erhvervsrettet indsats. 
 

I 2016 skal vi modtage 184 personer samt en del familiesammenføringer, hvilket sætter indsatsen under et 

voldsomt pres med væsentlig flere modtagelser og boligplaceringer samt endnu flere borgere i 

sagsstammerne hos jobkonsulenterne. 
 

Målsætning for integrationsindsatsen 
Fokus vil være rettet mod at øge antallet af integrationsborgere, som har afsluttet integrationsprogrammet 

til selvforsørgelse i enten job eller ordinær uddannelse. Igennem branchepakkerne opnår deltagerne 

erfaring og kompetencer, som kan anvendes på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn kommune. 

Integrationsborgere udgør dermed en vigtig arbejdskraftsreserve inden for områder med gode 

beskæftigelsesmuligheder. 
 

 
 
 
 

Resultatkrav for beskæftigelsesmål 4 i 2016 
 

 15 antal borgere skal afslutte 

integrationsprogrammet til ordinær beskæftigelse. 

 Der skal etableres 80 virksomhedspraktikker i 

forbindelse med branchepakke forløbene. 
 

 
 
 

Integrationsindsatsen 
Integrationsindsatsen tager sit sigte i, at integrationen skal indeholde både den sprogmæssige del og den 

virksomhedsrettede del, henimod en hurtigere selvforsørgelse. Integrationen får et endnu bedre afsæt med 

en sammensætning af sprogundervisning på sprogskolen og den daglige kontakt med danskere på en 

arbejdsplads. Vi vil have gjort op med, at forudsætningen for integration er det danske sprog – 

forudsætningen er både sprog og job. 

Nedenstående figur er en illustration af, hvorledes den overordnede struktur vil se ud i Frederikshavn 

Kommune: 
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Boligplacering 
(4 uger) 

 

 

 
 

Sprogskole (3 
uger) 

Integrations- 
plansmøde 

 
 

Job & Liv (8 
uger) 

 

 
 
 

Branchepakker - frem 
til selvforsørgelse 

 
 
 
 

Borgeren boligplaceres enten permanent eller midlertidigt og tilmeldes straks sprogskolen med tre ugers 

fuldtidsundervisning. På integrationsplansmødet lægges der en plan sammen med borgeren for det 

kommende forløb, og der foretages en foreløbig kompetenceafklaring. Efterfølgende suppleres 

sprogskolen med kommunens introduktionsforløb ”Job & Liv” med det sigte at komme i gang med et 

branchepakkeforløb frem mod selvforsørgelse. ”Job & Liv” indeholder blandt andet information om 

arbejdsmarkedet og samfundsforhold samt virksomhedsbesøg. 

For at imødekomme behovet for en mere virksomhedsrettet indsats, der er kombineret med 

sprogundervisning, skal integrationsborgerne tilbydes et branchepakkeforløb, der bibringer borgerne 

motivation og kompetencer, og som styrker deres muligheder for ordinær beskæftigelse. Branchepakkerne 

udarbejdes og tilpasses i forhold til de muligheder, der er på det lokale arbejdsmarked i Frederikshavn 

kommune. Indsatsen i branchepakkeforløb kan illustreres på følgende måde: 
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Introduktionsforløb 
 
 

 

Snusepraktik og valg af branche 
 
 

 

1. Virksomhedsforløb (basiskompetencer) 
 
 

 

2. Virksomhedsforløb (specialistkompetencer) 
 
 

 

3. Virksomhedsforløb (vedligeholdelse og strategisk planlægning) 
 
 

 

Efterværn 
 
 
 

 

Branchepakkerne fokuserer på områder med gode beskæftigelsesmuligheder i Frederikshavn kommune. En 

branchepakke kan f.eks. være rengøring, pleje og omsorg eller lager. Fælles for branchepakkerne er, at den 

enkelte integrationsborger får et indgående kendskab til en branche med fokus på praktisk erfaring og 

kompetenceudvikling. 

Center for Arbejdsmarked forventer, at indsatsen vil være med til at understøtte at flere 

integrationsborgere kommer i job eller uddannelse og dermed bliver selvforsørgende. 



 

  

Evaluering af nytteindsats i Frederikshavn Kommune Dato: 14. september 2015 

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for Frederikshavn og Læsø kommuner gav i 
forbindelse med organiseringen af nytteindsats i Frederikshavn Kommune 
dispensation fra rimelighedskravet i Projektafdelingen. Det betyder, at der i 2015 
kan oprettes 90 holdpladser i Projektafdelingen fordelt på forskellige projekter. Det 
blev aftalt, at alle nye projekter vedrørende nytteindsats drøftes og godkendes i 
følgegruppen, inden de behandles i LBR (Det Lokale Arbejdsmarkedsråd red.) og 
Arbejdsmarkedsudvalget og efterfølgende igangsættes. 
  
Overblik over igangværende projekter og aktiviteter 
I alt er der oprettet 10 projekter med en samlet kapacitet på 72 fuldtidspladser. 
Nedenfor er projekterne præsenteret, og der er angivet, hvor mange personer der 
deltager i forløbene medio september 2015. Opgørelsen er dermed et 
øjebliksbillede af indsatsen: 

1. Knivholt Hovedgård: Arbejdsopgaverne består primært i en udvidelse af 
renæssancehaven, vedligeholdelsesopgaver af hovedgården samt medhjælp 
ved hovedgårdens arrangementer. I alt er der 15 pladser, og 15 personer 
deltager i et forløb. 4 personer er på venteliste. 

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

3. Ejendomscentret: Arbejdsopgaverne er centreret omkring oprydning og 
tømning af kommunale bygninger der ikke benyttes, samt oprettelse af 
database med katalog over brugte kontormøbler der kan genbruges. I alt er 
der 10 pladser, og 10 deltager i et forløb. 3 personer er på venteliste. 

4. Projektafdelingen: Renovering af bycykler. Arbejdsopgaverne består i 
servicering og vedligeholdelse af bycykler. I alt er der 6 pladser og 1 person 
deltager i forløb. 

5. Bangsbo botaniske have: Arbejdsopgaverne består i etablering af nye arealer, 
vedligeholdelse af stier samt beskæring af buske osv. Deltagerne vil dermed få 
mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdsopgaverne inden for 
anlægsbranchen. I alt er der 4 pladser, men ingen aktivitet. 

6. Projektafdelingens værksteder i Skagen: Aftalen tilgodeser borgere, der er 
bosiddende i og omkring Skagen. Det betyder, at målgruppen får en væsentlig 
kortere transporttid og kan udføre nytteindsats i lokalområdet. 
Arbejdsopgaverne er centreret i træværkstedet og i kreativt værksted. 
Derudover er der vedligeholdelse af udenoms arealer, rengøringsopgaver osv. 
Arbejdsopgaverne er tilrettelagt på en sådan måde, at de kan henvende sig til 
en bred vifte af borgere med forskellige kompetencer. I alt er der 10 pladser, 
og 2 personer deltager i et forløb. 

7. Bangsbo Fort Bunkermuseum: Arbejdsopgaverne omhandler primær 
vedligeholdelse og pleje af udendørsarealer, så attraktionen fremstår mere 
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imødekommende for besøgende. I alt er der 3 pladser og 1 personer deltager i 
forløb. 

8. Sæbygård Slot: Arbejdsopgaverne omhandler vedligeholdelse af grønne 
områder. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af gårdspladsen og tilstødende 
arealer. I alt er der 4 pladser, men ingen aktivitet.  

9. Frederikshavn Idrætscenter: Arbejdet består i at ledsage ældre medborgere på 
gå- og cykelture, men også socialt samvær med de ældre, som ligger ud over 
det ordinært ansatte personales ressourcer. I alt er der 4 pladser og 3 
personer deltager i forløb. 

10. Kommuneguide ordningen: Arbejdsopgaverne omhandler modtagelse af cruise 
gæster i Skagen, indrapportering af misvedligeholdt offentligt infrastruktur, 
samt hjælp til parkeringen på Grenen. Det er vurderingen, at særligt unge 
uddannelseshjælpsmodtagere vil kunne profitere af projektet med mulighed for 
f.eks. at vedligeholde sprogkundskaber og styrke sociale kompetencer. I alt er 
der 10 pladser, men pt. ingen aktivitet.  

Som det fremgår af ovenstående, deltager 37 personer på opgørelsestidspunktet i 
nytteindsats. At der pt. ingen aktivitet er i enkelt af projekterne, skal ses i relation 
til, at arbejdsopgaverne er sæsonbetonede, og primært finder sted i 
sommerhalvåret. Samlet set er vurderingen, at antallet af projekter på 
indeværende tidspunkt er tilfredsstillende.   
  
Resultater 
Medarbejderne i Projektafdelingen vurderer, at de mest velfungerende projekter 
stadsarkivet, Knivholt Hovedgård og Ejendomscentret. Dette skal ses i 
sammenhæng med, at mødestabiliteten er høj og at deltagerne gerne vil tilknyttes 
projekterne. Interessen skal ses i relation til, at holdene er forholdsvis store, hvilket 
betyder, at der er god mulighed for at danne sociale relationer. Derudover virker 
det som om, at deltagerne kan se en værdi i opgaverne som giver mening.       
 
I alt er 63 personer siden begyndelsen i 2014 påbegyndt et job i forbindelse med 
afslutning på nytteindsats, og 38 er umiddelbart efter påbegyndt et 
uddannelsesforløb. I alt har 572 personer deltaget i forløb, hvilket betyder, at 
effekten efter deltagelse er på 18 %.  
 
Den langsigtede effekt er dog at væsentlig større. Center for Arbejdsmarked har 
foretaget en effektanalyse på selvforsørgelsesgraden på unge 
uddannelseshjælpsmodtagere. Alle de uddannelseshjælpsmodtagere som deltog i 
nytteindsat i november måned 2014, er udvalgt til at indgå i analysen. Herefter 
følges deltagernes selvforsørgelsesgrad for hver måned. Afgangen fra nytteindsats 
og til selvforsørgelse er størst efter to måneder hvor hele 25 % er selvforsørgende. 
Efter 10 måneder er selvforsørgelsesgraden hele 73 %. Sammenlignes effekten af 
nytteindsats med virksomhedspraktik for uddannelseshjælpsmodtagerne, så er 
effekten over 10 % større både i måned 2 og 10. Langt de fleste som indgå i 
undersøgelsen er efter 10 måned enten i uddannelse ca. 50 % eller i job ca. 25 % 



 
 
 
 
 
 

Side3/3 
mens resten enten har skifte målgruppe osv. Samlet set er vurderingen, at 
nytteindsats er et særdeles godt redskab i aktiveringsindsatsen.  
 
Ud over uddannelses- og jobeffekten efter afslutning af et forløb er der 229 
personer, som er udeblevet fra opstart. Mange personer udebliver fra opstart da de 
i stedet finder et job, eller påbegynde uddannelse (f.eks. elevforløb). Ca. 20 er 
stoppet pga. arbejde, eller uddannelse. Herudover er der et større antal som 
udebliver pga. sygdom, mens kun et mindre antal oplyser at udeblivelsen årsagen 
er, at de ikke ønsker at medvirke.    

 



Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

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

Ingen ydelse 1 1 1 1 1 1 1 2

LAB 2.10 Selvforsørgende 1 1 1 1 1

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 21 24 38 39 45 29 23 26 33 38 37 42 24 33

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

LAB 2.1 Forsikret ledig 10 9 8 10 11 8 8 7 9 12 17 15 9 10

LAB 2.2 Kontanthjælp 31 25 28 26 30 32 31 36 36 46 35 25 21 26

LAB 2.3 Kontanthjælp 1 1 1 2 2 2 3 1 1

Samlet antal 62 58 75 76 88 72 65 73 82 100 95 87 59 74

I rapporten sættes der fokus på nytteindsats i Frederikshavn Kommune. Forsikrede ledige dækker alene
over arbejdsmarkedsydelsesmodtagere. Nytteindsats i Frederikshavn admiinistreres af
Projektafdelingen. For spørgsmål til analysen kontakt Hans Henrik Jørgensen ved Center for
Arbejdsmarked.

LAB 2.12 Uddannelseshjælp 245

LAB 2.2 Kontanthjælp 220

LAB 2.1 Forsikret ledig 83

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager 8

LAB 2.3 Kontanthjælp 5

Ingen ydelse 4

LAB 2.13 Uddannelseshjælp 4

LAB 2.10 Selvforsørgende 2

Person omfattet af Integrationsloven 1

Samlet antal 572

I den øverste tabel er antallet af deltager i nytteindsats
fordelt på måneder. I tabellen til venstre er det samlede
antal i siden opstart i januar 2014 opgjort til og med
seneste opdaterede måned

Sidste opdateringsdato

14-09-2015

1/6



Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats

2/6



Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats

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

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

18-29 årige Nytteindsats 26 27 42 42 52 38 32 35 41 46 47 52 31 41

30-39 årige Nytteindsats 15 11 10 5 10 10 10 13 14 19 17 12 11 12

40- + årige Nytteindsats 21 20 23 29 26 24 23 25 27 35 31 23 17 21

Aldersfordeling på personer i nytteindsats
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Center for Arbejdsmarked - Nytteindsats

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

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

Kvinde Nytteindsats 19 14 22 27 25 19 20 27 29 33 29 22 18 21

Mand  Nytteindsats 43 44 53 49 63 53 45 46 53 67 66 65 41 53

Kønsfordeling på antallet af personer i nytteindsats
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Neden for sættes der fokus på effekten af nytteindsats. Det samlede antal af åbenlyst uddannelsesparate og
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (LAB 2.12.) som deltog i nytteindsats i november måned 2014, er
udvalgt til at indgå i analysen. Herefter følges selvforsørgelsesgraden for deltagerne måned for måned. 

Målgruppe (LAB) Månedsnavn År Antal personer med aktivitet

LAB 2.12 Uddannelseshjælp November 2014 45

Måned/år Nov/14 Dec/14 Jan/15 Feb/15 Mar/15 Apr/15 Maj/15 Jun/15 Jul/15 Aug/15 Sep/15

Selvforsørgelses
grad/antal tilbage 0 %/ 45 25 %/ 34 46 %/ 24 52 %/ 22 52 %/ 22 53 %/ 21 58 %/ 19 62 %/ 17 67 %/ 15 71 %/ 13 73 %/ 12

Som det fremgår af ovenstående, kan det konstanteres, at af gangen fra nytteindsats til selvforsørgelse er største i de
første to måneder efter forløbet er påbegyndt. Et forløb i nytteindsats har normalt en varighed af 13 uger svarende til 3
måneder. Det betyder, at de personer som stopper i nytteindsats i løbet af de første 2 måneder stopper pga. af, at de finder
andre veje til forsørgelse end at modtage uddannelseshjælp. Der er med andre en en stærk motivationseffekt i forløbet for
de unge. Der ud over kan det ses, at afgangen til selvforsørgelse er stigende hen over sommeren hvor
uddannelsesinstitutionerne opstarter ordinære uddannelsesforløb. 

Sammenlignes effekt en nytteindsats med virksomhedspraktik for de unge uddannelseshjælpsmodtagere (LAB 2.12.) er der
ingen tvivl om, at nytteindsats er et effekt redskab i beskæftigelsesindsatsen for de unge. I november måned 2014 deltog 39
unge i praktik og efter to måned var kun 11 % selvforsørgende mens tallet for september måned 2015 er på 62 %.
Motivationseffekten for de unge er dermed over dobbelt så stærk efter to måned i nytteindsats end i praktik og efter 10
måned er selvforsørgelsesgraden ca. 10 % højere i nytteindsats.

Månedsnavn 

JAN
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Antal sluttede kontaktforløb Kontaktforløb afslutningsårsag

14 Ordinær uddannelse

10 Ordinært arbejde

6 Målgruppeskift

1 Fængsel

1 Manglende medvirken

1 Manglende rådighed

33

Neden for ses afslutningsårsagen for de personer, som deltog i nytteindsats i november måned 2014 og som er blevet
selvforsørgende. Som det fremgår af tabellen, er langt de fleste enten i job eller arbejde, hvilket er en særdeles positiv
udvikling for de unge. Meget tyder dermed på, at nytteindsatsen i Frederikshavn Kommune både har en motivationseffekt i
de første måned, men også er med til at sikre, at de unge enten kommer i job eller uddannelse. 
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Status på fleksjob på under 10 timer i Frederikshavn Kommune

Figuren ovenfor viser antallet af fleksjob på under 10 timer om ugen i Frederikshavn Kommune opgjort på månedsbasis. Som det
fremgår af figuren har der siden marts måned 2013 været en jævn stigning i antallet. Stigningen skal ses i sammenhæng med
fleksjob reformen fra 2013, hvor muligheden for etablering af fleksjob med et lavt ugentligt timetal blev forbedret markant.
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Status på fleksjob på under 10 timer i Frederikshavn Kommune

Antal fleksjob på under 10 timer fordelt på brancher Antal personer med aktivitet

Transport og godshåndtering 118

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 114

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 51

Andre serviceydelser 28

Fremstillingsvirksomhed 24

Undervisning 24

Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 20

Bygge- og anlægsvirksomhed 18

Offentlig forvaltning og forsvar 18

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 14

Fast ejendom 14

Kultur, forlystelser og sport 8

Liberale, videnskabelig og tekniske tjenesteydelser (konsulentvirksomhed) 5

El-, gas-, vand og fjernvarmeforsygning 2

Kommunikation og information 2

Pengeinstitut- og finansvirksomhed 2

Tabellen ved siden af viser, inden for
hvilke typer af brancher personer i
microfleksjob er ansat. Det skal
bemærkes, at personer der er ansat
inden for f.eks. branchen Transport og
godshåndtering ikke nødvendigvis er
ansat som chauffører, men kan have
administrative arbejdsopgaver.
Indelingen af brancher er baseret på
virksomhedens P-nummer i CVR-
registret. Opgørelsen er baseret på
samtlige microfleksjob i Frederikshavn
Kommune siden 2013. Den nederste
tabel viser den samlede fordeling
mellem privat og offentlige
microfleksjob.

Antal fleksjob under 10 timer fordelt offentlig og private virksomheder Antal personer med aktivitet

Privat 306

Offentlig forvaltning 156
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Status på fleksjob på under 10 timer i Frederikshavn Kommune

Aktivitet afbrydelsesårsag Antal sluttede aktiviteter

Opsagt af tilbudsgiver 30

Revision af plan 19

Andet 8

Afbrudt kursus 4

Jobbet er bortfaldet 2

Opsagt af ledig 2

Flyttet 1

Tabellen ved siden af viser,
afslutningsårsagen for personer
der har været ansat i et fleksjob
på under 10 timer om ugen.
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Udvælgelse af kommuner 

De ni kommuner, der har den stør-
ste andel offentlige fleksjob på 10 
timer eller derunder ud af det sam-
lede antal fleksjob i kommunen, og 
samtidig har etableret mindst 60 
offentlige fleksjob 
 

1. INDLEDNING  

1.1. Baggrund og formål 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering iværksatte i samarbejde med Beskæftigelsesre-
gionerne og Kommunernes Landsforening i efteråret 2014 en undersøgelse af kommunernes 
brug af fleksjob på få timer. Formålet var at få aktuel viden om kommunernes brug af fleks-
job på 10 timer og derunder. 
 
Undersøgelsen af fleksjob på få timer – 10 timer eller derunder – skulle afdække, hvordan 
kommunerne bruger fleksjob på få timer: Der skulle særligt sættes fokus på kommunale 
fleksjob og inddrages en stikprøve af private fleksjob. 
 
Opdraget for undersøgelsen har blandt andet været at afdække, om der er forskelle mellem 
de fleksjobansattes arbejdsevne og det antal timer, de er ansat i fleksjob. Undersøgelsen 
skulle desuden belyse anvendelsen af fleksjob i forhold til borgere, der har været på ledig-
hedsydelse i mere end 18 måneder. Resultaterne fra undersøgelsen skal indgå i det videre 
arbejde med projektet ’Fleksjob født med progression’. 
 
Undersøgelsen skulle besvare følgende spørgsmål: 
 

 Hvorvidt der er forskelle mellem fleksjobberens arbejdsevne, og det antal timer de 

er ansat 

 I hvilket omfang der er tale om midlertidige ansættelser eller varige ansættelser 

 Hvordan det konkrete match sker mellem en person i fleksjob og den pågældende 

virksomhed 

 Fleksjobberens ydelseshistorik  

1.2. Metode og datagrundlag 

1.2.1. Udvælgelse af kommuner 
En videnindsamling i undersøgelsens første fase 
slog fast, at der er stor forskel på praksis i kommu-
nerne omkring anvendelse af fleksjob på få timer. 
Både hvad angår andel af borgere i fleksjob, hvor 
mange der er ansat privat, og hvor mange der er 
ansat offentligt.  
 
Undersøgelsen har særligt fokus på kommunernes 
brug af kommunale fleksjob på få timer. Derfor er 
der foretaget en strategisk udvælgelse af de kom-
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muner, der har den største andel offentlige fleksjob på 10 timer eller derunder ud af det 
samlede antal fleksjob i kommunen, og samtidig har etableret mindst 60 offentlige fleksjob 
for at opnå tilstrækkelig volumen i sagsgennemgangen. 
 
Kun 10 kommuner i Danmark matcher kriterierne om både at have den største andel offent-
lige fleksjob på få timer og samtidig have etableret mindst 60 offentlige fleksjob. Heraf med-
virker de 9 i nærværende undersøgelse. De medvirkende kommuner er: Fredericia, Frede-
rikshavn, Haderslev, Horsens, Næstved, Randers, Skive, Vejen og Aabenraa. De øvrige kom-
muner i Danmark opfylder ikke de opsatte kriterier. 
 
Der er således ikke tale om en undersøgelse, hvor ud fra der kan konkluderes generelt om 
kommunernes brug af fleksjob på få timer, men om en undersøgelse, der specifikt har af-
dækket et specifikt udsnit af kommuners brug af fleksjob på få timer – nemlig de kommuner, 
der bruger offentlige fleksjob på få timer mest. 
 
De ni udvalgte kommuner har som det fremgår af tabel 1 en høj andel borgere ansat i fleks-
job på få timer og mindst 60 offentlige fleksjob.  
 
Tabel 1: Andel i fleksjob på få timer og antal offentlige fleksjobansatte i de medvirkende 

kommuner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Kommune Andel i fleksjob på få timer ud af 
det samlede antal fleksjob i 
kommunen 

Antal offentlige 
fleksjobansatte 

Aabenraa 47% 252 

Fredericia 45% 108 

Horsens 42% 161 

Haderslev 36% 90 

Skive 35% 93 

Randers 30% 129 

Vejen 25% 64 

Frederikshavn 24% 110 

Næstved 21% 75 
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1.2.2. Metoder 

Undersøgelsen har været baseret på en kombination af kvantitative og kvalitative metoder. 
Fordelen er, at det har givet mulighed for at gå både i bredden og i dybden og for at sige 
noget mere generelt om jobcentrenes brug af fleksjob i få timer samtidig med, at vi har op-
nået en mere dybdegående viden om deres praksis og administration. Uden kvalitative ana-
lyser kunne vi ikke forklare de kvantitative fund. De kvalitative metoder har derudover også 
givet mulighed for at opdage nye temaer og emner, som vi ikke kendte på forhånd, og der-
med ikke havde med i de kvantitative analyser. Omvendt har formålet med analysen også 
været at få et samlet overblik over f.eks. karakteristika ved målgruppen. En kvalitativ analyse 
var derfor heller ikke tilstrækkelig.  
 
Fordelen ved at benytte begge typer undersøgelser er således, at vi både har fået det brede 
blik over målgruppen, indsatsen og administrationen gennem de kvantitative analyser, men 
samtidig også er kommet ned i detaljen gennem de kvalitative analyser.  
 
Konkret er følgende metoder anvendt: 
 

 Registeranalyser af data fra Fleks.nu og DREAM for alle fleksjobbere ansat på få ti-

mer 

 Sagsgennemgang af 70 sager i 9 udvalgte kommuner 

 Survey til ledere i de 9 kommuner  

 Fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere i de 9 kommuner  

Registeranalyser  

Registeranalyserne giver et overordnet landsdækkende billede af kommunernes brug af 
fleksjob på få timer samt af kommunale forskelle i brugen af fleksjob på få timer, herunder 
forskelle mellem de udvalgte kommuner og andre kommuner. 
 
Registeranalyserne i undersøgelsen baserer sig på samtlige fleksjobansatte i hele Danmark i 
uge 35, 2014. Analyserne baserer sig på data fra statistiksystemet i Fleks.nu, der er etableret 
i forbindelse med initiativet ’Fleksjobambassadører’ samt på data fra DREAM. Herfra er ind-
hentet viden om bl.a. køn, alder, uddannelsesniveau og forsørgelseshistorik før påbegyndt 
fleksjob for borgere i fleksjob generelt og for borgere i fleksjob på få timer i henholdsvis 
offentlige og private fleksjob. Registeranalysen bidrager med en dybdegående analyse af 
karakteristika ved målgruppen og en sammenligning på tværs af de nævnte delmålgrupper 
af fleksjobansatte. Herved udledes det, om og på hvilke områder ansatte i fleksjob på få 
timer adskiller sig fra de øvrige fleksjobansatte. Ligesom analysen giver viden om kommuna-
le forskelle med hensyn til hvilke og hvor mange borgere, der er i fleksjob på få timer, samt 
en sammenligning til fleksjobmodtagere over ti timer. 
 
I forbindelse med analysen er resultaterne fra de 9 kommuner særligt blevet analyseret for 
at kunne vurdere sammenhænge til indsatser, praksis m.v., der er afdækket i de kvalitative 
analyser, og for at kunne bruge de kvantitative analyser i interviews. 
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Sagsgennemgang  

Sagsgennemgangen giver et detaljeret billede af de udvalgte kommuners sagsbehandling i 
forbindelse med fleksjob på få timer og af sagsmaterialet i fleksjobsagerne. 
 
Formålet med sagsgennemgangen har været at få et detaljeret indblik i de udvalgte kommu-
ners sagsbehandling, når det gælder fleksjob på få timer med primært fokus på offentlige 
fleksjob samt en stikprøve af private fleksjob. 
  
Sagsgennemgangen er baseret på data fra i alt 630 sager. Datagrundlaget er 70 anonymise-
rede sager fra hver af de medvirkende kommuner, hvor borgere er i fleksjob på 10 timer 
eller derunder, heraf 55 hvor borgeren er ansat i et offentligt fleksjob, og 15 hvor borgeren 
er ansat i et privat fleksjob. Efter drøftelser med kommunerne er der indhentet det sagsma-
teriale, kommunerne bruger aktivt i sagsbehandlingen. I hver sag indgår: 
 

 ressourceprofil eller rehabiliteringsplan (afhængigt af hvornår fleksjob er tilkendt) 

 jobaftale 

 blanketten AB325 eller tilsvarende til vurdering af arbejdsevne og arbejdsintensitet  

 eventuelt supplerende dokumenter der belyser sagen yderligere 

Kommunerne har fremsendt de 70 nyeste sager, dvs. de seneste 55 offentlige og 15 private 
fleksjob på under 10 timer, der er etableret.  
 
Sagsgennemgangen er foretaget med en fast systematik i gennemgangen af den enkelte sag, 
så der er udtrukket ensartet og relevant information for alle sagerne. Data herfra er indbe-
rettet i et registreringsmodul, så det har været muligt at udtrække og krydse data både in-
den for den enkelte kommune og på tværs af kommunerne. Sagsgennemgangen har gjort 
det muligt at komme helt ned i de kommunale processer og derigennem uddybe fundene fra 
registeranalysen. Endvidere har sagsgennemgangen givet viden om, i hvilket omfang der er 
tale om midlertidige ansættelser eller varige ansættelser samt, hvordan det konkrete match 
sker mellem en person i fleksjob og virksomheden m.m..  
 
Sagsgennemgangen bidrager dermed med et detaljeret indblik i kommunerne sagsbehand-
ling af fleksjobansatte i få timer. Sagagennemgangen har også fungeret som afsæt til fokus-
gruppeinterviews i de medvirkende kommuner. 
 

Kommunesurvey og fokusgruppeinterview  

Survey og interviews i de udvalgte kommuner giver detaljeret kvalitativ viden om kommu-
nernes brug af fleksjob på få timer, herunder om kommunernes brug af kommunale fleks-
job på få timer. 
 
Der er gennemført fokusgruppeinterview med ledere og medarbejdere, herunder fleksjobam-
bassadører med ansvar for fleksjob. Forud for interviewet har kommunerne udfyldt en survey 
om egen praksis. Fokusgruppeinterviewene har givet mulighed for at komme i dybden med re-
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sultaterne af sagsgennemgangen, den survey kommunerne har udfyldt på forhånd og de kvanti-
tative data fra DREAM og Fleks.nu.  

Alle temaer belyses så vidt muligt via data fra både registeranalyser, sagsgennemgang, sur-
vey og kvalitative fokusgruppeinterview. 

Metode og datagrundlag gennemgås mere detaljeret i rapportens sidste kapitel. 

Undersøgelsens interessefelt  

Fleksjob 

Undersøgelsen har fokus på kommunernes brug af fleksjob på få timer med særligt fokus 
på kommunale fleksjob på få timer. Undersøgelsen viser, at årsagen til at de udvalgte 
kommuner har etableret forholdsvis flere offentlige fleksjob end andre kommuner er, at 
de udvalgte kommuner har etableret særlige puljer af kommunale fleksjob, der af kom-
munerne oftest benævnes ’microfleksjob’ eller ’minifleksjob’. 

I rapporten benævnes disse fleksjob på få timer samlet ’puljefleksjob’.  Undersøgelsen har 
afdækket en forskel mellem kommunernes brug af puljefleksjob og brugen af andre fleks-
job på få timer, både hvad angår målgruppe, og hvad angår etablering af fleksjobbet, her-
under match. Derfor sætter rapporten særligt fokus på de medvirkende kommuners brug 
af puljefleksjob og sammenligner med brugen af andre fleksjob på få timer.  

Det skal bemærkes, i relation til undersøgelsens data, at kommunerne ikke systematisk 
registrerer, om et kommunalt fleksjob er etableret som et puljefleksjob eller som et ’al-
mindeligt’ fleksjob. Det er derfor kun i de kvalitative data fra survey og interview med 
kommunerne, at der kan hentes viden specifikt om puljefleksjob.  

Andre fleksjob på få timer dækker:  

 fleksjob på få timer i det private, herunder foreninger 

 fleksjob på få timer i det offentlige (stat og kommuner), der ikke er etableret som 

puljefleksjob 

Desuden inddrager undersøgelsen viden om fleksjob på over 10 timer etableret på almin-
delige fleksjobvilkår som sammenligningsgrundlag; de benævnes fleksjob på flere timer. 

 

Progression 

Inden vi i rapporten sætter fokus på progression, er der behov for en kort begrebsafklaring af, 
hvad der skal forstås som ’progression’.  Begrebet ’progression’ bruges aktuelt på flere måder 
på beskæftigelsesområdet. Dels bruges progression som et begreb, der dækker, at time-
tal/intensitet i et fleksjob øges, og dels bruges progression synonymt med begrebet ’udvikling’.  
 
I rapporten bruges begrebet ’progression’ i forståelsen af øget timetal/intensitet i fleks-
jobbet, mens begrebet ’udvikling’ beskriver dét, at arbejdsevnen øges på andre måder, fx 
større stabilitet i jobbet, nye arbejdsopgaver, større arbejdsidentitet, øget trivsel o.a..  
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1.3. Rapportens opbygning 
Rapporten indledes med en sammenfatning af undersøgelsens konklusioner. 

Herefter følger rapportens hoveddel.  

Her tegnes først en karakteristik af gruppen af borgere i fleksjob på få timer, og der ses på 
gruppens karakteristika, hvorefter der sættes særligt fokus på gruppen af borgere i pulje-
fleksjob på få timer i de medvirkende kommuner. 

Derefter fokuseres på praksis omkring etablering af fleksjob, herunder match.  

Dernæst stilles der skarpt på, i hvilken grad borgerne i fleksjob på få timer udnytter deres 
aktuelle arbejdsevne i fleksjobbet, herunder på kommunernes vurdering af arbejdsevne og 
intensitet forud for etablering af fleksjobbet.  

Herefter ses der på, hvad der sker efter etablering af fleksjob, kommunernes opfølgning 
samt kommunernes muligheder for og praksis omkring understøttelse af progression for 
borgere ansat i fleksjob. 

Efter rapportens hoveddel følger tre bilag: Bilag 1 gennemgår detaljeret registeranalysen, 
bilag 2 gennemgår detaljeret sagsgennemgangen og rapportens sidste bilag indeholder en 
nærmere beskrivelse af undersøgelsens metode og datagrundlag. 
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Puljefleksjob 

Alle medvirkende kommuner har på forskellig 
vis etableret særlige puljer af kommunale fleks-
job på få timer, der af kommunerne oftest be-
nævnes ’microfleksjob’ eller ’minifleksjob’. 
 
Puljefleksjobbene er generelt målrettet borge-
re, der efter visitation til fleksjob har været 
langvarigt ledige og vurderes af kommunerne at 
have en så lille arbejdsevne, at de ikke (aktuelt) 
kan finde et fleksjob på almindelige vilkår. 
 
 

2. KONKLUSIONER 

I dette indledende afsnit formidler vi først kort undersøgelsens hovedkonklusioner. Herefter 
besvares undersøgelsens spørgsmål ud fra den viden undersøgelsens forskellige analyser har 
givet. Efter undersøgelsens spørgsmål er besvaret, følger en perspektivering der, følgende 
undersøgelsens opdrag, er målrettet det fremadrettede arbejde med progression i fleksjob. 

2.1. Hovedkonklusioner 

Kommunernes brug af f leksjob på få timer  

I de medvirkende kommuner er årsagen 
til det høje antal offentlige fleksjob, at 
kommunerne på forskellig vis har etab-
leret kommunale puljefleksjob.  Puljer-
nes størrelse varierer men ligger i stør-
relsesordenen 70, 80, 90 puljefleksjob. 
Dermed udgør puljefleksjobbene ho-
vedparten af de offentlige fleksjob i de 
fleste af de medvirkende kommuner (jf. 
tabel 1 i rapportens indledning).  
 
Kommunernes brug af puljefleksjob 
adskiller sig på flere måder fra brugen 
af andre fleksjob på få timer.  
 

Sammenhæng mellem borgerens arbejdsevne og fleksjobbets timetal 
og intensitet  

Undersøgelsen indikerer, at der i omtrent halvdelen af fleksjobbene på få timer er et mis-
match mellem borgerens arbejdsevne og timetal/intensitet i fleksjobbet. Undersøgelsen har 
afdækket en række forskellige årsager til mismatch: 

Puljefleksjobbene finansieres som hovedregel af en central kommunal pulje eller af beskæf-
tigelsesforvaltningen, så lønudgiften ikke påhviler den enkelte afdeling eller institution, der 
opretter puljefleksjobbet. Det giver det særlige vilkår, at den fleksjobansattes reelle arbejds-
indsats ikke behøver at matche lønudgiften. Samtidig er sigtet med etablering af puljefleks-
job at udvikle borgerens arbejdsevne; målet med jobmatchet er derfor først og fremmest at 
skabe en træningsbane for borgeren, mere end det er at lave et nøjagtigt match hvad angår 
timetal og intensitet. 

Når arbejdsevnen ikke udnyttes fuldt ud i andre fleksjob på få timer, kan det både være 
fordi, borgeren ikke ønsker at øge timetal/intensitet, og det kan være fordi, virksomheden 
ikke har opgaver til, eller ikke er interesseret i, at udvide fleksjobbet. En tredje grund er, at 
kommunerne primært har haft fokus på at etablere fleksjob for flest mulige borgere ud fra 
en overordnet strategi om, at et fleksjob på få timer er bedre end intet fleksjob; uanset bor-
gerens arbejdsevne.   
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Midlertidige eller varige ansættelser  

Undersøgelsen viser, at hovedparten af fleksjobbene på få timer etableres som varige fleks-
job, mens en mindre del er tidsbegrænsede. Usikkerheder i datamaterialet gør, at det ikke er 
muligt at fastslå den nøjagtige fordeling mellem midlertidige og varige fleksjob.  Survey og 
interviews med kommunerne viser, at i seks ud af ni medvirkende kommuner er alle ansæt-
telser i kommunale puljefleksjob varige. I tre ud af ni kommuner er der tale om midlertidige 
ansættelser af et års varighed. 
 
I kommunerne er der generelt en intention om, at flest mulige borgere i midlertidige fleksjob 
skal videre i andre fleksjob på få timer, og dette gælder generelt for alle puljefleksjob. På 
tværs af kommunerne ses der imidlertid en stor spredning i, hvilke indsatser der iværksættes 
for at understøtte dette. 
 

Hvordan etableres fleksjob  

Når det gælder kommunale puljefleksjob, etableres fleksjobbene i hovedparten af de med-
virkende kommuner bredt i kommunerne i afdelinger og institutioner. Puljefleksjobbene er 
reserveret målgruppen for puljefleksjob og er således ikke almindeligt udbudte fleksjob. De 
skabes som hovedregel ved at afdelinger og institutioner pålægges at finde opgaver, der kan 
udgøre et puljefleksjob og/eller via en fleksjobkonsulents opsøgende arbejde.  
 
På det private fleksjobarbejdsmarked skabes fleksjob via flere strategier og ad flere veje: 
borgerne selv, fleksjobambassadører, virksomhedskonsulenter og via virksomhedernes hen-
vendelser til jobcentret. Hertil kommer jobmesser, kampagner og lign.. 

 

De fleksjobansattes ydelseshistorik  

Ledigheden før fleksjob er generelt meget lang.  Blandt borgere ansat i kommunale fleksjob er 
det i gennemsnit 7 år og 3 måneder siden, at borgeren sidst var selvforsørgende eller under 
uddannelse. Blandt borgere ansat i andre fleksjob på få timer er det i gennemsnit 6 år og 1 
måned siden.  

 

Progression 

Der er meget forskellig praksis i kommunerne når det gælder udvikling af arbejdsevne og 
progression i fleksjob på få timer; fra at progression og udvikling af borgerens arbejdsevne 
udelukkende ses som et anliggende for arbejdsgiver og arbejdstager, til at kommunen arbej-
der med progression før, når og efter fleksjobbet etableres. 
 
Kommunerne kan understøtte progression mere og mere systematisk end de aktuelt gør. 
Men en række udfordringer skal håndteres: Viden om progression opsamles ikke systematisk 
og at kommunerne har meget begrænsede handlemuligheder, når borgere og/eller virksom-
heder ikke ønsker at øge timetal/intensitet i fleksjob uanset, at borgeren ikke udnytter sin 
aktuelle arbejdsevne fuldt ud. Generelt oplever kommunerne, at det økonomiske incitament 
til at øge arbejdstiden for fleksjobansatte på få timer er svagt. Der er behov for udvikling af 
metoder, redskaber, indsatser mv., der kan understøtte progression samt for en opfølgning, 
der er tættere end den lovgivningsmæssige minimumsopfølgning. Undersøgelsen indikerer, 
at puljefleksjob kan være et redskab til at udvikle borgerens arbejdsevne.  
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2.2. Uddybende besvarelse af undersøgelsens 
spørgsmål 

2.2.1. Sammenhæng mellem borgerens arbejdsevne og 
fleksjobbets timetal/intensitet  

 
Ud fra fleksjobambassadørernes registreringer og sagsgennemgangen ses det, at lige over 
halvdelen af borgerne i kommunale fleksjob på få timer udnytter deres arbejdsevne fuldt ud. 
Registeranalysen viser, at borgere ansat i kommunale fleksjob på få timer ikke udnytter de-
res arbejdsevne i helt samme grad som borgere ansat i private fleksjob på få timer, og ten-
densen til, at borgerne i de kommunale fleksjob på få timer ikke udnytter deres arbejdsevne 
fuldt ud gør sig i højere grad gældende i de 9 medvirkende kommuner.  
 
Undersøgelsen viser også, at der knytter sig en række problemstillinger til at vurdere 
spørgsmålet om match mellem arbejdsevne og timetal: 
 
I sagsgennemgangen ses det, at de arbejdsevnevurderinger, der fremgår af borgernes sager 
altovervejende er udarbejdet i forbindelse med tilkendelse af fleksjob, og altovervejende er 
der et (årelangt) gab mellem de oplysninger, der kan findes om vurdering af arbejdsevnen 
forud for fleksjob og de oplysninger, der kan findes om ansættelsen i det nuværende fleksjob 
på få timer i jobaftalen.  
 
Enkelte af de medvirkende kommuner angiver i jobaftalen, om den fleksjobansatte udnytter 
sin arbejdsevne i fleksjobbet, eller jobcentret vurderer, der er en restarbejdsevne, men i 
størstedelen af sagerne fremgår der ikke en aktuel vurdering af, om borgeren udnytter sin 
arbejdsevne fuldt ud i fleksjobbet.  
 
Praktik, der ellers er kommunernes foretrukne redskab til vurdering af borgerens arbejdsev-
ne forud for etablering af andre fleksjob, bruges i langt mindre omfang, når det gælder 
kommunale puljefleksjob i de medvirkende kommuner, og vurderingen af borgerens ar-
bejdsevne i forbindelse med kommunale fleksjob på få timer i de medvirkende kommuner 
ser ud til at være mindre nøjagtig end det er tilfældet, når det gælder private fleksjob på få 
timer.  
 
Undersøgelsens kvalitative analyser afdækker flere mulige forklaringer på, at der forholdsvis 
ofte ser ud til at være et mismatch mellem borgerens arbejdsevne og fleksjobbets time-
tal/intensitet. 

 

Særlige vilkår for puljefleksjob  

De kommunale fleksjob på få timer i de medvirkende kommuner er overvejende puljefleks-
job etableret under andre vilkår og med et andet sigte end andre fleksjob på få timer. Fælles 
er, at puljejobbene som hovedregel er finansieret af en central kommunal pulje eller af be-
skæftigelsesforvaltningen, så lønudgiften ikke påhviler den enkelte afdeling eller institution, 
der opretter puljefleksjobbet. Borgerens arbejdsindsats skal derfor ikke nødvendigvis mat-
che lønudgiften.  
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Når det gælder puljefleksjob på få timer i de medvirkende kommuner, er timetallet, med små 
variationer mellem de kommunale modeller for puljefleksjob, bestemt af den politiske eller 
ledelsesmæssige fastsatte ramme for puljefleksjob. De kommunale puljefleksjob er i alle de 
medvirkende kommuner målrettet fleksjobvisiterede borgere med lang ledighed, der vurderes 
aktuelt ikke at kunne opnå andre fleksjobansættelser.  
 
Formålet med puljefleksjobbene er ifølge kommunerne at etablere en ’træningsbane’ eller 
’kravlegård’, hvor borgernes arbejdsevne kan udvikles, eller hvor borgerens arbejdsevne kan 
afdækkes, med henblik på efterfølgende at kunne matche borgeren med et andet fleksjob. 
 
Kommunerne fremhæver dels, at den tidligere vurdering af arbejdsevnen ikke i alle tilfælde var 
realistisk i og med grundlaget var en afprøvningssituation og yderligere, at borgernes arbejdsev-
ne typisk er blevet (endnu) mindre i den lange ledighedsperiode.  
 

Årsager ti l  mismatch i  andre fleksjob  på få timer  

Når det gælder andre fleksjob på få timer, varierer det både på tværs af de medvirkende 
kommuner, og på tværs af delmålgrupper af fleksjobansatte, om borgerne udnytter deres 
aktuelle arbejdsevne i fleksjobbet. 
 
De medvirkende kommunernes foretrukne redskab til at søge at sikre, at borgerens arbejds-
evne og timetal/intensitet i fleksjobbet matcher, er praktik forud for etablering af fleksjob.  
Begrundelsen herfor er, at arbejdsevnen er kontekstafhængig; arbejdsevnen afhænger af 
matchet mellem borger og arbejdsopgaver og arbejdets tilrettelæggelse, og generelt arbej-
der kommunerne med at tilpasse det konkrete fleksjob, så borgeren kan arbejde mest mu-
ligt.  
 
Undersøgelsen indikerer imidlertid, at der i en vis andel fleksjob på få timer er et mismatch 
mellem borgernes arbejdsevne og timetal/intensitet i fleksjob. Det er der fundet følgende 
forklaringer på:  
 
Kommunerne har haft fokus på at etablere fleksjob for flest mulige borgere, herunder fleks-
job på få timer, og følger i hovedtræk den strategi, at et fleksjob på få timer er bedre end 
intet fleksjob – uanset borgerens arbejdsevne. 
 
Når arbejdsevnen ikke udnyttes i andre fleksjob på få timer, kan det både være fordi, borge-
ren er tilfreds med timetallet og ikke ser det som attraktivt at øge timetal/intensitet, og det 
kan være fordi, virksomheden ikke har opgaver til, eller ikke er interesseret i, at udvide fleks-
jobbet. Endelig er det et område, der først nu begynder at få opmærksomhed.  
 
Kommunerne peger på tre hovedudfordringer relateret til at sikre, at ansatte i fleksjob på få 
timer udnytter deres aktuelle arbejdsevne bedst muligt: Dels er de økonomiske incitamenter 
for borgeren til at øge timetal/intensitet i fleksjobbet meget svage. Dels har kommunen 
meget begrænsede handlemuligheder i tilfælde af, at der er et mismatch mellem borgerens 
arbejdsevne og timetal/intensitet i det konkrete fleksjob. Dels har kommunerne ikke nød-
vendigvis viden om, om der er et mismatch mellem borgerens arbejdsevne og time-
tal/intensitet i fleksjobbet. 
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2.2.2. Midlertidige eller varige i ansættelser  
I seks ud af ni medvirkende kommuner er der tale om varige ansættelser af borgere i kom-
munale puljefleksjob i den forstand, at ansættelserne ikke er tidsbegrænsede1. I tre ud af ni 
kommuner er der tale om midlertidige ansættelser af et års varighed. 
 
I flertallet af de medvirkende kommuner er det generelt en målsætning, at puljefleksjob skal 
give de fleksjobansatte borgere mulighed for at udvikle deres arbejdsevne med henblik på 
ansættelse i et andet fleksjob. I nogle kommuner indikerer undersøgelsen, at puljefleksjob 
bruges til at afdække arbejdsevne og jobmuligheder for borgere med en lang ledighed, hvor 
der er usikkerhed om arbejdsevne, mulige jobområder mv.. 
 
Der er derfor, uanset om jobbene er etableret som varige fleksjob, en intension om, at flest 
mulige borgere skal videre i andre fleksjob. Men der ses i undersøgelsen en spredning på 
tværs af kommunerne, hvor nogle kommuner er kommet længere end andre og har større 
fokus på udvikling af metoder og indsatser, der kan understøtte overgangen fra puljefleksjob 
til andre fleksjob. Ligesom nogle kommuner har afsat flere ressourcer til, at jobcentret kan 
følge op på puljefleksjob end andre. Der er eksempler på, at kommunerne gør en ekstra 
indsats for at understøtte udvikling og progression i netop puljefleksjob, fx i form af tilknyt-
ning af mentor og i form af tilknytning af en jobkonsulent, der har som opgave at hjælpe 
borgere ansat i puljefleksjob videre til ansættelse i et andet fleksjob. Andre af kommunerne 
yder samme opfølgning for fleksjobansatte i puljejob som for andre fleksjobansatte, med en 
spredning fra opfølgning efter tre måneder samt efter behov til aktuelt at følge lovgivnin-
gens minimumskrav om opfølgning efter 2½ år. 
 
På tværs af kommunerne ses der dermed en stor spredning i, hvilke indsatser, der iværksæt-
tes for at understøtte målet om overgang fra puljefleksjob til andre fleksjob. 

2.2.3. Hvordan etableres fleksjob 

Hvordan etableres puljefleksjob  

Kommunernes strategier når det gælder match af borgere og puljefleksjob varierer. I hoved-
parten af de medvirkende kommuner etableres puljefleksjobbene bredt i kommunerne i 
afdelinger og institutioner. De kommunale institutioner er typisk blevet pålagt at finde opga-
ver, der kan udgøre et fleksjob på få timer, der ellers ikke ville blive udført, eller også findes 
jobbene via virksomhedskonsulenters opsøgende arbejde – at finde jobbene er generelt 
nemt, idet lønudgiften er finansieret af puljemidler.  

I en af de medvirkende kommuner etableres puljefleksjobbene på en kommunal institution, 
hvor en række beskæftigelsesopgaver løses, herunder afklaringsforløb for forskellige mål-
grupper. Kommunerne bruger både en række af de metoder, de også bruger når det gælder 
andre fleksjob (der primært etableres i private virksomheder), som opsøgende arbejde via 
telefon og virksomhedsbesøg, jobmesser o.a. til at matche borgere i målgruppen med kon-
krete puljefleksjob. 

                                                           
1
 Tilkendelsen af fleksjob skal vurderes efter 5 år for borgere der, er visiteret til fleksjob efter den nye 

fleksjobordning , og i den forstand er ansættelserne for disse borgere midlertidige. 
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I en af de medvirkende kommuner etableres fleksjobbene i en kommunal institution, der 
løser serviceopgaver til foreninger, organisationer og institutioner i kommunen. 

Praktik, der i forbindelse med etablering af private fleksjob på få timer, er kommunernes fore-
trukne redskab til vurdering af borgerens arbejdsevne, samt til at arbejdsgiver og borger kan se 
hinanden an og borgeren afprøve jobbet, optræne sin arbejdsevne inden ansættelse, og hvor 
der kan ske en justering af opgaver mv., bruges i langt mindre omfang i forbindelse med etab-
lering af kommunale fleksjob på få timer i de medvirkende kommuner. Her ansættes borgeren 
i hovedparten af kommunerne direkte i fleksjobbet. I de ni medvirkende kommuner er det kun 
25 % af de fleksjobbere på få timer, der har modtaget ledighedsydelse i mindst 18 måneder, 
som har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleksjob. Den tilsvarende 
andel er dobbelt så stor (51 %) blandt de, der har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 
måneder (i de samme kommuner). I de øvrige kommuner er det derimod de borgere, der har 
modtaget ledighedsydelse i længst tid, der især har været i virksomhedspraktik.  

Puljefleksjob er ifølge kommunerne et redskab, der anvendes, når den øvrige indsats ikke 
har bragt borgeren nærmere job. Puljefleksjobbene er reserveret målgruppen for puljefleks-
job og er således ikke almindeligt udbudte fleksjob. Kommunerne arbejder med match og 
erfaringen er, at det rette match har afgørende betydning for, om det lykkes at fastholde 
borgeren i puljefleksjobbet og udvikle borgerens arbejdsevne. Men borgerens arbejdsevne 
behøver ikke matche timetal/intensitet i puljefleksjobbet. Dette giver andre vilkår for etable-
ring af puljefleksjob end for andre fleksjob. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hvordan etableres andre fleksjob 

På det private fleksjobarbejdsmarked skabes fleksjob, til forskel fra de kommunale pulje-
fleksjob på få timer, via flere strategier og ad flere veje: borgerne selv, fleksjobambassadø-
rer, virksomhedskonsulenter og via virksomhedernes henvendelser til jobcentret. Kommu-
nerne følger her hovedsageligt to forskellige virksomhedsstrategier: Kommuner der har for-
holdsvis mange fleksjobledige fortæller om en opsøgende indsats i forhold til afdækning af 
virksomhedernes behov og så jobmatch. Flere kommuner, der har nedbragt ledigheden, har 
tidligere fulgt denne strategi, men har efterfølgende omlagt strategien, idet der med den 
lave ledighed er for stor chance for, at de ikke kan efterkomme virksomhedens behov. De 
arbejder derfor i stedet med håndholdt jobformidling (at finde et job til de konkrete borgere 
ud fra deres ressourcer/kompetencer og (store) skånebehov). Hertil kommer jobmesser, 
kampagner og lign.. 

 

Branche og timetal  

Puljefleksjob etableres generelt indenfor offentlig administration, undervisning og omsorg, 
offentlig forvaltning og service samt kultur, fritid og anden service. Mens andre fleksjob 
etableres bredt indenfor forskellige brancher. 
 
Når det gælder fleksjob på få timer generelt, har 16 % af de fleksjobansatte 1-3 lønnede arbejds-
timer pr. uge. 40 % har 4-7 timer pr. uge, og 44 % har 8-10 timer pr. uge. Antallet af ugentlige 
arbejdstimer er i gennemsnit en halv time højere i de private fleksjob på få timer end i de kom-
munale. Borgere som har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder, har arbejdet lidt 
mere i gennemsnit end borgere, der har modtaget ledighedsydelse mere end 18 måneder. 
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I de ni medvirkende kommuner er antallet af ugentlige arbejdstimer dog lidt lavere. I disse 
kommuner er de private fleksjob på få timer i gennemsnit på 6,3 timer og de kommunale 
fleksjob på få timer er i gennemsnit på 5,3 timer. 

2.2.4. De fleksjobansattes ydelseshistorik 
 

Lang ledighed før fleksjob  

Registeranalysen viser, at borgerne i de kommunale fleksjob på få timer lidt hyppigere 
kommer fra en periode med ledighedsydelse, umiddelbart før de starter på fleksjobbet end 
personer i private fleksjob på få timer. Derimod kommer borgerne i de kommunale fleksjob 
lidt sjældnere fra sygedagpenge eller selvforsørgelse/uddannelse2.  
 
Fleksjobansatte i kommunale fleksjob på få timer har været væk fra arbejdsmarkedet og ud-
dannelsessystemet i længere tid end fleksjobansatte i private virksomheder eller i foreninger. 
Dog er ledigheden før fleksjob blandt ansatte i fleksjob på få timer generelt meget lang.  Blandt 
fleksjobbere ansat på få timer i kommunerne var det i gennemsnit 7 år og 3 måneder siden, at 
borgeren sidst var selvforsørgende eller under uddannelse. Blandt fleksjobbere ansat i private 
virksomheder eller foreninger var det i gennemsnit 6 år og 1 måned siden.  

 

Særlig lang ledighed før puljefleksjob  

Registeranalysen viser, at i de ni medvirkende kommuner har borgere ansat i kommunale 
fleksjob på få timer en endnu længere ledighed bag sig end i de øvrige kommuner. Her var 
det i gennemsnit 7 år og 8 måneder siden, at borgeren sidst var selvforsørgende eller under 
uddannelse, mens gennemsnittet til sammenligning var 6 år og 10 måneder i andre kommu-
ner. 
 
Blandt borgere i fleksjob på få timer, er borgere, der har modtaget ledighedsydelse i over 18 
måneder inden for 24 måneder, i væsentligt højere grad ansat i kommunale fleksjob på få 
timer, end borgere, der har modtaget ledighedsydelse i kortere tid før de fik fleksjob. Dette 
er i særlig grad tilfældet i de ni medvirkende kommuner.  
 
Sagsgennemgangen har ikke givet valide data om borgernes ydelseshistorik. 
 
I survey og interviews beskriver kommunerne målgruppen for puljejob som en gruppe, hvor 
der er en større andel med brug for mere hjælp og en gruppe, som har lang tids ledighed bag 
sig, og hvor mange har opgivet håbet om at finde et fleksjob. I en del af de medvirkende 
kommuner er det et kriterie for puljefleksjob, at borgeren har været ledig mere end 18 må-
neder, mens det i andre kommuner ikke er et fast kriterie. 
 

                                                           
2 Kun perioder med mindst 12 ugers selvforsørgelse eller uddannelse i træk regnes som selvforsørgel-
se/ uddannelse. 
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Ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats modtager kommunerne ikke refusion til udgifterne 
til ledighedsydelse til borgere, der har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder 
inden for 24 måneder3. Spørgsmålet er derfor, hvordan dette påvirker etablering af fleksjob. 

Undersøgelsen viser, at borgerne i fleksjob på få timer i væsentlig højere grad ansættes i 
kommunale fleksjob, når de har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder inden for 24 
måneder, end borgere, der har modtaget ledighedsydelse i kortere tid før fleksjobbet. Det er 
i særlig grad tilfældet i de ni medvirkende kommuner. 

2.2.5. Progression 
I dette afsnit sættes der først fokus på de muligheder og udfordringer undersøgelsen har 
afdækket, når det gælder progression, og dernæst perspektiveres undersøgelsesresultater-
ne. 
 
Når det gælder viden om udvikling og progression i fleksjob, kan der udelukkende trækkes 
på undersøgelsens kvalitative data. 

Af sagsmaterialet fremgår ingen oplysninger om, hvad der er sket efter fleksjobbet er etable-
ret, herunder ikke om der er sket udvikling og/eller progression i fleksjobbet. Det fremgår 
heller ikke, om arbejdsgiver og borger er blevet vejledt om muligheden herfor. En selvstæn-
dig konklusion i undersøgelsen er derfor, at sagsmaterialet ikke kan bruges som et aktivt 
redskab til at skabe udvikling og progression, og det kan som oftest heller ikke sige noget om 
borgerens arbejdsevne. Derfor bliver arbejdet med udvikling af arbejdsevne og progression i 
fleksjob personbåret af den medarbejder i jobcentret, der har ansvar for borgerens sag.  

Heller ikke i registerdata findes der oplysninger om, hvad der er sket efter fleksjobbet er 
etableret, herunder heller ikke om udvikling af arbejdsevnen i fleksjobbet eller om, om en 
eventuel udvikling har ført til progression i form af øget timetal/intensitet i jobbet.  

Dette gælder både puljefleksjob og andre fleksjob på få timer. 

 

Forskell ig praksis omkring progression 

Survey og interviews viser, at der er meget forskellig praksis og opfattelse af, hvor ansvaret 
for udvikling af arbejdsevne og progression i fleksjob ligger på tværs af de medvirkende 
kommuner, samt at det er forskelligt, i hvilken grad de medvirkende kommuner har fokus på 
at understøtte progression i fleksjob på få timer. Dette gælder for kommunale puljejob og 
ser også ud til at gælde for andre fleksjob, med forbehold for, at progression her i høj grad er 
lagt ud til arbejdstager og arbejdsgiver.  
 
Spredningen i praksis strækker sig fra, at progression og anden udvikling af borgerens ar-
bejdsevne i fleksjob udelukkende ses som et anliggende for arbejdsgiver og arbejdstager til, 
at der arbejdes med progression allerede før, fleksjobbet etableres i dialogen med borger og 
virksomhed, ved brug af målrettet praktik i forbindelse med etablering af fleksjob og ved tæt 
opfølgning efter etablering af fleksjob. 
 

                                                           
3 Hvis personen efterfølgende har været i fleksjob i en periode på 9 måneder inden for 18 måneder 
genoptages refusionen. 
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Viden om borgeres progression ifm. fleksjob opsamles ikke systematisk af kommunerne. 
Dette gælder både puljefleksjob, og det gælder andre fleksjob på få timer. Fleksjobaftalen 
skal ikke nødvendigvis ændres fordi arbejdsgiver og arbejdstager justerer på timetal og in-
tensitet, og der er stor spredning i rammerne for, og fokus i, kommunernes opfølgning. 
Spredning strækker sig fra, at kommunens opfølgning altovervejende har fokus på fasthol-
delse til, at kommunens opfølgning har fokus på såvel fastholdelse som progression af-
hængigt af den enkelte borgers behov og ressourcer. 
 
De første kvalitative erfaringer i kommuner, der har sat fokus på at understøtte progression, 
er positive. Dels ser kommuner en interesse for progression blandt borgere i fleksjob på få 
timer – dette gælder både puljefleksjob og andre fleksjob. Kommunerne ser også de første 
konkrete eksempler på, at borgere kommer fra puljefleksjob til andre fleksjob og en begyn-
dende interesse fra borgere, der har fået mod på mere, og gerne vil videre fra et puljefleks-
job eller et andet fleksjob på få timer til et job med større udfordringer. For fleksjobansatte, 
der har meget få timer, oplever kommunerne, at nogle borgere gerne vil øge arbejdstiden 
for at blive mere integreret på arbejdspladsen.  
 
Men kommunerne ser også den modsatte tendens til, at nogle borgere ikke ønsker at øge 
timetal/intensitet uanset, at de ikke udnytter deres aktuelle arbejdsevne fuldt ud i fleksjob-
bet. Generelt oplever kommunerne, at der ikke er et økonomisk incitament (af tilstrækkelig 
størrelse) til, at det i sig selv udgør et incitament til at øge arbejdstiden for fleksjobansatte 
på få timer – dog med en forskel mellem nyvisiterede, hvor flere ønsker et fleksjob på så 
mange timer som muligt, og borgere der har været ledige i en længere periode og har tilpas-
set sig økonomisk til situationen. 
 
Alle medvirkende kommuner ser muligheder for at øge progression i forbindelse med fleks-
job. Kommunerne ser også muligheder for, at de kan medvirke til dette. Der er imidlertid 
behov for udvikling af metoder, redskaber, indsatser mv., der kan understøtte progression 
samt for en opfølgning, der er tættere end den lovgivningsmæssige minimumsopfølgning. 
 

Perspektivering  

Redskabet puljefleksjob kan bruges som en del af en samlet plan for progression for borge-
ren. Puljefleksjob ser ud til først og fremmest at have potentiale som redskab til udvikling af 
arbejdsevnen hos borgere, der aktuelt ikke vil kunne opnå ansættelse i andre fleksjob. Men 
undersøgelsen indikerer, at muligheder for progression kræver, at brugen af puljefleksjob 
sker som en del af en samlet plan for progression for borgeren, hvor der sigtes efter en 
overgang fra puljefleksjob til et fleksjob på almindelige vilkår.  

Mulighederne for progression i det konkrete puljefleksjob er oftest begrænsede. Dels af den 
overordnede kommunale ramme for puljefleksjob, der i hovedparten af kommunerne fastlåser 
timetallet i puljefleksjobbet (det timetal, der finansieres af puljemidlerne). Dels af, at det indtil 
videre har vist sig svært for jobcentrene at få de enkelte institutioner til at påtage sig en lønudgift 
ifm. puljefleksjob, der som udgangspunkt er ’gratis’ for institutionen. Og endelig af, at der for 
hovedparten af borgerne i puljefleksjob er behov for udvikling, inden progression er mulig.  

For borgere, hvor en ansættelse i et andet fleksjob aktuelt ikke er muligt, end ikke i et fleks-
job på ganske få timer, indikerer undersøgelsen, at puljefleksjob kan være et godt redskab. 
Puljefleksjob kan indgå som en del af en progressionsplan, hvor man arbejder på overgang 
fra puljefleksjob til andre fleksjob.  
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3. KOMMUNERNES BRUG AF FLEKSJOB PÅ FÅ 
TIMER  

3.1. Karakteristik af borgerne i fleksjob på få timer  
Her tegnes et billede af gruppen af borgere, der er ansat i fleksjob på få timer med særligt 
fokus på borgere i kommunale fleksjob (puljefleksjob) i de medvirkende kommuner. Per-
spektiverende inddrages viden om borgere i andre fleksjob på få timer og gruppen af borge-
re i fleksjob på flere timer. 

Som det vil fremgå af afsnittet, er borgerne i puljefleksjob i de ni medvirkende kommuner en 
særlig delmålgruppe. De kommunale puljefleksjob i de medvirkende kommuner er også en 
særlig type fleksjob. De medvirkende kommuners overvejelser, strategier, erfaringer og 
målsætninger med disse særlige puljefleksjob behandles nærmere i rapportens afsnit 3.3 om 
etablering af fleksjob. I dette afsnit sættes fokus på borgergruppens særlige karakteristika 
ved først at tegne et billede af gruppen af ansatte i fleksjob på få timer generelt og derefter 
af, hvad der særligt kendetegner borgergruppen, der i de medvirkende kommuner er mål-
gruppen for puljefleksjob.  

3.1.1. Borgergruppen i fleksjob på få timer generelt  
Borgergruppen i fleksjob på få timer er en bred gruppe, hvor der er et stort spænd i, hvor 
mange ressourcer den enkelte har, når det gælder jobsøgning og arbejdsevne. Med den nye 
reform er målgruppen af borgere i fleksjob udvidet til at omfatte borgere med en langt min-
dre arbejdsevne end tidligere – både nyvisiterede til fleksjob og borgere, der kommer fra 
ledighedsydelse og ikke tidligere har kunnet finde fleksjob, fordi deres arbejdsevne var for 
lille til at matche kravene i den tidligere fleksjobordning. Undersøgelsen viser, at den samle-
de gruppe i fleksjob på få timer rummer flere delmålgrupper. 
 

Fire delmålgrupper   

Delmålgruppe 1: Fleksjobansatte der kan arbejde mere 

En gruppe er borgere, der aktuelt kunne arbejde flere timer i et andet job, men finder et fleks-
job på få timer, enten fordi de ønsker et job på få timer, eller fordi det er det job, de kan få i 
første omgang. Blandt disse finder enkelte efterfølgende et fleksjob mere eller øger arbejdsti-
den periodisk eller mere varigt – mulighederne for dette afhænger både af den fleksjobansat-
te, arbejdsgiveren og virksomhedens situation. Andre bliver i fleksjobbet på få timer og arbej-
der ikke selv aktivt for progression. I denne gruppe er der dermed både fleksjobansatte der 
aktuelt ønsker at arbejde flere timer, mens andre aktuelt er tilfredse med et job på få timer. 
 

Delmålgruppe 2: Borgere der tidligere fik førtidspension 

En anden gruppe er borgere, der tidligere ville have fået førtidspension, men nu visiteres til 
fleksjob – eller visiteres til fleksjob og tidligere ikke ville have kunnet komme i betragtning til 
et fleksjob, fordi de aktuelt kun kan arbejde få timer. Det er en gruppe med færre ressourcer 
og flere skånebehov, der nu har fået mulighed for ansættelse i et fleksjob på få timer. 
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Delmålgruppe 3: Borgere der tidligere ikke kunne finde et fleksjob 

En tredje gruppe er borgere på ledighedsydelse. Denne gruppe rummer blandt andet borge-
re, der ikke har kunnet finde et fleksjob under den tidligere fleksjobordning, uanset at nogle i 
tidligere afprøvninger ser ud til at kunne arbejde flere timer, fordi de, selvom de var visiteret 
til fleksjob, ikke matchede kravene i den gamle fleksjobordning. En del af disse borgere an-
sættes nu i fleksjob på få timer. 
 

Delmålgruppe 4: Borgere hvis arbejdsevne med tiden bliver mindre  

En fjerde gruppe er borgere, der har haft et fleksjob på flere timer, men ikke længere kan 
magte det. Det er ifølge kommunerne en lille gruppe, der glider mod førtidspension, og nog-
le der har fremadskridende lidelser, som gør, at de på et tidspunkt ikke længere kan fasthol-
de deres ’gamle’ fleksjob. Tidligere ikke kunne fastholdes i fleksjob, men nu kan de fasthol-
des i et fleksjob på få timer. 
 

Målgruppen for puljefleksjob  

Målgruppen for kommunale puljefleksjob er langvarigt ledige der aktuelt har en meget lav 
arbejdsevne og i følge kommunerne ikke kan finde andre fleksjob. 
 
Delmålgruppen af borgere, der ansættes i kommunale puljejob, findes ifølge kommunerne 
først og fremmest i den tredje delmålgruppe. Enkelte kan komme fra delmålgruppe 2, men 
generelt prioriterer kommunerne borgere med en ledighedsperiode på ledighedsydelse på 
over 18 måneder. 
 

Fleksjob på få timer inkluderer flere på arbejdsmarkedet 

Generelt gælder det, at kommunerne, der har medvirket i denne undersøgelse, ser positivt 
på de nye muligheder for at inkludere de, der aktuelt har få ressourcer/lav arbejdsevne på 
arbejdsmarkedet, og giver borgere, der aktuelt har en meget lav arbejdsevne, mulighed for 
at udvikle deres arbejdsevne. Som det udtrykkes af en fleksjobkonsulent: 
 
”Jeg synes det har været positivt med de nye ting der trådte i kraft, og det har været dejligt 
at kunne opnå at få borgerne ud som vi jo vidste, og de selv vidste, at her var så lav en ar-
bejdsevne, at de stod midt i en gråzone for de var for gode til en førtidspension men for dår-
lige til at kunne honorere kravene som den gamle fleksjobordning lagde op til” Haderslev 
 

Udvikling af arbejdsevnen via fleksjob  

I flere af de deltagende kommuner er fleksjobordningen blevet en af flere muligheder for at 
arbejde med udvikling af arbejdsevnen, hvilket også er med til at forme borgergruppen i 
fleksjob på få timer. 
 
”Hvis arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, men man har indtryk af, at det godt kan 
udvikle sig, så kan man jo gøre to ting; man kan sende dem i rehabiliteringsteam med henblik 
på at komme i et ressourceforløb og så arbejde med dem i et ressourceforløb og udvikle ar-
bejdsevnen, alternativ kan man jo også visitere dem til et fleksjob selvom arbejdsevnen er 
minimal – og så skal der selvfølgelig arbejdes med udviklingen af arbejdsevnen.” Skive. 
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I flere kommuner oplever man nye målgrupper i fleksjobordningen, f.eks. udviklingshæm-
mede og en øget andel borgere fra kontanthjælpsområdet. Og af central relevans for denne 
undersøgelse er der kommet nye målgrupper i fleksjob.  
 
I de medvirkende kommuner har der generelt, som ovenstående udtalelser viser, været stort 
fokus på at hjælpe de mest ressourcesvage borgere i fleksjob. Et af redskaberne har i disse 
kommuner været at oprette puljefleksjob målrettet borgere med færrest ressourcer og 
længst ledighed. Undersøgelsen indikerer, at der er et stort, men ikke fuldstændigt sammen-
fald mellem disse grupper. Fælles for de medvirkende kommuner er, at de som en del af 
dette fokus ser puljefleksjob som en både relevant og rigtig god indsats for de langvarigt 
fleksjobledige der aktuelt har så lav en arbejdsevne, at kommunerne ikke vurderer det mu-
ligt at matche med andre fleksjob, end ikke på ganske få timer. Som det udtrykkes af en af 
de medvirkende kommuner: 
 

”Med overgangen fra gammel til ny fleksjobordning blev det jo pludselig synligt, hvad for en 
stor restgruppe vi faktisk stod med, hvor mange personer faktisk var så dårlige, at vi var nødt 
til at gøre noget særligt for dem. Refusionen var jo også for længst stoppet for dem. Så der 
var jo nogle ting, der stod som i neon.” Haderslev 

3.1.2. Karakteristik af borgerne i kommunale fleksjob på 
få timer i de medvirkende kommuner  

Kommunerns målgruppe for puljefleksjob er borgere der generelt har meget lang ledighed 
bag sig, hvis arbejdsevne aktuelt er meget lav og som mangler tro på, at fleksjob er en reel 
mulighed. 
 
Kommunerne beskriver målgruppen for puljejob som en gruppe, hvor der er en større andel 
med brug for mere hjælp og en gruppe, som har lang tids ledighed bag sig og generelt har 
opgivet håbet om, at der kunne være job til dem. Der er en lang gennemsnitlig ledighed 
blandt disse borgere, men stor variation. Det er, vurderer kommunerne, en gruppe, der har 
fået en ny mulighed med den nye fleksjobordning. Sagsgennemgangen og registeranalysen 
støtter kommunernes udsagn. 
 
I de sager, der er indhentet fra kommunerne, er det hovedsageligt fleksjobansatte i pulje-
fleksjob på få timer, der dominerer (se rapportens indledende afsnit om udvælgelse af 
kommuner). 

Sagerne, der er tilsendt fra kommunerne, viser, at de fleksjobansatte ikke adskiller sig fra det 
generelle billede, når det gælder køn, alder, uddannelsesniveau og årsag til fleksjob. 

 

Køn, alder, uddannelse og årsag ti l  f leksjob  

Kønsfordelingen i de sager, vi har fået fra kommunerne, er stort set den samme som på 
landsplan med en overvægt af kvinder (67 % kvinder mod 6 ud af 10 på landsplan). Det 
samme gælder aldersfordelingen, hvor 23 % er under 40 år (24 % på landsplan), 33 % er 
mellem 41 og 50 år (33 % på landsplan), 41 % er mellem 51 og 60 år (39 % på landsplan) og 4 
% er over 60 år (4 % på landsplan). Også uddannelsesbaggrunden matcher det generelle 
billede: 40 % har udelukkende grundskole (40 % på landsplan), 10 % en gymnasial uddannel-
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se, 23 % en erhvervsuddannelse (36 % på landsplan) og 19 % en videregående uddannelse 
(19 % på landsplan), heraf flest (10 %) en kort videregående uddannelse. 

Årsagerne til fleksjob er også som på landsplan. Fysiske helbredsproblemer er den hyppigste 
årsag til tilkendelse af fleksjob (65 % i sagsgennemgangen, 3 ud af 4 på landsplan), dernæst 
psykiske helbredsproblemer (20 % i sagsgennemgangen mod 26 % på landsplan) eller en 
kombination af fysiske og psykiske helbredsproblemer (15 % i sagsgennemgangen), mens 
kognitive problemer (udviklingshæmmede) og sociale problemer er årsagen i en mindre del 
af sagerne (henholdsvis 6 og 5 %). 

 

Ledighedshistorik  

Imidlertid adskiller gruppen af ansatte i kommunale fleksjob på få timer i de medvirkende 
kommuner sig på andre parametre. 

Registeranalysen viser, at der gennemsnitligt er en længere ledighedsperiode forud for fleks-
jobansættelsen blandt ansatte i fleksjob på få timer sammenholdt med ansatte i fleksjob på 
flere timer, og dette gælder særligt for ansatte i kommunale fleksjob på få timer. 

Langt de fleste fleksjobbere starter i fleksjobbet efter en periode med ledighedsydelse. Det 
gælder i særlig grad for borgere i fleksjob på få timer. Borgere i kommunale fleksjob på få 
timer kommer ikke lige så hyppigt fra selvforsørgelse/uddannelse og fra sygedagpenge som 
borgere i private fleksjob. Og samtidig kommer borgerne i de kommunale fleksjob på få ti-
mer hyppigere fra ledighedsydelse end borgerne i både private og statslige/regionale fleks-
job. 

Borgerne i fleksjob på få timer har gennemsnitligt en længere ledighed bag sig inden fleks-
jobansættelsen end fleksjob på mere end 10 timer. Den samme tendens ses, når vi alene 
tager udgangspunkt i de kommunale fleksjob. Borgerne i kommunale fleksjob på få timer har 
været væk fra arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet i længere tid end borgerne i kommu-
nale fleksjob på mere end 10 timer.  

 

Blandt borgere i fleksjob på få timer er borgere, der har modtaget ledighedsydelse over 18 
måneder inden for 24 måneder, i væsentligt højere grad ansat i kommunale fleksjob på få 
timer end borgere, der har modtaget ledighedsydelse i kortere tid, før de fik fleksjob. Dette 
er i særlig grad tilfældet i de ni medvirkende kommuner.  
 
Borgergruppen adskiller sig dermed fra andre delmålgrupper i fleksjob særligt ved deres 
ledighedshistorik.  
 

Helbred, skånebehov og forventninger om fleksjob  

Ifølge de kvalitative data er baggrunden for den længere ledighed, at borgerne generelt har 
flere helbredsproblemer og som følge heraf større skånebehov samt, at ledighedsperioden 
for mange borgere i målgruppen i sig selv har bidraget til at forværre borgerens situation 
således, at den aktuelle arbejdsevne er meget lav, ligesom borgernes motivation for (håb 
om) muligheder på arbejdsmarkedet forud for ansættelsen i det kommunale puljefleksjob 
var/er meget lav og skal styrkes/udvikles, før borgerne kan opnå ansættelse i et andet fleks-
job på få timer. 
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3.2. Etablering af fleksjob, herunder match 
Her tegnes et billede af, hvordan fleksjob etableres, herunder hvordan kommunerne arbej-
der med match. Først tegnes et billede af de medvirkende kommunernes strategi og praksis 
når det gælder gruppen af borgere i puljefleksjob. Herefter tegnes et billede af kommuner-
nes generelle praksis, når det gælder etablering af andre fleksjob på få timer. 

Som det ses i nedenstående, er der tale om forskellige strategier for etablering af henholds-
vis kommunale puljejob og andre fleksjob, der altovervejende er private fleksjob på få timer 
(dog med et vist overlap når det gælder den opsøgende jobskabende indsats). Ligesom der 
er tale om forskellige målgrupper for hhv. puljejob og andre fleksjob på få timer (jf. foregå-
ende afsnit). Disse forhold er relateret til, at der er forskelligt sigte med etableringen af hen-
holdsvis puljefleksjob og andre fleksjob på få timer for kommunerne. 

3.2.1. Hvordan etableres kommunale puljefleksjob i de 
medvirkende kommuner 

I forbindelse med udvælgelsen af kommuner i undersøgelsens indledende fase blev der fore-
taget en screening af kommunernes etablering af fleksjob på henholdsvis få og flere timer, 
og derefter blev der set på kommunernes etablering af henholdsvis offentlige og private 
fleksjob på få timer. Data viste her, at fleksjob på få timer hovedsageligt etableres i private 
virksomheder og kun i begrænset omfang i offentlige virksomheder. Kun 10 kommuner hav-
de etableret tilstrækkeligt mange offentlige fleksjob på få timer, til at der kunne gennemfø-
res den ønskede gennemgang af minimum 70 sager med en klar overvægt af offentlige fleks-
job på få timer. Heraf indgår de 9 i nærværende undersøgelse. 

Det begrænsede antal kommunale fleksjob på få timer sammenholdt med størrelsen af de 
kommunale puljer for puljefleksjob, der typisk ligger mellem 60 og 90 puljefleksjob, viser, at 
kommunale fleksjob på få timer i stort omfang er puljefleksjob. 

 

Kommunernes overordnede strategi for etablering af pulj efleksjob 

I hovedparten af de medvirkende kommuner etableres puljefleksjobbene bredt i hele kom-
munen. 

Kommunernes strategier når det gælder match af borgere og puljefleksjob varierer. I hoved-
parten af de medvirkende kommuner etableres puljefleksjobbene bredt i kommunerne i 
afdelinger og institutioner indenfor offentlig administration, undervisning og omsorg, offent-
lig forvaltning og service samt kultur, fritid og anden service.  

De kommunale institutioner er i nogle af de medvirkende kommuner blevet pålagt at finde op-
gaver, der kan udgøre et fleksjob på få timer, der ellers ikke ville blive udført. I andre findes pulje-
fleksjobbene via virksomhedskonsulenters eller fleksjobambassadørers opsøgende arbejde.  

Kommunerne bruger en række af de metoder, de også bruger når det gælder andre fleksjob, 
som opsøgende arbejde via telefon og virksomhedsbesøg, jobmesser o.a., til at matche bor-
gere i målgruppen med konkrete puljefleksjob. 

I to af de medvirkende kommuner etableres alle puljefleksjob i én kommunal institution i 
stedet for bredt i kommunen. I den ene kommune etableres puljefleksjobbene på en kom-
munal institution, der løser række beskæftigelsesopgaver, herunder gennemfører afklarings-
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forløb for forskellige målgrupper. I den anden kommune etableres fleksjobbene i en kom-
munal institution, der løser serviceopgaver for foreninger, organisationer og andre instituti-
oner i kommunen. 

 

Brug af praktik 

Oftest ansættes borgere direkte i puljefleksjob uden en forudgående praktikperiode. Når det 
gælder andre fleksjob bruges praktik langt mere. 

Praktik, der i forbindelse med etablering af private fleksjob på få timer er kommunernes 
foretrukne redskab til vurdering af borgerens arbejdsevne, samt til at arbejdsgiver og borger 
kan se hinanden an og borgeren afprøve jobbet, optræne sin arbejdsevne inden ansættelse, 
og hvor der kan ske en justering af opgaver mv., bruges i langt mindre omfang i forbindelse 
med etablering af kommunale fleksjob på få timer i de medvirkende kommuner. Her ansæt-
tes borgeren i hovedparten af kommunerne direkte i fleksjobbet. I de ni medvirkende kom-
muner er det kun 25 % af de fleksjobbere på få timer, der har modtaget ledighedsydelse i 
mindst 18 måneder, som har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleks-
job. Den tilsvarende andel er dobbelt så stor (51 %) blandt de, der har modtaget ledigheds-
ydelse i mindre end 18 måneder (i de samme kommuner). I de øvrige kommuner er det der-
imod de borgere, der har modtaget ledighedsydelse i længst tid, der især har været i virk-
somhedspraktik.  

 

Særlige vilkår for puljefleksjob 

Vilkårene for og sigtet med etablering af puljefleksjob adskiller sig på flere måder fra andre 
fleksjob. 

Frem for en styring baseret på ’markedsvilkår’ i form af udbud og efterspørgsel på arbejds-
kraft, er etableringen af puljefleksjobbet primært styret af en række andre hensyn.  

Puljefleksjob er ifølge kommunerne et redskab, der anvendes, når den øvrige indsats ikke 
har bragt borgeren nærmere job. Kommunerne arbejder med match hvad angår arbejdsop-
gaver, men borgerens arbejdsevne behøver ikke nødvendigvis matche timetal/intensitet i 
puljefleksjobbet helt præcist fra start.  

Puljefleksjobbene er reserveret målgruppen for puljefleksjob, og er således ikke almindeligt 
udbudte fleksjob og etableres som beskrevet ovenfor heller ikke på samme vilkår som andre 
fleksjob på få timer.  

Der er en vis variation i, hvordan ordningerne er lavet, og de enkelte modeller beskrives 
nedenfor. På tværs af kommunerne etableres puljefleksjobbene med henblik på at skabe 
muligheder for at opnå et eller flere af følgende målsætninger: 

 

 At kommunen som virksomhed er med til at løfte et socialt ansvar og opgaven med 

at hjælpe borgere, der aktuelt har meget få ressourcer når det gælder job ind på ar-

bejdsmarkedet 

 At hjælpe borgere fra målgruppen tættere på et andet fleksjob ved at bruge puljejob 

som træningsbane/mulighed for udvikling af borgernes arbejdsevne, herunder moti-

vation for og mod på at være på arbejdsmarkedet. Flere kommuner har iværksat 
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særlige tiltag ift. opfølgning og understøttelse af progression for netop denne bor-

gergruppe, fx tilknytning af mentor eller en jobkonsulent, der særligt skal arbejde 

med overgang fra puljejob til andre fleksjob 

 Afdække hvilke mulige arbejdsfunktioner, brancheområder o.a. borgeren vil kunne 

arbejde indenfor i et fleksjob på få timer med henblik på en mere kvalificeret job-

søgning og et mere kvalificeret match 

  At forebygge at borgerne i målgruppen glider (videre) mod førtidspension 

Følgende citat fra Fredericia formidler hovedparten af kommunernes tilgang, hvor der er 
større fokus på at igangsætte en udvikling hos borgeren, end på hvorvidt timetal og intensi-
tet helt præcist matcher borgerens ressourcer ved jobstart, hvor borgerens ressourcer og 
arbejdsevne allerede er vurderet at være meget begrænset og der har været en lang ledig-
hedsperiode (ellers ville borgeren ikke være i målgruppen for puljefleksjob): 

Det handler også om, at hvis vi sætter barren lavt, så er der bare større muligheder for suc-
ces, også for borgeren. Hvis vi starter lige under smertegrænsen og så senere hen kan udvik-
le, så er det jo en kæmpe succes også for selvværdet for borgeren”. 
 
Undersøgelsen indikerer desuden, at det er et mål for kommunerne at nedbringe langtidsle-
digheden forbundet med fleksjob til gavn for både borgere og kommunens økonomi. Dette 
er ifølge undersøgelsens survey lykkedes for hovedparten af kommunerne. 

Puljejobbene opfattes overvejende som en ’win-win-indsats’ – økonomi og ’det rigtige at 
gøre’ går op i en højere enhed i kommunernes perspektiv. 

 

Branche og timetal  

De kommunale fleksjob i de medvirkende kommuner hovedsageligt er indenfor offentlig 
forvaltning og service samt sundhed, undervisning og omsorg. 

Når det er fleksjob på få timer generelt, har 16 % af de fleksjobansatte 1-3 lønnede arbejdstimer 
pr. uge. 40 % har 4-7 timer pr. uge, og 44 % har 8-10 timer pr. uge. Antallet af ugentlige arbejds-
timer er i gennemsnit en halv time højere i de private fleksjob på få timer end i de kommunale. 
Borgere som har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder, har arbejdet lidt mere i 
gennemsnit end borgere, der har modtaget ledighedsydelse mere end 18 måneder. 
 
I de ni fokuskommuner er antallet af ugentlige arbejdstimer dog lidt lavere. I disse kommu-
ner er de private fleksjob på få timer i gennemsnit på 6,3 timer og de kommunale fleksjob på 
få timer er i gennemsnit på 5,3 timer. 

 

Varige eller midlertidige puljefleksjob  

Der ses en spredning mellem kommunerne, hvor 6 ud af 9 kommuner etablerer puljefleksjob-
bene som varige jobs, mens 3 ud af 9 etablerer puljefleksjob med tidsbegrænsning på et år. 
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Kommunernes specif ikke strategier for kommunale puljefleksjob  

I det følgende gennemgås de kommunale strategier i hver af de medvirkende kommuner kort.  
 
I Haderslev er det politisk besluttet at oprette en pulje af kommunale fleksjob målrettet de 
ledige, der har de færreste ressourcer. Fleksjobbene er varige. Der er meldt en ramme ud på 
80 puljefleksjob, og der har også kunnet etableres 80 puljefleksjob. Pulje-fleksjobbene er 
udgiftsneutrale for den enkelte institution, og det skaber den nødvendige rummelighed, 
mener fleksjobkonsulenterne:  
 
Når det er udgiftsneutralt så er det klart, at de er noget mere rummelige. Nogle var blevet 
afskediget i en privat virksomhed, men man ser gennem fingre med, at de ikke er der så me-
get og ikke kan så meget. 
 
Det overordnede mål med puljefleksjobbene er i første omgang, at få borgerne i gang på 
arbejdsmarkedet, så der bliver skabt et afsæt, for derefter at arbejde med udvikling: 
 
”Dem der har gået ledige længe, de får lige pludselig fodfæste på arbejdsmarkedet, og så kan 
det godt være, de kan flere timer, men det må vi så tage til opfølgningerne. Men lige umiddel-
bart er det ikke mange, der ville kunne tage det timetal, som de engang var vurderet til, fordi 
de har været så lang tid væk. Prioriteten er, at de kommer ind og får en arbejdsidentitet” 
 
I Randers er det ligeledes en politisk beslutning at lave puljefleksjob. Fleksjobbene er varige 
(fleksjobbene er teknisk set midlertidige qua lovgrundlaget om, at de skal revurderes efter 5 
år men ellers ikke tidsbegrænsede). Om puljefleksjobbene siger ledelsen:  
 
Vi har lavet puljejobs af nød, fordi vi har haft en stor gruppe mennesker, som har været lang-
varigt ledige, og som er blevet temmelig invaliderede af at gå derhjemme, og hvor det ikke 
har været muligt at finde et fleksjob for dem. Vi tror, det kræver den her rugekasse, og vi har 
valgt her i kommunen, at det ikke er tidsbegrænsede job de kommer ud i, det er faste job… vi 
håber på, at de efterhånden får mere selvtillid – man skal lægge mærke til, at generelt så var 
de rigtig, rigtig glade for at de fik et job. 
 
I Fredericia er det ligeledes en politisk beslutning at oprette puljefleksjob, og også her er der 
tale om varige fleksjob, hvilket har været et meget bevidst valg om ikke at ville bruge tidsbe-
grænsede ansættelser. Borgerne ansættes uden en forudgående praktik, hvilket ellers er et 
meget brugt redskab i forbindelse med fleksjob. De har som alle andre kommunalt ansatte 3 
måneders prøveperiode.  Målgruppen for de kommunale puljejob er de langvarigt ledige 
med særlige behov. Generelt er der stort fokus på at arbejde med progression ift. fleksjob i 
Fredericia Kommune, og denne ambition gælder også puljefleksjobbene. Fordelene ved de 
kommunale puljejobs er, set fra kommunernes perspektiv, at kommunen som arbejdsplads 
er mere rummelig og favner mere, forklarer fleksjobteamet: 
 
Det handler meget om økonomi – man skal have valuta for sine penge, og det skal man end-
nu mere i det private.  
 
Fredericia kommune havde stor succes med en jobmesse med kommunale institutioner, der 
havde budt ind på (og var blevet pålagt af den kommunale ledelse) at etablere puljefleksjob. 
Ved messen deltog institutionerne, der forinden havde fundet opgaver, der kunne udgøre et 
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fleksjob på få timer hos dem, og borgere i målgruppen. Målet var at skabe gejst og reelle 
match mellem borgere og institutioner. Borgerne var udsøgt af fleksjobteamet og inviteret til 
messen. På forhånd blev det overvejet, om alle skulle inviteres, eller der skulle vælges en 
anden model for de mest ressourcesvage, men valget blev at invitere alle – og stort set alle 
inviterede mødte op. Der var enorm interesse blandt de ledige for jobmessen og muligheden 
for fleksjob. På selve messen gik fleksjobledige rundt og mødte institutionerne, og fleksjob-
teamet havde deres eget bord med pc’ere klar. Når ledige og institutioner var interesserede i 
et match, blev det skrevet ned af fleksjobkonsulenter med det samme, hvorefter der blev 
arrangeret en jobsamtale i forlængelse af jobmessen. Det betød, at der blev skabt gejst og 
engagement omkring projektet, og at der blev besat mere end 70 puljefleksjob i forlængelse 
af arrangementet. 
 
Også I Horsens er oprettelsen af puljefleksjob en politisk beslutning. Puljejobbene finansie-
res af Arbejdsmarkedscentret, så udgiften ligger ikke hos den enkelte kommunale instituti-
on. Jobbene er et-årige. Nogle institutioner har valgt at ansætte borgeren i et andet fleksjob 
efterfølgende, og det håber man i jobcentret, flere vil gøre fremadrettet, ligesom man håber 
(og understøtter), at borgerne via pulje-fleksjobbet får mod på at søge andre steder og i det 
private (se nedenfor). De fleste borgere opleves som meget motiverede for at få og fasthol-
de et pulje-fleksjob. Rammen for et puljejob er 7 timer. Nogle borgere kan aktuelt ikke ar-
bejde så mange timer og de ’sparede’ timer deles ud til de, der kan arbejde lidt mere.  
 
Matchet foregår på den måde, at alle kommunale arbejdspladser er i spil. Borgere, der op-
fylder kriterierne, udsøges hver måned og indkaldes til en samtale om erfaringer, ønsker og 
interesser, og hvor det kunne tænke sig at være en konsulent, der har ansvar for de kommu-
nale puljefleksjob. Konsulenten har, på tidspunktet for undersøgelsen, omkring 50 job på 
hylderne, der er kommet i stand gennem opsøgende arbejde, hvor hun har ringet rundt og 
besøgt institutionerne for at få solgt ideen – hvilket har været nemt. Der tages kontakt til 
institutionen (hvor vedkommende er interesseret), og hvis institutionen også er interesseret 
i borgeren laves en aftale om en jobsamtale. Konsulenten fortæller:  
 
Det er en meget populær ordning, det er en win-win-win. Det er en win for institutionerne, 
for fleksjobberne og også for kommunen. Så jeg plejer at sige, at jeg har det fedeste job i 
verden, for inde ved mig er det bare yes og highfive. Det er sådan i modsætning til da de var i 
arbejdsprøvning, for der var det med at være dårlig og syg og hvad ved jeg, men nu har de ro 
på bagsmækken, og nu kan og tør de vise, at de har nogle ressourcer og gerne vil anvende 
dem det omfang, de jo magter. 
 
Jobcenter Horsens har arbejdet med et udviklingsprojekt for at skabe progression fra de 
midlertidige puljefleksjob til varige andre fleksjob, og har haft gode erfaringer med projek-
tet, hvor der var en øget opfølgning og målrettet indsats til at understøtte progression. Der-
for har jobcentret besluttet at videreføre projektindsatsen og ansætte en konsulent, der 
særligt skal varetage opfølgningen for de kommunale puljefleksjob og understøtte progres-
sion/overgang til andre fleksjob. 
 
I Frederikshavn er der foretaget en prioritering af sager, hvor borgere, der har været på 
ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er blevet tilbudt et puljefleksjob. Frederikshavns 
Arbejdsmarkedscenter har bevilget oprettelse af 90 puljefleksjob, hvor det er arbejdsmar-
kedscenteret, der financierer lønudgiften til de første 5 timer. Alle 90 pladser er p.t. besat.  
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Fordelen ved de oprettede puljefleksjob er set fra kommunens perspektiv, at man har fået en 
masse borgere i gang, som har gået passive meget længe, og som det har været meget svært at 
finde et job til. Der er tale om borgere, der er fundet fleksjobberettigede før indførelsen af den 
nye fleksjobreform, og derfor burde de i teorien kunne stå til rådighed for minimum 13 timer. 
Vurderingen fra medarbejderne er dog, at der i mange tilfælde er tale om borgere, som i det 
lange løb ville vise sig at være umulige at jobplacere, og som derfor med stor sandsynlighed ville 
ende på førtidspension uden nogensinde at have været i fleksjob. At virksomhederne har kunnet 
tage dem ind uden at have lønudgifter, har givet plads til dem, der ellers ingen ville have fået. 
Oprettelsen af puljefleksjob foregik på den måde, at virksomhedskonsulenterne startede med at 
gå ud og finde jobbene. Man lavede en stor jobbank med over 300 puljefleksjob i den offentlige 
forvaltning, som man præsenterede på en workshop for de ledige fleksjobberettigede. De ledige 
skulle her vælge tre jobs ud, som de forestillede sig at kunne bestride, og hver enkelt fik derefter 
en personlig samtale med en jobcentermedarbejder om valg og prioriteringer.  
 
Jobcenter Frederikshavn har for nyligt haft et fællesmøde med 13 af områdets praktiserende 
læger. Lægerne bragte ved denne lejlighed selv fleksjob på få timer på banen og fortalte, at det 
var deres oplevelse, at de få timer i job var med til at få nogle af deres patienter til ’at blomstre’. 
 
Ulempen ved ordningen er, oplever kommunen, at det er uhyre svært at skabe progression i 
sager, hvor virksomheden ikke allerede har en lønudgift til personen. En anden ulempe, der 
udløses af denne situation er, at arbejdspladserne måske i mindre grad end ellers melder 
ind, hvis borgerne har fravær, når de ikke selv har lønudgifter til borgeren. 
 
I Skive var det ligeledes en central kommunal beslutning at etablere en pulje af fleksjob. 
Fleksjobbene blev etableret på en kommunal institution, BOMI, der bruges på beskæftigel-
sesområdet. Målgruppen er borgere med en lille arbejdsevne og lang ledighed bag sig, men 
ikke nødvendigvis over 18 måneder. Der er tale om en individuel vurdering hver gang. Det er 
borgere, hvor alternativet kan risikere at være førtidspension, og der skal en ekstra indsats 
til. Puljefleksjobbene ses som en ’kravlegård’, hvor man forsøger at holde/få borgerne ind på 
arbejdsmarkedet. Når en borger er i målgruppen tages kontakt til BOMIs ledelse for en job-
samtale. Borgeren er ikke garanteret job. Der er ansat en fuldtidscoach til at have ansvaret 
for opfølgning på borgere ansat i puljefleksjob. Coachen laver gruppeforløb og individuelle 
samtaler typisk en gang om ugen eller hver 14. dag for at understøtte, at borgeren fasthol-
des i fleksjobbet, og der sker udvikling ift. jobsøgning og motivation ud fra, at det er en bor-
gergruppe, der har brug for en ekstra tæt opfølgning, og mere end man ville kunne give på 
en privat arbejdsplads. Målet er, at de ansatte i puljefleksjob skal videre ud i andre fleksjob 
efterfølgende, hvilket også er sket for nogle. Leder af fleksjobteamet vurderer: 
 
Jeg mener godt, vi kan stå inde for det ud fra en faglig vurdering. Det har været et reelt forsøg 
på at fastholde dem på arbejdsmarkedet og undgå førtidspension. Det har været intentionen. 
 

I Vejen Kommune var oprettelsen af puljefleksjob en beslutning i Jobcentret. Ansatte i pulje-
fleksjob bliver i Vejen ansat i offentlige virksomheder i en tidsbegrænset stilling på et år. 
Ordningen har fungeret siden januar 2013, og kommunen ser ordningen som en succesfuld 
indsats for borgere med en lang ledighedshistorik i forhold til at motivere borgerne for over-
gang til et andet fleksjob. Dette skyldes især, at de fleksjobansatte i puljefleksjob så vidt 
muligt mødes dagligt, hvilket giver borgerne en øget livskvalitet og motivation til at fastholde 
fleksjobbet. Fleksjobambassadøren har her spillet en vigtig rolle i at motivere borgerne og 
give dem selvtillid, inden de skal have et andet fleksjob. Puljefleksjob har på denne måde 
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haft en vigtig funktion, når det gælder det at genetablere borgerens tro på, at en arbejds-
plads også vil kunne gøre brug af borgerens arbejdskraft i et fleksjob på få timer. 
 
I Aabenraa oprettede man i april 2013 institutionen KIS (Kommunalt in-house service-
korps), som et forsøgsprojekt, hvor medarbejderne primært er personer ansat i fleksjob og 
i seniorjob. KIS leverer serviceydelser til foreninger, organisationer og kommunale institu-
tioner i Aabenraa Kommune samt i form af landsbypedelordninger. KIS løser kun opgaver, 
der ikke har været udført i kommunalt regi de seneste 4 år, ikke har været udbudt i licita-
tion de seneste 4 år og ikke er konkurrenceforvridende i forhold til en privat udbyders 
løsning af en given opgave. Der er på tidspunktet for undersøgelsen omkring 175 medar-
bejdere beskæftiget i KIS.  Puljefleksjobbene er inden for KIS’ arbejdsområder, og time-
tal/intensitet tilpasses borgerens aktuelle arbejdsevne. Ansættelserne løber for alle ansat-
te frem til 31.12.15, hvor KIS ophører med at eksistere, hvis ikke kommunen vælger at 
fortsætte med KIS. KIS er et jobtilbud til de borgere der er omfattet af fleksjobbestemmel-
serne, men som af forskellige grunde ikke har fundet et fleksjob inden der er gået 18 må-
neder Et vigtigt formål med KIS har derfor været at afdække borgerens reelle arbejdsvilje 
og rådighed, så det med stor sikkerhed kan afklares, hvilken type fleksjob og virksomhed 
borgeren vil have det bedste match med. Projektet har gjort meget ud af at engagere bor-
gerne i projektet, hvilket har motiveret borgerne til i højere grad at tage ansvar for at 
komme ud af deres ledighed. Efter KIS kommer borgerne kun i virksomhedspraktik, hvis 
virksomhederne med stor sandsynlighed kan garantere, at der er et fast fleksjob til borge-
ren efter praktikken. På trods af KIS’ fokus på kommunale arbejdsområder aftager det 
private erhvervsliv flere fleksjobbere fra KIS end det offentlige. Aabenraa Jobcenter er 
meget positive omkring ordningen. En særlig positiv erfaring er, at KIS ruster borgeren til 
et arbejdsliv, hvor virksomhederne stiller store krav – også til en fleksjobansat. 
 
I Næstved bruges puljefleksjob, som i Aabenraa, til at afdække borgerens arbejdsevne i for-
skellige typer fleksjobs. Puljefleksjobbene etableres bredt i kommunens afdelinger og institu-
tioner. Puljefleksjobbet har ifølge kommunen netop været et særlig godt redskab til at få 
borgere i gang, som har været passive i en lang periode, og som det derfor har været svært 
at finde beskæftigelse til. Målgruppen er borgere med lang tids ledighed bag sig, og uanset 
at de på visitationstidspunktet før reformen af fleksjob og førtidspension blev vurderet til at 
kunne varetage et fleksjob på de gamle fleksjobvilkår, er det borgere, der ikke har været i 
stand til at opnå ansættelse i et andet fleksjob, hvor kommunen gerne vil undgå en glidning 
mod førtidspension. Målet er, at borgerne skal videre i andre fleksjob. Her oplevede jobcen-
tret, at virksomhederne har svært ved at se værdien af en medarbejder, der havde været i 
puljefleksjob, men fleksjobambassadørerne og virksomhedskonsulenterne har gjort et stort 
arbejde ud af at fortælle, at disse borgeres arbejdsevne netop er afdækket i særlig høj grad. 

3.2.2. Hvordan etableres fleksjob på få timer generelt  
Her ses på, hvordan andre fleksjob på få timer etableres. Som tidligere nævnt, er der pri-
mært tale om private fleksjob på få timer, idet der kun etableres få andre fleksjob i offentlige 
virksomheder og i foreninger. 
 
I stikprøven af private fleksjob ses en bred spredning mellem brancher.  
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Generelt fremhæver kommunerne, at den nye fleksjobordning er nemmere at arbejde med 
end den gamle. Dels kan nye målgrupper finde fleksjob på få timer. Dels er det blevet nem-
mere for borgerne selv at være aktive i jobsøgningen: 
 
Det er blevet nemmere for borgerne selv at finde et fleksjob, fordi der ikke er alt det der ad-
ministrative arbejde ved det for virksomhederne – det er også nemmere for borgerne selv at 
forklare, hvad det går ud på, for det er ligesom en deltidsstilling. Horsens 
 

Kommunernes indsats for ledige  

En bred vifte af tilbud til ledige og en differentieret indsats  

Tilbuddene til ledige i de medvirkende kommuner er informationsmøder, jobklubber målret-
tet delmålgrupper (fx jobklare, jobklare med behov for sparring om jobsøgning, betinget 
jobklare med behov for en håndholdt indsats), individuelle samtaler, tilknytning af en virk-
somhedskonsulent og/eller fleksjobambassadør, brug af virksomhedsvendte tilbud med 
henblik på ansættelse i fleksjob og kampagneaktiviteter målrettet virksomhederne. Kommu-
nerne bruger alle tilbud hos anden aktør; nogle kommuner har et tidligt samarbejde med 
anden aktør for borgere med behov for en håndholdt indsats. Flere af de medvirkende 
kommuner fremhæver, at initiativet ’Fleksjobambassadørerne’ har givet et kvalitetsløft til 
fleksjobområdet i kraft af ressourcetilførsel og metodeudvikling. 

 

Påklædning af ledige til aktiv jobsøgning  

Alle kommuner har en aktiv strategi og tidlig indsats for ledige, der skal finde fleksjob, en 
differentieret indsats og fokus på, at borgerne så vidt de kan, selv skal være aktive i jobsøg-
ningsprocessen. Det sker via tydelig rammesætning af den lediges eget ansvar helt fra start, 
ved krav om aktiv jobsøgning, via individuelle samtaler og sparring om, hvilke job de ledige 
kan søge, hjælp til CV-skrivning, synliggørelse af jobåbninger mv.. 
 
Fleksjobansatte der ikke udnytter deres arbejdsevne fuldt ud i det job, de aktuelt har, kan få 
hjælp, men indsatsen koncentreres primært om dem, der ikke er i job endnu.  
 
Det som borgeren selv kan, det skal de selv, og borgeren skal have nogle opgaver når de går 
herfra, som de skal lave, og så skal vi selvfølgelig støtte dem i det, og så er der måske lige 
nogle bolde, vi griber for dem. Det er meget et samarbejde omkring at få et job. Fredericia 
 

Fleksjob på få timer skabes via en række forskell ige strategier  

Surveysvar viser, at virksomhedssamarbejdet omkring fleksjob er højt prioriteret i kommuner-
ne. 9 ud af 9 kommuner har kvalificeret måden hvorpå de arbejder med match mellem ledige 
og virksomheder. 9 ud af 9 kommuner får skabt fleksjob for borgere, der aktuelt kun kan ar-
bejde få timer, og 8 ud af 9 kommuner har nedbragt ledigheden i forbindelse med fleksjob. 
 

Et styrket virksomhedssamarbejde  

Grundlæggende følger de medvirkende kommuner to hovedstrategier, når det gælder virk-
somhedssamarbejdet om fleksjob. Hvilken strategi kommunen følger ser ud til at være be-
stemt af ’arbejdskraftreserven’ for fleksjob. 
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Flere kommuner har i tråd med deres generelle virksomhedsstrategi sat større fokus på virk-
somhedernes behov og taget udgangspunkt i disse, også når det gælder fleksjob. Denne 
strategi følges eksempelvis i Horsens: 
 
Vi går ud og finder jobbene, og så finder vi personen til jobbet bagefter. Vi spørger virksom-
hederne, hvad de har brug for, og det er den måde vi har kvalificeret virksomhedssamarbej-
det. Så vender de jo tilbage når de har fået en god oplevelse og det gennemsyrer jo ikke kun 
sygedagpenge og fleksjob men også dagpenge og kontanthjælp, så det er en bevidst strategi.  
 
Ligesom der indledende i implementeringen af fleksjobreformen med initiativet ’Fleksjob-
ambassadører’ blev sat fokus på i flere af de medvirkende kommuner, har man ændret den-
ne strategi, efterhånden som man har nedbragt ledigheden blandt borgere, der er tilkendt 
fleksjob. Eksempelvis i Fredericia: 
 
Vi har haft fokus på at komme ud med kampagner og fortælle om ordningen og afdække 
virksomhedernes behov – nu er det i højere grad at lave det rigtige match. Vi havde 260 ledi-
ge i målgruppen for små fleksjob, og nu er vi nede på 140 og det er de, der er sværest at 
matche, der er tilbage nu. Derfor er vi gået over til håndholdt fleksjobformidling, hvor man 
finder job til konkrete borgere.  
 
Her ud over skabes fleksjob på få timer ved, at virksomhederne kontakter jobcentret, ved at 
jobcentret er opsøgende og er opmærksomme på mulige jobåbninger og -muligheder i for-
bindelse med opfølgning på etablerede fleksjob i de kommuner, der prioriterer tæt opfølg-
ning, eksempelvis i Fredericia: 
  
Vi har en medarbejder som udelukkende laver opfølgning på de gamle sager og det giver 
rigtig god mening, at vi kommer ud på virksomhederne både for at lave opfølgning og også 
på grund af mersalg. Det er nemmere når de kender nogen eller har en fleksjobber, så er de 
ikke så bange for at tage én mere. 
 

Praktik forud for fleksjob  

Praktik er et meget brugt redskab i forbindelse med etablering af fleksjob. Praktikker bruges 
til at afprøve et nyt arbejdsområde, til at få foden indenfor i en virksomhed og skabe net-
værk og en jobmulighed, og til at arbejdsgiver får mulighed for at vurdere den pågældende 
og den pågældende får mulighed for at afprøve jobbet inden ansættelse. 
 

Borgere i  f leksjob på få timer har ofte brug for mere støtte  

Borgergruppen der er blevet ansat i fleksjob på få timer opleves generelt som en gruppe, der 
har større behov for hjælp til fleksjobsøgning og jobmatch. Dette gælder en stor del af de 
borgere, der er blevet ansat i andre fleksjob på få timer (se også beskrivelser af delmålgrup-
per i afsnittet ’hvad karakteriserer borgere i fleksjob på få timer’). Dette gælder i endnu 
højere grad de, der er i kommunernes målgruppe for særlige puljejob (se også foregående 
afsnit om borgerne i fleksjob). En virksomhedskonsulent fra Jobcenter Skive fortæller: 
 
For gruppen under ti timer skal indsatsen typisk være håndholdt, hvor dem, der kan flere 
timer, ofte har flere ressourcer og kan være mere selvhjulpne i alle trin. Når vi er nede på 
ganske få timer, er det generelt hele processen igennem vi er inde, og bruger en meget coa-
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chende tilgang for at finde de nicheområder, de kan varetage, fordi de typisk både har fysi-
ske og psykiske problematikker. Hvis der ikke bliver lavet den opfølgning, så står de bare. 
 
Afsnittet bygger på de kvalitative data fra kommunesurvey og interviews. Der findes ikke data 
om etablering af fleksjob i Fleks.nu og DREAM, og det fremgår yderst sjældent af borgerens sag, 
hvordan fleksjobbet er fundet. I 82 % af sagerne fremgår det ikke. I 7 % af sagerne fremgår det, 
at der er tale om et kommunalt puljejob, i 1 % af sagerne, at borgeren selv har fundet jobbet, og i 
9 % af sagerne er der angivet andet. I ingen af sagerne fremgår det, at det er et opslået job bor-
geren har søgt, eller at jobbet er fundet via kommunens opsøgende arbejde. Kort sagt kan der 
ikke konkluderes noget om, hvordan fleksjobbet er skabt ud fra sagsmaterialet. 

3.3. Udnyttelse af arbejdsevne 
Efter at have set på, hvad der karakteriserer borgere i fleksjob på få timer, og hvordan fleks-
job etableres, vendes fokus her mod udnyttelse af arbejdsevne.  

For at kunne besvare undersøgelsens spørgsmål om, om der er overensstemmelse mellem 
borgerens arbejdsevne og det timetal/den intensitet de arbejder med i det konkrete fleks-
job, ses der her som det første på, hvordan borgerens arbejdsevne vurderes forud for fleks-
job, og derefter på om borgere i fleksjob på få timer bruger deres aktuelle arbejdsevne fuldt 
ud i fleksjobbet. 

Først ses der på ansatte i kommunale puljefleksjob i de medvirkende kommuner, og derefter 
vendes fokus mod ansatte i fleksjob på få timer generelt.  

3.3.1. Hvordan vurderes timetal/arbejdsintensitet  

Kommunerne er på vej mod en  mindre statisk og mere kontekstuel 
forståelse af ’arbejdsevne’.  

Måden kommunerne tidligere har vurderet borgernes arbejdsevne gennem arbejdsprøvnin-
ger har ofte haft den virkning, at borgerens arbejdsevne er blevet ’fastfrosset’. Dette bevæ-
ger kommunerne sig nu væk fra ved at knytte vurderingen tættere til et konkret fleksjob – 
enten en praktik forud for et andet fleksjob eller et kommunalt puljefleksjob. 

Der er stadig spor af gammel praksis både hos borgere, der har det stående i deres sag, at de 
er visiteret til fleksjob på et bestemt timetal, og hos kommunerne, der skal finde måder at 
formulere/vurdere mere åbent og midlertidigt – samtidig med, at de skal opfylde lovgivnin-
gens krav om, at arbejdsevnen skal være varigt og væsentligt nedsat (komme med en ’endelig’ 
vurdering) for at kunne visitere til fleksjob.  

Kommunerne angiver at have en ensartet praksis for vurdering af borgernes arbejdsevne. 5 
ud af 9 kommuner har udarbejdet arbejdsgange og retningslinjer for vurdering af arbejdsev-
ne i forbindelse med etablering af fleksjob. 4 ud af 9 kommuner har udviklet redskaber. 8 ud 
af 9 kommuner har på anden vis arbejdet med at sikre en ensartet praksis fx via udarbejdel-
se af kvalitetsstandarder, via drøftelser, faglig sparring og videndeling. 
 
Generelt er det særligt de ældre sager, hvor borgerne opfatter arbejdsevnevurderingen som 
statisk, da det tidligere ofte fremgik af bevillingerne, hvor mange timer borgeren var visiteret 
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til. I kommunerne har man bevæget sig væk fra den praksis, og man arbejder med at ’afmon-
tere’ den statiske opfattelse af arbejdsevnevurderingen. Herom siger kommunerne selv: 
 
Det er ved at flytte sig, men når borgerne kommer som nyvisiterede, så har de stadigvæk den 
der ’jeg kan arbejde 10 timer, for det er jeg afklaret til’. Så tager vi udgangspunkt i det for 
ikke at diskutere for meget, om de kan arbejde 10 eller 12 timer – men få dem ud job og i 
gang og så håbe på, at de får så meget ro på, at de kan se, at de kan arbejde nogle flere 
timer og får noget ud af det økonomisk også. Horsens 
 
Nøgleordet er det konkrete. Den konkrete arbejdsvurdering i forhold til det konkrete job. Vi 
skal væk fra, at borgerne bliver visiteret til x antal timer allerede i tilkendelsesprocessen, og 
bare visiteres til fleksjob fordi de har en varig og væsentlig begrænsning og skånehensyn. Og 
så må vi se, hvordan det passer ind i forskellige jobfunktioner. Fredericia 
 
Vi tager en snak med arbejdsgiver og arbejdstager og læner os op af borgerens tidligere 
forløb og laver typisk en praktik til at starte med. Selvom de har været i et andet job, er det 
ikke nødvendigvis sammenligneligt med det, de skal ud i. Der er nogle, der kan arbejde flere 
timer, end det de lige kan få, men det er svært at vurdere effektiviteten. Mange af mine de 
tager sig sgu sammen, når de kommer i job. Haderslev 
 

Sagsmaterialet er generelt forældet når det gælder viden om borg e-
rens arbejdsevne.  

I sagsgennemgangen udgøres sagsakterne af ældre materiale, idet borgergruppen generelt 
har en meget lang ledighedsperiode forud for den aktuelle fleksjobansættelse. Den vurde-
ringen af borgerens arbejdsevne, der kan findes i sagen, knytter sig til tidspunktet for tilken-
delse af fleksjob, hvilket for de fleste sager vi har indhentet ligger (mange) år tilbage. Siden 
da kan der være sket meget for borgeren. For hovedparten er der ifølge kommunerne sket 
det, at borgerens arbejdsevne er blevet mindre i den lange ledighedsperiode. 
 
I 17 % af sagerne er ressourcer og begrænsninger grundigt beskrevet, og der er konkrete 
forslag til fremtidig beskæftigelse/jobmuligheder (hvordan arbejdsevnen kan udnyttes frem-
adrettet). I mere end en tredjedel af sagerne (35 %) er både ressourcer og begrænsninger 
grundigt beskrevet, men der er ingen fremadrettede perspektiver ift. hvordan arbejdsevnen 
kan udnyttes. I mere end hver femte sag (21 %) er der kun en kort/ufuldstændig beskrivelse 
af enten ressourcer eller begrænsninger.  
 
I knap halvdelen af sagerne (46 %) fremgår det tydeligt, hvordan arbejdsevnen er vurderet. 
Dette betyder, at det er tydeligt, eller der er et godt grundlag i sagen for at se, hvad der er 
sket, hvorfor og hvad det har bidraget med. Det ses tydeligt, hvilke sundhedsmæssige og 
beskæftigelsesmæssige og eventuelt sociale forhold vurderingen er baseret på. Mens det i 
godt halvdelen af sagerne er vanskeligt eller umuligt at udlede af sagsmaterialet, hvordan 
arbejdsevnen er vurderet, uanset om den er beskrevet eller ikke. 
 
Udover at det således i hovedparten af sagerne er vanskeligt at få et godt billede af borge-
rens arbejdsevne, ligger vanskelighederne ved at bruge sagsmaterialet til at få indsigt i bor-
gernes arbejdsevne også i, at vurderingen knytter sig til afgørelsen/visitationen til fleksjob, 
der kan ligge (mange) år tilbage.  
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Kvalitative data fra kommunerne understøtter konklusionerne i sagsgennemgangen. Kom-
munerne peger generelt på, at tidligere praktikker ifm. afprøvning inden tilkendelse af fleks-
job ikke giver et retvisende grundlag for at vurdere borgerens arbejdsevne. Enten fordi bor-
geren har skullet ’bevise’ at arbejdsevnen var nedsat nok til fleksjob, eller fordi arbejdsfor-
holdene i praktikken ikke er sammenlignelige med forholdene, når det handler om job – der 
har været særlig skånsomme forhold i praktikken, der ikke kan findes på arbejdsmarkedet. 
 

Den aktuelle arbejdsevnen vurderes bedst via brug af praktik.  

På grund af den ovenfor nævnte problemer med at bruge ’gamle’ arbejdsevnevurderinger, 
starter kommunerne oftest ud med at etablere en virksomhedspraktik, der kan lægges til 
grund for den konkrete og aktuelle vurdering af arbejdsevnen i et fleksjob. Undersøgelsens 
kvalitative data viser, at praktik er det vigtigste redskab til at afgøre timetal og intensitet og 
til at afprøve et nyt arbejdsområde. 
 
Registeranalysen støtter de kvalitative data fra kommunerne. Virksomhedspraktik benyttes 
ofte i forbindelse med fleksjob på få timer (og fleksjob generelt). 58 % af fleksjobberne på få 
timer har således været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleksjob. Ande-
len er stort set den samme blandt fleksjobbere på mere end 10 timer.  

Registeranalysen viser også, at virksomhedspraktik benyttes mest til grupper, hvor det forven-
teligt er sværest at vurdere arbejdsevnen. Virksomhedspraktik benyttes mere i forbindelse 
med fleksjob i private virksomheder end i offentlige. Og der er en tendens til, at virksomheds-
praktik i højere grad benyttes i forbindelse med fleksjob til unge end til ældre og i højere grad 
benyttes i forbindelse med psykiske end med fysiske lidelser. Dette skyldes, ifølge kommuner-
ne, at jo større usikkerheden om borgerens arbejdsevne er, jo oftere benyttes praktik. Jo ældre 
man er, jo større er chancen for, at man har relevant erhvervserfaring, mens der er større 
usikkerhed om de unges arbejdsevne. Ligesom det virker sandsynligt, at det kan være lettere 
at vurdere betydningen af en fysisk funktionsnedsættelse end en psykisk. 

 

Udvikling prioriteres over nøjagtig vurdering  

Når det gælder puljefleksjob ser kommunerne udvikling af arbejdsevnen som vigtigere end 
en helt nøjagtig vurdering på det tidspunkt fleksjobbet etableres og praktik bruges også i 
langt mindre omfang. 

Praktik til vurdering af arbejdsevnen bruges i langt mindre omfang oprettelsen af de kom-
munale puljefleksjob, hvor borgerne typisk ansættes umiddelbart. Kommunernes strategier 
blev belyst i rapportens foregående afsnit, her skal blot nævnes, at puljejobbene hovedsage-
ligt bruges som en træningsbane, at timetallet er fastlagt på forhånd ud fra en politisk ved-
taget ramme, og som sådan derfor ikke har at gøre med borgernes arbejdsevne, og at det 
derfor ikke giver mening at vurdere arbejdsevnen lige så nøjagtigt ifm. ansættelsen – målet 
er i stedet generelt at afdække og/eller udvikle arbejdsevnen. Registeranalysen støtter 
kommunernes udsagn omkring brugen af virksomhedspraktik:  
 
Den manglende brug af virksomhedspraktik til borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 
mindst 18 måneder gør sig i særlig grad gældende i de ni medvirkende kommuner. I de ni 
kommuner har 25 % af de ansatte i fleksjob på få timer, der har modtaget ledighedsydelse i 
mindst 18 måneder, således været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleks-
job. Den tilsvarende andel er dobbelt så stor (51 %) i de samme kommuner, blandt de, der 
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har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder. I de øvrige kommuner er det der-
imod de borgere, der har modtaget ledighedsydelse i længst tid, der især har været i virk-
somhedspraktik.  

3.3.2. Udnytter borgerne deres aktuelle arbejdsevne i 
fleksjobbet 

Arbejdsevnevurderingen i forhold til det konkrete fleksjob er generelt – både for evaluator 
og i kommunerne – vanskelig at sammenholde med den arbejdsevnevurdering, der er givet 
ved tilkendelse af fleksjob. Dette skyldes, at der ofte er tale om andre arbejdsopgaver end 
dem, der indgik i den tidligere vurdering, samt at der kan være gået lang tid – op til flere år – 
fra tilkendelsen af fleksjob, til det konkrete nye fleksjob er blevet etableret. Derfor kan det 
være meget svært at vurdere, om der er et misforhold imellem det borgeren magter og det 
fleksjob, de har. Det gælder både for delmålgruppen, der ansættes i puljefleksjob og for 
delmålgrupperne, der ansættes i andre fleksjob.   
 

Udnyttelse af arbejdsevnen i  kommunale puljefleksjob  

Når det gælder kommunale fleksjob på få timer i de medvirkende kommuner, er indgangs-
vurderingen, at borgeren aktuelt ikke vil kunne opnå ansættelse i et fleksjob på almindelige 
vilkår. Derfor bliver en vurdering af borgerens arbejdsevne forud for ansættelse i puljefleks-
job irrelevant. I stedet arbejder kommunen med at finde det rigtige match, så borgeren 
kommer ind i et job med gode betingelser for at udvikle arbejdsevnen, og hvor man kan 
understøtte progression og få viden, der kan bruges til ’næste match’ i et andet fleksjob.  

 

Generel udnyttelse af arbejdsevnen i  f leksjob på få timer  

Der er stor spredning i kommunernes egen vurdering af, hvorvidt borgerne i fleksjob på få 
timer udnytter hele deres arbejdsevne i det konkrete job. 4 kommuner vurderer, at der er 
overensstemmelse mellem kommunens vurdering af timetal og intensitet, og det time-
tal/intensitet borgeren har i deres fleksjob på få timer, 4 kommuner angiver, at der ikke er 
overensstemmelse og en kommune, at der er overensstemmelse i omkring halvdelen af 
fleksjobbene på få timer. 
 
4 ud af 9 kommuner har udarbejdet arbejdsgange/retningslinjer for, hvordan de bedst mu-
ligt sikrer, at borgernes arbejdsevne udnyttes i fleksjobbet. 4 uf af 9 kommuner har udviklet 
redskaber og 4 ud af 9 kommuner har på anden vis arbejdet med at sikre, at borgernes ar-
bejdsevne udnyttes.  
 
Kvalitativt uddyber kommunerne, at der for mange borgere er overensstemmelse mellem 
borgernes arbejdsevne og timetal og intensitet i det fleksjob, der etableres, men at kommu-
nerne også må tilpasse sig efter den aftale, der laves imellem arbejdsgiver og arbejdstager.  
 
Kommunerne siger: 
 
Vi har arbejdsevnevurderingen meget i fokus, og vi har netop udfærdiget en skabelon, som er 
mere udførlig end blanketten, hvor vi ser på konkrete skånehensyn og hvordan borgeren selv 
oplever disse i forhold til en konkret arbejdsopgave, for at blive mere præcise, men det vil jo 
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altid være en vurdering. Og derfor er vi glade for praktikken – det er til fordel for alle parter. 
Vi forklarer allerede ved praktikstart om arbejdsevne, så arbejdsgiver og borger har mulighed 
for at tale om det. I langt de fleste tilfælde er alle 3 parter enige om, hvor effektiviteten ligger 
– så det starter med praktikaftalen, så alle på forhånd ved, hvad vi skal nå. Fredericia 
 
Jeg prøver altid at få 4 ugers praktik forud for fleksjob, så vi er sikre på, at det er et ordentligt 
match, og at skånebehovene kan opfyldes. Det giver også en ordentlig baggrund at kunne 
diskutere effektivitet på; ellers er vi virkelig ude i en teoretisk omgang snik snak. Efter de 4 
uger så er der forhåbentlig både en erkendelse hos borger og arbejdsgiver over hvad der skal 
kompenseres for – og så giver det mening. Haderslev 
 
Vi siger, at nu skal du ud og have fundet et job, der passer til dine skånehensyn. De er et nyt 
blad, når de kommer op til os. For dem der har gået mange år, der kan du jo ikke bruge deres 
skånehensyn til noget, fordi de kan have ændret sig. Det er et øjebliksbillede, og det er der-
for, vi tit bruger praktik som redskab. Borgeren kan have fået det meget bedre, eller værre. 
Og i det ene job kan du måske kun klare 4 timer og det andet måske 10. Vi ser også, at det 
afhænger af interessen for arbejdsopgaver. Interesse fastholder borgeren. Horsens 
 
Vi angiver i jobaftalen, om borgeren udnytter sin aktuelle arbejdsevne i det konkrete fleksjob. 
Vi angiver vurderet restarbejdsevne i timer. Randers 
 
Det vi er opmærksomme på er, at der ikke er nogen, der er visiteret til fleksjob på 7,5 eller 10 
timer. Det har vi jo kæmpet med tidligere. Men at borgerne har skånehensyn i konkrete situati-
oner. De fleste borgere kan også godt, når man er i dialogen med dem, se at i denne funktion 
kan jeg være der i x antal timer med denne her effektivitet – det kan godt være, at jeg i en an-
den funktion hvor skånehensynene ville være anderledes kunne præstere lidt mere eller lidt 
mindre. Vi forsøger at placere dem der, hvor de kan være mest effektive. Derfor er vigtigt, at vi 
har praktikforløb forinden, så man forsøger at optimere de effektive timer, borgeren kan arbej-
de. Den proces er vigtig – der kan ligge alt muligt bagud i tiden, og helbredstilstanden kan være 
ændret eller uændret, så derfor skal det være en aktuel vurdering på baggrund af et praktikfor-
løb, der danner baggrund for, hvad borgeren kan lige netop i denne her funktion. Skive 
 
Vi skal selvfølgelig forsøge at udnytte arbejdsevnen mest muligt, men står vi med en arbejds-
giver, der ikke har brug for en fleksjobber i det antal timer pågældende nu er anført til at 
kunne arbejde effektivt, hvad så? Skal vi så sige, at så er det bedre at du stadigvæk går ledig? 
Vi arbejder med, at det er bedre at have et fleksjob, der ikke helt lever op til den arbejdsevne 
pågældende har, end ikke at have et fleksjob. Skive  
 

Sagsmaterialet er vanskeligt at bruge fremadrettet  

I de sager der indgår i undersøgelsen er sagsmaterialets oplysninger om borgerens arbejds-
evne er generelt forældet og kan ikke bruges i forbindelse med etablering af fleksjob. 

Sagsgennemgangen viser, at i mange af de sager, hvor arbejdsevnen fremgår, er der kun i en 
mindre del af sagerne overensstemmelse mellem arbejdsevnen, som den er beskrevet i res-
sourceprofil eller arbejdsevnevurderingsjournal, og det timetal/intensitet, der er angivet i 
jobaftalen. Billedet skyldes ifølge kommunerne, at vurderingen af borgerens arbejdsevne 
ikke nødvendigvis var realistisk, da den blev lavet (fx ikke er sket i en konkret arbejdssituati-
on men i et særligt miljø/fx en reva-institution). Samt at arbejdsevne knytter sig til et konkret 
job, og at arbejdsevnen således ikke kan vurderes ’en gang for alle’ men vil være forskellig 
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afhængigt af det konkrete job, og der derfor ikke kan sættes lighedstegn mellem den ar-
bejdsevne, borgeren kunne fremvise ifm. afklaring til fleksjob, og den arbejdsevne borgeren 
nu kan præstere i et konkret job. Desuden ser kommunerne, at borgergruppen, som vi har 
fået sager for, typisk har en meget lang ledighed bag sig, og at ledighedsperioden i sig selv 
har haft negativ betydning for borgerens arbejdsevne.  

I sagsgennemgangen er der i 31 % af sagerne overensstemmelse mellem vurderinger fundet 
i sagsmaterialet og timetal/intensitet i det konkrete fleksjob. I 54 % af sagerne er der ikke 
overensstemmelse. I 15 % af sagerne er det ikke muligt at se det i sagen. 

 

Færre borgere i  f leksjob på få timer udnytter deres arbejdsevne  

Registeranalysen viser, at ansatte i fleksjob på få timer ikke i samme grad udnytter deres 
arbejdsevne fuldt ud, som borgerne i fleksjob med mere end 10 timer pr. uge. 66 % af bor-
gerne i fleksjob på få timer udnytter ifølge fleksjobambassadørerne deres arbejdsevne fuldt 
ud mod 87 % af borgerne i fleksjob på flere timer. 

 

Kommunale forskelle  

Der er ifølge fleksjobambassadørernes registreringer betydelige kommunale forskelle på 
fleksjobansattes udnyttelse af arbejdsevnen. Blandt de ni medvirkende kommuner udnytter 
42 % af de ansatte i fleksjob på få timer i Frederikshavn og Fredericia Kommune deres ar-
bejdsevne fuldt ud, mens den tilsvarende andel er 82 % i Skive Kommune, 80 % i Vejen 
Kommune og 77 % i Næstved Kommune.  

Ansatte i fleksjob på få timer i de private virksomheder udnytter i lidt højere grad deres ar-
bejdsevne fuldt ud end ansatte i kommunale fleksjob på få timer. 

Ansatte i kommunale fleksjob på få timer i de ni medvirkende kommuner udnytter ikke i 
samme omfang deres arbejdsevne fuldt ud, som fleksjobansatte i de øvrige kommuner, med 
undtagelse af kommunerne i region Hovedstaden. 

3.4. Progression 
Her sættes fokus på progression i forbindelse med fleksjob. Der ses på, hvad der sker efter 
etablering af fleksjob: Kommunernes opfølgning og arbejde med progression. 

Når det gælder viden om progression, kan der udelukkende trækkes på kvalitative data fra 
undersøgelsen. 

Puljefleksjob er ifølge kommunerne i sig selv et progressionsværktøj. Kommunerne vurderer 
ikke, at borgere i målgruppen aktuelt er i stand til at opnå ansættelse i andre fleksjob på få timer, 
men håber, at borgerne i et puljefleksjob kan udvikle deres arbejdsevne tilstrækkeligt hertil. 

I det følgende går vi ikke nærmere ind i den problematik, men ser bredt på mulighederne ift. 
kommunernes understøttelse af progression. 
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Sagsmaterialet understøtter ikke progression 

Sagsmaterialet kan ikke bruges som et aktivt redskab til at skabe progression i sin nuværen-
de form. Der fremgår generelt ingen oplysninger hverken om muligheder for progression 
eller om hvilke tiltag der eventuelt har været for at understøtte progression. Sagsmaterialet 
er generelt bagudskuende og ikke fremadrettet. 

Af det sagsmateriale der er indhentet i nærværende undersøgelse fremgår ingen oplysninger 
om, hvad der er sket efter fleksjobbet er etableret, herunder ikke om der er sket progression 
i fleksjobbet. I sagerne er det forskelligt i hvor høj grad ressourcer og begrænsninger er be-
skrevet – der er sjældent fremadrettede muligheder i form af konkrete forslag til/åbning for, 
at der kan ske progression. I ældre sager – der udgør hovedparten af sagsmaterialet – er der 
først og fremmest fokus på, hvad borgeren ikke kan og fremadrettet heller ikke vil kunne. 

I 9 % af sagerne er der i meget høj grad lagt op til, at arbejdsevnen kan udvikle sig fremad-
rettet; her er både ressourcer og begrænsninger grundigt beskrevet og der er også beskrevet 
muligheder for udvikling og hvilken indsats og hvilke betingelser, der kan medvirke til at 
muliggøre udvikling af borgerens arbejdsevne. I 7 % af sagerne er der i høj grad lagt op til, at 
arbejdsevnen kan udvikles. I 21 % af sagerne er der i nogen grad lagt op til, at arbejdsevnen. 
I 39 % af sagerne er der kun i mindre grad lagt op til, at arbejdsevnen kan udvikles. I 17 % af 
sagerne er der slet ikke lagt op til, at arbejdsevnen kan udvikles og i 14 % af sagerne kan 
spørgsmålet ikke vurderes, idet der ikke findes oplysninger i sagsmaterialet.  Det fremgår 
heller ikke om arbejdsgiver og borger er blevet vejledt om muligheden for progression.  

En selvstændig konklusion i undersøgelsen er derfor, at sagsmaterialet ikke kan bruges som 
et aktivt redskab til at skabe progression, og det kan som oftest heller ikke sige noget om 
borgerens arbejdsevne. Derfor bliver arbejdet med progression og udvikling af arbejdsevne 
personbåret af den medarbejder i jobcentret, der har ansvar for borgerens sag. Og hvis det 
ikke er personbåret, er det en ny sag hver gang, en medarbejder i jobcentret tager det op. 

Generelt er der ikke lagt op til, at timetal/intensitet kan ændres i det konkrete fleksjob eller 
fremadrettet i det hele taget, når man ser på jobaftaler og andet sagsmateriale. I mere end 
halvdelen af sagerne fremgår der slet ikke oplysninger om spørgsmålet. 

I 11 % af sagerne ser det ud til, at der har været en vejledning af arbejdsgiveren. I de reste-
rende fremgår det enten ikke, hvorvidt arbejdsgiveren er blevet vejledt eller også ser det ud 
til, at arbejdsgiveren ikke er blevet vejledt. 

Heller ikke i registerdata findes der oplysninger om, hvad der er sket efter fleksjobbet er 
etableret, herunder heller ikke om progression.  

 

Forskell ige opfattelser af hvor an svaret for progression l igger  

Survey og interviews viser, at der er meget forskellig praksis og opfattelse af, hvor ansvaret for 
progression i fleksjob ligger på tværs af de medvirkende kommuner samt, at det er forskelligt, i 
hvilken grad de medvirkende kommuner har fokus på at understøtte progression i fleksjob på 
få timer. Dette gælder for kommunale puljejob og ser også ud til at gælde for andre fleksjob, 
med forbehold for, at progression her i høj grad er lagt ud til arbejdstager og arbejdsgiver.  
 
Spredningen i praksis strækker sig fra, at progression i fleksjob overlades til arbejdsgiver og 
arbejdstager, til at der arbejdes med progression allerede før fleksjobbet etableres i dialogen 
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med borger og virksomhed, ved brug af målrettet praktik i forbindelse med etablering af 
fleksjob og ved tæt opfølgning efter etablering af fleksjob. Som i Fredericia: 
 
Når vi afslutter praktikken, og der er et job, så er proceduren at jeg kommer tilbage efter 3 
måneder, og så ser vi allerede der, om der er noget progression. Også som en motivations-
faktor for borgeren, for det kan godt være effektiviteten er steget med 2 eller 3 timer om 
ugen og allerede der starter progressionen. Fredericia  
 

Understøttelse af progression er knyttet tæt ti l  opfølgning  

Kommunernes mulighed for at understøtte progression er tæt knyttet til kommunernes 
opfølgning på fleksjob. Stort set alle medvirkende kommuner har prioriteret en tættere op-
følgning end lovgivningens minimumskrav, men der er stor forskel på kommunernes praksis. 
 
Undersøgelsen indikerer, at kommunernes mulighed for at understøtte progression er tæt 
knyttet til praksis omkring opfølgning på fleksjob.  
 
Generelt er kun få af kommunerne kommet i gang med at arbejde systematisk med progres-
sion. Hovedparten af de medvirkende kommuner har en større opfølgning end lovgivningen 
foreskriver, og ser dette som en nødvendighed, hvis kommunen skal understøtte progressi-
on i fleksjob. Indtil nu har kommunerne efter eget udsagn imidlertid, for størstedelens ved-
kommende, først og fremmest haft fokus på at skabe job for flest mulige: 
 
Vi har mest koncentreret os om at få folk ud i fleksjob, vi vil hellere have nogle nye ud end at 
øge timetallet. Det er vigtigere at få flere ud… fordi folk bliver invaliderede af at gå hjemme 
og ikke lave noget. Et job er bedre end intet job. Men vi stiller gerne op og vil gerne være 
behjælpelige, hvis folk kommer og vil arbejde mere. Horsens 
 

Man må jo sige, det er jo ikke et område vi har gjort noget særligt ud af.. progressionen. Vi 

gør det måske indirekte ved, at vi tager ud efter et halvt år, men vi tænker ligesom, at det 

har været relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager, at det er de markeder, mekanis-

mer der er i gang i den sammenhæng, jamen hvis vi skal til at begynde at prioritere det, så 

skal vi helt sikkert afsætte nogle ressourcer til det, og det kunne helt sikkert godt give me-

ning, men det har vi jo i hvert fald valgt, at vi har nok at gøre med at få folk ud. Skive 

 
Desuden har de haft fokus på fastholdelse af borgere, der har været langt fra arbejdsmarke-
det. En virksomhedskonsulent i Haderslev sætter følgende ord på en erfaring flere kommu-
ner har gjort sig: 
 
Jeg er overrasket over hvor meget arbejde, der var i mikrofleksjobberne, efter at vi fik dem 
etableret – for at få dem fastholdt. Haderslev 
 

Opskrift på kommunal understøttelse af progression  

Kommunerne peger på, at deres muligheder for at understøtte progression ligger dels i at 
igangsætte progression forud for etablering af fleksjob, typisk i et praktikforløb, og i at følge 
langt tættere op på fleksjob end lovgivningen foreskriver. Lovgivningens intentioner om at 
følge op efter 2½ år vurderer kommunerne er alt for lidt i forhold til intentioner om at un-
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derstøtte progression. Når det gælder puljefleksjob har hovedparten af kommunerne en 
tættere opfølgning.  
 

Ingen systematisk viden om progression  

Viden om borgeres progression ifm. fleksjob opsamles ikke systematisk af kommunerne. 
Dette gælder både puljefleksjob, og det gælder andre fleksjob på få timer. Fleksjobaftalen 
skal ikke nødvendigvis ændres, fordi arbejdsgiver og arbejdstager justerer på timetal og 
intensitet: 
 
Progression er ikke altid synlig. Fleksjobansatte kommer ikke nødvendigvis og fortæller det, 
de arbejder bare flere timer, for jobcentret behøver ikke lave bevillingen om. Horsens 
 

Stor spredning i  kommunal praksis omkring progression 

Der er stor spredning i rammerne for, og fokus på, kommunernes opfølgning. Spredning 
strækker sig fra, at kommunens opfølgning altovervejende har fokus på fastholdelse til, at 
kommunens opfølgning har fokus på såvel fastholdelse som progression afhængigt af den 
enkelte borgers behov og ressourcer. 
 

Muligheder for øget progression –  og udfordringer  

De første erfaringer peger både på muligheder og udfordringer for kommunerne når det 
gælder understøttelse af progression. 
 
De første kvalitative erfaringer i kommuner, der har sat fokus på at understøtte progression 
er positive. Dels ser kommuner en interesse for progression blandt borgere i fleksjob på få 
timer – dette gælder både puljefleksjob og andre fleksjob på få timer. Kommunerne ser også 
de første konkrete eksempler på, at borgere kommer fra puljefleksjob til andre fleksjob på få 
timer og en begyndende interesse fra borgere, der har fået mod på mere, og gerne vil videre 
fra et puljefleksjob eller et andet fleksjob på få timer til et job med større udfordringer.  
 
Vi har en tavle med fleksjob til ledige. Nogle af puljejobbere kommer for at se på tavlen, fordi 
de har fået blod på tanden til at prøve noget mere. Randers 
 
Men kommunerne ser også den modsatte tendens til, at nogle borgere ikke ønsker at øge 
timetal/intensitet uanset, at de ikke udnytter deres aktuelle arbejdsevne fuldt ud i fleksjob-
bet. Generelt oplever kommunerne, at der ikke er et økonomisk incitament (af tilstrækkelig 
størrelse) til, at det i sig selv udgør et incitament til at øge arbejdstiden for fleksjobansatte 
på få timer – dog med en forskel mellem nyvisiterede, hvor flere ønsker et fleksjob på så 
mange timer som muligt og borgere, der har været ledige i en længere periode og har tilpas-
set sig økonomisk til situationen. En kommune udtrykker det således: 
 
Muligheden for progression i fleksjobbet afhænger af, hvilken type borger man har med at 
gøre. 
 
Kommunerne peger samstemmende på, at (fraværet af) økonomiske incitamenter i den 
nuværende fleksjobordning ikke understøtter progression, udtrykt således af to af de med-
virkende kommuner: 
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Udvikling af arbejdsevnen i fleksjob er jo nyt. Men her er nogle intentioner med ordningen, 
der ikke er opfyldt, som ordningen er kommet til at se ud – altså det økonomiske incitament 
er væk. Randers 
 
Vi har da enkelte eksempler, men det er sjældent at timerne rent faktisk øges. Vi oplever, at så 
mange kroner ekstra er der ikke at tjene ved at præstere 3 eller 5 timer mere om ugen, og de 
fleste borgere har indrettet deres økonomi efter den løn, og det fleksløntilskud de får. Skive 
 
Alle medvirkende kommuner ser imidlertid muligheder for at øge progression i forbindelse 
med fleksjob. Kommunerne ser også muligheder for, at de kan medvirke til dette.  
 
Der er imidlertid behov for udvikling af metoder, redskaber, indsatser mv., der kan under-
støtte progression samt for en opfølgning, der er tættere end den lovgivningsmæssige mi-
nimumsopfølgning. 
 

Kommunerne vurderer selv, at timetal og/eller intensitet øges i en del fleksjob på få timer. 
Men det er svært at gøre op. Der hvor kommunerne kan se, der sker progression, er i prak-
tikperioden forud for fleksjob. 
 
Blandt de medvirkende kommuner har nogle stort fokus på progression og er i gang med at 
udvikle redskaber, metoder o.a., og fx deltager i projekt ’Fleksjob født med progression’. 
Andre har ikke haft fokus på progression men på at skabe fleksjob for flest mulige borgere. 
Disse kommuner forklarer selv, at de ikke er nået til at arbejde med progression endnu, men 
godt kan se muligheder herfor, men også udfordringer: 
 
Jo tungere gruppen bliver, jo sværere er det. Vi snakker jo ikke om at gå fra 10 til 15 timer, 
nej, det er så en gruppe, der arbejder 3 timer og så 3,5 – så for visse borgere er vi meget 
meget langt nede, og det kan være en udfordring, når vi er dernede, for der skal jeg virkelig 
finde argumentationen frem; hvorfor er det lige du skal være der 40 min mere (...) De kom-
penserende ordninger og hjælpemidler har selvfølgelig også en indflydelse på progression, så 
for at skrue på den, skal vi måske lige skrue på noget andet, så det skal vi jo lige have in men-
te, at vi har vi noget vi kan tilbyde. Fredericia 
 
På tværs af kommunerne, ses perspektiver i øget opfølgning, hvilket en række af de medvir-
kende kommuner allerede har prioriteret ved fx klart at italesætte muligheden for progres-
sion overfor borgere og virksomheder, og i at have en vifte af redskaber, så som fysioterapi, 
forløb på sundhedscenter mv.. I de kommuner, der er længst ift. at sætte fokus på progres-
sion, er der fokus på at tale med virksomhederne om mulighederne for at skabe progression 
ifm. opfølgning på fleksjob.  
 
I Frederikshavn har man fx valgt at følge op på fleksjobbene hvert halve år og har udviklet et 
opfølgningsskema, så man har en standard for, hvad der skal tales om. Her spørges der som 
standard ind til, hvilke muligheder der er for at øge i tid og effektivitet. Ud over det, så for-
søger man at skabe incitamenter for progression og for fleksjob frem for pension ved at 
holde oplæg i flekscaféen. Her forklares f.eks., at mange samlet set kan få en bedre økonomi 
i fleksjob end på førtidspension. 
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Motivationen for at øge timetallet skal, vurderer kommunerne generelt, for borgere i fleks-
job på få timer, ofte findes i lysten til at være mere tilstede på arbejdspladsen for at være 
med i det kollegiale fællesskab, frem for økonomiske begrundelser. Fredericia siger om deres 
erfaringer: 
 
Nogle finder ud af, at det ville være rart at være der lige lidt mere, for 5 timer det er lige lidt 
nok... så alene der er der jo noget progression – så begynder de at snige sig lidt ind ad bag-
døren, og det skal man jo så lige gribe og få konverteret. Fredericia 
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4. BILAG 1: REGISTERANALYSEN 

Dette kapitel giver et overblik over karakteristika ved fleksjobbene på få timer4 og de perso-
ner, der er ansat i dem.  
 

Indhold 

Først belyses, hvad der karakteriserer borgere, som er i fleksjob på få timer, og hvorvidt 
fleksjobmodtagerne på få timer adskiller sig fra de øvrige fleksjobbere. Dernæst fokuseres 
på, hvad der kendetegner fleksjobbene på timer med hensyn til brugen af virksomhedsprak-
tik, handicapkompenserende ordninger og brugen af mentorer mv. Herefter belyser vi bor-
gernes forsørgelsesgrundlag umiddelbart før fleksjobbet. Spørgsmålet er bl.a., hvor mange 
der modtog ledighedsydelse umiddelbart før fleksjobbet. Til slut belyses kommunale forskel-
le med hensyn til fleksjobbernes beskæftigelsesmæssige forudsætninger, hvor stor en andel 
af fleksjobberne i kommunerne, der er på få timer, brugen af virksomhedspraktik og mento-
rer mv. 
 

Datagrundlag 

Datagrundlaget for de analyser der præsenteres i kapitlet består af registerdata fra registre-
ne Fleks.nu og DREAM-databasen. Datagrundlaget er beskrevet nærmere i bilagets afsnit om 
projektets registeranalyser. 
 

Signifikansniveau 

Der er generelt anvendt et signifikansniveau på 5 % i de analyser, der ligger til grund for 
kapitlet. Det kan forstås sådan, at de forskelle der omtales mellem de forskellige grupper i 
kapitlet med 95 %’s sikkerhed ikke skyldes statistiske tilfældigheder.  

4.1. Hvad kendetegner borgerne i fleksjob på få 
timer? 

4.1.1. Kendetegn 

Køn og alder  

Flertallet af borgere i fleksjob på få timer er kvinder. Det gælder således for 6 ud af 10. 24 % 
er under 40 år, 33 % er 41–50 år og 39 % er 51-60 år. Der er kun få i alderen 61 år og derover 
(  

                                                           
4 Ved fleksjob på få timer forstår vi som tidligere nævnt fleksjob på op til 10 lønnede timer 
om ugen. 
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Figur 4-1). 
 

Uddannelse  

40 % har højst en grundskole-uddannelse. 36 % har en erhvervsfaglig uddannelse og 19 % 
har en videregående uddannelse, hvilket først og fremmest vil sige en kort eller mellemlang 
videregående uddannelse.  
 

Civilstand  

Halvdelen af fleksjobberne lever i ægteskab, den anden halvdel er ugifte eller fraskilte.  
 

Etnisk baggrund  

Indvandrere og efterkommere ser ud til at være underrepræsenteret blandt fleksjobberne. 7 
% af fleksjobberne er indvandrere eller efterkommere. Til sammenligning er 10 % af hele 
arbejdsstyrken i alderen 16- 64 år indvandrere/ efterkommere.  
 

Fysisk / Psykisk lidelse 

Fysiske lidelser udgør langt hyppigere baggrunden for bevillingen af fleksjob end psykiske 
lidelser. For tre ud af fire fleksjobbere på få timer, har den væsentligste årsag til bevillingen 
af fleksjob været en fysisk lidelse (74 %). For 26 % har den væsentligste årsag været en psy-
kisk lidelse.  
 
Baggrunden for, at fysiske lidelser spiller en langt større rolle end psykiske lidelser er blandt 
andet, at borgere i to af de grupper, hvor psykiske lidelser som væsentligste årsag fylder 
mindst, nemlig borgere, der højst har en afgangseksamen fra folkeskolen og borgere med en 
erhvervsfaglig uddannelse, som nævnt udgør to af de helt store grupper blandt fleksjobber-
ne. Som det ses af  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4-2, udgør psykiske lidelser den væsentligste årsag til bevillingen af fleksjobbet blandt 
26 % af de borgere, hvis højeste uddannelse er en afgangseksamen fra folkeskolen og blandt 
21 % af de borgere, hvis højeste uddannelse er en erhvervsfaglig uddannelse – og disse to 
grupper tegner sig for 69 % af fleksjobbene på få timer.  
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Psykiske lidelser som væsentligste årsag til fleksjobbet ses derimod noget hyppigere blandt 
de borgere, der ikke har en afgangseksamen fra folkeskolen (40 %), og blandt de borgere 
hvis højeste fuldførte uddannelse er en gymnasial eksamen (32 %) eller en mellemlang (32 
%) eller lang videregående uddannelse (35 %).  
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Figur 4-1 Andelen af fleksjobbere på få timer, der har de viste kendetegn 
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Figur 4-2 Fordelingen af fysiske og psykiske lidelser som væsentligste årsag til fleks-
jobbet opdelt efter uddannelsesbaggrund. 

 

En yderligere analyse viser, at det især er blandt fleksjobbere med dansk baggrund, at psyki-
ske lidelser spiller en stor rolle i gruppen uden afgangseksamen fra folkeskolen. Halvdelen af 
borgerne, der er i fleksjob på få timer (50 %), som ikke har en afgangseksamen fra folkesko-
len, har fået bevilget fleksjob med psykiske lidelser som den væsentligste årsag! 
 

A-kasse 

85 % af fleksjobberne er nuværende eller tidligere medlemmer af en a-kasse. Blandt de, der 
er eller har været medlemmer udgør 3F’s a-kasse en af de helt store grupper (29 % jf.   
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Figur 4-3). Hertil kommer nuværende og tidligere medlemmer af FOAs (13 %), HKs (11 %) og 
Kristeliges a-kasser (11 %). Det er således en bred gruppe af borgere, der ansættes i fleksjob, 
men generelt bekræfter deres nuværende eller tidligere akassetilhør billedet af en foran-
staltning, der især anvendes til borgere, der er nedslidte af hårdt fysisk arbejde.  
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Figur 4-3 A-kasse-tilhørsforhold blandt nuværende og tidligere medlemmer af en a-
kasse. Fleksjobbere på få timer.  

 

 

Virksomhedstype  

En stor del af fleksjobberne på få timer er beskæftiget i private virksomheder. 7 ud af 10 
fleksjobbere på få timer er således ansat i private virksomheder. 27 % er ansat inden for det 
offentlige og 4 % er ansat i en forening, organisation el. lign.  

 

Branche  

Branchefordelingen indikerer, at mange har foretaget et brancheskift for at finde fleksjob. 
Nogle brancher lader således til at være langt bedre egnede eller åbne for at ansætte i fleks-
job på få timer end andre. En stor del af fleksjobberne på få timer er således ansat inden for 
handel, hotel og restauration (32 %). Mange fleksjobbere på få timer er også ansat inden for 
det sociale og pædagogiske område (13 %). De store brancher er derudover industri (8 %), 
bygge- og anlæg (6 %) og undervisningsområdet (6 %) ( 
Figur 4-4). Set i forhold til fordelingen af beskæftigelsen blandt samtlige 16-64 årige i 2013, 
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senterede med hensyn til fleksjob på få timer, mens især transport, post og tele samt finan-
siering og forretningsservice er underrepræsenterede.  
 
Figur 4-4 Offentlig/ privat fordeling blandt fleksjobbere på timer 

 
 
Figur 4-5 Aktuel branchefordeling blandt fleksjobbere på få timer 
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sidst var selvforsørgende eller under uddannelse i mindst 12 uger i træk. Blandt fleksjobbere 
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fleksjobbere ansat i stat eller region var det i gennemsnit 288 uger side5. Det indikerer, at de 
fleksjobbere, der blev ansat i de kommunale fleksjob, har svagere forudsætninger for at 
finde fleksjob, end de der blev ansat i de private fleksjob.  
 

Adskiller fleksjobmodtagerne på få timer sig fra de øvrige fleksjobbere  

Spørgsmålet er nu, om fleksjobmodtagerne på få timer adskiller sig fra de øvrige fleksjobbe-
re – og i givet fald hvordan? 
 

Fleksjobbere ansat på få timer har været længere tid væk fra arbejde og uddan nelse 

Analyserne viser, at de fleksjobbere, der er ansat i fleksjob på få timer, har været væk fra 
arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet i længere tid, end de der er ansat i fleksjob på 
mere end 10 timer. Blandt fleksjobbere på få timer er det i gennemsnit 333 uger siden, at 
borgerne sidst var selvforsørgende eller under uddannelse i mindst 12 uger i træk. Blandt 
fleksjobbere med mere end 10 timer er det tilsvarende gennemsnit 297 uger.  

 

Samme tendens i de kommunale fleksjob 

Den samme tendens ses, når vi alene tager udgangspunkt i de kommunale fleksjob. Her 
tyder analyserne også på, at borgerne i kommunale fleksjob på få timer har svagere forud-
sætninger for at finde fleksjob, end de der er ansat i de kommunale fleksjob på mere end 10 
timer. Borgerne i fleksjob på få timer har været væk fra arbejdsmarkedet/ uddannelsessy-
stemet i længere tid end borgerne i fleksjob på mere end 10 timer. Blandt borgere ansat i 
kommunale fleksjob på få timer er det i gennemsnit 376 uger siden, at borgerne sidst var 
selvforsørgende eller under uddannelse i mindst 12 uger i træk. Borgere i kommunale fleks-
job med mere end 10 timer har i gennemsnit været væk fra arbejdsmarkedet/ uddannelses-
systemet i kortere tid. For denne gruppe er det i gennemsnit 326 uger siden, at borgerne 
sidst var selvforsørgende eller under uddannelse. 

 

Inden for hvilke grupper er der især en overvægt af fleksjob på få timer  

Herudover har vi valgt at belyse problemstillingen - om og hvordan fleksjobmodtagerne på 
få timer adskiller sig fra de øvrige fleksjobbere - ved at tage udgangspunkt i fleksjobbernes 
enkelte karaktertræk og se på, hvordan fordelingen er mellem fleksjob op til 10 timer pr. uge 
og over 10 timer. Dvs. vi belyser i det følgende, inden for hvilke grupper, der især er en over-
vægt af fleksjob på få timer – givet antallet af fleksjobbere i den enkelte gruppe.  
Generelt afspejler resultaterne som vi skal se, at fleksjob på få timer er rettet mod den del af 
arbejdsstyrken, der er mest nedslidt eller har de største helbredsmæssige problemer. 

 

Køn  

Balancen mellem fleksjob under og over 10 timer er stort set ens for de to køn. Blandt mæn-
dene er 58 % af fleksjobberne i fleksjob på få timer. Blandt kvinderne er den tilsvarende 
andel 60 %. 

 

                                                           
5 Forskellen på gennemsnittet i kommuner og private og mellem kommuner og stat er signi-
fikant, mens forskellen på gennemsnittet mellem private og stat ikke er signifikant. 
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Alder  

Derimod er der en klar tendens til, at fleksjob på få timer hyppigere foretrækkes, jo ældre 
fleksjobberne er. 63 % af de 51-60 årige fleksjobbere er således i fleksjob på få timer, mens 
den tilsvarende andel er 54 % blandt de 31-40 årige (Figur 4-6). Det indebærer, at 39 % af 
fleksjobberne på få timer er i alderen 51-60 år, mens 34 % af fleksjobberne over 10 timer er i 
denne aldersgruppe.  
 
Figur 4-6 Fleksjobbere fordelt efter timer pr. uge i fleksjobbet. Opdelt efter alder. 

 

 

Uddannelse  

Som Figur 4-7 illustrerer, er der også en klar tendens til, at fleksjob på få timer i højere grad 
anvendes i forbindelse med fleksjob til borgere med kort uddannelse end med lang.  
 
Figur 4-7 Fleksjobbere fordelt efter timer pr. uge i fleksjobbet. Opdelt efter uddannel-

se. 
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F.eks. er 64 % af borgerne i fleksjob, der højst har en afgangseksamen fra folkeskolen, ansat i 
fleksjob på få timer, mens den tilsvarende andel er 57 % blandt fleksjobbere med en er-
hvervsfaglig uddannelse og 53 % blandt fleksjobbere med en mellemlang videregående ud-
dannelse.  
Resultatet er, at 40 % af fleksjobberne på få timer højst har en grundskoleuddannelse, mens 
det gælder 33 % blandt fleksjobberne med mere end 10 timer. Og at 19 % af fleksjobberne 
på få timer har en videregående uddannelse, mod 24 % af fleksjobberne med mere end 10 
timer. 
 
Figur 4-8 Fleksjobbere fordelt efter timer pr. uge i fleksjobbet. Opdelt efter etnisk bag-

grund. 

 

 

Etnisk baggrund 

Fleksjob på få timer anvendes også i lidt højere grad til indvandrere og efterkommere end 
borgere med dansk baggrund. Blandt borgere med dansk baggrund er 59 % af fleksjobberne 
således i fleksjob på få timer, mens den tilsvarende andel er 66 % blandt indvandrere/ efter-
kommere fra vestlige lande og 68 % blandt indvandrere/ efterkommere fra ikke-vestlige 
lande (Figur 4-8).  

 

A-kasse 

Figur 4-9 viser de nuværende og tidligere a-kasse-medlemmer blandt fleksjobberne sorteret 
efter hvor stor en del af fleksjobberne, der er i fleksjob på få timer.  
 
Fleksjob på få timer anvendes især blandt fleksjobberne inden for Ledernes a-kasse (63 %), 
Business Danmark (63 %), og de Selvstændiges a-kasser hhv. (64 % og 65 %), men også me-
get inden for Nærings- og nydelsesmiddelarbejdernes a-kasse (63 %), FOAs (63 %) og 3F’s a-
kasser (63 %). Derimod anvendes fleksjob på få timer mindst blandt fleksjobbere inden for 
Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (42 %) og Akademikernes a-kasse (44 %). Til sam-
menligning er 60 % af fleksjobberne med uoplyst medlemskab – typisk personer, der ikke har 
været medlem af en a-kasse – i fleksjob på få timer. 
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Figur 4-9 Fleksjobbere fordelt efter timer pr. uge i fleksjobbet. Opdelt efter a-kasse/ 
tidligere a-kasse. 
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Figur 4-10). Anvendelsen er især udbredt i forbindelse med etablering af fleksjob inden for 
landbrug, fiskeri og råstofudvikling, hvor 71 % af fleksjobberne er i fleksjob på få timer og 
inden for hotel og restauration, hvor den tilsvarende andel er 66 %. 
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Figur 4-10 Fleksjobbere fordelt efter timer pr. uge i fleksjobbet. Opdelt efter virksomhe-
dens type. 

 
 
Figur 4-11 Fleksjobbere fordelt efter timer pr. uge i fleksjobbet. Opdelt efter aktuel 

branche. 
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4.2. Hvad kendetegner fleksjobbene på få timer?  

Virksomhedspraktik før fleksjobbet 

Virksomhedspraktik benyttes ofte i forbindelse med fleksjobbene. 
 
58 % af fleksjobberne på få timer har således været i virksomhedspraktik i den virksomhed, 
hvor de er i fleksjob. Andelen er stort set den samme blandt fleksjobbere på mere end 10 
timer (55 %).  
Virksomhedspraktik benyttes tilsyneladende mere i forbindelse med fleksjob i private virk-
somheder end i offentlige. 62 % af de fleksjobbere, der havde fleksjob på få timer i en privat 
virksomhed i uge 35 i 2014, havde tidligere været i virksomhedspraktik i samme virksomhed. 
Den tilsvarende andel var 64 % blandt fleksjobbere i foreninger og organisationer mv. og 46 
% blandt personer, der havde fleksjob i en offentlig virksomhed6.  
 
Figur 4-12 Andel der har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er ansat i 

fleksjob på få timer. Opdelt efter, om fleksjobbet var i en offentlig eller privat 
virksomhed. Fleksjob op til 10 timer.  

 
 
Andelen af mænd og kvinder, der har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de 
er i fleksjob, er nogenlunde den samme. 60 % af mændene og 57 % af kvinderne har været i 
virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er ansat i fleksjob på få timer.  
 
Derimod indikerer  

                                                           
6 Disse andele er beregnet blandt personer med et fleksjob på få timer i uge 35 2014. Strengt 
taget kan denne konklusion (at virksomhedspraktik benyttet mere i forbindelse med private 
end offentlige fleksjob) alene drages, når analysen også omfatter de virksomhedspraktikker, 
der ikke resulterede i et fleksjob. Hvis en offentlig virksomhedspraktik ikke lige så tit fører til 
et fleksjob, som en privat virksomhedspraktik, ville vi således se et lignende resultat, selv om 
offentlig og privat virksomhedspraktik blev benyttet lige meget. Fra de kvalitative data ved vi 
imidlertid, at de kommunale puljejob ofte etableres uden forudgående virksomhedspraktik, 
mens de private som hovedregel ’afprøves’ først via en praktik. 
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Figur 4-13, at der er tendens til, at virksomhedspraktik i højere grad benyttes i forbindelse 
med fleksjob til unge end til ældre. Det kan f.eks. skyldes forskellen på de enkelte alders-
gruppers erhvervserfaring. Jo ældre man er, jo større er chancen for, at man har relevant 
erhvervserfaring. Samtidig kan det skyldes, at der er større usikkerhed om de unges arbejds-
evne end de ældres. Undersøgelsens kvalitative data viser, at praktik er det vigtigste redskab 
til at afgøre timetal og intensitet og til at afprøve et nyt arbejdsområde. 
 
Figur 4-13 Andel der har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleks-

job. Opdelt efter fleksjobbernes alder. Fleksjob op til 10 timer. 

 
 
En anden forklaring kunne være, at virksomhedspraktik i højere grad benyttes i forbindelse 
med psykiske end med fysiske lidelser. Analysen indikerer, at dette er tilfældet, men forskel-
len er ikke så stor, at det kan være hele årsagen. 56 % af de fleksjobbere på få timer, hvor 
fysisk lidelse udgør den væsentligste årsag til fleksjobbet, har således været ansat i virksom-
hedspraktik i fleksjobvirksomheden, mens den tilsvarende andel er 63 % blandt fleksjobbere, 
hvor psykisk lidelse er den væsentligste årsag. Denne forskel skal ses i lyset af, at virksom-
hedspraktik ifølge kommunerne benyttes, dels når der er usikkerhed og dels til at fastlægge 
arbejdsevnen i det konkrete job. Det virker sandsynligt, at det kan være sværere at vurdere 
disse ting for borgere med psykiske lidelser, og det kan være baggrunden for, at behovet for 
praktik til disse borgere er større. 
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Figur 4-14 Andel der har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleks-
job. Opdelt efter en væsentligste årsag til fleksjobbet og fleksjobbernes al-
der. Fleksjob op til 10 timer. 
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Figur 4-14, er der imidlertid fortsat en tendens til, at de yngre fleksjobbere hyppigere har 
været i virksomhedspraktik i fleksjobvirksomheden end de ældre, når vi tager højde for, om 
den væsentligste årsag til fleksjobbet er en fysisk eller en psykisk lidelse. Selvom sammen-
hængen er noget stærkere for de fleksjobbere, hvor en psykisk lidelse udgør den væsentlig-
ste årsag til fleksjobbet, finder vi en tilsvarende tendens blandt de fleksjobbere, hvor en 
fysisk lidelse har været den væsentligste årsag.  
 
Figur 4-15 Andel, der har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i 

fleksjob. Opdelt efter fleksjobbernes uddannelse. Fleksjob op til 10 timer. 
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Figur 4-16 Andel der har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleks-
job. Opdelt efter den væsentligste årsag til fleksjobbet og fleksjobbernes ud-
dannelse. Fleksjob op til 10 timer. 

 
 
Der er en klar tendens til, at fleksjobbere med kort uddannelse hyppigere har været i virk-
somhedspraktik end fleksjobbere med lang uddannelse. 67 % af de fleksjobbere på få timer, 
der ikke har afgangseksamen fra folkeskolen har således været i virksomhedspraktik i den 
virksomhed, hvor de er i fleksjob. I den anden ende af spekteret finder vi fleksjobbere med 
en lang videregående uddannelse, hvor den tilsvarende andel er 48 % ( 
Figur 4-15). Det indikerer, at virksomhedspraktik hyppigere anvendes i forbindelse med 
fleksjob på få timer til borgere med kort uddannelse end med lang7. Som det ses af  
  

                                                           
7 Igen er vi dog nødt til at tage forbehold. Disse andele er beregnet blandt personer med et 
fleksjob på få timer i uge 35 2014. Strengt taget kan denne konklusion alene drages, når 
analysen også omfatter de virksomhedspraktikker, der ikke resulterede i et fleksjob.  

63%

59%

56%

55%

49%

49%

50%

74%

66%

57%

64%

62%

56%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ej afgangseksamen / Ej folkeskole

Afgangseksamen fra folkeskole

Gymnasial eksamen

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Lang videregående uddannelse

Ej afgangseksamen / Ej folkeskole

Afgangseksamen fra folkeskole

Gymnasial eksamen

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Lang videregående uddannelse

Fy
si

sk
 li

d
e

ls
e

P
sy

ki
sk

 li
d

el
se



Undersøgelse af kommunernes brug af fleksjob på få timer   

 

 
 

 

 - 62 - 

Figur 4-16, er denne tendens både udbredt blandt borgere med fysiske og psykiske lidelser. 
Det peger i retning af, at de ikke-faglærte grupper er sværere at ’sælge’ til fleksjob i virk-
somhederne end andre. De ikke-faglærte, der ikke længere kan arbejde med det, de tidligere 
har kunnet – det fysiske arbejde - er ifølge kommunerne vanskelige at finde nye fleksjob til 
på grund af mangel på kompetencer og forsøges opkvalificeret via kurser mv. Her kan praktik 
bruges til at ’sælge’ borgeren til virksomheden. 
 

Fastholdelsesjob  

I forbindelse med fleksjobreformen blev reglerne om fleksjob ændret, således at man som 
hovedregel kun kan blive ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, dvs. den arbejdsplads 
man har arbejdet på før fleksjobbet, hvis man før fleksjobbet har haft 12 måneders ansæt-
telse i virksomheden på særlige vilkår eller efter de sociale kapitler. Denne form for fleksjob 
kaldes fastholdelsesjob. Samtidig blev der dog åbnet mulighed for at blive ansat i et fasthol-
delsesjob, hvis den ansatte har været udsat for akut opstået skade eller sygdom, og det vur-
deres som formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overens-
komstens sociale kapitler eller på særlige vilkår. 
 
Figur 4-17 Andel af fleksjobberne på få timer, hvis fleksjob er et fastholdelsesjob. Opdelt 

efter fleksjobbernes uddannelse. Fleksjob op til 10 timer. 

 
 
Fastholdelsesjob er indtil nu kun blevet anvendt i meget begrænset omfang. Kun 2 % af 
fleksjobberne på få timer er ansat i et fastholdelsesjob – og her er det næsten udelukkende 
sket efter 12 måneders ansættelse på særlige vilkår eller efter de sociale kapitler. Andelen er 
også meget begrænset, men alligevel tre gange så stor blandt borgere i fleksjob på mere end 
10 timer (6 %). Det kan være eventuelt være udtryk for, at virksomhederne umiddelbart har 
lidt større interesse i at fastholde de borgere, der ansættes i fleksjob på mere end 10 timer. 
 
Jo længere uddannelse fleksjobberne har, jo større er chancen for, at de er ansat i et fast-
holdelsesjob på deres hidtidige arbejdsplads. Det er tilfældet for fleksjobbere med en mel-
lemlang eller lang videregående uddannelse, blandt hvilke der er signifikant flere i fasthol-
delsesjob end blandt fleksjobbere med kortere uddannelse. 7 % af fleksjobberne med en 
lang videregående uddannelse er ansat i et fastholdelsesjob efter 12 måneders ansættelse 
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på særlige vilkår eller efter de sociale kapitler, og 1 % er ansat efter undtagelsesbestemmel-
serne. Blandt fleksjobbere med en mellemlang videregående uddannelse er de tilsvarende 
andele hhv. 4 % og 0 %.  
 
Der er ikke mange signifikante forskelle mellem brancherne. Finansiering og forretningsser-
vice, hvor 5 % af fleksjobberne på få timer er ansat i fastholdelsesjob og undervisning og 
uddannelse, hvor andelen er 4 % skiller sig dog ud fra handel, hotel og restauration, hvor 1 % 
er ansat i fastholdelsesjob.  
 

Er der tilknyttet en mentor? 

7 % af fleksjobberne på få timer har tilknyttet en mentor. Det svarer til andelen blandt fleks-
jobbere med mere end 10 timer, hvoraf 6 % har tilknyttet en mentor. 
 
Blandt fleksjobbere på få timer er brugen af mentorer mere udbredt blandt fleksjobbere 
med psykiske lidelser end blandt fleksjobbere med fysiske lidelser. 13 % af fleksjobberne 
med psykiske lidelser har således en mentor, mens den tilsvarende andel er 5 % blandt fleks-
jobbere med fysiske lidelser. Denne tendens går igen i både offentlige og private virksomhe-
der samt foreninger og organisationer mv. 
 
Figur 4-18 Andel af fleksjobberne på få timer, der har tilknyttet en mentor, opdelt efter 

alder og den væsentligste årsag til fleksjobbet. Fleksjob op til 10 timer. 

 
  
Andelen med en mentor er lidt større blandt de mandlige fleksjobbere på få timer (9 %) end 
blandt de kvindelige (6 %). Forskellen hænger blandt andet sammen med, at mandlige fleks-
jobbere med en psykisk lidelse i højere grad har tilknyttet en mentor (17 %) end kvindelige 
fleksjobbere med en psykisk lidelse (10 %). Blandt fleksjobbere med fysiske lidelser er der 
ikke signifikant forskel på andelen af mænd (6 %) og kvinder (5 %), der har en mentor. 
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Det er i særlig grad de yngre fleksjobbere, der får tilknyttet en mentor. Brugen af mentorer 
falder således med stigende alder. Blandt de yngste fleksjobbere under 30 år har hver femte 
tilknyttet en mentor (19 %), mens dette kun er tilfældet for omkring hver tyvende fleksjob-
ber over 50 år. Andelen med en mentor er især høj blandt de yngste fleksjobbere med psyki-
ske lidelser som væsentligste årsag til fleksjobbet, hvor næsten hver fjerde har en mentor 
(23 %). Blandt de yngste fleksjobbere med fysiske lidelser har 12 % tilknyttet en mentor. 
 
Brugen af mentorer er samtidig mere udbredt i forbindelse med fleksjob på få timer til bor-
gere med kort uddannelse end med lang, men tendensen er ikke fuldstændig entydig og den 
er stærkest blandt fleksjobbere, hvor psykiske lidelser udgør den væsentligste årsag til fleks-
jobbet (  
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Figur 4-19). 12 % af fleksjobberne på få timer uden afgangseksamen fra folkeskolen har såle-
des tilknyttet en mentor, mens den tilsvarende andel er 6 % blandt fleksjobbere med en 
erhvervsfaglig uddannelse, 5 % blandt fleksjobbere med mellemlang videregående uddan-
nelse og 8 % blandt fleksjobbere med en lang videregående uddannelse. Andelen, der har 
tilknyttet en mentor, er især høj blandt fleksjobbere uden afgangseksamen fra folkeskolen 
hvis væsentligste årsag til fleksjobbet har været en psykisk lidelse (20 %).  
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Figur 4-19 Andel af fleksjobberne på få timer, der har tilknyttet en mentor, opdelt efter 
uddannelse og den væsentligste årsag til fleksjobbet. 

 
 
Fleksjobbere på få timer, der er ansat i foreninger og organisationer mv. har i lidt større 
omfang en mentor (14 %) end fleksjobbere, der ansat i offentlige (6 %) og private virksom-
heder (8 %). Det er også tendensen, når vi alene ser på fleksjobbere på timer med fysiske 
lidelser. Blandt fleksjobbere med psykiske lidelser har både private virksomheder (14 %) og 
foreninger og organisationer mv. (21 %) i højere grad mentorer tilknyttet end offentlige 
virksomheder (9 %)8.  
  

                                                           
8 Forskellen på andelen af fleksjobbere med psykiske lidelser, der har en mentor i hhv. priva-
te virksomheder og foreninger og organisationer mv. er ikke signifikant, dvs. det kan ikke 
udelukkes, at den skyldes statistiske tilfældigheder. 
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Figur 4-20 Andel af fleksjobberne på få timer, der har tilknyttet en mentor, opdelt efter 
typen af virksomhed og den væsentligste årsag til fleksjobbet. 

 

 

Handicapkompenserende ordninger 

Handikapkompenserende ordninger anvendes kun i begrænset omfang. Det gælder såvel for 
fleksjob på få timer (7 %), som fleksjob på 10 timer og derover (8 %).  
 
Figur 4-21 Andel af fleksjobbere på få timer, der har fået bevilget handikapkompense-

rende ordninger. Opdelt efter alder.  

 
 
Blandt fleksjobbere på få timer er hjælpemidler eller arbejdsredskaber blevet anvendt af 5 
%, arbejdspladsindretning er sket i 1 % af tilfældene og personlig assistance er ligeledes an-
vendt i 1 % af tilfældene. Handicapkompenserende ordninger anvendes i næsten lige stort 
omfang i forbindelse med fysiske (7 %) og psykiske lidelser (6 %).  
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Der er derimod en tendens til, at ordningerne hyppigere er blevet anvendt i forbindelse med 
fleksjob på få timer til de yngre fleksjobbere end til de ældre. Blandt de yngste 30 år har 10 
% af fleksjobberne således fået handicapkompenserende ordninger. Og blandt de 51-60 
årige er den tilsvarende andel f.eks. 6 % ( 
Figur 4-21).  
 
Handikapkompenserende ordninger anvendes i højere grad inden for nogle brancher end 
inden for andre. Ordningerne er især anvendt inden for finansiering og forretningsservice 
(14 %), industrien (9 %) og bygge og anlæg (9 %) – mens de kun er anvendt i begrænset om-
fang inden for landbug, fiskeri og råstofudvikling (5 %), transport, post og tele (5 %) og un-
dervisning og uddannelse (4 %).  
 
Der er ikke fundet statistisk signifikante forskelle på brugen af ordningerne alt efter fleksjob-
bernes uddannelse.  

Arbejdsdage pr. uge og timetal pr. uge 

16 % af fleksjobberne på få timer har 1-3 timer lønnede arbejdstimer pr. uge. 40 % har 4-7 
timer pr. uge, og 44 % har 8-10 timer pr. uge. Samtidig arbejder en tredjedel af fleksjobberne 
på få timer 5 dage om ugen (32 %). En anden tredjedel arbejder 1-2 arbejdsdage pr. uge, og 
godt en tredjedel (38 %) arbejder 3-4 dage om ugen (Figur 4-22). Alt i alt arbejder hver femte 
fleksjobber på få timer 8 -10 timer pr. uge fordelt over 5 dage om ugen.  
 
Figur 4-22 Fleksjobberne med få timer pr. uge fordelt efter arbejdsdage pr. uge og se-

nest aftalte timetal pr. uge. 

 
 
Der er ikke fundet forskel på antallet af ugentlige arbejdstimer mellem fleksjobbere, hvor væ-
sentligste årsag til fleksjobbet er henholdsvis fysiske og psykiske lidelser. Der er dog en ten-
dens til fleksjobbere med psykiske lidelser som væsentligste årsag (35 %) lidt hyppigere arbej-
der 5 dage om ugen end fleksjobbere med fysiske lidelser som væsentligste årsag (30 %). 
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Antallet af ugentlige arbejdstimer  

Antallet af ugentlige arbejdstimer er i gennemsnit en halv time højere i de private fleksjob på 
få timer end i de kommunale. I de private fleksjob på få timer er gennemsnittet 6,8 timer om 
ugen. I de kommunale fleksjob på få timer er det 6,3 timer. I de ni fokuskommuner er antal-
let af ugentlige arbejdstimer dog endnu lavere. I disse kommuner er de private fleksjob på få 
timer i gennemsnit 6,3 timer og i de kommunale fleksjob på få timer er de i gennemsnit 5,3 
timer. 

4.3. Kommunale forskelle 

Andelen i fleksjob, der er på få timer 

De ni fokuskommuner udgør de kommuner i Danmark, der har flest i fleksjob på få timer. 
Figur 4-23 viser andelen af samtlige fleksjobbere i uge 35 2014 der henholdsvis har over og 
under 10 timer om ugen i fleksjobbet. Andelen, der er i fleksjob på få timer, er meget høj i 
Aabenraa og Haderslev kommuner (82 %), men også i Fredericia (78 %), Randers (76 %) og 
Frederikshavn kommune (74 %). 
 
Figur 4-23 Fleksjobbere fordelt efter timer pr. uge i fleksjobbet. Opdelt efter bopæl.  

 

 

Fleksjobberne på få timer har været længere tid væk fra arbejdsmarkedet i de ni 
fokuskommuner end i resten af landet 

Spørgsmålet er imidlertid, om der er forskel på fleksjobbernes forudsætninger, når vi sam-
menligner de ni fokuskommuner med resten af landet. Kan den høje andel af fleksjobbere på 
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få timer skyldes, at de ni fokuskommuner i højere grad ansætter de borgere i fleksjob, der 
har været væk fra arbejdsmarkedet i længst tid? Det peger analysen på. Vi har gennemført 
en analyse af de fleksjobbere, der var ansat i kommunale fleksjob i uge 35 2014. Blandt disse 
fleksjobbere i de ni fokuskommuner var det i gennemsnit 400 uger siden, at borgeren sidst 
var selvforsørgende eller under uddannelse i mindst 12 uger i træk. Det tilsvarende gennem-
snit var 359 uger i de resterende kommuner. Borgerne har altså været væk fra arbejde og 
uddannelse i 41 uger mere i gennemsnit i de ni fokuskommuner end i kommunerne i resten 
af landet. Det indikerer, at fleksjobberne på få timer i de ni fokuskommuner, der er i de 
kommunale fleksjob, har svagere forudsætninger for at finde fleksjob end fleksjobberne i 
kommunale fleksjob på få timer i de øvrige kommuner. Den kvalitative analyse støtter denne 
konklusion, idet fokuskommunerne alle har en strategi med kommunale puljejob til de fleks-
jobledige, der har de svageste forudsætninger for at finde ’ordinære’ fleksjob. 
 
Spørgsmålet er nu, i hvilket omfang kommunerne anvender de kompenserende ordninger i 
forbindelse med ansættelser i fleksjob på få timer. 

 

Brugen af virksomhedspraktik 

Analysen indikerer, at flere af de ni fokuskommuner, der har flest fleksjob på få timer, an-
vender virksomhedspraktik i noget mindre grad end kommunerne i den øvrige del af landet (  
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Figur 4-24). Virksomhedspraktik er brugt mindst til fleksjobberne i Frederikshavn (27 %), 
Aabenraa (31 %) og Fredericia kommune (35 %). I de øvrige kommuner i region Sjælland, 
region Syddanmark, region Midtjylland og region Nordjylland er andelen af fleksjobbere, der 
har været i virksomhedspraktik 62 % - 67 %. Herudover indikerer   
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Figur 4-24, at virksomhedspraktik ikke anvendes i samme udstrækning af kommuner i region 
Hovedstaden, som i resten af landet.  
 
Samlet set viser analysen, at 40 % af fleksjobberne i de ni fokuskommuner har været i virk-
somhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleksjob. I de øvrige kommuner i landet er den 
tilsvarende andel 63 %. Blandt fleksjobbene i de kommunale virksomheder, er det kun 20 % 
af fleksjobberne i de ni fokuskommuner, der har været i virksomhedspraktik i den virksom-
hed, hvor de er i fleksjob. Til sammenligning er dette tilfældet for 61 % af fleksjobberne i de 
kommunale virksomheder i de øvrige kommuner. I de private fleksjob er virksomhedspraktik 
i virksomheden anvendt til 56 % af fleksjobberne i de ni fokuskommuner og 65 % af fleksjob-
berne i de øvrige kommuner. Som det også fremgår af den kvalitative analyse anvendes 
virksomhedspraktik således i noget mindre grad i forbindelse med fleksjob – og i særlig grad 
kommunale fleksjob - i de ni fokuskommuner9. 
  

                                                           
9 Resultaterne er som tidligere nævnt baseret på analysen af personer, der rent faktisk har et 
fleksjob på få timer i uge 35 2014. I princippet kunne de også være udtryk for, at alle kom-
muner anvender virksomhedspraktik i samme grad – men at virksomhedspraktikken ikke lige 
så tit ender med et fleksjob i de ni kommuner (og region Hovedstaden), som i de øvrige 
kommuner. De kvalitative resultater støtter dog ikke denne fortolkning. 
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Figur 4-24 Andel der har været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleks-
job. Opdelt efter fleksjobbernes bopæl. 

 

 

Brugen af mentorer  

Der er ret store kommunale forskelle i anvendelsen af mentorer. Blandt de ni fokuskommu-
ner har 19 % af fleksjobberne i Skive Kommune tilknyttet en mentor mens 1 % af fleksjob-
berne i Aabenraa og Fredericia Kommune og 2 % af fleksjobberne i Frederikshavn Kommune 
har tilknyttet en mentor (  
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Figur 4-25).  
 
Samlet set har lidt færre af fleksjobberne på få timer i de ni fokuskommuner tilknyttet en 
mentor (5 %) end fleksjobberne i de øvrige kommuner (8 %). Tager vi alene udgangspunkt i 
fleksjob i de kommunale virksomheder har 4 % af fleksjobberne i de ni fokuskommuner til-
knyttet en mentor, mens den tilsvarende andel i de øvrige kommuner er 8 %. I de private 
virksomheder er de tilsvarende andele 5 % i de ni fokuskommuner og 8 % i de øvrige kom-
muner.  
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Figur 4-25 Andel af fleksjobbere på få timer, der har en mentor tilknyttet. Opdelt efter 
fleksjobbernes bopæl. 

 

 

Brug af handikapkompenserende ordninger  
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Figur 4-26). Bland de ni fokuskommuner har Vejen Kommune anvendt personlig assistance, 
arbejdspladsindretning eller bevilget hjælpemidler/ arbejdsredskaber til 17 % af fleksjobber-
ne på få timer. Omvendt har Frederikshavn Kommune ifølge Fleks.nu registeret slet ikke 
anvendt handikapkompenserende ordninger til nogen af fleksjobbene i analysen, ligesom 
Aabenraa (1 %), Skive (2 %) og Næstved Kommune (3 %) stort set ikke har anvendt disse 
ordninger i forbindelse med nogen af deres fleksjob på få timer. 
 
Generelt anvender de ni fokuskommuner handikapkompenserende ordninger i lidt mindre 
omfang end de øvrige kommuner. Ordningerne er anvendt til 5 % af fleksjobbene på få timer 
i de ni fokuskommuner, mens de er anvendt til 8 % af fleksjobbene på få timer i de øvrige 
kommuner.  
 
Ser vi alene på de kommunale fleksjob på få timer, er de tilsvarende andele 2 % i de ni fo-
kuskommuner og 7 % i de øvrige kommuner. I de private fleksjob er der ikke statistisk signifi-
kant forskel på andelen, der har fået handikapkompenserende ordninger i de ni fokuskom-
muner (6 %) og de øvrige kommuner (8 %).  
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Figur 4-26 Andel af fleksjobbere på få timer, der har fået bevilget handicapkompense-
rende ordninger. Opdelt efter fleksjobbernes bopæl. 

 
 
Blandt kommuner med mindst 50 fleksjobbere på få timer i uge 35 2014 benytter Nordfyn 
(24 %), Bornholm (21 %) og Ringsted Kommune (20 %) sig især af de handikapkompenseren-
de ordninger. Omvendt benyttes ordninger stort set ikke i Gladsaxe (0 %), Nyborg (0 %), 
Thisted (0 %), Frederikshavn (0 %), Middelfart (1 %), Odense (1 %), Aabenraa (1 %) og Morsø 
Kommune (1 %). 

 

Antallet af ugentlige arbejdstimer 

Antallet af ugentlige arbejdstimer er noget lavere i fleksjobbene på få timer i de ni fokus-
kommuner end i resten af landet. I de ni fokuskommuner er det gennemsnitlige ugentlige 
antal arbejdstimer i de kommunale fleksjob som tidligere nævnt 5,3 timer. I de øvrige kom-
muner er gennemsnittet 7,0 timer. Den samme tendens gør sig gældende for de private 
fleksjob på få timer. Det ugentlige antal arbejdstimer i de private fleksjob på få timer er i 
gennemsnit 6,3 timer i de ni fokuskommuner, mens gennemsnittet er 6,9 timer i de øvrige 
kommuner i landet. 

4.4. Forsørgelsesgrundlag umiddelbart før 
fleksjobbet 

Forsørgelsesgrundlag før fleksjobbet 

Hvilken type af forsørgelse modtog fleksjobberne før fleksjobbet? Det belyses i dette afsnit, 
der sætter fokus på fleksjobbernes forsørgelsesgrundlag umiddelbart før fleksjobbet, dvs. 
umiddelbart før borgeren påbegyndte den seneste uafbrudte periode med fleksjob10.  
  

                                                           
10

 Kun perioder med mindst 12 ugers selvforsørgelse eller uddannelse i træk reg-
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Figur 4-27 Fleksjobbernes forsørgelsesgrundlag umiddelbart før perioden med fleksjob. 
Opdelt efter fleksjobbets timer pr. uge.  

 
 
Langt de fleste fleksjobbere starter i fleksjobbet efter en periode med ledighedsydelse. Det 
gælder i særlig grad for borgere i fleksjob på få timer, hvor 9 ud af 10 (88 %) kommer fra 
ledighedsydelse, men det gælder også borgere i fleksjob på mere end 10 timer (77 %,   
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Figur 4-27). 
 
Fleksjobberne med mere end 10 timer kommer derimod i højere grad fra sygedagpenge (13 
%) og selvforsørgelse/ uddannelse (5 %) end fleksjobberne på få timer, hvor de tilsvarende 
andele er hhv. 6 % og 1 %. 
 
Spørgsmålet er nu, om der er forskel på den ydelse, fleksjobberne på få timer kommer fra i 
henholdsvis de kommunale, private og statslige/ regionale fleksjob. Det tyder analysen på, at 
der er. Borgere i kommunale fleksjob på få timer kommer ikke lige så hyppigt fra selvforsør-
gelse/ uddannelse og fra sygedagpenge som borgere i private fleksjob (og for sygedagpen-
genes vedkommende også som borgere i statslige/ regionale fleksjob). Og samtidig kommer 
borgerne i de kommunale fleksjob på få timer hyppigere fra ledighedsydelse end borgerne i 
både private og statslige/ regionale fleksjob11 (  

                                                           
11 Der er ikke signifikant forskel på andelen af statslige/ regionale fleksjobbere og andelen af 
såvel kommunale som private fleksjobbere mht. selvforsørgelse/ uddannelse i 
 
Figur 4-28. Der er heller ikke signifikant forskel på andelen af private og statslige/ regionale 
fleksjobbere mht. ledighedsydelse. 
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Figur 4-28).  
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Figur 4-28 Fleksjobbernes forsørgelsesgrundlag umiddelbart før perioden med fleksjob. 
Opdelt efter om der er tale om et kommunalt, et privat eller et statsligt/ re-
gionalt fleksjob. Kun fleksjob med mindre end 10 timer pr. uge.  

 

 

Hvor længe har borgerne i gennemsnit været på ydelsen før fleksjob ? 

Vi har tidligere vist, at borgere i fleksjob på få timer i gennemsnit har været længere tid væk 
fra arbejdsmarkedet/ uddannelsessystemet end borgere i fleksjob med mere end 10 timer. 
En tilsvarende tendens finder vi, når vi analyserer, hvor længe borgerne i gennemsnit har 
været på den ydelse, de modtager, lige før de påbegynder perioden med fleksjob. Borgerne i 
fleksjob på få timer har således i gennemsnit modtaget den pågældende ydelse i 64 uger, 
mens borgere i fleksjob på mere end 10 timer i gennemsnit har modtaget den ydelse de 
kommer fra i 50 uger.  
 
Forskellen skyldes først og fremmest, at borgerne i fleksjob på få timer i gennemsnit har 
modtaget sygedagpenge og ledighedsydelse i flere uger, før de overgår til fleksjobbet end 
borgerne i fleksjob på mere end 10 timer. 
Disse resultater støtter dermed de øvrige resultater, der peger på, at borgerne, der kommer 
i fleksjob på få timer, udgør en gruppe med svagere forudsætninger for at finde fleksjob end 
borgerne i fleksjob på mere end 10 timer. 

 

Indtægtsgrundlag umiddelbart før fleksjob/ ledighedsydelse  

Spørgsmålet er så, hvad fleksjobbernes forsørgelsesgrundlag var, før perioden med såvel 
fleksjob som ledighedsydelse?  
 
Flertallet af fleksjobberne kommer fra sygedagpenge. 58 % af fleksjobberne modtog syge-
dagpenge umiddelbart før fleksjobbet.  
 
Generelt er der kun begrænset forskel på forsørgelsesgrundlaget før perioden med fleksjob 
og ledighedsydelse mellem fleksjobber over og under 10 timer. Lidt flere af fleksjobberne 
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med op til 10 timer (19 %) kommer fra kontanthjælp eller uddannelseshjælp end af fleksjob-
berne med 10 timer og derover (16 %). 
 
Figur 4-29 Fleksjobbernes forsørgelsesgrundlag umiddelbart før perioden med fleksjob 

og ledighedsydelse. Opdelt efter fleksjobbets timer pr. uge.  

 
 
Figur 4-30 Fleksjobbernes forsørgelsesgrundlag umiddelbart før perioden med fleksjob/ 

ledighedsydelse. Opdelt efter den væsentligste årsag til bevillingen af fleks-
jobbet. Fleksjobbere på få timer. 

 
 
Der er derimod relativt stor forskel på forsørgelsesgrundlaget før perioden med fleksjob og 
ledighedsydelse, når vi sammenligner fleksjobbere på få timer, hvis væsentligste årsag til 
fleksjobbet er henholdsvis fysiske og psykiske lidelser. Fleksjobbere med fysiske lidelser ser i 
højere grad ud til at komme fra selvforsørgelse og sygedagpenge end fleksjobbere med psy-
kiske lidelser ( 
Figur 4-30). 61 % af fleksjobberne på få timer med fysiske lidelser kommer således fra syge-
dagpenge, og 12 % kommer fra selvforsørgelse. De tilsvarende andele er henholdsvis 49 % 
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og 10 % blandt fleksjobbere på få timer med psykiske lidelser. Omvendt kommer 27 % af 
fleksjobberne med psykiske lidelser fra kontanthjælp eller uddannelseshjælp mod 17 % af 
fleksjobberne med fysiske lidelser.  
 
Det kunne eventuelt tyde på, at fleksjobberne på få timer med fysiske lidelser har kortere vej 
til et fleksjob end fleksjobberne med psykiske lidelser. En yderligere analyse viser imidlertid, 
at der blandt fleksjobbere med få timer ikke er signifikant forskel på, hvor længe det er si-
den, at borgeren sidst var selvforsørgende eller under uddannelse mellem borgere med 
fysiske og psykiske lidelser som vigtigste årsag til fleksjobbet. Blandt fleksjobbere med fysi-
ske lidelser som vigtigste årsag til bevilling af fleksjobbet er det således i gennemsnit 333 
uger siden, at borgeren sidst var selvforsørgende eller under uddannelse i mindst 12 uger i 
træk. Blandt fleksjobbere med psykiske lidelser er det tilsvarende gennemsnit 332 uger.  

4.5. Visitation til fleksjob på få timer efter 18 
måneder. 

Ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats modtager kommunerne ikke refusion til udgifterne 
til ledighedsydelse til borgere, der har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder 
inden for 24 måneder12. Spørgsmålet er derfor, hvordan dette påvirker ansættelsen i fleks-
job og brugen af kompenserende ordninger mv.  
 
Blandt borgere i fleksjob på få timer, er borgere, der har modtaget ledighedsydelse over 18 
måneder inden for 24, i væsentligt højere grad ansat i kommunale fleksjob på få timer, end 
borgere, der har modtaget ledighedsydelse i kortere tid før de fik fleksjob (  

                                                           
12

 Hvis personen efterfølgende har været i fleksjob i en periode på 9 måneder 

inden for 18 måneder, genoptages refusionen. 
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Figur 4-31). Dette er i særlig grad tilfældet i de ni fokuskommuner, der har flest fleksjob på få 
timer.  
 
Blandt borgere i fleksjob på få timer er 43 % af de, der har modtaget ledighedsydelse i 
mindst 18 måneder, således ansat i kommunale fleksjob, mens 57 % er ansat i private. 
Blandt borgere, der har modtaget ledighedsydelse i kortere tid end 18 måneder, er de tilsva-
rende andele 17 % med hensyn til kommunale fleksjob på få timer og 82 % med hensyn til 
private. 
 
Blandt borgere i fleksjob på få timer i de ni fokuskommuner er 73 % af de, der har modtaget 
ledighedsydelse i mindst 18 måneder, ansat i kommunale fleksjob, mens den tilsvarende 
andel er 27 % blandt de, der har modtaget ledighedsydelse i kortere tid.  
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Figur 4-31 Fleksjobbere fordelt efter om fleksjobbet er statsligt/ regionalt, kommunalt 
eller privat. Opdelt efter om borgeren har modtaget ledighedsydelse over el-
ler under 18 mdr. inden for 24 mdr. Borgere i fleksjob på få timer. 

 
 

Virksomhedspraktik  

I forbindelse med fleksjob på få timer benyttes virksomhedspraktik ikke i helt samme omfang 
til de borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mindst 18 måneder inden for 24 måneder, 
som til de borgere der har modtaget ledighedsydelse i kortere tid. Forskellen er ikke så stor, 
men lidt færre af de borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mindst 18 måneder, har 
været i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor de er i fleksjob på få timer (54 %), sammen-
lignet med de borgere, der har modtaget ledighedsydelse i kortere tid (60 %).  
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Figur 4-32 Andel af borgere i fleksjob på få timer, der har været i virksomhedspraktik i 
den virksomhed, hvor de er ansat i fleksjob. Opdelt efter om kommunen til-
hører en af de ni fokuskommuner, og om borgeren har modtaget ledigheds-
ydelse i mere eller mindre end 18 måneder inden for 24 måneder. 

 

 

De ni fokuskommuner 

Den manglende brug af virksomhedspraktik til borgere, der har modtaget ledighedsydelse i 
mindst 18 måneder gør sig i særlig grad gældende i de ni fokuskommuner, der har flest i 
fleksjob på få timer ( 
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Figur 4-32). I de ni fokuskommuner har 25 % af de fleksjobbere på få timer, der har modta-
get ledighedsydelse i mindst 18 måneder, således været i virksomhedspraktik i den virksom-
hed, hvor de er i fleksjob. Den tilsvarende andel er dobbelt så stor (51 %) i de samme kom-
muner, blandt de der har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder. I de øvrige 
kommuner er det derimod de borgere, der har modtaget ledighedsydelse i længst tid, der 
især har været i virksomhedspraktik.  

 

Mentorer 

Der er ikke afgørende forskel på brugen af mentorer mellem de, der har modtaget ledig-
hedsydelse i mindst 18 måneder, og de der ikke har. Heller ikke når vi alene tager udgangs-
punkt i de ni fokuskommuner eller de øvrige kommuner.  

 

Handikapkompenserende ordninger 

Handikapkompenserende ordninger anvendes derimod lidt mere i forbindelse med fleksjob 
på få timer til borgere, der har modtaget ledighedsydelse mindre end 18 måneder inden for 
24 (8 %), end til borgere, der har modtaget ledighedsydelse i længere tid (5 %). Denne ten-
dens gælder både i de ni fokuskommuner (der dog anvender handikapkompenserende ord-
ninger i lidt mindre udstrækning) og i de øvrige kommuner. 

 

 

Timetallet 

Borgere, der er i fleksjob på få timer, og som har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 
måneder inden for 24 har arbejder i gennemsnit lidt mere end borgere, der har modtaget 
ledighedsydelse mere end 18 måneder. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 6,8 timer 
blandt fleksjobbere på få timer, der har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder, 
mens den er 6,2 timer blandt borgere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 må-
neder.  

4.6. Udnyttelse af arbejdsevne 

Udnyttelse af arbejdsevnen 

Er der forskel på fleksjobbernes arbejdsevne, og det antal timer de er ansat. Dette spørgsmål 
har vi analyseret for fleksjob oprettet efter den 1. januar 2014, idet dette blev registreret i 
Fleks.nu fra dette tidspunkt. Analyserne i dette afsnit tager således udgangspunkt i fleksjob-
ambassadørernes besvarelse af spørgsmålet: Udnytter borgeren sin arbejdsevne fuldt ud? i 
Fleks.nu og bygger på 3.650 fleksjob på få timer. Det er dog nødvendigt at tage et forbehold 
for registeranalysens resultater vedrørende udnyttelsen af arbejdsevnen. For 23 % af de 
borgere, der er i fleksjob (24 % af borgerne i fleksjob på få timer), der er oprettet efter den 
1. januar 2014, er det ikke registreret, hvorvidt borgeren udnytter sin arbejdsevne fuldt ud.  
 
Fleksjobberne på få timer udnytter ikke i samme grad deres arbejdsevne fuldt ud, som bor-
gerne i fleksjob med mere end 10 timer pr. uge. 66 % af fleksjobberne på få timer udnytter 
ifølge fleksjobambassadørerne deres arbejdsevne fuldt ud mod 87 % af fleksjobberne med 
mere end 10 timer ( 
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Figur 4-33).  
 
Figur 4-33 Fleksjobberne fordelt efter deres udnyttelse af arbejdsevnen. Opdelt efter 

fleksjobbets timer pr. uge. Fleksjob oprettet efter 1. januar 2014. 

 
 
Der er kun begrænset forskel på, om arbejdsevnen udnyttes fuldt ud, mellem fleksjobbere 
på få timer med fysiske og psykiske lidelser. 65 % af fleksjobberne med fysiske lidelser ud-
nytter ifølge fleksjobambassadørerne deres arbejdsevne fuldt ud, mens det samme er tilfæl-
det for 68 % af fleksjobberne med psykiske lidelser. 
 
Samtidig udnytter de mandlige fleksjobbere på få timer i lidt højere grad deres arbejdsevne 
fuldt ud (69 %) end de kvindelige fleksjobbere (64 %). 
 
Der synes ikke at være nogen klar sammenhæng mellem fleksjobbernes alder og udnyttelsen 
af arbejdsevnen. Blandt fleksjobbere med fysiske lidelser er der dog en svag tendens til, at 
arbejdsevnen udnyttes mere blandt de ældre end blandt de yngre – når der ses bort fra 
aldersgruppen under 30 år. Blandt fleksjobbere med psykiske lidelser er der en svag tendens 
til, at arbejdsevnen udnyttes mere blandt de yngre end blandt de ældre – men tendensen er 
ikke helt tydelig, idet de 51 – 60 årige udgør en undtagelse fra dette billede ( 
Figur 4-34).  
 
Figur 4-34 Andel af fleksjobberne på få timer der udnytter deres arbejdsevne fuldt ud. 

Opdelt efter alder og væsentligste årsag til fleksjobbet. Fleksjob oprettet ef-
ter 1. januar 2014. 
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Der er ikke fundet tegn på sammenhæng mellem fleksjobbernes uddannelse og udnyttelsen 
af arbejdsevnen.  
 
Derimod er der er visse forskelle på udnyttelsen af arbejdsevnen mellem de forskellige bran-
cher (  
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Figur 4-35). Der er relativt mange fleksjobbere på få timer, der udnytter deres arbejdsevne 
fuldt ud inden for finansiering og forretningsservice (81 %) og inden for industrien (75 %), og 
omvendt relativt få der udnytter deres arbejdsevne fuldt ud inden for sociale og pædagogi-
ske institutioner (56 %) og inden for energi- og vandforsyning (46 %) 13. 
 
  

                                                           
13 De nævnte forskelle er statistisk signifikante – der er dog kun 13 fleksjobbere på få timer 
inden for energi- og vandforsyning.  
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Figur 4-35 Andel af fleksjobberne på få timer der udnytter deres arbejdsevne fuldt ud. 
Opdelt efter branche. Fleksjob oprettet efter 1. januar 2014. 

 
Note: Branchen energi- og vandforsyning omfatter kun 13 observationer, og branchen retsvæsen, politi og forsvar omfatter kun 
6 observationer. Procentangivelserne for disse brancher er således forbundet med meget stor usikkerhed. 

 

Kommunale forskelle på udnyttelsen af arbejdsevnen 

Der er betydelige kommunale forskelle på fleksjobbernes udnyttelse af arbejdsevnen. Blandt 
de ni fokuskommuner udnytter 42 % af fleksjobberne på få timer i Frederikshavn og Frederi-
cia Kommune deres arbejdsevne fuldt ud, mens den tilsvarende andel er 82 % i Skive Kom-
mune, 80 % i Vejen Kommune og 77 % i Næstved Kommune.  
 
Figur 4-36 Andel af fleksjobberne på få timer der udnytter deres arbejdsevne fuldt ud. 

Opdelt efter bopæl. Fleksjob oprettet efter 1. januar 2014. 

 
 
Fleksjobberne på få timer i de private virksomheder udnytter i lidt højere grad deres ar-
bejdsevne fuldt ud end fleksjobberne i de kommunale fleksjob. 
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62 % af fleksjobberne på få timer i de kommunale fleksjob udnytter deres arbejdsevne fuldt 
ud. I de private virksomheder er andelen 67 %. 
Fleksjobberne på få timer i de kommunale virksomheder i de ni fokuskommuner udnytter 
ikke i samme omfang deres arbejdsevne fuldt ud, som fleksjobberne i de øvrige kommuner 
med undtagelse af kommunerne i region Hovedstaden. Det fremgår af  
Figur 4-37. 56 % af fleksjobberne på få timer i de ni fokuskommuner udnytter ifølge fleksjob-
ambassadørernes registrering deres arbejdsevne fuldt ud. Det samme er tilfældet for hen-
holdsvis 74 % i de øvrige kommuner i region Sjælland, for 66 % i de øvrige kommuner i regi-
on Syddanmark, 68 % i de øvrige kommuner i region Midtjylland og 75 % i de øvrige kommu-
ner i region Nordjylland14. 
 
Figur 4-37 Andel af fleksjobberne på få timer der udnytter deres arbejdsevne fuldt ud. 

Opdelt efter bopæl. Fleksjob i kommunale virksomheder oprettet efter 1. ja-
nuar 2014. 

 
 
  

                                                           
14 Der er ikke statistisk signifikant forskel på andelene i region Hovedstaden og de 9 fokus-
kommuner på grund af for få observationer. 
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5. BILAG 2: SAGSGENNEMGANGEN 

I undersøgelsen er der ønsket en gennemgang af sager fra de medvirkende kommuner. Der 
er primært ønsket en gennemgang af sager, hvor borgere er ansat i fleksjob på få timer i 
kommunerne, samt af en mindre stikprøve af private fleksjob på få timer. 

5.1. Indledende bemærkninger om det skriftlige 
materiale i sagsgennemgangen 

Datamaterialet, der ligger til grund for sagsgennemgangen, udgøres af de sagsakter der op-
summerer borgerens sag: ressourceprofil (for borgere visiteret til fleksjob før 2013) eller 
rehab-plan (for borgere visiteret til fleksjob fra 2013 og frem) samt vurdering af arbejdsev-
nen i fleksjob udarbejdet af kommunen15 og jobaftale. 

Det er det datamateriale, kommunerne selv har peget på som det mest relevante at indhen-
te ift. at besvare undersøgelsens spørgsmål. Ud over det, der er indhentet, udgøres de 
kommunale medarbejderes skriftlige handlegrundlag af journalnotater – her noteres løben-
de, hvad der sker i borgerens sag. Samt lægelige akter. 

Evaluators konklusion – der bekræftes af kommunerne i de kvalitative interviews – er, at 
generelt er det skriftlige materiale kun i mindre grad anvendeligt som fremadrettet handle-
grundlag i fleksjobsagerne, når det handler om undersøgelsens fokusområder: At vurdere 
borgerens aktuelle arbejdsevne (timetal og intensitet i et konkret fleksjob), at finde/skabe et 
fleksjob for borgeren (match) samt opfølgning og udvikling/progression i fleksjobbet. 
 
Rehab-planerne – både det forberedende skema og indstillingen til fleksjob - fremstår i høje-
re grad fremadrettede med fokus på muligheder end ressourceprofilerne. Der ses en variati-
on på tværs af kommunerne, hvor nogle kommuners indstillinger til fleksjob fremstår mere 
fremadrettede end andres, og hvor der beskrives konkrete muligheder for at borgeren kan 
anvende sin arbejdsevne fremadrettet. Desuden er rehab-planerne i langt højere grad aktu-
elle end ressourceprofilerne. Dette skyldes selvfølgelig skiftet fra brugen af ressourceprofiler 
til rehab-planer der skete med reform af fleksjob og førtidspension, men også det, at rehab-
planerne ikke er fortløbende. Hver gang borgerens sag bringes op i rehab-teamet, udarbej-
des rehab-planen på ny, hvorimod der skrives til i ressourceprofilen. Det øger aktualiteten 
(og læsevenligheden) at (sygdoms)historikken ikke fylder. 
 
Ressourceprofiler og arbejdsevnevurderingsjournaler, som er benyttet i nogle kommuner, 
ligner hinanden. Disse er generelt vanskelige at orientere sig i, og fokus på sygdom og be-
grænsninger er fremherskende.  
 
Generelt knytter indholdet i sagsakterne sig til afgørelsen/tilkendelsen af fleksjob (ressour-
ceprofiler og rehab-planer) eller oprettelsen af fleksjob (jobaftaler og i få tilfælde særlige 
blanketter til vurdering af timetal og intensitet). Herefter opdateres de ikke. Hvorfor de hur-

                                                           
15

 Nogle kommuner bruger KL’s blanket AB 325 når de vurderer, hvor mange timer om ugen og med 
hvilken intensitet, at den ansatte kan arbejde. Vurderingen skal danne grundlag for den ansættelses-
aftale, som efterfølgende indgås mellem den ansatte i fleksjobbet og virksomheden, herunder aftale 
om løn. Andre kommuner bruger andre redskaber. 
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tigt forældes. Også i jobaftalerne ses en spredning. Nogle er meget kortfattede, mens andre 
indeholder mere detaljerede oplysninger.  
 
Generelt ses en linje i sagsakterne på kommuneniveau (ens skriftlig praksis) og en spredning 
på tværs af kommunerne. Flere kommuner har valgt at udarbejde egne skriftlige redskaber 
tilpasset den enkelte kommunes egne ønsker til hvad der skal skriftliggøres i sagerne. Som 
det fremgår af nedenstående Figur 5-1 er den hyppigste datakilde i sagsgennemgangen 'an-
det' end de ovenfor oplistede dokumenter. Denne kilder dækker over arbejdsevnevurde-
ringsjournaler, ansættelsesbreve, journalnotater o.l. som kommunerne har medsendt når de 
ovenfor nævnte dokumenter ikke i tilstrækkelig grad oplyste sagen.  

Uanset at kommunerne har fremsendt de dokumenter/sagsakter, der bedst kan belyse fleks-
jobsagerne og kommunernes skriftlighed, viser analysen, at mange af de oplysninger, der er 
ønsket i nærværende undersøgelse, ikke nødvendigvis kan findes i de skriftlige dokumenter, 
der bruges (og er til rådighed) i fleksjobsager. Derfor angives det undervejs i den følgende 
gennemgang af data fra sagsregistreringen, i hvor stor en andel af sagerne, bestemte oplys-
ninger har kunnet findes i det skriftlige materiale. 

Figur 5-1 Datakilder til sagsgennemgangen 

 

 

5.2. Sagsgennemgangens resultater  

Baggrundsdata 

Af næsten alle (98 %) sager i de 9 udvalgte kommuner fremgår fleksjobberens alder, køn. 91 
% sager findes oplysninger om borgerens uddannelsesbaggrund. Som det fremgår af neden-
stående   
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Figur 5-2 er kønsfordelingen i sagerne i de ni udvalgte kommuner næsten den samme som 
på landsplan.  
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Figur 5-2 Kønsfordelingen i de ni udvalgte kommuner 

 

 
Figur 5-3 Aldersfordeling i de ni udvalgte kommuner 

 

Når det kommer til højest fuldførte uddannelse er billedet også det samme som på lands-
plan.  
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Figur 5-4 Højest fuldførte uddannelse i de ni udvalgte kommuner 

 

 

Data om årsag ti l  f leksjob og forsørgelseshistorik  

Årsag til fleksjob kan udledes af næsten samtlige sager, mens borgernes forsørgelse før det 
aktuelle fleksjob fremgår i 68 % af sagerne. Dette tal dækker over store kommunale forskel-
le, hvor forsørgelsen før fleksjob i én kommune fremgår i 37% af sagerne, mens det i en 
anden kommune fremgår i 82 % af sagerne. Som på landsplan er fysiske helbredsproblemer 
den hyppigste årsag til fleksjobbevillingen.  

 
Figur 5-5 Årsag til fleksjob i de ni udvalgte kommuner 

 

Note: spørgsmålet er multipelt, så der summeres ikke til 100 % 
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De fleksjobansatte i de ni udvalgte kommuner adskiller sig ikke fra det generelle billede, 
når det gælder køn, alder og uddannelsesniveau. 

Når det gælder forsørgelse før det aktuelle fleksjob, er det ikke muligt at udlede tilstrække-
ligt valide data fra sagsgennemgangen til at kunne besvare dette spørgsmål validt.  

 

Data om arbejdsevne 

I mere end en tredjedel af sagerne (35 %) fremgår fleksjobberens arbejdsevne i høj grad af 
sagen. Dette betyder at både ressourcer og begrænsninger er grundigt beskrevet, men der 
er ingen fremadrettede perspektiver ift. hvordan arbejdsevnen kan udnyttes. I 17 % af sa-
gerne er ressourcer og begrænsninger grundigt beskrevet, og der er konkrete forslag til 
fremtidig beskæftigelse/jobmuligheder (hvordan arbejdsevnen kan udnyttes fremadrettet). I 
mere end hver femte sag (21 %) er der dog kun en kort/ufuldstændig beskrivelse af enten 
ressourcer eller begrænsninger. 
 
Figur 5-6 Fremgår borgerens arbejdsevne af sagen 
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I knap halvdelen af sagerne (46 %) fremgår det i høj- eller meget høj grad, hvordan arbejds-
evnen er vurderet. Dette betyder, at det er tydeligt, eller der er et godt grundlag i sagen for 
at se, hvad der er sket, hvorfor og hvad det har bidraget med. Der er arbejdet med klare mål 
og delmål i den beskæftigelsesmæssige afklaring (og ikke kun indhentet lægelige oplysnin-
ger). Det ses tydeligt, hvilke sundhedsmæssige og beskæftigelsesmæssige og eventuelt so-
ciale forhold vurderingen er baseret på. 
 
Figur 5-7 Vurdering af arbejdsevnen. Fremgår det af sagen, hvordan arbejdsevnen er 

vurderet16. 

   
 
Som det fremgår af   
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Figur 5-8 er der i sagerne generelt ikke lagt op til at fleksjobberens arbejdsevne kan udvikles. 
Kun i 2 % af sagerne fremgår det, at der arbejdes med at få kortlagt borgerens kompetencer 
samtidig med at begrænsningsdelen er der uden at være altdominerende. Disse 2 % har 
dermed fokus på hvad der faktisk er muligt, eller hvad der kan blive muligt, frem for hvad 
der ikke er muligt.  
 
I størstedelen af sagerne (39 %) står der kun lidt om fleksjobberens ressourcer og kompeten-
cer i form af skolegang, uddannelse, tidligere jobs mv., men ift. fremadrettede perspektiver, 
er den største vægt lagt på at beskrivelse af baggrunden for og vurderinger af alt det, borge-
ren ikke kan og fremadrettet heller ikke vil kunne. Ofte er der således størst fokus på hvad 
borgeren ikke kan og fremadrettet heller ikke vil kunne. 
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Figur 5-8 Er der lagt op til at arbejdsevnen kan udvikle sig fremadrettet 

 
 
Det fremgår som hovedregel ikke af sagen, hvordan jobbet er skabt. Når det fremgår, er det 
oftest et kommunalt puljejob (7 %). I 4 ud af fem sager (82 %) fremgår det således ikke af 
sagen, hvordan det konkrete fleksjob er skabt jf. Figur 5-9. 9 % af fleksjobbene hører under 
kategorien 'Andet', hvilket vil sige, at jobbet eksempelvis er skabt ved virksomhedens hen-
vendelse til kommunen.  
 
Figur 5-9 Hvordan er det konkrete fleksjob skabt 
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I 2 % af sagerne fremgår det ikke, hvilken type virksomhed fleksjobbet er i. Da undersøgelsen 
har fokus på offentlige fleksjob, er 67 % af fleksjobbene ikke overraskende offentlige.  
 
Figur 5-10 Hvilken virksomhed er fleksjobbet i 

 
 

Som det fremgår af figur   
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Figur 5-11 er størstedelen af de registrerede job indenfor offentlig forvaltning og service og 
administration, undervisning og sundhed. Derudover er der stor spredning på brancherne. 
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Figur 5-11 Fleksjobbets branche 

 

I 42 % af sagerne fremgår det, at sagerne er varige. I knap hver femte sag (19 %) fremgår det 
dog ikke af sagen.   

 
Figur 5-12 Hvilken form har fleksjobbet 
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I mere end halvdelen af sagerne (54 %) fremgår det af sagen, at borgerens aktuelle arbejds-
evne ikke er fuldt ud udnyttet i fleksjobbet. I knap hver tredje (31 %) udnyttes borgerens 
aktuelle arbejdsevne, mens det i 15 % af sagerne ikke fremgår.  
 
Figur 5-13 Er borgerens aktuelle arbejdsevne fuldt udnyttet i fleksjobbet? (overens-

stemmelse mellem kommunens vurdering og borgerens reelle arbejds-
tid/intensitet) 

 
 
 

Generelt er der ikke lagt op til at timetal/arbejdsintensitet kan ændres i det konkrete fleks-
job eller fremadrettet i det hele taget. I mere end halvdelen af sagerne ( 52 %) fremgår det 
dog ikke.  
 
Figur 5-14 Er der lagt op til at timetal/arbejdsintensitet kan ændres fremadrettet i fleks-

jobbet 
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I mere end halvdelen af sagerne fremgår det ikke, hvorvidt arbejdsgiveren er blevet vejledt 
om muligheden for udvikling af borgerens arbejdsevne. I 33 % af sagerne er arbejdsgiveren 
ikke blevet vejledt, mens denne er blevet vejledt i 11 % af sagerne.  
 
Figur 5-15 Fremgår det at arbejdsgiveren er blevet vejledt om muligheden for udvikling 
  af borgerens arbejdsevne? 
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6. BILAG 3: METODE OG DATAGRUNDLAG 

6.1. Registeranalyser  

Registeranalyserne i undersøgelsen baserer sig på samtlige fleksjobbere i uge 35, 2014, der 
er blevet ansat til et fleksjob – altså ikke kun de 9 kommuner. Analyserne baserer sig på data 
fra statistiksystemet i Fleks.nu, der er etableret i forbindelse med initiativet ’Fleksjobambas-
sadører’ samt på data fra DREAM-databasen. Fleks.nu indeholder oplysninger om samtlige 
fleksjob, der er indberettet siden den 1. april 2013. DREAM-databasen indeholder ugevise 
individbaserede oplysninger om stort set alle typer af overførselsindkomster samt visse må-
nedsvise beskæftigelsesoplysninger. 
 
Som udgangspunkt er der udtrukket 19.845 observationer fra Fleks.nu-databasen. Hver en-
kelt person kan have flere fleksjob registreret i databasen.  

74 observationer er slettet i datasættet, da de var en dublet af en af de øvrige observationer 
i Fleks.nu.  

Blandt de tilbageværende 19.771 observationer er der 256, der er oprettet for samme fleks-
job (samme dato for oprettelse af fleksjob for samme person) – selv om der er forskellige 
oplysninger om fleksjobbet. Disse fleksjob er slettet, fordi vi ikke kan vide, hvilke oplysninger 
der er korrekte for det pågældende fleksjob.  

For de resterende 19.515 fleksjob gælder, at de skal være påbegyndt senest i uge 35 for at 
DREAM-databasens oplysninger kan anvendes, da den anvendte version af DREAM omfatter 
registreringer til og med uge 35 2014. 17.884 fleksjob opfylder dette. Resten ses der bort fra. 

For hver person i Fleks.nu medtages alene personens seneste fleksjob. Tilbage er da 16.148 
fleksjob.  

Analyserne omfatter alene fleksjob, hvor timetallet som udgangspunkt er oplyst og større 
end 0 og mindre end eller lig med 37. Det er tilfældet for 15.650 fleksjob.  

Det fremgår ikke af Fleks.nu databasen om en person er ophørt i fleksjobbet – eller om per-
sonen fortsat er ansat i det pågældende fleksjob. Dette fremgår imidlertid af DREAM-
databasen. 13.250 personer med en registrering i Fleks.nu var ifølge DREAM-databasen i 
fleksjob i uge 35 2014. Det er disse personer og deres fleksjob, der indgår i analyserne. 

I vurderingen af det aktuelle timetal inddrages alene ændringer af timetallet, hvor det nye 
timetal ifølge Fleks.nu er større end 0. 

6.2. Sagsgennemgang   

 
Sagsgennemgangen er baseret på data fra i alt 630 sager. Datagrundlaget er 70 anonymise-
rede sager fra hver af de medvirkende kommuner, hvor borgere er i fleksjob på 10 timer 
eller derunder, heraf 55 hvor borgeren er ansat i et offentligt fleksjob og 15 hvor borgeren er 
ansat i et privat fleksjob. Efter drøftelser med kommunerne er der indhentet det sagsmateri-
ale, kommunerne bruger aktivt i sagsbehandlingen. I hver sag indgår: 
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 ressourceprofil eller rehabiliteringsplan (afhængigt af hvornår borgeren er tilkendt 
fleksjob) 

 jobaftale 

 blanketten AB325 eller tilsvarende til vurdering af arbejdsevne og arbejdsintensitet   

 eventuelt supplerende dokumenter der belyser sagen yderligere. Dette er eksem-
pelvis skabeloner kommunerne selv har lavet for at følge udviklingen i fleksjobbet. 

 
Kommunerne har fremsendt de 70 nyeste sager, dvs. de seneste 55 offentlige og 15 private 
fleksjob på under 10 timer, der er etableret.  
 
Sagsgennemgangen er foretaget med en fast systematik i gennemgangen af den enkelte sag, 
så der er udtrukket ensartet og relevant information for alle sagerne. Data herfra er indbe-
rettet i et registreringsmodul, så det har været muligt at udtrække og krydse data både in-
den for den enkelte kommune, og på tværs af kommunerne. Sagsgennemgangen er foreta-
get af fem forskellige personer. Inden sagsgennemgangen blev der foretaget en række prø-
veregistreringer. Derved blev det sikret, at de fem personer så vidt muligt registrerede på 
samme måde.  

6.3. Kommunesurvey og fokusgruppeinterview  

Sidst er der gennemført fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere, herunder 
fleksjobambassadører, med ansvar for fleksjob. Fokusgrupperne er gennemført i uge 46-49, 
2014.  

Forud for interviewet har kommunerne udfyldt en survey om egen praksis. Surveyen blev 
gennemført i uge 44-46, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Center for Arbejdsmarked

Figuren nedenfor viser antallet af personer som de seneste 24 måneder har været ansat som jobrotationsvikarer

Som det fremgår af figuren, så toppede antallet af jobrotationsforløb i december måned 2014. Dette skal ses i sammenhænge
med, at regeringen fra sommeren 2013 ændrede refusionsreglerne for jobrotation. Det betød, at kommunernes incitament til
at igangssætte jobrotation blev reduceret. Det ses også af figuren, at antallet af personer i forløb, er tilbage på niveau med
foråret 2013 og at faldet ser ud til at fortsætte ind i 2016.

1/3



Center for Arbejdsmarked

Som det fremgår af figuren, så var der frem til og med vinteren 2014 en forholdvis stor overvægt af personer ansat i
jobroationsforløb i offentlige virksomheder. Tendensen aftog herefter og siden juli måned 2015, har der stort set været en lig
fordeling mellem offentlig og privat jobrotation.

Figuren nedenfor viser antallet af personer som de seneste 24 måneder har været ansat som
jobrotationsvikarer fordelt på offentlig eller privat virksomhed
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Center for Arbejdsmarked

Nedenfor fortages der en effektanalyse af jobroation

Måned/år Antal personer med aktivitet

Oktober og november 2014 286

Sidste opdateringsdato Antal personer med kontaktforløb

30-10-2015 172

Effekt Antal selvforsørgende

Andel i selvforsørgelse 39,86% 114

Effektanalysen viser, at ud af de 286 personer som var ansat som jobrotationsvikarer i oktober og november måned 2014, så
er 114 selvforsørgende svarende til en effekt på 40 %. Dette anses for at være et forholdsvist godt resulatet og det er
vurderingen, at langt de fleste er selvforsørgende i ordinær beskæftigelse.
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Leverancekvartal CVR-nr P-nr Virksomhedsnavn Sektor

2015Q02 29189498 1011370183 Familieafdelingen 

Frederikshavn

Kommunal sektor

2015Q02 29808708 1012903541 NORDTRONIC A/S Privat sektor

2015Q02 57081112 1002057314 SKIOLD A/S Privat sektor

2015Q02 14713239 1000790438 STENHØJ DYRLÆGER ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536271 Ældre Skagen Aktivitetscenter Kommunal sektor

2015Q02 21707414 1003007224 DYRENES BESKYTTELSE I 

DANMARK AFD.FOR 

HERRELØSE DYR

Privat sektor

2015Q02 25599470 1007897916 FREDERIKSHAVN 

FORSYNING A/S

Privat sektor

2015Q02 16828440 1001167658 Skagen Cykelværksted V/Kim 

Dan Thomsen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383537 Ældre Rosengården Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383458 SÆBYGÅRDSKOLEN Kommunal sektor

2015Q02 31750032 1014697361 F C BORREGAARD ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1003377733 Frydenstrandskolen Kommunal sektor

2015Q02 34646287 1017991937 Skagen Antik og Genbrug 

v/Anita Oscar

Privat sektor

2015Q02 55930317 1001557391 Bygma Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 85875515 1003214066 FREDERIKSHAVN RIDEKLUB Privat sektor

2015Q02 33079834 1016251433 DANHOSTEL 

FREDERIKSHAVN CITY ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378261 Tandplejen Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 61878114 1003147437 STRANDBY BRUGSFORENING 

AMBA

Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 29189498 1007535925 Ungdomsskolen, 

Frederikshavn

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1017264091 Kulturhus Kappelborg Kommunal sektor

2015Q02 16162205 1001045945 FREDERIKSHAVN GOLFKLUB Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 29189498 1010576411 Koktvedparken Kommunal sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 58585610 1002083993 ELWORKS A/S Privat sektor

2015Q02 29190941 1003374400 Sygehus Vendsyssel Hjørring Regional sektor

2015Q02 29220468 1002001921 ARKINORD A/S Privat sektor

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik

  



2015Q02 26259495 1003077494 DAGLIBRUGSEN 

MØLLEPARKEN

Privat sektor

2015Q02 30841301 1018725106 Dyrlæge Lotte Boelt Privat sektor

2015Q02 26450462 1008929870 Ungdomsgården Hånbæk Privat sektor

2015Q02 30179358 1015101365 Frederikshavn Affald A/S Privat sektor

2015Q02 19409740 1003804405 BeneFiT Frederikshavn 

Fysioterapi v/Anders Nielsen

Privat sektor

2015Q02 30162056 1012981208 Helberg Design v/Susanne 

Helberg

Privat sektor

2015Q02 34107998 1017422967 Topvirk Privat sektor

2015Q02 35662766 1019131250 SCANTECH MARINE 

TECHNOLOGIES ApS

Privat sektor

2015Q02 29189501 1003376683 Brønderslev Kommune 

(rådhuset)

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015804900 Dybvad Skolefritidsordning Kommunal sektor

2015Q02 31469082 1014441006 AKTIV HVERDAG 

HJEMMESERVICE ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 40819215 1003063184 SÆBY MENIGHEDSRÅD 

KIRKEKONTOR

Privat sektor

2015Q02 40819215 1003063184 SÆBY MENIGHEDSRÅD 

KIRKEKONTOR

Privat sektor

2015Q02 28429649 1011209129 RSJ-Elteknik Sæby v/ Rene 

Spech Møller

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383537 Ældre Rosengården Kommunal sektor

2015Q02 26259495 1003077524 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 60227519 1002109797 Uggerhøj A/S Privat sektor

2015Q02 29569797 1001247115 Refina Vask og Rens v/Allan 

Larsen

Privat sektor

2015Q02 25483901 1007762425 AKTIVITETSCENTRET 

SKAGEN STRAND A/S

Privat sektor

2015Q02 30079051 1012815898 EUROSPAR FREDERIKSHAVN 

A/S

Privat sektor

2015Q02 12265077 1000359876 STRANDBY EL-TEKNIK A/S Privat sektor

2015Q02 81400814 1002621262 BROVANDESKOLEN DEN 

LILLE SKOLE I SKAGEN

Privat sektor

2015Q02 80399715 1003383446 SÆBY FRITIDSCENTER Privat sektor

2015Q02 35032207 1018229583 MUSBAK ApS Privat sektor

2015Q02 16930490 1001186856 LERBÆK HOVEDGÅRD A/S Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383276 Børnehuset Hørby Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007536220 Ældre Strandgården Kommunal sektor

2015Q02 21376590 1004892432 FREDERIKSHAVN 

IDRÆTSCENTER I/S

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003382347 ANKERMEDET DAGCENTER Kommunal sektor

  



2015Q02 21094773 1016033886 Søndergades Kaffe & The 

v/Jakob Rose Normann 

Nielsen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374849 Dagtilbud Nordstjernen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1017946702 Skagen Skolen Kommunal sektor

2015Q02 63855928 1003154924 LANDMAND KRISTIAN 

KRAGLUND JENSEN ST 

RYSHOLT

Privat sektor

2015Q02 31200938 1014295778 MENY SÆBY Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383161 Torslev Skole Kommunal sektor

2015Q02 28861877 1016458178 SKAGEN PROVIANT & HOLTE 

VINLAGER ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015325425 Teknisk Grafik- Ejendom 

Stategi og Arealudvikling

Kommunal sektor

2015Q02 34054851 1017272809 VENDSYSSEL HÅNDBOLD 

F.M.B.A.

Privat sektor

2015Q02 29189501 1003376932 Børnehuset Himmelblå Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003382244 ÅLBÆK SKOLE Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377861 BØRNEHUSET TROLDEHØJ Kommunal sektor

2015Q02 75648413 1002466190 NS SYSTEM A/S Privat sektor

2015Q02 27754627 1014636257 SADOLIN-BOLIGTEX 

VENDSYSSEL A/S

Privat sektor

2015Q02 34436657 1017689378 Mesterslagteren i Ålbæk 

v/Kim Jensen

Privat sektor

2015Q02 27313175 1010057074 FONDEN ARENA NORD Privat sektor

2015Q02 60312710 1002111741 PRIVATSKOLEN I 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

2015Q02 30828712 1003029895 NORDJYSKE BANK A/S Privat sektor

2015Q02 26450462 1008929870 Ungdomsgården Hånbæk Privat sektor

2015Q02 29189498 1015423923 Ældre Abildparken 6 Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1010576411 Koktvedparken Kommunal sektor

2015Q02 28904606 1011602327 Agaven v/Laila Rosenkilde Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 29189498 1015904980 Undervisning og Tværgående 

Ungeindsats

Kommunal sektor

2015Q02 25438930 1003081350 Ffi Fodboldafdeling Privat sektor

2015Q02 11517498 1003169713 Fakta 0133 Privat sektor

2015Q02 60312710 1002111741 PRIVATSKOLEN I 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378212 FREDERIKSHAVN ISSTADION Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374941 MARIESTED Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007536042 Børnenes Hus Lærkereden Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1004218703 BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422137 Ældre Søparken 1 - 7 Kommunal sektor

  



2015Q02 33345828 1011782635 859 H & M HENNES & 

MAURITZ A/S

Privat sektor

2015Q02 29189498 1010576411 Koktvedparken Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1018246305 Børnehuset Mælkevejen Kommunal sektor

2015Q02 16930490 1001186856 LERBÆK HOVEDGÅRD A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1003382268 Børnehaven Mattisborgen Kommunal sektor

2015Q02 16930490 1001186856 LERBÆK HOVEDGÅRD A/S Privat sektor

2015Q02 29607753 1012306918 BLOMSTERVÆRKSTEDET, 

TONNYS BLOMSTER ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003988222 SKOVBØRNEHAVEN Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015248536 Økonomisk Center Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29927863 1012639100 STUDSGAARD A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536220 Ældre Strandgården Kommunal sektor

2015Q02 28661924 1012408702 MURERMESTRENE MICHAEL 

OG ANDERS MANDRUP ApS

Privat sektor

2015Q02 15998482 1012998275 AT GLAS Privat sektor

2015Q02 44839016 1003082746 Frederikshavn Boligforening, 

Hovedforeningen

Privat sektor

2015Q02 73806615 1002413473 FREDERIKSHAVN 

KUNSTMUSEUM

Privat sektor

2015Q02 75648413 1002466190 NS SYSTEM A/S Privat sektor

2015Q02 60312710 1002111741 PRIVATSKOLEN I 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

2015Q02 29189501 1003376877 Børnehaven Møllegården Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383161 Torslev Skole Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383495 Børnehuset Sættravej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383458 SÆBYGÅRDSKOLEN Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1009174768 Ældre Sæby Ældrecenter 

Vest

Kommunal sektor

2015Q02 26053595 1008458533 NORDJYSK DIESEL-ELEKTRO 

A/S

Privat sektor

2015Q02 25273923 1007494765 DUCO HOLDING ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536220 Ældre Strandgården Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 32263445 1015326154 EMILIEVEJS 

SLAGTERFORRETNING ApS

Privat sektor

2015Q02 31365333 1014336199 ØENS FRAGTRUTE ApS. Privat sektor

  



2015Q02 29189498 1013556683 Ældre Søparken 5 Kommunal sektor

2015Q02 30690575 1013382111 STÆHR TELECOM ApS Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 29189498 1015422137 Ældre Søparken 1 - 7 Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1013556683 Ældre Søparken 5 Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1013556683 Ældre Søparken 5 Kommunal sektor

2015Q02 27313175 1010057074 FONDEN ARENA NORD Privat sektor

2015Q02 25450388 1019025159 Turisthus Nord Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 26472709 1008954425 Den lille Børnehave 

selvejende institution

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383574 Ældre Østervrå Ældrecenter Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015424105 Ældre Abildparken 2 - 12 Kommunal sektor

2015Q02 58585610 1002083993 ELWORKS A/S Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 16264385 1001068177 A/S KNUD UGGERHØJ Privat sektor

2015Q02 26259495 1003077494 DAGLIBRUGSEN 

MØLLEPARKEN

Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536026 Børnehaven Øster Dahl Kommunal sektor

2015Q02 45973328 1003380277 LÆSØ BØRNEHUS Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383586 Hørby /Dybvad Skole Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383537 Ældre Rosengården Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383495 Børnehuset Sættravej Kommunal sektor

2015Q02 28867514 1011527376 BENEFIT SÆBY FYSIOTERAPI 

ApS

Privat sektor

2015Q02 32418317 1015583114 Salon Image v/Cæcilie K 

Jensen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015324984 Kantinen Sæby Kommunal sektor

2015Q02 32064388 1019391511 Agaven Privat sektor

2015Q02 58585610 1002083993 ELWORKS A/S Privat sektor

2015Q02 29553475 1003374242 FREDERIKSHAVN 

GYMNASIUM OG HF

Privat sektor

2015Q02 20205687 1001825233 NORDJYSK VVS SÆBY ApS Privat sektor

2015Q02 30345363 1000877478 MATAS 11584 Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 25590201 1007879969 AXDIAL Privat sektor

2015Q02 29189498 1018549340 Børnehaven Ålbæk Kommunal sektor

2015Q02 20315237 1018364316 AB Sourcing Privat sektor

2015Q02 44225514 1001849640 Nordjyllands Kystmuseum Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982669 MENY H.C. Ørstedsvej Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 26259495 1003077524 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 31200938 1014295778 SUPERBEST SÆBY I/S Privat sektor

2015Q02 34600309 1017757136 AJ DIN BYGMESTER ApS Privat sektor

2015Q02 11517498 1018294636 Fakta 0866 Privat sektor

2015Q02 11517498 1018294636 Fakta 0866 Privat sektor

2015Q02 61082913 1004731297 Q 8 SERVICE Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 13783047 1000624203 Dit Parfumeri v/ Vivie Viki 

Søgaard

Privat sektor

2015Q02 16828440 1001167658 Skagen Cykelværksted V/Kim 

Dan Thomsen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378091 Børnehuset Hånbæk Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377733 Frydenstrandskolen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015241299 Borgerservice Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015302255 Ledelsessekretæriatet Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1017946702 Skagen Skolen Kommunal sektor

2015Q02 51054512 1001960985 FREDERIKSHAVN ISHOCKEY 

KLUB

Privat sektor

2015Q02 16162272 1001045957 BlueBee og Xciting 

v/Henriette Møller Langthjem

Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536042 Børnenes Hus Lærkereden Kommunal sektor

2015Q02 11517498 1018294636 Fakta 0866 Privat sektor

2015Q02 30513673 1013423705 BRØNDERSLEV 

FLYTTEFORRETNING A/S

Privat sektor

2015Q02 36448377 1019936992 RUNE HANSEN, 828 

FREDERIKSHAVN ApS

Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 26526442 1009013896 Vennelyst Ingeniør- og 

entreprenørforretning v/Jan 

Iver Christiansen

Privat sektor

2015Q02 12679971 1000427634 Dot Keramik v/Aino Harriet 

Helsinghof

Privat sektor

2015Q02 11517498 1001585112 Fakta 0030 Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536220 Ældre Strandgården Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007535976 Ældre Strandgårdens 

Aktivitetshuset

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377769 Musikskolen Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 20283416 1016585374 Regionskontor Midt Privat sektor

2015Q02 34626669 1017852414 Dan Sloth, 969 Brønderslev 

ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1017868744 Bofællesskabet Gl. 

Skagensvej

Kommunal sektor

2015Q02 26259495 1003079643 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 20222670 1002977216 BDO Statsautoriseret 

Revisionsaktieselskab

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003382165 Musikskolen Skagen Kommunal sektor

2015Q02 21888400 1006323128 TANKEGANG A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 29189498 1007668399 Børnehuset Pilekvisten Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1009174768 Ældre Sæby Ældrecenter 

Vest

Kommunal sektor

2015Q02 11517498 1011150736 Fakta 0249 Privat sektor

2015Q02 29189498 1014608628 Børnehaven Fyrrekrat Kommunal sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1017946702 Skagen Skolen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1018246305 Børnehuset Mælkevejen Kommunal sektor

2015Q02 35518258 1018923633 Intersport Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 14406042 1019057662 801 - Flådestation 

Frederikshavn

Privat sektor

2015Q02 36448377 1019936992 RUNE HANSEN, 828 

FREDERIKSHAVN ApS

Privat sektor

2015Q02 15865628 1000991312 SKAGENS MUSEUM Privat sektor

2015Q02 12367708 1002920086 P M U Privat sektor

2015Q02 24993051 1007193242 Tim'S Floorball Og Modeltog 

V/Tim Jimmi Bengtsson

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 25450388 1018955594 TURISTHUS NORD F.M.B.A. Privat sektor

  



2015Q02 26838622 1009399727 HÅNBÆK SUPER A/S Privat sektor

2015Q02 11806996 1000279763 Strandby Net A/S Privat sektor

2015Q02 10405173 1000071768 LAUNIS FISKEKONSERVES 

A/S

Privat sektor

2015Q02 44225514 1001849640 Nordjyllands Kystmuseum Privat sektor

2015Q02 21068640 1004773407 HAGEN HEAT GLASS ApS Privat sektor

2015Q02 35954716 1003624216 NETTO Privat sektor

2015Q02 29190941 1003374400 Sygehus Vendsyssel Hjørring Regional sektor

2015Q02 13590400 1016775440 JYSK A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 30978021 1014055572 Brian Madsen v/Brian Villy 

Møller Madsen

Privat sektor

2015Q02 31200938 1014295778 SUPERBEST SÆBY I/S Privat sektor

2015Q02 28099886 1010740068 FISKELOGISTIK GRUPPEN 

A/S

Privat sektor

2015Q02 32353576 1019237121 FAIRYTALE COMPANY OF 

DENMARK ApS

Privat sektor

2015Q02 36038411 1019540819 JK-ENT ApS Privat sektor

2015Q02 29024316 1018653024 Rc Solfilm v/ Anitta Carlsen Privat sektor

2015Q02 29189498 1017860778 Nordstjerneskolen Kommunal sektor

2015Q02 34651086 1018013149 Tage Madsen & Søn Dennis 

Bagh Madsen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378133 Frederikshavn kommune Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378005 RÅDHUSCENTRET Kommunal sektor

2015Q02 26259495 1003077524 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 61966617 1003147723 DAFOLO A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1003377848 BØRNEHUSET SPIREN Kommunal sektor

2015Q02 29190941 1019962179 Regionsklinik Frederikshavn Regional sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189382 1008961251 Børnenes Hus Lendum Kommunal sektor

2015Q02 36443987 1019924153 BCPUMP IVS Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 44222418 1007703216 FREDERIKSHAVN 

IDRÆTSHAL ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1005027918 Sæbygaardskolens 

Skolefritidsordning

Kommunal sektor

  



2015Q02 29190941 1003374400 Sygehus Vendsyssel Hjørring Regional sektor

2015Q02 29189498 1003378091 Børnehuset Hånbæk Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015905235 Centret for Dag og 

Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1016969822 Børnehaven Børnegaarden Kommunal sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 10493684 1002896521 MUNKEN Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982670 EuroSpar Gl. Skagensvej Privat sektor

2015Q02 12742088 1000438209 MARTIN JESPERSEN & SØN 

AUTOMOBILER A/S

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378261 Tandplejen Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378170 Ældre Strandby/Aalbæk Kommunal sektor

2015Q02 29190941 1003374837 Skagen Gigt- og Rygcenter Regional sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189501 1003376981 SFO Flauenskjold Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383100 Ældre Dybvad Ældrecenter Kommunal sektor

2015Q02 26259495 1003079643 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 77185313 1002513457 TL LYNGSAA A/S Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 15366249 1000910990 LANDMAND JØRN JAKOBSEN Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 92676358 1003380307 LÆSØ 

MUSEUM/SOUVENIERSSALG

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003382232 Ålbæk Skoles 

Skolefritidsordning

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 31477212 1014463255 RASMUS BROE, 872 SKAGEN 

ApS

Privat sektor

2015Q02 31469082 1014441006 AKTIV HVERDAG 

HJEMMESERVICE ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29108331 1011906245 Jette L. Kaldahl Privat sektor

2015Q02 29831734 1012891276 BT MASKINTEKNIK ApS Privat sektor

2015Q02 33912900 1017199397 Scan Trade I/S Privat sektor

2015Q02 28527411 1018129988 Kiwi Minipris Privat sektor

2015Q02 29459819 1012210627 Saga Heste v/Julie Jonsson Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 10701732 1000120298 A/S DYBVAD STÅLINDUSTRI Privat sektor

2015Q02 16930490 1001186856 LERBÆK HOVEDGÅRD A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1004218703 BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD Kommunal sektor

2015Q02 28527411 1008670885 Kiwi Minipris Privat sektor

2015Q02 29189498 1008904169 Park og Vej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383148 Børnehaven Brolæggervej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378182 BANGSBOSTRAND SKOLE Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324941 Kantinen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422102 Ældre Ingeborgvej 

Dagcentret

Kommunal sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 31200938 1014295778 MENY SÆBY Privat sektor

2015Q02 32604854 1019802589 Restaurant Rundkørslen Privat sektor

2015Q02 29189498 1019953013 Center for Unge Kommunal sektor

2015Q02 35518258 1018923633 Intersport Frederikshavn Privat sektor

  



2015Q02 35563784 1019219387 Frederikshavn Byg & Elektro Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 27677290 1010495497 Landbrug v/Lars Sneverholt 

Frederiksen

Privat sektor

2015Q02 35042857 1018273175 ENTREPRENØR JIMMY 

PEDERSEN ApS

Privat sektor

2015Q02 33242158 1016361689 NICEPRICE 2010 ApS Privat sektor

2015Q02 19762033 1013763492 HTH Gør det selv Privat sektor

2015Q02 29189501 1003377046 Agersted skole Kommunal sektor

2015Q02 44159015 1001848693 HUSET HOLST A/S Privat sektor

2015Q02 26949033 1006490505 BØDKERGÅRDEN Privat sektor

2015Q02 29189498 1015422099 Ældre Ingeborgvej Lyspunkt Kommunal sektor

2015Q02 31820960 1014953252 Nordfrost køleinventar I/S Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 55828415 1003111046 SILVAN Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 26259495 1003077524 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 26259495 1003077524 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 20222670 1002977150 BDO Statsautoriseret 

Revisionsaktieselskab

Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982669 MENY H.C. Ørstedsvej Privat sektor

2015Q02 16930490 1001186856 LERBÆK HOVEDGÅRD A/S Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 14069739 1000674784 Tømrermester Brian Jerup Privat sektor

2015Q02 14380647 1000733271 JUL. NIELSEN ENTREPRISE 

A/S

Privat sektor

2015Q02 29088195 1018111787 Sæby Bowlingcenter v/Hong 

Thanh Duong

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383161 Torslev Skole Kommunal sektor

2015Q02 45973328 1003380198 LÆSØ PLEJEHJEM Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383355 Børnehaven Voerså Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377733 Frydenstrandskolen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1009292744 SOLSIKKEN Kommunal sektor

  



2015Q02 21815799 1005219247 DenSyvendeHimmel Privat sektor

2015Q02 18930536 1004603524 CREDO FISH APS Privat sektor

2015Q02 29189498 1015422102 Ældre Ingeborgvej 

Dagcentret

Kommunal sektor

2015Q02 31200938 1014295778 MENY SÆBY Privat sektor

2015Q02 29701571 1012500811 H J Hundesalon v/Helle 

Jensen

Privat sektor

2015Q02 29630984 1012381553 FREDERIKSHAVNS 

RENGØRING CONSORTIE 

ApS

Privat sektor

2015Q02 30638328 1013436645 NEM vinduespolering 

v/Kenneth Svarrer

Privat sektor

2015Q02 15242485 1010372328 T. HANSEN GRUPPEN A/S 

Møllecentret

Privat sektor

2015Q02 43405810 1017858498 Arbejdsmarkedets 

Tillægspension - 

Frederikshavn

Privat sektor

2015Q02 31056721 1019560763 NP Skagen Privat sektor

2015Q02 29189498 1016925337 Center for Sundhed og Pleje Kommunal sektor

2015Q02 71670716 1002350141 Hotel Viking Aqua, Spa & 

Wellness Resort v/Steen 

Fabricius

Privat sektor

2015Q02 89305616 1002816148 FÆRCH & CO. A/S Privat sektor

2015Q02 44839016 1003082746 Frederikshavn Boligforening, 

Hovedforeningen

Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 29189498 1003377952 Ældre Kastaniegården Kommunal sektor

2015Q02 28263775 1014119325 Landlyst Plantecenter v/Peter 

Caludann Kjær

Privat sektor

2015Q02 31629640 1014656703 BSC TRADING SKAGEN ApS Privat sektor

2015Q02 26259495 1003079643 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 29189498 1003377629 ABILDGÅRD BØRNEHAVE Kommunal sektor

2015Q02 27588174 1019394014 Nextattoo Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 10405173 1000071768 LAUNIS FISKEKONSERVES 

A/S

Privat sektor

2015Q02 12265077 1000359876 STRANDBY EL-TEKNIK A/S Privat sektor

2015Q02 12432119 1000385849 Læsø Menighedsråd Privat sektor

2015Q02 28859627 1001338369 MARTIN PAPE ApS AUT. 

KLOAKMESTER & 

ENTREPRENØR

Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 62839953 1002160293 Nielstrup Auto v/ Bjarne 

Buchhave

Privat sektor

2015Q02 30609530 1016082348 Kop & Kande Frederikshavn 

ApS

Privat sektor

  



2015Q02 81093628 1013337248 Eurest Kantine, MAN Diesel & 

Turbo

Privat sektor

2015Q02 29189498 1013557701 Ældre Afdeling C.S.Møllersvej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1013556683 Ældre Søparken 5 Kommunal sektor

2015Q02 35954716 1018867989 NETTO Skøjtealleen Privat sektor

2015Q02 35232214 1018440128 HESTVANG-GULDBERG ApS Privat sektor

2015Q02 34942390 1018719912 Smartphone Privat sektor

2015Q02 29189498 1018246305 Børnehuset Mælkevejen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1017860778 Nordstjerneskolen Kommunal sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 80149212 1003200662 NORISOL A/S Privat sektor

2015Q02 30139569 1012942091 Fonden Landbo Privat sektor

2015Q02 35627332 1019180545 KANT v/Belinda Winther Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378236 Børnehuset Mariehønen Kommunal sektor

2015Q02 45973328 1003380216 BØRNETANDKLINIKKEN I 

HELSEHUSET

Kommunal sektor

2015Q02 76486212 1009089744 Siemens Wind Power A/S 

Produktion

Privat sektor

2015Q02 31683610 1014785716 Kreativt Smykkedesign Privat sektor

2015Q02 29189498 1015422137 Ældre Søparken 1 - 7 Kommunal sektor

2015Q02 19308235 1003761261 ADVOKATFIRMAET OLE 

HORN

Privat sektor

2015Q02 29189382 1003382153 Børnehuset Sindal Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 35206728 1018371169 JERUP BETTE KRO ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1003377952 Ældre Kastaniegården Kommunal sektor

2015Q02 10859581 1000143193 KARSTENSENS SKIBSVÆRFT 

A/S

Privat sektor

2015Q02 15482885 1000931224 HOTEL INGER V/INGER 

MARIE NIELSEN

Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 52905818 1001996537 JERSLEV-ØSTERVRÅ 

FRISKOLE

Privat sektor

2015Q02 75648413 1002466190 NS SYSTEM A/S Privat sektor

2015Q02 11924913 1002914245 Syvende Dags 

Adventistkirken Danmark

Privat sektor

2015Q02 14247238 1002954085 FONA - FD/178 Privat sektor

2015Q02 14406042 1002956763 ISS FACILITY SERVICES A/S Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982669 SuperBest H.C. Ørstedsvej Privat sektor

  



2015Q02 76969515 1002507161 F ØRBECH & SØN V/KURT 

SØNDERBY

Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 61857419 1003147358 DAGLI`BRUGSEN LENDUM Privat sektor

2015Q02 44839016 1003082746 Frederikshavn Boligforening, 

Hovedforeningen

Privat sektor

2015Q02 35954716 1004057700 NETTO Privat sektor

2015Q02 21787884 1005203049 NICON INDUSTRIES A/S Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378170 Ældre Strandby/Aalbæk Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383148 Børnehaven Brolæggervej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383604 STENSNÆSSKOLEN Kommunal sektor

2015Q02 21376590 1004892432 FREDERIKSHAVN 

IDRÆTSCENTER I/S

Privat sektor

2015Q02 11800343 1004336288 KM Beton & Kloak v/Kenth 

Mølgaard

Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536026 Børnehaven Øster Dahl Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 15690488 1009562636 Tiger Privat sektor

2015Q02 29190941 1009654859 Psykiatrisk Sengeafsnit 

Frederikshavn

Regional sektor

2015Q02 29189498 1003374230 Koktvedparken 2 Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 40968210 1003383598 Nordjyllands Idrætsefterskole 

Stidsholt

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383586 Hørby /Dybvad Skole Kommunal sektor

2015Q02 29927863 1012639100 STUDSGAARD A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1013556756 Ældre Ankermedet Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1015298606 Nordjysk Brand og 

Redningsskole

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015425969 Ældre Bangsbovej 19 Kommunal sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 33161891 1016333464 KØBENHAVNS YACHT 

SERVICE ApS

Privat sektor

2015Q02 33548036 1016788798 Vendsyssel Friskole Privat sektor

2015Q02 19420604 1016816724 Tømmergaarden Lyngså A/S Privat sektor

2015Q02 34600244 1017756997 AJ BOLIG 4YOU ApS Privat sektor

2015Q02 34282021 1017929182 BellaArt Privat sektor

2015Q02 29189498 1017860778 Nordstjerneskolen Kommunal sektor

2015Q02 35570837 1019219468 Hotel Jutlandia Privat sektor

2015Q02 14406042 1019057662 801 - Flådestation 

Frederikshavn

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015241299 Borgerservice Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 36226781 1020042415 Florina Blomster Privat sektor

2015Q02 26572517 1001859992 IMERCO Privat sektor

2015Q02 10015626 1007363032 SCANFIBER COMPOSITES 

A/S

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383458 SÆBYGÅRDSKOLEN Kommunal sektor

2015Q02 28313195 1011034450 HOLMEN ANLÆG A/S Privat sektor

2015Q02 27687679 1010507991 Malermester Brian Krogh 

Nielsen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015241299 Borgerservice Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 33576927 1019549921 DSM Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 29189498 1015421254 Ældre Rosengården Stuen Kommunal sektor

2015Q02 10360641 1012997376 JEM & FIX A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383495 Børnehuset Sættravej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374941 MARIESTED Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 30964950 1013740050 Blomstercaféen v/Ala Hamid 

Al-Kohali

Privat sektor

2015Q02 27544320 1010329597 KRONEN PÅ VÆRKET 

AnneMarie Bang Nielsen

Privat sektor

2015Q02 27313175 1010057074 FONDEN ARENA NORD Privat sektor

2015Q02 32767265 1015826327 Dansk Outlet Frederikshavn 

ApS

Privat sektor

2015Q02 33260776 1016429895 SLAGTER ENGEN ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 34728976 1018037218 WELL LIFE A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1017868744 Bofællesskabet Gl. 

Skagensvej

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1017868671 Bofællesskabet Kirkevej Kommunal sektor

2015Q02 35758771 1019341190 Alissar Byens Bazar Privat sektor

2015Q02 31806607 1019867591 SY-Værkstedet Privat sektor

2015Q02 29189498 1019953013 Center for Unge Kommunal sektor

2015Q02 12009496 1000315069 MURERMESTER SVEND D. 

OLESEN A/S

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29488622 1012259758 Piger på toppen v/C. R. 

Pasieczny Conny Rigmor 

Pasieczny

Privat sektor

2015Q02 30953606 1013781016 Farm Fun K/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1017868744 Bofællesskabet Gl. 

Skagensvej

Kommunal sektor

2015Q02 33583052 1016753889 NORDAN MARINE A/S Privat sektor

2015Q02 31398908 1019831805 Håndværksbageren Privat sektor

2015Q02 35954716 1003624216 NETTO Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536271 Ældre Skagen Aktivitetscenter Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 35731830 1019435187 Den bette købmand Privat sektor

2015Q02 19086496 1003674839 KALHØJ ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 35749004 1019282437 WALK-IN I/S Privat sektor

2015Q02 74304117 1002427497 GÅRDEJER NIELS 

PONTOPPIDAN

Privat sektor

2015Q02 25842960 1000338584 J L Skibsservice v/Flemming 

Larsen

Privat sektor

  



2015Q02 11214916 1000200430 JERUP MENIGHEDSRÅD V/I L 

PEDERSEN

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003382438 Børnehaven Trindelvej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 27927947 1003996558 NORDJYSK TRANSPORT 

SERVICE A/S

Privat sektor

2015Q02 35954716 1004057700 NETTO Privat sektor

2015Q02 64331450 1007522912 Elling 

Kirkegårdsdrift/Menighedsråd

et

Privat sektor

2015Q02 25599470 1007897916 FREDERIKSHAVN 

FORSYNING A/S

Privat sektor

2015Q02 25386264 1007674968 Pedersholt V/ Frank Zenas Privat sektor

2015Q02 29445435 1012173438 SHIP INN ApS Privat sektor

2015Q02 26225299 1013118147 Sille FN 320 v/Henrik H 

Knudsen

Privat sektor

2015Q02 30179358 1013799292 Genbrugsplads Sæby Privat sektor

2015Q02 27120709 1009827796 Mik´s Marked v/Ellis Merete 

Jørgensen

Privat sektor

2015Q02 27207421 1009929165 Tømrer- & Snedkermester 

Finn A. Christensen A/S

Privat sektor

2015Q02 33560095 1016810483 Kennel Sille´s Salon 

v/Marianne Lindgreen 

Therkelsen

Privat sektor

2015Q02 27603300 1018198335 Entreprenør Kenneth 

Bundgaard Løt

Privat sektor

2015Q02 15135638 1000866982 AUTO- OG 

TRAKTORKOMPAGNIET 

FREDERIKSHAVN APS

Privat sektor

2015Q02 17598848 1001320569 Skagen Kleinsmedie & 

Udlejning v/Jesper Schøler

Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 41109416 1001806370 Boligforeningen Nordlys Privat sektor

2015Q02 53717012 1002007335 ELCOR A/S Privat sektor

2015Q02 26949033 1006490505 BØDKERGÅRDEN Privat sektor

2015Q02 24197158 1006397915 Humlebien Frelsens Hær 

Børnehave S/I

Privat sektor

2015Q02 10035066 1007756131 OSCAR PETERSEN & SØN A/S Privat sektor

2015Q02 26500249 1009579806 Kennet Lunderskov 

Rasmussen

Privat sektor

2015Q02 13812748 1004058884 SPORTSRIDEKLUBBEN 

LERBÆK

Privat sektor

2015Q02 17033875 1004153180 QUICK POT A/S, 9900 

Frederikshavn

Privat sektor

  



2015Q02 26525667 1011600057 Maikels Pizza v/Omer Demirci Privat sektor

2015Q02 29189498 1016431253 Specialtilbud Koktvedparken Kommunal sektor

2015Q02 32781241 1015889302 LOOP FREDERIKSHAVN ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1018246305 Børnehuset Mælkevejen Kommunal sektor

2015Q02 29185581 1019290847 EM. Z. SVITZER A/S Odense 

Afdeling

Privat sektor

2015Q02 38460668 1019610108 Carme Privat sektor

2015Q02 44225514 1017161667 Bangsbo Fort Privat sektor

2015Q02 29189498 1017331694 Koktvedstien Kommunal sektor

2015Q02 23522268 1001562345 Mørkledet v/Kim Toftegård 

Nielsen

Privat sektor

2015Q02 63789712 1002177188 GOLFKLUBBEN HVIDE 

KLIT/KLUBHUS

Privat sektor

2015Q02 75648413 1002466190 NS SYSTEM A/S Privat sektor

2015Q02 22050311 1002914385 STENA LINE DENMARK 

HOTELS A/S

Privat sektor

2015Q02 14406042 1002956787 ISS FACILITY SERVICES A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378261 Tandplejen Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007536042 Børnenes Hus Lærkereden Kommunal sektor

2015Q02 29630984 1012381553 FREDERIKSHAVNS 

RENGØRING CONSORTIE 

ApS

Privat sektor

2015Q02 29858373 1012605567 Voerså Murerforretning 

v/Karsten Larsen

Privat sektor

2015Q02 30329414 1013145926 LB Jagtrejser Privat sektor

2015Q02 30947169 1013828764 Spar Østerby v/Michael 

Henrik Christensen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1013556721 Ældre Bangsbovej 25 Kommunal sektor

2015Q02 27048749 1009740275 TEKNICLEAN A/S Privat sektor

2015Q02 28119933 1010807510 ROSEN TRYK AF 1. OKTOBER 

2004 ApS

Privat sektor

2015Q02 31469082 1014441006 AKTIV HVERDAG 

HJEMMESERVICE ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1017860778 Nordstjerneskolen Kommunal sektor

2015Q02 36050306 1019570033 Nordjysk IT IVS Privat sektor

2015Q02 34107998 1017422967 Topvirk Privat sektor

2015Q02 13848130 1000635903 Klitbo v/Eric Thomas 

Christiansen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383537 Ældre Rosengården Kommunal sektor

2015Q02 26090784 1008501617 Le Pac v/Margrethe Theodora 

S Ruggaard

Privat sektor

2015Q02 28142412 1008518749 Statoil Fuel & Retail A/S Privat sektor

  



2015Q02 32153828 1015277420 HAGEN A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 31879701 1014933456 KANAL FREDERIKSHAVN ApS Privat sektor

2015Q02 31611792 1014785201 MAN DIESEL & TURBO, 

FILIAL AF MAN DIESEL & 

TURBO SE, TYSKLAND

Privat sektor

2015Q02 31200938 1014295778 MENY SÆBY Privat sektor

2015Q02 32576117 1015701931 Buurgaard & Jessen 

Begravelsesforretning I/S

Privat sektor

2015Q02 32946941 1016099658 LARSEN & THORSEN A/S Privat sektor

2015Q02 27186874 1016538562 au2parts frederikshavn Privat sektor

2015Q02 29108560 1011906261 Skippers Grill Privat sektor

2015Q02 29189498 1013556756 Ældre Ankermedet Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1017331694 Koktvedstien Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1018575635 Ejendom Drift og Service 

Område Nord

Kommunal sektor

2015Q02 35954716 1018867989 NETTO Skøjtealleen Privat sektor

2015Q02 35735429 1019458543 Delicious Factory Privat sektor

2015Q02 36043946 1019552027 SAL TRYK ApS Privat sektor

2015Q02 35808639 1019234629 DAN-ISOLERINGSTEKNIK A/S Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 45973328 1003380277 LÆSØ BØRNEHUS Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383458 SÆBYGÅRDSKOLEN Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374941 MARIESTED Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1016123907 Ældre Afdeling Sæby By Kommunal sektor

2015Q02 34863598 1018261916 Travtræner Leif Nørbak Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 25307003 1014775583 Rosenlund v/Lone Ramtung Privat sektor

2015Q02 29826560 1012866417 LÆSØ KUR OG HELSE ApS Privat sektor

2015Q02 35769579 1019408112 Clinic Chi I/S Privat sektor

2015Q02 25450388 1018955594 TURISTHUS NORD F.M.B.A. Privat sektor

2015Q02 70771128 1003407983 Frederikshavn maritime 

uddannelsesCenter MARTEC

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1013557701 Ældre Afdeling C.S.Møllersvej Kommunal sektor

2015Q02 69894011 1011000130 NCC CONSTRUCTION 

DANMARK A/S Jylland Nord

Privat sektor

2015Q02 31200938 1014295778 MENY SÆBY Privat sektor

2015Q02 19007502 1017392227 Frk. Grøn v/Anja Mose Privat sektor

2015Q02 40819215 1003063184 SÆBY MENIGHEDSRÅD 

KIRKEKONTOR

Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 11517498 1003169713 Fakta 0133 Privat sektor

2015Q02 11517498 1003169245 Fakta 0048 Privat sektor

2015Q02 20222670 1002977216 BDO Statsautoriseret 

Revisionsaktieselskab

Privat sektor

2015Q02 53717012 1002007335 ELCOR A/S Privat sektor

2015Q02 57104511 1002057600 SVEND AAGE 

CHRISTIANSEN, HELLUM A/S

Privat sektor

2015Q02 40750118 1001800773 Skagen Kultur- og 

Fritidscenter

Privat sektor

2015Q02 15525088 1000939250 NIELS KRISTIAN SØRENSEN Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 13521743 1000579595 TANDLÆGE CLAUS 

BENDTSEN

Privat sektor

2015Q02 13234639 1000525822 LANDMAND SØREN 

THOMSEN

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29553475 1003374242 FREDERIKSHAVN 

GYMNASIUM OG HF

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378157 STRANDBY SKOLE Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 17143611 1003393415 Nordjyllands Politi, 

Hovedstation

Statslig sektor

2015Q02 29189498 1003383185 Ældre Sæby Ældrecenter Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383100 Ældre Dybvad Ældrecenter Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003382438 Børnehaven Trindelvej Kommunal sektor

2015Q02 20214600 1004220628 KLITGÅRDEN FONDEN Privat sektor

  



2015Q02 29189498 1004218703 BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1004340259 Børnehaven Pilekrattet Kommunal sektor

2015Q02 19883132 1004033482 GÆRUM AUTO- OG 

TRAKTORVÆRKSTED 

V/TORKILD TOUGAARD

Privat sektor

2015Q02 35954716 1004057700 NETTO Privat sektor

2015Q02 14063137 1003713479 SÆBY GOLFKLUB Privat sektor

2015Q02 29189498 1007668399 Børnehuset Pilekvisten Kommunal sektor

2015Q02 25910001 1008294638 Fonden for opholdsstedet 

Nordlys

Privat sektor

2015Q02 26949033 1006490505 BØDKERGÅRDEN Privat sektor

2015Q02 24233944 1006433374 PURE VISION ApS Privat sektor

2015Q02 55930317 1003083043 Bygma Sæby Privat sektor

2015Q02 55828415 1003111046 SILVAN Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982670 MENY Gl. Skagensvej Privat sektor

2015Q02 60312710 1002111741 PRIVATSKOLEN I 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

2015Q02 53717012 1002007335 ELCOR A/S Privat sektor

2015Q02 27248233 1001790728 Møllegård I/S v/Jens Michael 

Andreasen & Martin 

Andreasen

Privat sektor

2015Q02 44910128 1001860253 A/S KOFOD & 

CHRISTENSENS 

MASKINFABRIK 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

2015Q02 15844418 1000987833 SKAGEN BADMINTONKLUB Privat sektor

2015Q02 15991631 1001014052 LANDMAND TORBEN FARUM Privat sektor

2015Q02 15456094 1000926798 STORM TEXTILTRYK V/NIELS 

STORM

Privat sektor

2015Q02 26212111 1001594584 Strandby-Elling-Nielstrup 

Idrætsforening

Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 20214600 1004220628 KLITGÅRDEN FONDEN Privat sektor

2015Q02 19634175 1004022377 DYBVAD KØKKENER APS Privat sektor

2015Q02 20104570 1004133727 Dan`s Værksted v/Dan 

Michael Jensen

Privat sektor

2015Q02 11776280 1003713121 H.O. PARK- OG 

HAVESERVICE ApS

Privat sektor

2015Q02 16448842 1006400838 Thorshøj Børnehus Privat sektor

2015Q02 26838622 1009399727 HÅNBÆK SUPER A/S Privat sektor

2015Q02 70771128 1003407983 Frederikshavn maritime 

uddannelsesCenter MARTEC

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383586 Hørby /Dybvad Skole Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29190941 1003375213 Aalborg Universitetshospital 

Syd

Regional sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 31398908 1014413282 Håndværksbageren v/Morten 

Nørbak Tietze

Privat sektor

2015Q02 31374243 1014360944 ØENS FRAGTRUTE 

FREDERIKSHAVN ApS

Privat sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 31481023 1014472661 BUTTERVÆNGETS TØMRER 

& SNEDKER ApS

Privat sektor

2015Q02 31580471 1014539537 HEDEBOCENTER SKAGEN 

A/S

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 30345363 1010601394 MATAS 11542 Privat sektor

2015Q02 29189498 1013556721 Ældre Bangsbovej 25 Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1013556683 Ældre Søparken 5 Kommunal sektor

2015Q02 35847464 1019373947 VITAL SKAGEN ApS Privat sektor

2015Q02 25549759 1019141132 Flexbilen Privat sektor

2015Q02 35741801 1019244632 Ako Auto Privat sektor

2015Q02 14406042 1018111159 ISS Facility Services A/S Privat sektor

2015Q02 34028354 1017257834 PcPartner v/Doris Jensen Privat sektor

2015Q02 36448377 1019936992 RUNE HANSEN, 828 

FREDERIKSHAVN ApS

Privat sektor

2015Q02 25009037 1003402233 EUC NORD Privat sektor

2015Q02 26949033 1006490505 BØDKERGÅRDEN Privat sektor

2015Q02 29189382 1017581887 Botilbuddet Frederikshavnsvej Kommunal sektor

2015Q02 85321218 1018255037 Farvebøtten Sæby Privat sektor

  



2015Q02 29189498 1017946702 Skagen Skolen Kommunal sektor

2015Q02 27329624 1017797820 Dan Vejen Byg og montage Privat sektor

2015Q02 29181349 1003139988 ALDI MARKED Privat sektor

2015Q02 42997811 1003072248 SANISTÅL A/S Privat sektor

2015Q02 40819215 1003063184 SÆBY MENIGHEDSRÅD 

KIRKEKONTOR

Privat sektor

2015Q02 61082913 1004731297 Q 8 SERVICE Privat sektor

2015Q02 19688674 1003934376 FREDERIKSHAVN 

PRODUKTIONSSKOLE

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383161 Torslev Skole Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383537 Ældre Rosengården Kommunal sektor

2015Q02 29190941 1003374205 Sygehus Vendsyssel 

Frederikshavn

Regional sektor

2015Q02 29189498 1015241299 Borgerservice Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 25450388 1019025248 Turisthus Nord Sæby Privat sektor

2015Q02 35632239 1019192462 Plus Mæglerne ApS Privat sektor

2015Q02 34781621 1018337122 Nord-Pil v/Kaj Lykke 

Rasmussen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 61874011 1003249930 Dagli´Brugsen Mosbjerg Privat sektor

2015Q02 12679971 1000427634 Dot Keramik v/Aino Harriet 

Helsinghof

Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 60312710 1002111741 PRIVATSKOLEN I 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015423915 Ældre Søparken 2 Kommunal sektor

2015Q02 28986165 1011674751 FONDEN SÆBY SVØMMEBAD Privat sektor

2015Q02 26949033 1006490505 BØDKERGÅRDEN Privat sektor

2015Q02 24210731 1006411037 FREDERIKSHAVN AUTO A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1007668399 Børnehuset Pilekvisten Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1005027967 Fritidscentret Hans Åbelsvej Kommunal sektor

2015Q02 82219218 1005273945 CALUNDANS 

EJENDOMSHANDEL OG 

EJENDOMSUDLEJNING 

V/JENS JØRGEN CALUNDAN

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377721 Frydenstrand skolens 

Skolefritidsordning

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377691 Skolefritidsordning 

Kernehuset

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 31200938 1014295778 SUPERBEST SÆBY I/S Privat sektor

2015Q02 31370450 1015262172 BabySam Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 29189498 1015241299 Borgerservice Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 30638328 1013436645 NEM vinduespolering 

v/Kenneth Svarrer

Privat sektor

2015Q02 30209001 1012971105 FRI BIKESHOP SKAGEN ApS Privat sektor

2015Q02 11517498 1019135310 Fakta 0876 Privat sektor

2015Q02 27994652 1018916742 MOKKA 70´r Retro 

KAFFEBAR

Privat sektor

2015Q02 34730512 1018043986 CENTERBAGERIET HÅNBÆK 

ApS

Privat sektor

2015Q02 14406042 1018111159 ISS Facility Services A/S Privat sektor

2015Q02 25143507 1018334948 Ottos Diskotek Per Sandkvist Privat sektor

2015Q02 29189498 1018246305 Børnehuset Mælkevejen Kommunal sektor

2015Q02 36445718 1019929333 KMT GENVINDING DANMARK 

ApS

Privat sektor

2015Q02 36562153 1020226214 GlobeSat II APS Privat sektor

2015Q02 33807481 1017054534 Kantinen v/Doris Bisgaard 

Olsen

Privat sektor

2015Q02 34471959 1017595802 NORDJYSK MURER OG GULV 

ApS

Privat sektor

2015Q02 28849257 1003070452 PHOTOCARE 

FREDERIKSHAVN ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1013556683 Ældre Søparken 5 Kommunal sektor

2015Q02 27207421 1009929165 Tømrer- & Snedkermester 

Finn A. Christensen A/S

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 34863598 1018261916 Travtræner Leif Nørbak Privat sektor

2015Q02 29189498 1003382268 Børnehaven Mattisborgen Kommunal sektor

2015Q02 81027013 1002611566 FREDERIKSHAVN 

TENNISKLUB

Privat sektor

2015Q02 14406042 1002956787 ISS FACILITY SERVICES A/S Privat sektor

2015Q02 26136938 1008554443 LYD OG BILLEDE 

SPECIALISTEN ApS

Privat sektor

2015Q02 10493684 1002896521 MUNKEN Privat sektor

2015Q02 29189498 1003382414 "VUGGESTUEN 

""REGNBUEN"""

Kommunal sektor

2015Q02 70771128 1003422967 Frederikshavn maritime 

uddannelsesCenter MARTEC

Privat sektor

2015Q02 16738794 1003383112 RØDE KORS BØRNEHAVE Privat sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377848 BØRNEHUSET SPIREN Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 14622802 1003875701 Farmors Cafe v/Conny 

Fredborg Olsen

Privat sektor

2015Q02 35954716 1004057700 NETTO Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536220 Ældre Strandgården Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007535976 Ældre Strandgårdens 

Aktivitetshuset

Kommunal sektor

2015Q02 29189382 1010838602 Fynsgadecentret Plejehjem Kommunal sektor

2015Q02 27544673 1010330021 De frivilliges Hus i 

Frederikshavn

Privat sektor

2015Q02 29488622 1012259758 Piger på toppen v/C. R. 

Pasieczny Conny Rigmor 

Pasieczny

Privat sektor

2015Q02 30053311 1012845576 Pizzaworld v/Fatih Bülent 

Celik

Privat sektor

2015Q02 29189498 1013557701 Ældre Afdeling C.S.Møllersvej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422102 Ældre Ingeborgvej 

Dagcentret

Kommunal sektor

2015Q02 33583052 1016753889 NORDAN MARINE A/S Privat sektor

2015Q02 34216991 1017435252 PETWORLD FREDERIKSHAVN 

K/S

Privat sektor

2015Q02 52905818 1019956160 Spiloppen Privat sektor

2015Q02 29189498 1017946702 Skagen Skolen Kommunal sektor

2015Q02 35409270 1018666452 LÆSØ BYG & ENTREPRENØR 

ApS

Privat sektor

2015Q02 14406042 1019057832 803 - ISS FACILITY 

SERVICES A/S

Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982670 EuroSpar Gl. Skagensvej Privat sektor

2015Q02 89305616 1002816148 FÆRCH & CO. A/S Privat sektor

2015Q02 51745752 1001974225 PELSDYRAVLER OG 

LANDMAND/FLEMMING 

JENSEN

Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 21409480 1004917289 KRAGES BAGERI APS Privat sektor

2015Q02 26663903 1003414667 POST DANMARK 

FREDERIKSHAVN 

POSTKONTOR

Privat sektor

2015Q02 29189498 1013556721 Ældre Bangsbovej 25 Kommunal sektor

2015Q02 62839953 1002160293 Nielstrup Auto v/ Bjarne 

Buchhave

Privat sektor

2015Q02 26259495 1003077524 SUPERBRUGSEN Privat sektor

  



2015Q02 19479706 1003834999 Grindsted Flytteforretning 

v/Henrik Nielsen

Privat sektor

2015Q02 34054851 1017272809 VENDSYSSEL HÅNDBOLD 

F.M.B.A.

Privat sektor

2015Q02 35954716 1018867989 NETTO Skøjtealleen Privat sektor

2015Q02 35676538 1019186055 DESIGNA FREDERIKSHAVN 

2014 ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378236 Børnehuset Mariehønen Kommunal sektor

2015Q02 11517498 1011785936 Fakta 0266 Privat sektor

2015Q02 11517498 1018294636 Fakta 0866 Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982670 MENY Gl. Skagensvej Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377733 Frydenstrandskolen Kommunal sektor

2015Q02 26212111 1001594584 Strandby-Elling-Nielstrup 

Idrætsforening

Privat sektor

2015Q02 41109416 1001806370 Boligforeningen Nordlys Privat sektor

2015Q02 52905818 1001996537 JERSLEV-ØSTERVRÅ 

FRISKOLE

Privat sektor

2015Q02 81400814 1002621262 BROVANDESKOLEN DEN 

LILLE SKOLE I SKAGEN

Privat sektor

2015Q02 22050311 1002914385 STENA LINE DENMARK 

HOTELS A/S

Privat sektor

2015Q02 13590400 1002939891 JYSK A/S Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 29189498 1004218703 BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD Kommunal sektor

2015Q02 29190941 1003479344 SYGEHUSAPOTEKET 

AALBORG

Regional sektor

2015Q02 29189498 1008904169 Park og Vej Kommunal sektor

2015Q02 27764487 1010600339 Havnekroen v/Theis 

Jørgensen & Britta Johanne 

Jacobsen

Privat sektor

2015Q02 30329414 1013145926 LB Jagtrejser Privat sektor

2015Q02 29189498 1013556683 Ældre Søparken 5 Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422102 Ældre Ingeborgvej 

Dagcentret

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1017331694 Koktvedstien Kommunal sektor

2015Q02 36584491 1020333770 MARINAEN Restaurant og 

Cafe I/S

Privat sektor

2015Q02 34628009 1017858293 THE SCANDI LIVING ApS Privat sektor

2015Q02 66011828 1002222842 DET STORE MØBELHUS 

SÆBY APS

Privat sektor

2015Q02 60312710 1002111741 PRIVATSKOLEN I 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

  



2015Q02 53717012 1002007335 ELCOR A/S Privat sektor

2015Q02 53717012 1002007335 ELCOR A/S Privat sektor

2015Q02 44791811 1001858303 BOUTIQUE DIG OG MIG 

V/CHRISTENSEN

Privat sektor

2015Q02 36967811 1001750494 ELLING TØMMERHANDEL A/S Privat sektor

2015Q02 14293639 1002954942 FOLDENS HOTEL ApS Privat sektor

2015Q02 80684215 1002603461 TIP TOP SPORT APS Privat sektor

2015Q02 14854738 1002907391 PEDERSEN & NIELSEN 

AUTOMOBILFORRETNING 

A/S

Privat sektor

2015Q02 86854813 1002758128 Græsdal v/ Solveig Græsdal Privat sektor

2015Q02 85837818 1002731562 HJØRRING TURISTFART 

V/HENNING CHRISTENSEN

Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 13234639 1000525822 LANDMAND SØREN 

THOMSEN

Privat sektor

2015Q02 14380647 1000733271 JUL. NIELSEN ENTREPRISE 

A/S

Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 25438930 1003081350 Ffi Fodboldafdeling Privat sektor

2015Q02 26259495 1003077524 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 11517498 1003169245 Fakta 0048 Privat sektor

2015Q02 29189498 1003378091 Børnehuset Hånbæk Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378078 RAVNSHØJ SKOLE Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377770 BØRNEHUSET BANGSBO Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377769 Musikskolen Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377733 Frydenstrandskolen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383458 SÆBYGÅRDSKOLEN Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007535976 Ældre Strandgårdens 

Aktivitetshuset

Kommunal sektor

2015Q02 25267494 1007487513 KLITGAARDS BROLÆGNING 

ApS

Privat sektor

2015Q02 25643127 1007938515 FL BUUR DESIGN ApS Privat sektor

  



2015Q02 21068640 1004773407 HAGEN HEAT GLASS ApS Privat sektor

2015Q02 35954716 1003624216 NETTO Privat sektor

2015Q02 18953145 1003618059 Frederikshavn Dyrehospital 

I/S

Privat sektor

2015Q02 23722151 1003560855 BELLIS BLOMSTER ELINOR 

KVIST KOSTENDING

Privat sektor

2015Q02 28703589 1003605407 NORDJYSK GULVCENTER A/S Privat sektor

2015Q02 34547866 1017851248 Malermester Jørn Johansen Privat sektor

2015Q02 34524025 1017749850 Den Blå Giraf v/Monica Kjær 

Nielsen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1019953013 Center for Unge Kommunal sektor

2015Q02 36445718 1019929333 KMT GENVINDING DANMARK 

ApS

Privat sektor

2015Q02 34458944 1017544094 SNACK GROUP ApS Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 25215028 1001580456 DRONNINGLUND 

PLANTECENTER V/BENT 

CHRISTENSEN

Privat sektor

2015Q02 16828440 1001167658 Skagen Cykelværksted V/Kim 

Dan Thomsen

Privat sektor

2015Q02 20222670 1002977149 BDO Statsautoriseret 

Revisionsaktieselskab

Privat sektor

2015Q02 45973328 1003380198 LÆSØ PLEJEHJEM Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378157 STRANDBY SKOLE Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1019501368 Gærum Skolefritidsordning Kommunal sektor

2015Q02 35277528 1018908995 krop og sjæl Privat sektor

2015Q02 25049608 1002672145 LandboNord Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374941 MARIESTED Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422137 Ældre Søparken 1 - 7 Kommunal sektor

2015Q02 14406042 1018111159 ISS Facility Services A/S Privat sektor

2015Q02 34361037 1017535087 Ålbæk sommerhusservice 

v/Jesper Nielsen

Privat sektor

2015Q02 60312710 1002111741 PRIVATSKOLEN I 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 27566812 1010357884 Restaurant Bakken v/Ann 

Beth Lindskou

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 42997811 1003072248 SANISTÅL A/S Privat sektor

2015Q02 44839016 1003082746 Frederikshavn Boligforening, 

Hovedforeningen

Privat sektor

  



2015Q02 61846611 1002142054 BOLIGFORENINGEN 

VESTERPORT

Privat sektor

2015Q02 53717012 1002007335 ELCOR A/S Privat sektor

2015Q02 36967811 1001750494 ELLING TØMMERHANDEL A/S Privat sektor

2015Q02 10360641 1002892629 JEM & FIX A/S Privat sektor

2015Q02 10493684 1002896521 MUNKEN Privat sektor

2015Q02 14854738 1002907391 PEDERSEN & NIELSEN 

AUTOMOBILFORRETNING 

A/S

Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982669 MENY H.C. Ørstedsvej Privat sektor

2015Q02 16701599 1001146172 Fiskeriet v/Claus Høeg Privat sektor

2015Q02 29851131 1012576168 SKIPPERENS BLOMSTER 

AALBORG ApS

Privat sektor

2015Q02 30638328 1013436645 NEM vinduespolering 

v/Kenneth Svarrer

Privat sektor

2015Q02 31370450 1015262172 BabySam Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 31200938 1014295778 MENY SÆBY Privat sektor

2015Q02 31303176 1014286434 Fiskekortet.dk v/Claus 

Sørensen

Privat sektor

2015Q02 32614396 1015770216 Restaurant Skagen Strand 

ved Karin og Nicolai Larsen

Privat sektor

2015Q02 33587783 1016765844 AK SERVICE - PLEJE OG 

OMSORG ApS

Privat sektor

2015Q02 16287180 1018963570 Forsvarets Forsyning, Depot 

og Distribution, Frederikshavn

Statslig sektor

2015Q02 27994652 1018916742 MOKKA 70´r Retro 

KAFFEBAR

Privat sektor

2015Q02 35034803 1019407698 ALMAS PARK & FRITID A/S Privat sektor

2015Q02 32064388 1019391511 Agaven Privat sektor

2015Q02 34804869 1018099205 Selected Goods A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1018246305 Børnehuset Mælkevejen Kommunal sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 35954716 1004057700 NETTO Privat sektor

2015Q02 15690488 1009562636 Tiger Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536026 Børnehaven Øster Dahl Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383185 Ældre Sæby Ældrecenter Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29190941 1003375213 Aalborg Universitetshospital 

Syd

Regional sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 33219970 1016584955 Sindal Privat Skole Privat sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422102 Ældre Ingeborgvej 

Dagcentret

Kommunal sektor

2015Q02 31580471 1014539537 HEDEBOCENTER SKAGEN 

A/S

Privat sektor

2015Q02 31580471 1014539537 HEDEBOCENTER SKAGEN 

A/S

Privat sektor

2015Q02 31398908 1014413282 Håndværksbageren v/Morten 

Nørbak Tietze

Privat sektor

2015Q02 69894011 1011000130 NCC CONSTRUCTION 

DANMARK A/S Jylland Nord

Privat sektor

2015Q02 29808708 1012903541 NORDTRONIC A/S Privat sektor

2015Q02 29634513 1012390390 BO ANDERSEN SÆBY A/S Privat sektor

2015Q02 35735429 1019458543 Delicious Factory Privat sektor

2015Q02 35731830 1019435187 Den bette købmand Privat sektor

2015Q02 34600309 1017757136 AJ DIN BYGMESTER ApS Privat sektor

2015Q02 29402078 1017673110 Novabil A/S Privat sektor

2015Q02 11517498 1018294636 Fakta 0866 Privat sektor

2015Q02 14406042 1018111159 ISS Facility Services A/S Privat sektor

2015Q02 10405173 1000071768 LAUNIS FISKEKONSERVES 

A/S

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383458 SÆBYGÅRDSKOLEN Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007668399 Børnehuset Pilekvisten Kommunal sektor

2015Q02 26450462 1008929870 Ungdomsgården Hånbæk Privat sektor

2015Q02 29189498 1008904169 Park og Vej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1008904169 Park og Vej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1008904169 Park og Vej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1004340259 Børnehaven Pilekrattet Kommunal sektor

2015Q02 31365333 1014336199 ØENS FRAGTRUTE ApS. Privat sektor

  



2015Q02 27929648 1010666747 MP ENTREPRENØREN ApS Privat sektor

2015Q02 15174439 1012207499 Percenta.dk v/Puk Juul Privat sektor

2015Q02 36448377 1019936992 RUNE HANSEN, 828 

FREDERIKSHAVN ApS

Privat sektor

2015Q02 34217807 1017438537 MA UDLEJNING ApS Privat sektor

2015Q02 35381805 1018578014 AALBÆK GL. KRO A/S Privat sektor

2015Q02 11517498 1019135310 Fakta 0876 Privat sektor

2015Q02 33036132 1019188635 Svogers Privat sektor

2015Q02 29108331 1011906245 Jette L. Kaldahl Privat sektor

2015Q02 32781241 1015889302 LOOP FREDERIKSHAVN ApS Privat sektor

2015Q02 26493684 1018021087 Feriepartner Tversted Privat sektor

2015Q02 59424114 1002097919 ARKITEKTFIRMAET 

BUNDGAARD ApS

Privat sektor

2015Q02 12558198 1000406536 KØBMAND RIISAGER 

V/KARLO ERLING THOMSEN

Privat sektor

2015Q02 61966617 1003147723 DAFOLO A/S Privat sektor

2015Q02 26259495 1003079643 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 20814616 1003407703 FISKERIKONTROLSKIBET 

VESTKYSTEN

Statslig sektor

2015Q02 25450388 1018955594 TURISTHUS NORD F.M.B.A. Privat sektor

2015Q02 32604854 1018841416 Central Irish Pub Privat sektor

2015Q02 25874161 1001064833 CAFE HYGGESTUNDEN Privat sektor

2015Q02 29189498 1003377848 BØRNEHUSET SPIREN Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377770 BØRNEHUSET BANGSBO Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 45973328 1003380277 LÆSØ BØRNEHUS Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1009174768 Ældre Sæby Ældrecenter 

Vest

Kommunal sektor

2015Q02 69894011 1011000130 NCC CONSTRUCTION 

DANMARK A/S Jylland Nord

Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29569797 1001247115 Refina Vask og Rens v/Allan 

Larsen

Privat sektor

2015Q02 32552250 1015599096 LOOP SÆBY ApS Privat sektor

2015Q02 32872158 1016058498 Knebel Service v/Poul Lave Privat sektor

2015Q02 25450388 1018955594 TURISTHUS NORD F.M.B.A. Privat sektor

2015Q02 35735429 1019458543 Delicious Factory Privat sektor

2015Q02 27551343 1015811338 CSH SECURITY Privat sektor

  



2015Q02 29190941 1009654859 Psykiatrisk Sengeafsnit 

Frederikshavn

Regional sektor

2015Q02 31200938 1014295778 SUPERBEST SÆBY I/S Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982670 MENY Gl. Skagensvej Privat sektor

2015Q02 28527411 1002982669 MENY H.C. Ørstedsvej Privat sektor

2015Q02 53717012 1002007335 ELCOR A/S Privat sektor

2015Q02 36967811 1001750494 ELLING TØMMERHANDEL A/S Privat sektor

2015Q02 74235514 1002425482 SØRENS AUTOVÆRKSTED 

V/S THOMSEN

Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 26522382 1000384428 STEEN JØRGENSEN EL-

INSTALLATION A/S

Privat sektor

2015Q02 12238185 1000354709 ERIK ASTRUP JØRGENSEN Privat sektor

2015Q02 16701599 1001146172 Fiskeriet v/Claus Høeg Privat sektor

2015Q02 26259495 1003079643 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 40819215 1003063184 SÆBY MENIGHEDSRÅD 

KIRKEKONTOR

Privat sektor

2015Q02 35944125 1019586606 Oasen Bistro og Grill Privat sektor

2015Q02 11517498 1003169713 Fakta 0133 Privat sektor

2015Q02 29189498 1003382414 "VUGGESTUEN 

""REGNBUEN"""

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015424105 Ældre Levebo Abildparken Kommunal sektor

2015Q02 25450388 1019025248 Turisthus Nord Sæby Privat sektor

2015Q02 81400814 1002621262 BROVANDESKOLEN DEN 

LILLE SKOLE I SKAGEN

Privat sektor

2015Q02 29190941 1003479344 SYGEHUSAPOTEKET 

AALBORG

Regional sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 32604854 1019802589 Restaurant Rundkørslen Privat sektor

2015Q02 29189498 1019501406 Strandby Skolefritidsordning Kommunal sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 Ukendt

2015Q02 14818480 1000811216 BLADT INDUSTRIES A/S Privat sektor

2015Q02 16726230 1001150428 AGERSTED 

VOGNMANDSFORRETNING 

APS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29927863 1012639100 STUDSGAARD A/S Privat sektor

2015Q02 28099886 1010740068 FISKELOGISTIK GRUPPEN 

A/S

Privat sektor

2015Q02 11517498 1011785936 Fakta 0266 Privat sektor

2015Q02 29421331 1012136478 SÆBY EL A/S Privat sektor

2015Q02 14406042 1015544747 385 - ISS FACILITY 

SERVICES A/S

Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 26121094 1001803978 BOOKIN SÆBY ApS Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 55828415 1003111046 SILVAN Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 67324013 1010623800 Dancenter A/S - Ålbæk Privat sektor

2015Q02 14406042 1002956787 ISS FACILITY SERVICES A/S Privat sektor

2015Q02 14406042 1018111159 ISS Facility Services A/S Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 55930317 1003083043 Bygma Sæby Privat sektor

2015Q02 44839016 1003082928 Frederikshavn Boligforening, 

Afdeling 17, Teglgårdsvej

Privat sektor

2015Q02 26259495 1003077494 DAGLIBRUGSEN 

MØLLEPARKEN

Privat sektor

2015Q02 55828415 1003111046 SILVAN Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 14630317 1000775466 IDRÆTSFORENINGEN 

SKJOLD

Privat sektor

2015Q02 15865628 1000991312 SKAGENS MUSEUM Privat sektor

2015Q02 15865628 1000991312 SKAGENS MUSEUM Privat sektor

2015Q02 33207212 1001701590 Caspershus Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383185 Ældre Sæby Ældrecenter Kommunal sektor

2015Q02 16738794 1003383112 RØDE KORS BØRNEHAVE Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383574 Ældre Østervrå Ældrecenter Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

  



2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29190941 1003374400 Sygehus Vendsyssel Hjørring Regional sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378170 Ældre Strandby/Aalbæk Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003377769 Musikskolen Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007536255 Ældre Ravnshøj/Fladstrand Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007536042 Børnenes Hus Lærkereden Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1007668399 Børnehuset Pilekvisten Kommunal sektor

2015Q02 10035066 1007756131 OSCAR PETERSEN & SØN A/S Privat sektor

2015Q02 21376590 1004892432 FREDERIKSHAVN 

IDRÆTSCENTER I/S

Privat sektor

2015Q02 20975245 1004618726 BILGÅRDEN HOSTRUP A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1004218703 BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1004340259 Børnehaven Pilekrattet Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015426000 Ældre Bangsbo Daghjem Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015477306 Strandby Børnehave Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015477306 Strandby Børnehave Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015424105 Ældre Levebo Abildparken Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422102 Ældre Ingeborgvej 

Dagcentret

Kommunal sektor

2015Q02 32627862 1015788891 Per Tjeen Privat sektor

2015Q02 33548036 1016788798 Vendsyssel Friskole Privat sektor

2015Q02 29808708 1012903541 NORDTRONIC A/S Privat sektor

2015Q02 29810079 1012931332 VENDSYSSEL LOFTS- OG 

HULMURSISOLERING ApS

Privat sektor

2015Q02 30680235 1013519311 Færgeselskabet Læsø K/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1010537696 Dagplejen Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 27313175 1010057074 FONDEN ARENA NORD Privat sektor

2015Q02 28195885 1011011418 MR. Nørskov´s Eftf. v/Klaus 

Johansen

Privat sektor

2015Q02 29189498 1019501422 Torslev Skolefritidsordning Kommunal sektor

2015Q02 35409270 1018666452 LÆSØ BYG & ENTREPRENØR 

ApS

Privat sektor

2015Q02 34278571 1017920002 Hepi Service v/Kenneth 

Klarup Nielsen

Privat sektor

2015Q02 34804869 1018099205 Selected Goods A/S Privat sektor

  



2015Q02 35894772 1019865513 DRIFTSSELSKABET 

HAVNEKROEN, SKAGEN ApS

Privat sektor

2015Q02 29189498 1019953013 Center for Unge Kommunal sektor

2015Q02 58132314 1016940069 CENTERFRISØREN 

METROPOL

Privat sektor

2015Q02 29189498 1016969822 Børnehaven Børnegaarden Kommunal sektor

2015Q02 44225514 1017161667 Bangsbo Fort Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 18953145 1003618059 Frederikshavn Dyrehospital 

I/S

Privat sektor

2015Q02 30345363 1010601394 MATAS 11542 Privat sektor

2015Q02 11517498 1019135310 Fakta 0876 Privat sektor

2015Q02 33945507 1017244430 Nyholmstrand Sko v/Heidi 

Kilde Juul Jensen

Privat sektor

2015Q02 25624394 1000646084 Klippestuen v/Mette Karlsen Privat sektor

2015Q02 36343990 1020135251 Mammas pizza &kebab Privat sektor

2015Q02 16930490 1001186856 LERBÆK HOVEDGÅRD A/S Privat sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 82703918 1002653348 TANDLÆGE SVEN THYØ Privat sektor

2015Q02 14020136 1002950522 B6 A/S Privat sektor

2015Q02 14020136 1002950522 B6 A/S Privat sektor

2015Q02 14020136 1002950522 B6 A/S Privat sektor

2015Q02 27248233 1001790728 Møllegård I/S v/Jens Michael 

Andreasen & Martin 

Andreasen

Privat sektor

2015Q02 12723679 1000435247 Butik L.L. - Blomster-Antik-

Brugskunst

Privat sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 20080671 1004121998 GAJHEDE & THORSEN A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1007536026 Børnehaven Øster Dahl Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378091 Børnehuset Hånbæk Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383495 Børnehuset Sættravej Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383458 SÆBYGÅRDSKOLEN Kommunal sektor

2015Q02 80399715 1003383446 SÆBY FRITIDSCENTER Privat sektor

2015Q02 69894011 1011000130 NCC CONSTRUCTION 

DANMARK A/S Jylland Nord

Privat sektor

2015Q02 20235209 1012522777 Thorkild Bentien Privat sektor

  



2015Q02 29189498 1013556721 Ældre Bangsbovej 25 Kommunal sektor

2015Q02 33384580 1016553979 DANSK STÅL DESIGN ApS 

FREDERIKSHAVN

Privat sektor

2015Q02 32576117 1015701931 Buurgaard & Jessen 

Begravelsesforretning I/S

Privat sektor

2015Q02 32660452 1015729801 MJS INVEST ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1015904654 Psykiatrisk Støttecenter 

Skagen

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1014828199 Jobcenter Sygedagpenge Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 30179358 1015101365 Frederikshavn Affald A/S Privat sektor

2015Q02 35833994 1019318679 CURABITUR ApS Privat sektor

2015Q02 35588744 1019075938 Paris Frisør Salon Privat sektor

2015Q02 35395466 1018618601 KD HANDEL ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 21888400 1020417354 Tankegang A/S Privat sektor

2015Q02 61854517 1002142194 FREDERIKSHAVN 

SØMANDSHJEM

Privat sektor

2015Q02 31370450 1015262172 BabySam Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 29189498 1019953013 Center for Unge Kommunal sektor

2015Q02 36361204 1020259864 Number Nine I/S Privat sektor

2015Q02 10360641 1002892629 JEM & FIX A/S Privat sektor

2015Q02 69894011 1011000130 NCC CONSTRUCTION 

DANMARK A/S Jylland Nord

Privat sektor

2015Q02 29220611 1020350055 JOBI VÆRFT A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1017331694 Koktvedstien Kommunal sektor

2015Q02 32064388 1019391511 Agaven Privat sektor

2015Q02 29189498 1016969822 Børnehaven Børnegaarden Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 28904606 1011602327 Agaven v/Laila Rosenkilde Privat sektor

2015Q02 27048773 1009740305 Fonden for Botilbudet Norden Privat sektor

2015Q02 35206728 1018371169 JERUP BETTE KRO ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 33357141 1016478780 JNCOMPUTER ApS Privat sektor

2015Q02 26259495 1003079643 SUPERBRUGSEN Privat sektor

2015Q02 25783980 1003083638 COSMOS TRAWL A/S Privat sektor

  



2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 86895110 1003215955 E/F NORDSTRAND Privat sektor

2015Q02 73276810 1003182184 MOGENS DAARBAK A/S Privat sektor

2015Q02 11517498 1003169245 Fakta 0048 Privat sektor

2015Q02 17525735 1001305731 Fiskernes Samlecentral 

Strandby v/ Martin Kusk

Privat sektor

2015Q02 Ukendt

2015Q02 11500870 1000245600 BANGSMINDE ApS Privat sektor

2015Q02 36967811 1001750494 ELLING TØMMERHANDEL A/S Privat sektor

2015Q02 81584354 1002625773 Gartner Erik Andersen Privat sektor

2015Q02 26987687 1002895641 VP SUPERBEST A/S Privat sektor

2015Q02 29190941 1009654859 Psykiatrisk Sengeafsnit 

Frederikshavn

Regional sektor

2015Q02 29189498 1003382268 Børnehaven Mattisborgen Kommunal sektor

2015Q02 45973328 1003380228 Læsø skole Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 26477956 1018609777 Juuls Gårdbutik Læsø Privat sektor

2015Q02 14293639 1002954942 FOLDENS HOTEL ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1015589287 Kvindekrisecentret Kommunal sektor

2015Q02 34714088 1017969060 STUDSGAARD SAFETY - FIRE 

& LIFTING DIVISION A/S

Privat sektor

2015Q02 33906951 1017197602 Sason Pizza Pasta Plaza Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003383537 Ældre Rosengården Kommunal sektor

2015Q02 55930317 1001557391 Bygma Frederikshavn Privat sektor

2015Q02 29189498 1015241299 Borgerservice Frederikshavn Kommunal sektor

2015Q02 69886914 1010790634 LÆSØ BRYGHUS V/Erik A. 

Schollert

Privat sektor

2015Q02 26607493 1001262525 TIP TOP ISENKRAM ApS Privat sektor

2015Q02 13972486 1000658913 HENRIKSEN OG MADSEN A/S Privat sektor

2015Q02 11806996 1000279763 Strandby Net A/S Privat sektor

  



2015Q02 52905818 1001996537 JERSLEV-ØSTERVRÅ 

FRISKOLE

Privat sektor

2015Q02 40819215 1003063184 SÆBY MENIGHEDSRÅD 

KIRKEKONTOR

Privat sektor

2015Q02 28703589 1003605407 NORDJYSK GULVCENTER A/S Privat sektor

2015Q02 26261996 1008703139 Tordenskjoldskroen v/Jette 

Yvonne Renberg

Privat sektor

2015Q02 16448842 1006400838 Thorshøj Børnehus Privat sektor

2015Q02 26663903 1003414825 POST DANMARK Læsø 

Distributionscenter

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003383537 Ældre Rosengården Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003378091 Børnehuset Hånbæk Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 31611792 1014785201 MAN DIESEL & TURBO, 

FILIAL AF MAN DIESEL & 

TURBO SE, TYSKLAND

Privat sektor

2015Q02 25079299 1015264337 Moby Dick v/Dorthe Hansen Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425969 Ældre Bangsbovej 19 Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422102 Ældre Ingeborgvej 

Dagcentret

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015422102 Ældre Ingeborgvej 

Dagcentret

Kommunal sektor

2015Q02 27313175 1016684798 Det Musiske Hus Privat sektor

2015Q02 32143202 1015238727 STÆTEN ENTREPRENØR ApS Privat sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015324887 Beredsskabsafdelingen Kommunal sektor

2015Q02 31761549 1014745307 HUMI ApS Privat sektor

2015Q02 10658446 1013676913 SOL OG STRAND SKAGEN Privat sektor

2015Q02 30638328 1013436645 NEM vinduespolering 

v/Kenneth Svarrer

Privat sektor

2015Q02 35944125 1019586606 Oasen Bistro og Grill Privat sektor

2015Q02 33644663 1016845295 TRADEVEND NORD ApS Privat sektor

2015Q02 33957122 1017166103 MYGOODNESS A/S Privat sektor

2015Q02 29189382 1018179896 Sygeplejerskerne I Distrikt 

Vest

Kommunal sektor

  



2015Q02 14406042 1018111159 ISS Facility Services A/S Privat sektor

2015Q02 34491178 1017665991 SÆBY MUREREN ApS Privat sektor

2015Q02 27207421 1009929165 Tømrer- & Snedkermester 

Finn A. Christensen A/S

Privat sektor

2015Q02 30179358 1013799322 Genbrugsplads Niels Juels Vej Privat sektor

2015Q02 25450388 1019025248 Turisthus Nord Sæby Privat sektor

2015Q02 24996042 1018655213 MF Service Privat sektor

2015Q02 34249946 1017842524 Sons hudpleje Privat sektor

2015Q02 36571225 1020460411 Den Selvejende Institution 

Læsø Kunsthal

Privat sektor

2015Q02 36717769 1020330909 TH Betonboring IVS Privat sektor

2015Q02 36179597 1019909871 PS. Dressage v/Pernille 

Sigsgaard

Privat sektor

2015Q02 29189498 1003374229 Arbejdsmarkedscenters 

Projektafdeling

Kommunal sektor

2015Q02 27048749 1009740275 TEKNICLEAN A/S Privat sektor

2015Q02 31861187 1015048146 FOTO CLICK SÆBY ApS Privat sektor

2015Q02 36284013 1020090975 Tolne Camping Privat sektor

2015Q02 35208240 1018379135 IMS SERVICE ApS Privat sektor

2015Q02 35676538 1019186055 DESIGNA FREDERIKSHAVN 

2014 ApS

Privat sektor

2015Q02 16264385 1001068177 A/S KNUD UGGERHØJ Privat sektor

2015Q02 25009037 1000048435 EUC NORD Privat sektor

2015Q02 29189498 1013418353 Sundhedscenter 

Frederikshavn

Kommunal sektor

2015Q02 29927863 1012639100 STUDSGAARD A/S Privat sektor

2015Q02 21462292 1018871404 DVI-Clean2you Privat sektor

2015Q02 19007502 1017392227 Frk. Grøn v/Anja Mose Privat sektor

2015Q02 29220611 1020350055 JOBI VÆRFT A/S Privat sektor

2015Q02 34736286 1019751828 HOTEL LISBOA ApS Privat sektor

2015Q02 58585610 1002083993 ELWORKS A/S Privat sektor

2015Q02 33260776 1016429895 SLAGTER ENGEN ApS Privat sektor

2015Q02 35212825 1018393332 TØMRERMESTER RASMUS 

OLESEN ApS

Privat sektor

2015Q02 72632710 1002378591 SØNDER HESTVANG V/OLE 

BOUET

Privat sektor

2015Q02 12265077 1000359876 STRANDBY EL-TEKNIK A/S Privat sektor

2015Q02 44912015 1003083092 FREDERIKSHAVN 

KIRKEGÅRD 

KIRKEGÅRDSKONTORET

Privat sektor

  



2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 80399715 1003383446 SÆBY FRITIDSCENTER Privat sektor

2015Q02 29189498 1003377952 Ældre Kastaniegården Kommunal sektor

2015Q02 35954716 1003624216 NETTO Privat sektor

2015Q02 35954716 1004057700 NETTO Privat sektor

2015Q02 17033875 1004153180 QUICK POT A/S, 9900 

Frederikshavn

Privat sektor

2015Q02 19882071 1004033251 Pbj-Byg & Skovbrug v/Peder 

Bjerregaard Jensen

Privat sektor

2015Q02 32864082 1016048948 Madam Smed v/Susanne 

Nilsson

Privat sektor

2015Q02 59273817 1016015659 Svend Hofmann Clausen Privat sektor

2015Q02 29189498 1016431253 Specialtilbud Koktvedparken Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015325387 Knivholt Hovedgård Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015425993 Ældre Bangsbo 

Aktivitetscenter

Kommunal sektor

2015Q02 29189498 1015424105 Ældre Levebo Abildparken Kommunal sektor

2015Q02 37783315 1014256691 HARALD NYBORG A/S Privat sektor

2015Q02 29189498 1013556756 Ældre Ankermedet Kommunal sektor

2015Q02 27313175 1010057074 FONDEN ARENA NORD Privat sektor

2015Q02 28302622 1011008751 HG ELECTRIC A/S Privat sektor

2015Q02 32064388 1019391511 Agaven Privat sektor

2015Q02 29189498 1017319872 Senhjerneskadecentret Kommunal sektor

2015Q02 35954716 1003224606 FØTEX Privat sektor

2015Q02 22050311 1002914385 STENA LINE DENMARK 

HOTELS A/S

Privat sektor

2015Q02 73806615 1002413473 FREDERIKSHAVN 

KUNSTMUSEUM

Privat sektor

  



Branche Antal ansatte (CVR) Virksomheds 

kommune

Ydelse Ordning

Administration af 

sundhedsvæsen, undervisning, 

kultur og sociale forhold un

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med elektriske 

husholdningsartikler

10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af landbrugs- og 

skovbrugsmaskiner

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Dyrlæger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Beskyttede boliger o.l. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Andre personlige serviceydelser 

i.a.n.

10 til 19 ansatte Roskilde Revalidering Virksomhedspr

aktik

Ikke-finansielle hovedsæders 

virksomhed

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Cykel- og knallertforretninger 0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for børn og 

unge

5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med brugte varer i 

forretninger

Uoplyst Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Undervisning inden for sport og 

fritid

10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Ferieboliger og andre 

indlogeringsfaciliteter til 

kortvarige ophold

2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Praktiserende tandlæger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Løntilskud

Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Ungdoms- og efterskoler 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Drift af teater- og koncertsale, 

kulturhuse mv.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Sportsklubber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med andre 

maskiner og andet udstyr

20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Hospitaler 1000 ansatte og 

derover

Hjørring A-dagpenge Løntilskud

Arkitektvirksomhed 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik

  



Supermarkeder 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Dyrlæger Uoplyst Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Fritids- og ungdomsklubber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Behandling og bortskaffelse af 

ikke-farligt affald

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Fysio- og ergoterapeuter 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Detailhandel med køkkenudstyr, 

glas, porcelæn, bestik, vaser, 

lysestager mv

5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Anden undervisning i.a.n. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Rådgivende ingeniørvirksomhed 

inden for produktions- og 

maskinteknik

2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Generelle offentlige tjenester 100 til 199 ansatte Brønderslev A-dagpenge Løntilskud

Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Religiøse institutioner og 

foreninger

20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Religiøse institutioner og 

foreninger

20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
El-installation 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med personbiler, 

varebiler og minibusser

20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Erhvervs- og 

institutionsvaskerier

5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Konferencecentre og 

kursusejendomme

10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
El-installation 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst 1 ansat Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Dyrkning af andre etårige 

afgrøder

0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Dagcentre mv. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Forlystelsesparker o.l. 0 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Produktion af slagtesvin 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Udlejning af 

erhvervsejendomme

2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Sportsklubber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 20 til 49 ansatte Brønderslev Revalidering Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Anden trykning 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Farve- og tapetforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Slagter- og viktualieforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Udlejning af 

erhvervsejendomme

10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Banker, sparekasser og 

andelskasser

100 til 199 ansatte Aalborg Revalidering Virksomhedspr

aktik
Fritids- og ungdomsklubber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Blomsterforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Sportsklubber 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

  



Tøjforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Dyrkning af andre etårige 

afgrøder

0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Dyrkning af andre etårige 

afgrøder

0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Blomsterforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Generelle offentlige tjenester 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af færdige 

tekstilvarer undtagen 

boligtekstiler og beklædnings

20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Murere 5 til 9 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Formning og forarbejdning af 

planglas

5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Almennyttige boligselskaber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Museer 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Anden trykning 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Børnehaver 10 til 19 ansatte Brønderslev A-dagpenge Løntilskud

Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Aldersintegrerede institutioner 0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Autoreparationsværksteder mv. 20 til 49 ansatte Aalborg A-dagpenge Løntilskud

Karosseriværksteder og 

autolakererier

2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Slagter- og viktualieforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Vejgodstransport 5 til 9 ansatte Læsø Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

  



Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Uoplyst 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Udlejning af 

erhvervsejendomme

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Andre 

reservationstjenesteydelser og 

tjenesteydelser i forbindelse 

hermed

5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med andre 

maskiner og andet udstyr

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med personbiler, 

varebiler og minibusser

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Supermarkeder 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Læsø Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Hjemmehjælp 100 til 199 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Aldersintegrerede institutioner 0 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Fysio- og ergoterapeuter 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Frisørsaloner 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden restaurationsvirksomhed 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Blomsterforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med andre 

maskiner og andet udstyr

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Gymnasier, studenter- og HF-

kurser

100 til 199 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

VVS- og 

blikkenslagerforretninger

10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med kosmetikvarer 

og produkter til personlig pleje

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

  



Fremstilling af printplader o.l. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Vikarbureauer 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Museer 5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Murere 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Servicestationer 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med kosmetikvarer 

og produkter til personlig pleje

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Cykel- og knallertforretninger 0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Generelle offentlige tjenester 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Sportsklubber 1 ansat Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden teknisk rådgivning 1 ansat Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Flytteforretninger 20 til 49 ansatte Brønderslev Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst 50 til 99 ansatte Hjørring A-dagpenge Løntilskud

Forhandlere af gaveartikler og 

brugskunst

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Esbjerg Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Dagcentre mv. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Undervisning i kulturelle 

discipliner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Anden udlejning af boliger 20 til 49 ansatte Aarhus Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Discountforretninger 20 til 49 ansatte Brønderslev Kontanthjælp Løntilskud

Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Bogføring og revision; 

skatterådgivning

20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Undervisning i kulturelle 

discipliner

2 til 4 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Kommunikationsdesign og 

grafisk design

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Forhandlere af sports- og 

campingudstyr

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger Uoplyst Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Museer 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Hjørring Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Andre forlystelser og 

fritidsaktiviteter

0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Andre 

reservationstjenesteydelser og 

tjenesteydelser i forbindelse 

hermed

10 til 19 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

  



Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af reb, tovværk, 

sejlgarn og netstoffer

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Forarbejdning og konservering 

af fisk, krebsdyr og bløddyr, 

undtagen fiskem

50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Museer 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af andre færdige 

metalprodukter i.a.n.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Hospitaler 1000 ansatte og 

derover

Hjørring A-dagpenge Løntilskud

Boligtekstilforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Blandet drift Uoplyst Brønderslev Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Vejgodstransport 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med sukker, 

chokolade og sukkervarer

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden reklamevirksomhed Uoplyst Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

VVS- og 

blikkenslagerforretninger

5 til 9 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 1 ansat Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Dagcentre mv. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden trykning 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Alment praktiserende læger Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Børnehaver 10 til 19 ansatte Hjørring Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af andre færdige 

metalprodukter i.a.n.

Uoplyst Aarhus Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg Uoplyst Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

  



Hospitaler 1000 ansatte og 

derover

Hjørring Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Dagcentre mv. 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med personbiler, 

varebiler og minibusser

10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Praktiserende tandlæger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hospitaler 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

10 til 19 ansatte Brønderslev Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af elektriske 

belysningsartikler

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Dyrkning af korn (undtagen ris), 

bælgfrugter og olieholdige frø

5 til 9 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik

Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Museer 2 til 4 ansatte Læsø Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik

Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Blandet drift 1 ansat Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af ovne, ildsteder og 

fyringsaggregater

5 til 9 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Dyrkning af træer og andre 

skovbrugsaktiviteter

1 ansat Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fysio- og ergoterapeuter 5 til 9 ansatte Hjørring Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af køle- og 

ventilationsanlæg (til industriel 

brug)

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Dyrkning af andre etårige 

afgrøder

0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Andre rengøringsydelser 100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Anden restaurationsvirksomhed 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Andre sociale foranstaltninger 

uden institutionsophold i.a.n.

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Forhandlere af sports- og 

campingudstyr

10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Avl af smågrise 5 til 9 ansatte Brønderslev Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Murere 5 til 9 ansatte Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Tøjforretninger 10 til 19 ansatte København A-dagpenge Løntilskud

Detailhandel med andre varer 

i.a.n.

2 til 4 ansatte Hjørring Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 10 til 19 ansatte Brønderslev Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 2 til 4 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Udlejning og leasing af andet 

materiel, udstyr og andre 

materielle aktiver

1 ansat Hjørring A-dagpenge Løntilskud

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Bogføring og revision; 

skatterådgivning

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Dyrkning af andre etårige 

afgrøder

0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

2 til 4 ansatte Læsø A-dagpenge Løntilskud

Udførelse af gulvbelægninger og 

vægbeklædning

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Restauranter 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Plejehjem 50 til 99 ansatte Læsø Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

  



Skønheds- og hudpleje 2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Havbrug 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Andre personlige serviceydelser 

i.a.n.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Vinduespolering 1 ansat Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med reservedele og 

tilbehør til motorkøretøjer

5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Lovpligtig socialsikring mv. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Tøjforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Hoteller 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

20 til 49 ansatte Aalborg A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Almennyttige boligselskaber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Planteforhandlere og havecentre 5 til 9 ansatte Hjørring Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Havfiskeri 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Andre personlige serviceydelser 

i.a.n.

0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Forarbejdning og konservering 

af fisk, krebsdyr og bløddyr, 

undtagen fiskem

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

El-installation 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Religiøse institutioner og 

foreninger

5 til 9 ansatte Læsø Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Uoplyst 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Autoreparationsværksteder mv. 1 ansat Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med køkkenudstyr, 

glas, porcelæn, bestik, vaser, 

lysestager mv

0 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

  



Anden restaurationsvirksomhed 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Reparation af computere og 

ydre enheder

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden 

bygningsinstallationsvirksomhed

100 til 199 ansatte Slagelse Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Andre former for 

institutionsophold

20 til 49 ansatte Mariagerfjord Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Tøjforretninger Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Praktiserende tandlæger 2 til 4 ansatte Læsø Fleksjob Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af vindmøller og 

dele hertil

1000 ansatte og 

derover

Aalborg Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Kunstnerisk skaben 0 ansatte Hjørring Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Juridisk bistand 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Hjørring Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Restauranter 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Bygning af skibe og flydende 

materiel

200 til 499 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hoteller 0 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Folkeskoler o.lign. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Anden trykning 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Religiøse institutioner og 

foreninger

50 til 99 ansatte Rudersdal Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Radio- og tv-forretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger 1000 ansatte og 

derover

Gladsaxe Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Malerforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Købmænd og døgnkiosker 10 til 19 ansatte Hjørring Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Almennyttige boligselskaber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Bygning af skibe og flydende 

materiel

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Opførelse af bygninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Forhandlere af gaveartikler og 

brugskunst

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hospitaler 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Ungdoms- og efterskoler 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af færdige 

tekstilvarer undtagen 

boligtekstiler og beklædnings

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

  



Tekniske skoler og fagskoler 10 til 19 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Lystbådehavne Uoplyst København A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 10 til 19 ansatte Hjørring Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden udlejning af boliger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Forhandlere af gaveartikler og 

brugskunst

1 ansat Rudersdal Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Hoteller 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Blomsterforretninger Uoplyst Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med køkkenudstyr, 

glas, porcelæn, bestik, vaser, 

lysestager mv

5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Fremstilling af fiberdug og varer 

af fiberdug undtagen 

beklædningsartikler

10 til 19 ansatte Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Landskabspleje 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Malerforretninger 0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Tøjforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Restauranter 1 ansat Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Forhandlere af gaveartikler og 

brugskunst

0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Udlejning af 

erhvervsejendomme

10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Tøjforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Slagter- og viktualieforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Køb og salg af egen fast 

ejendom

1 ansat København A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Fremstilling af andre fødevarer 

i.a.n.

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Reparation af andre varer til 

personligt brug og 

husholdningsbrug

Uoplyst Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Andre sociale foranstaltninger 

uden institutionsophold i.a.n.

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Murere 0 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Tøjforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

Forlystelsesparker o.l. 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Reparation af maskiner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af friske 

bageriprodukter

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Beskyttede boliger o.l. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Servicestationer 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Tøjforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

Detailhandel med brugte varer i 

forretninger

Uoplyst Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Dyrkning af træer og andre 

skovbrugsaktiviteter

0 ansatte Hjørring Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Reparation af maskiner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Religiøse institutioner og 

foreninger

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Andre post- og kurertjenester 10 til 19 ansatte Aalborg A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Religiøse institutioner og 

foreninger

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Ikke-finansielle hovedsæders 

virksomhed

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Avl af andet kvæg og bøfler 0 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Restauranter 2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Havfiskeri 0 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Indsamling af ikke-farligt affald 2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med brugte varer i 

forretninger

0 ansatte Læsø Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Andre personlige serviceydelser 

i.a.n.

0 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Uoplyst 1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med 

landbrugsmaskiner, -udstyr og 

tilbehør hertil

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Overfladebehandling af metal 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Almennyttige boligselskaber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af elektriske 

fordelings- og kontrolapparater

50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
VVS- og 

blikkenslagerforretninger

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Forberedende 

byggepladsarbejder

1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Autoreparationsværksteder mv. 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

  



Restauranter 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Fitnesscentre 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Bugserings-, bjærgnings- og 

redningsvæsen mv.

Uoplyst Kerteminde A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Databehandling, webhosting og 

lignende serviceydelser

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Museer 1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med 

landbrugsmaskiner, -udstyr og 

tilbehør hertil

0 ansatte Brønderslev Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik

Sportsklubber 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Anden trykning 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Hoteller 100 til 199 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

Almindelig rengøring i bygninger 0 ansatte Hjørring Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Praktiserende tandlæger 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Almindelig rengøring i bygninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Murere 0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Løntilskud

Rejsearrangører 0 ansatte Viborg Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Købmænd og døgnkiosker 10 til 19 ansatte Læsø Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Anden rengøring af bygninger 

og rengøring af erhvervslokaler

10 til 19 ansatte Vejle A-dagpenge Løntilskud

Anden trykning 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Anden it-servicevirksomhed Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Anden undervisning i.a.n. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Havfiskeri 10 til 19 ansatte Læsø A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Blomsterforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Servicestationer 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Fremstilling af andre færdige 

metalprodukter i.a.n.

Uoplyst Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden it-servicevirksomhed 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med andre 

maskiner og andet udstyr

200 til 499 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Bedemænd og 

begravelsesvæsen

1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med reservedele 

og tilbehør til motorkøretøjer

5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Almindelig rengøring i bygninger 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af andre fødevarer 

i.a.n.

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden trykning 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden 

bygningsinstallationsvirksomhed

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Læsø Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Sundhedspleje, 

hjemmesygepleje og 

jordemødre mv.

1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Andre sportsaktiviteter Uoplyst Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Kunsthandel og 

gallerivirksomhed

1 ansat Læsø Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 10 til 19 ansatte Læsø Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. Uoplyst Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Andre 

reservationstjenesteydelser og 

tjenesteydelser i forbindelse 

hermed

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Videregående uddannelser ikke 

på universitetsniveau

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

  



Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Opførelse af bygninger 50 til 99 ansatte Aalborg Uddannelseshjælp Løntilskud

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Blomsterforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Religiøse institutioner og 

foreninger

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Bogføring og revision; 

skatterådgivning

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af elektriske 

fordelings- og kontrolapparater

50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Opførelse af bygninger 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Drift af sportsanlæg 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Dyrkning af korn (undtagen ris), 

bælgfrugter og olieholdige frø

0 ansatte Hjørring Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Praktiserende tandlæger 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Produktion af slagtesvin 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Gymnasier, studenter- og HF-

kurser

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Politi 500 til 999 ansatte Aalborg Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Hoteller 5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

  



Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Autoreparationsværksteder mv. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Sportsklubber 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for børn og 

unge

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Udlejning af 

erhvervsejendomme

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af elektriske 

fordelings- og kontrolapparater

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Avl af smågrise 5 til 9 ansatte Brønderslev A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Maskinforarbejdning 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

Sportsklubber 1 ansat Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Avl af smågrise 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med beklædning 20 til 49 ansatte Brønderslev Kontanthjælp Løntilskud

Sportsklubber 1 ansat Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Hoteller 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Reparation af møbler og 

boligudstyr

2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Reparation af andre varer til 

personligt brug og 

husholdningsbrug

0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Landskabspleje 0 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Videregående uddannelser ikke 

på universitetsniveau

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Hospitaler 1000 ansatte og 

derover

Aalborg Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Fremstilling af friske 

bageriprodukter

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Vejgodstransport 5 til 9 ansatte Læsø A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med kosmetikvarer 

og produkter til personlig pleje

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Taxikørsel 2 til 4 ansatte Jammerbugt A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Autoreparationsværksteder mv. Uoplyst Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Reparation af 

kommunikationsudstyr

5 til 9 ansatte Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Tekniske skoler og fagskoler 100 til 199 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Behandlingshjem for 

stofmisbrugere og 

alkoholskadede

10 til 19 ansatte Hjørring Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Farve- og tapetforretninger 0 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

  



Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med isenkram, 

varmeanlæg og tilbehør

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Religiøse institutioner og 

foreninger

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Servicestationer 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden undervisning i.a.n. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hospitaler 200 til 499 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Andre 

reservationstjenesteydelser og 

tjenesteydelser i forbindelse 

hermed

2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Ejendomsmæglere mv. 5 til 9 ansatte Viborg A-dagpenge Løntilskud

Reparation af andre varer til 

personligt brug og 

husholdningsbrug

2 til 4 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Købmænd og døgnkiosker 10 til 19 ansatte Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Forhandlere af gaveartikler og 

brugskunst

5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Detailhandel med personbiler, 

varebiler og minibusser

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Drift af teater- og koncertsale, 

kulturhuse mv.

10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Ejendomsmæglere mv. 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Babyudstyrs- og 

børnetøjsforretninger

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Vinduespolering 1 ansat Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Cykel- og knallertforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af friske 

bageriprodukter

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Genbrug af sorterede materialer Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af 

kommunikationsudstyr

Uoplyst Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden restaurationsvirksomhed 2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Murere 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Fotoforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Andre sportsaktiviteter Uoplyst Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Sportsklubber 1 ansat Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger 0 ansatte Hjørring Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Radio- og tv-forretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Vuggestuer 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Videregående uddannelser ikke 

på universitetsniveau

0 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Dagcentre mv. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Foreninger, legater og fonde 

med sygdomsbekæmpende, 

sociale og velgørende f

1 ansat Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Tøjforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Reparation af maskiner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Dyrehandel 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner Uoplyst Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Uoplyst 5 til 9 ansatte Læsø Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

20 til 49 ansatte Aalborg A-dagpenge Løntilskud

Avl af pelsdyr mv. 0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af friske 

bageriprodukter

10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Posttjenester omfattet af 

forsyningspligten

100 til 199 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Autoreparationsværksteder mv. 1 ansat Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

  



Flytteforretninger 5 til 9 ansatte Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Sportsklubber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Fleksjob Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med andre varer 

i.a.n.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Sportsklubber 1 ansat Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Almennyttige boligselskaber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hoteller 100 til 199 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Boligtekstilforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Engroshandel med 

medicinalvarer og 

sygeplejeartikler

100 til 199 ansatte Aalborg Revalidering Virksomhedspr

aktik

Andre rengøringsydelser 100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

5 til 9 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik

Rejsearrangører 0 ansatte Viborg Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Restauranter Uoplyst Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med køkkenudstyr, 

glas, porcelæn, bestik, vaser, 

lysestager mv

0 ansatte Aalborg Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Møbelforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik

  



Fremstilling af elektriske 

fordelings- og kontrolapparater

50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Fremstilling af elektriske 

fordelings- og kontrolapparater

50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Tøjforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Hoteller 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Forhandlere af sports- og 

campingudstyr

10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med personbiler, 

varebiler og minibusser

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Blomsterforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Turistkørsel og anden 

landpassagertransport

20 til 49 ansatte Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Produktion af slagtesvin 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Udførelse af gulvbelægninger og 

vægbeklædning

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Sportsklubber 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Undervisning i kulturelle 

discipliner

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 100 til 199 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Dagcentre mv. 10 til 19 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

2 til 4 ansatte Hjørring Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Reparation af møbler og 

boligudstyr

2 til 4 ansatte Hjørring Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

  



Fremstilling af andre færdige 

metalprodukter i.a.n.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Dyrlæger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Blomsterforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Udførelse af gulvbelægninger og 

vægbeklædning

10 til 19 ansatte Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Malerforretninger 1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Babyudstyrs- og 

børnetøjsforretninger

1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Andre sociale foranstaltninger 

uden institutionsophold i.a.n.

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Genbrug af sorterede materialer Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel med 

fødevarer i specialforretninger

0 ansatte Hjørring A-dagpenge Løntilskud

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Planteforhandlere og havecentre 5 til 9 ansatte Brønderslev A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Cykel- og knallertforretninger 0 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Bogføring og revision; 

skatterådgivning

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Læsø A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Skønheds- og hudpleje 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Landbrugskonsulenter 100 til 199 ansatte Brønderslev Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Almindelig rengøring i bygninger 0 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Restauranter 2 til 4 ansatte Læsø A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med isenkram, 

varmeanlæg og tilbehør

5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Almennyttige boligselskaber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

  



Almennyttige boligselskaber 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af elektriske 

fordelings- og kontrolapparater

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Detailhandel med personbiler, 

varebiler og minibusser

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Fiskeforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Blomsterforretninger 5 til 9 ansatte Aalborg A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Vinduespolering 1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Babyudstyrs- og 

børnetøjsforretninger

5 til 9 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af udstyr til måling, 

afprøvning, navigation og 

kontrol

0 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Restauranter 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Sundhedspleje, 

hjemmesygepleje og 

jordemødre mv.

5 til 9 ansatte Aalborg Kontanthjælp Løntilskud

Forsvar Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Reparation af 

husholdningsapparater og 

redskaber til hus og have

10 til 19 ansatte Brønderslev A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Blomsterforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med øl, 

mineralvand, frugt- og 

grøntsagssaft

5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Forhandlere af gaveartikler og 

brugskunst

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

Hospitaler 1000 ansatte og 

derover

Aalborg Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Folkeskoler o.lign. 10 til 19 ansatte Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af friske 

bageriprodukter

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Opførelse af bygninger 50 til 99 ansatte Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med elektriske 

husholdningsartikler

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af andre fødevarer 

i.a.n.

5 til 9 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Servicestationer 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Løntilskud

Murere 5 til 9 ansatte Frederikshavn Fleksjob Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med personbiler, 

varebiler og minibusser

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Forarbejdning og konservering 

af fisk, krebsdyr og bløddyr, 

undtagen fiskem

50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Fritids- og ungdomsklubber 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Andre rengøringsydelser 100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Andre rengøringsydelser 100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Andre rengøringsydelser 100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Vejgodstransport 5 til 9 ansatte Læsø Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

  



Opførelse af bygninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Avl af heste og dyr af 

hestefamilien

Uoplyst Aalborg A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Udlejning af 

erhvervsejendomme

Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hoteller 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Restauranter 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Blandet drift 1 ansat Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Fitnesscentre 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Boliganvisning, 

ferieboligudlejning mv.

10 til 19 ansatte Hjørring Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Arkitektvirksomhed 2 til 4 ansatte Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Købmænd og døgnkiosker 5 til 9 ansatte Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Anden trykning 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Bugserings-, bjærgnings- og 

redningsvæsen mv.

20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Andre 

reservationstjenesteydelser og 

tjenesteydelser i forbindelse 

hermed

10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Restauranter 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Nytteindsats

Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Læsø Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Opførelse af bygninger 50 til 99 ansatte Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Erhvervs- og 

institutionsvaskerier

5 til 9 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Fitnesscentre 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

0 ansatte Syddjurs A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Andre 

reservationstjenesteydelser og 

tjenesteydelser i forbindelse 

hermed

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Fremstilling af andre fødevarer 

i.a.n.

5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Private vagt- og 

sikkerhedstjenester

5 til 9 ansatte Brønderslev A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Hospitaler 20 til 49 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af elektriske 

fordelings- og kontrolapparater

50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Autoreparationsværksteder mv. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
El-installation 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

1 ansat Ringkøbing-Skjern A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Fiskeforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Løntilskud

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Religiøse institutioner og 

foreninger

20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Vuggestuer 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Andre 

reservationstjenesteydelser og 

tjenesteydelser i forbindelse 

hermed

2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Engroshandel med 

medicinalvarer og 

sygeplejeartikler

100 til 199 ansatte Aalborg Revalidering Virksomhedspr

aktik

Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

1 ansat Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af 

metalkonstruktioner og dele 

heraf

500 til 999 ansatte Aalborg Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Vejgodstransport 20 til 49 ansatte Brønderslev Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Fremstilling af færdige 

tekstilvarer undtagen 

boligtekstiler og beklædnings

20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Vejgodstransport 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
El-installation 5 til 9 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger 0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med bøger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Boliganvisning, 

ferieboligudlejning mv.

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger 0 ansatte Hjørring Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Aalborg Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Almennyttige boligselskaber 2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Supermarkeder 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Sportsklubber 2 til 4 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Museer 10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Museer 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

  



Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Hospitaler 1000 ansatte og 

derover

Hjørring Revalidering Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Plejehjem 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Undervisning i kulturelle 

discipliner

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
VVS- og 

blikkenslagerforretninger

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg 5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Autoreparationsværksteder mv. 5 til 9 ansatte Aalborg A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Dagcentre mv. 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Kunsthandel og 

gallerivirksomhed

0 ansatte Læsø Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 10 til 19 ansatte Hjørring Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Engroshandel med elektriske 

husholdningsartikler

10 til 19 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Anden 

bygningsinstallationsvirksomhed

5 til 9 ansatte Brønderslev Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Sø- og kysttransport af 

passagerer

50 til 99 ansatte Læsø Revalidering Virksomhedspr

aktik
Dagplejemødre 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Udlejning af 

erhvervsejendomme

10 til 19 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Tøjforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Skolefritidsordninger og 

fritidshjem

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Uoplyst 5 til 9 ansatte Læsø Uddannelseshjælp Løntilskud

Reparation af 

husholdningsapparater og 

redskaber til hus og have

0 ansatte Læsø Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med øl, 

mineralvand, frugt- og 

grøntsagssaft

5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

  



Restauranter 5 til 9 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Løntilskud

Andre sociale foranstaltninger 

uden institutionsophold i.a.n.

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Frisørsaloner 10 til 19 ansatte Hjørring Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Museer 1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Dyrlæger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med kosmetikvarer 

og produkter til personlig pleje

5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Skotøjsforretninger 1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Frisørsaloner 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. Uoplyst Hjørring Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Dyrkning af andre etårige 

afgrøder

0 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Praktiserende tandlæger 2 til 4 ansatte Læsø A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af boligtekstiler 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af boligtekstiler 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Fremstilling af boligtekstiler 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Avl af smågrise 5 til 9 ansatte Brønderslev A-dagpenge Løntilskud

Forhandlere af gaveartikler og 

brugskunst

2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Reparation og vedligeholdelse af 

skibe og både

2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Børnehaver 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 0 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Folkeskoler o.lign. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Opførelse af bygninger 50 til 99 ansatte Aalborg Kontanthjælp Løntilskud

Anden udlejning af boliger 0 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

  



Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Bedemænd og 

begravelsesvæsen

1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Agenturhandel med specialiseret 

varesortiment i.a.n.

2 til 4 ansatte Kolding A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

5 til 9 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik

Arbejdsformidlingskontorer 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Behandling og bortskaffelse af 

ikke-farligt affald

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Ikke-specialiseret engroshandel Uoplyst Thisted Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Frisørsaloner Uoplyst Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Genbrug af sorterede materialer 10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Kommunikationsdesign og 

grafisk design

Uoplyst Køge A-dagpenge Løntilskud

Hoteller 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Babyudstyrs- og 

børnetøjsforretninger

5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Andre sociale foranstaltninger 

uden institutionsophold i.a.n.

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Tøjforretninger Uoplyst Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Opførelse af bygninger 50 til 99 ansatte Aalborg Kontanthjælp Løntilskud

Reparation og vedligeholdelse af 

skibe og både

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Blomsterforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Aldersintegrerede institutioner 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Blomsterforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Almennyttige boligselskaber 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Restauranter 5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Engroshandel med computere, 

ydre enheder og software

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Supermarkeder 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af reb, tovværk, 

sejlgarn og netstoffer

10 til 19 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

  



Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Ejerforeninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med andre 

kontormaskiner og andet 

kontorudstyr

20 til 49 ansatte Aalborg A-dagpenge Løntilskud

Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Havfiskeri 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Uoplyst Uoplyst Uoplyst Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Dyrkning af grøntsager og 

meloner, rødder og rodknolde

0 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Supermarkeder 20 til 49 ansatte Brønderslev A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hospitaler 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Folkeskoler o.lign. 20 til 49 ansatte Læsø Revalidering Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Hoteller Uoplyst Læsø A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hoteller 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Andre former for 

institutionsophold

5 til 9 ansatte Frederikshavn Fleksjob Virksomhedspr

aktik
Anden fremstillingsvirksomhed 

i.a.n.

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 2 til 4 ansatte Brønderslev Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ressourceforløb Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med træ, trælast 

og byggematerialer

20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Generelle offentlige tjenester 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden undervisning i.a.n. 1 ansat Læsø Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med køkkenudstyr, 

glas, porcelæn, bestik, vaser, 

lysestager mv

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Murere 50 til 99 ansatte Vesthimmerlands A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af reb, tovværk, 

sejlgarn og netstoffer

10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

  



Folkeskoler o.lign. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Religiøse institutioner og 

foreninger

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Udførelse af gulvbelægninger og 

vægbeklædning

10 til 19 ansatte Hjørring Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Cafeér, værtshuse, diskoteker 

mv.

1 ansat Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Børnehaver 5 til 9 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Posttjenester omfattet af 

forsyningspligten

2 til 4 ansatte Læsø Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 100 til 199 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Nytteindsats

Børnehaver 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med andre 

maskiner og andet udstyr

200 til 499 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Restauranter 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Udlejning af 

erhvervsejendomme

1 ansat Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

5 til 9 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Brandvæsen 20 til 49 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

Anden undervisning i.a.n. 1 ansat Odense Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Boliganvisning, 

ferieboligudlejning mv.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Vinduespolering 1 ansat Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Anden detailhandel med 

fødevarer i specialforretninger

2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Engroshandel med øl, 

mineralvand, frugt- og 

grøntsagssaft

5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Sundhedspleje, 

hjemmesygepleje og 

jordemødre mv.

Uoplyst Hjørring A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Almindelig rengøring i bygninger Uoplyst Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Murere 5 til 9 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Indsamling af ikke-farligt affald 2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Andre 

reservationstjenesteydelser og 

tjenesteydelser i forbindelse 

hermed

2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Almindelig rengøring i bygninger 0 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Skønheds- og hudpleje 0 ansatte Aalborg A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Museer Uoplyst Læsø Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Anden bygge- og 

anlægsvirksomhed, som kræver 

specialisering

Uoplyst Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik

Andre personlige serviceydelser 

i.a.n.

Uoplyst Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Revalideringsinstitutioner 50 til 99 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Nytteindsats

Anden rengøring af bygninger 

og rengøring af erhvervslokaler

10 til 19 ansatte Vejle Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Fotoforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Campingpladser Uoplyst Hjørring Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med andre varer 

i.a.n.

2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Detailhandel med personbiler, 

varebiler og minibusser

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Tekniske skoler og fagskoler 20 til 49 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Fremstilling af færdige 

tekstilvarer undtagen 

boligtekstiler og beklædnings

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik

Vinduespolering 1 ansat Aalborg Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Blomsterforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Reparation og vedligeholdelse af 

skibe og både

Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hoteller Uoplyst Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Engroshandel med andre 

maskiner og andet udstyr

20 til 49 ansatte Frederikshavn Ledighedsydelse Virksomhedspr

aktik
Slagter- og viktualieforretninger 2 til 4 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Løntilskud

Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Avl af pelsdyr mv. 5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
El-installation 50 til 99 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Bedemænd og 

begravelsesvæsen

10 til 19 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Drift af sportsanlæg 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Plejehjem 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 10 til 19 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Discountforretninger 20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Autoreparationsværksteder mv. 2 til 4 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Tømrer- og 

bygningssnedkervirksomhed

1 ansat Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Virksomhedspr

aktik

Anden detailhandel med 

fødevarer i specialforretninger

5 til 9 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

Blandet drift 0 ansatte Læsø Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med psykiske handicap

10 til 19 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik

Generelle offentlige tjenester 2 til 4 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 20 til 49 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Løntilskud

Hjemmehjælp 10 til 19 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Byggemarkeder og 

værktøjsmagasiner

20 til 49 ansatte Frederikshavn Kontanthjælp Virksomhedspr

aktik
Hjemmehjælp 50 til 99 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik
Udlejning af 

erhvervsejendomme

10 til 19 ansatte Frederikshavn Midlertidig 

arbejdsmarkedsydel

se

Løntilskud

El-installation 50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Blomsterforretninger 5 til 9 ansatte Frederikshavn Revalidering Virksomhedspr

aktik
Døgninstitutioner for personer 

med fysisk handicap

50 til 99 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik

Anden detailhandel fra ikke-

specialiserede forretninger

100 til 199 ansatte Frederikshavn Uddannelseshjælp Virksomhedspr

aktik
Hoteller 100 til 199 ansatte Frederikshavn A-dagpenge Virksomhedspr

aktik
Museer 2 til 4 ansatte Frederikshavn Sygedagpenge Virksomhedspr

aktik

  



Startdato Slutdato Stillings

betegnelse

Jobcenter Seneste ansættelsesforhold 

var i samme virksomhed

26/11/2012 31/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/04/2013 28/04/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2013 30/04/2015 teknisk designer Frederikshavn-Læsø Nej

01/07/2013 31/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/07/2013 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

24/07/2013 31/07/2015 dyrepasser Frederikshavn-Læsø Nej

29/07/2013 15/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/08/2013 04/05/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

09/09/2013 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/10/2013 31/07/2015 folkeskolelærer Frederikshavn-Læsø Nej

01/10/2013 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/10/2013 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/10/2013 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/11/2013 18/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/11/2013 31/07/2015 rideskoleassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/11/2013 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

15/11/2013 04/03/2016 tandklinikassistentelev Frederikshavn-Læsø Nej

16/12/2013 26/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/01/2014 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2014 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2014 31/07/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

12/06/2014 30/04/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

30/06/2014 30/06/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/06/2014 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

30/06/2014 26/06/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

01/07/2014 31/07/2015 social- og 

sundhedsassistent

Frederikshavn-Læsø Ja

01/07/2014 24/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/07/2014 30/04/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/07/2014 31/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik

  



14/07/2014 01/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

21/07/2014 01/05/2015 veterinærsygeplejerske Frederikshavn-Læsø Nej

01/08/2014 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/08/2014 30/04/2015 renovationsarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

04/08/2014 07/04/2015 receptionist, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

04/08/2014 31/07/2015 logistikmedarbejder, salg 

og indkøb

Frederikshavn-Læsø Nej

04/08/2014 29/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

04/08/2014 30/06/2015 maskinmester Frederikshavn-Læsø Nej

05/08/2014 04/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

12/08/2014 03/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/08/2014 31/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

18/08/2014 19/06/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

25/08/2014 30/04/2015 gartneriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

25/08/2014 31/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

25/08/2014 31/07/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

27/08/2014 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/09/2014 31/08/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/09/2014 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/09/2014 31/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/09/2014 12/05/2015 kundeservicemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/09/2014 31/07/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/09/2014 10/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/09/2014 31/07/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

08/09/2014 31/07/2015 støttepædagog Frederikshavn-Læsø Nej

08/09/2014 12/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

08/09/2014 30/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

10/09/2014 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/09/2014 06/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/10/2014 01/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/10/2014 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/10/2014 10/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/10/2014 22/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



13/10/2014 30/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/10/2014 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/10/2014 30/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

21/10/2014 31/07/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

21/10/2014 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2014 14/04/2015 støttepædagog Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2014 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

05/02/2014 31/07/2015 mediegrafiker Frederikshavn-Læsø Nej

12/02/2014 28/04/2015 koordinator Frederikshavn-Læsø Nej

17/02/2014 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

24/02/2014 31/07/2015 folkeskolelærer Frederikshavn-Læsø Nej

03/03/2014 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/03/2014 28/04/2015 trykkeriarbejder Frederikshavn-Læsø Ja

14/04/2014 31/07/2015 ekspedient Frederikshavn-Læsø Nej

14/04/2014 30/04/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2014 29/05/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

21/05/2014 07/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2014 31/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2014 30/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2014 31/07/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2014 28/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2014 10/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/10/2014 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/11/2014 30/04/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 30/04/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 01/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 30/04/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 30/04/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 30/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 30/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 30/04/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



03/11/2014 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 30/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/11/2014 30/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/11/2014 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/11/2014 30/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

10/11/2014 28/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

10/11/2014 08/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

10/11/2014 31/07/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

17/11/2014 30/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

17/11/2014 16/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

17/11/2014 29/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

17/11/2014 15/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

24/11/2014 31/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

24/11/2014 24/05/2015 murer Frederikshavn-Læsø Nej

24/11/2014 31/07/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 14/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 kvalitetsmedarbejder, 

design, formgivning og 

grafisk arbejde

Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 folkeskolelærer Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 29/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 29/05/2015 autolakerer Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 18/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/07/2015 slagter Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 30/04/2015 chaufførmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



01/12/2014 31/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/12/2014 28/06/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

29/12/2014 12/04/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/12/2014 26/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/12/2014 31/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

30/12/2014 30/06/2015 multimediedesigner Frederikshavn-Læsø Nej

30/12/2014 28/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

31/12/2014 30/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

31/12/2014 30/06/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

02/01/2015 15/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 03/04/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 03/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 03/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 03/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 05/04/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 03/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 22/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 03/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 05/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 05/04/2015 vaskeriassistent Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 03/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 31/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 30/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 30/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/01/2015 03/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

06/01/2015 31/07/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

06/01/2015 03/07/2015 gymnasielærer, 

naturvidenskab og idræt

Frederikshavn-Læsø Nej

09/01/2015 30/06/2015 vvs-montør Frederikshavn-Læsø Ja

12/01/2015 03/04/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

12/01/2015 10/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



12/01/2015 31/07/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/12/2014 01/07/2015 servicetekniker, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

02/12/2014 31/07/2015 museumsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/12/2014 30/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/12/2014 29/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Ja

08/12/2014 21/08/2015 delikatesseassistent Frederikshavn-Læsø Ja

08/12/2014 14/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

08/12/2014 08/05/2015 murerarbejdsmand Frederikshavn-Læsø Nej

08/12/2014 17/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/12/2014 08/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/12/2014 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

11/12/2014 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/12/2014 12/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/12/2014 12/06/2015 cykelmekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

15/12/2014 14/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/12/2014 12/06/2015 støttepædagog Frederikshavn-Læsø Nej

15/12/2014 14/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/12/2014 14/06/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/12/2014 06/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/12/2014 30/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/12/2014 10/04/2015 skrædder Frederikshavn-Læsø Nej

22/12/2014 21/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/12/2014 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/01/2015 10/04/2015 chaufførmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/01/2015 10/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

13/01/2015 10/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

14/01/2015 13/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/01/2015 17/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/01/2015 10/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/01/2015 15/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

19/01/2015 24/04/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

19/01/2015 17/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



19/01/2015 17/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

19/01/2015 17/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

19/01/2015 19/04/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

19/01/2015 10/04/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

19/01/2015 17/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

19/01/2015 22/04/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

20/01/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/01/2015 08/05/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/01/2015 20/04/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

21/01/2015 01/06/2015 multimediedesigner Frederikshavn-Læsø Nej

22/01/2015 19/04/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/01/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

26/01/2015 01/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 16/04/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 03/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 03/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 02/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 26/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 31/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 03/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 30/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2015 29/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2015 12/06/2015 gartneriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2015 03/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2015 28/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/02/2015 03/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

  



04/02/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 09/08/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Ja

09/02/2015 30/04/2015 fiskeindustriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 30/06/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 10/04/2015 elektronikarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 08/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 01/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 08/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 08/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 08/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 08/05/2015 chauffør, fragt, 

distribution, blandet 

kørsel

Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 08/05/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 09/06/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 01/05/2015 trykkeriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 31/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/02/2015 08/05/2015 specialarbejder, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

10/02/2015 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

10/02/2015 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/02/2015 25/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Ja

11/02/2015 21/08/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

12/02/2015 17/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/02/2015 31/07/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

26/01/2015 24/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/01/2015 24/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/01/2015 24/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/01/2015 24/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/01/2015 26/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/01/2015 24/04/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/02/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/02/2015 02/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/02/2015 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



01/02/2015 30/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

01/02/2015 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/02/2015 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/02/2015 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 01/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 30/04/2015 serveringsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 24/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 31/07/2015 klargører Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 31/07/2015 klinikassistent Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 01/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 02/07/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 24/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 01/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 24/04/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Ja

02/02/2015 10/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 01/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 17/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 01/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/02/2015 31/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 30/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 08/05/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 30/04/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 08/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 31/07/2015 museumsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 28/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 15/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 15/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



16/02/2015 10/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 15/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 10/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 15/08/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Ja

16/02/2015 17/04/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 15/05/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 31/05/2015 CNC-operatør Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 11/05/2015 produktionsgartner Frederikshavn-Læsø Nej

16/02/2015 15/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

19/02/2015 31/07/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 04/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 21/08/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 05/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 24/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 30/04/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 24/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 23/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 22/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 22/06/2015 folkeskolelærer Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 17/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 17/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 24/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 22/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 12/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 21/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 17/04/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 16/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 22/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 22/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

23/02/2015 17/04/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

  



23/02/2015 31/07/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Ja

24/02/2015 24/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

25/02/2015 30/04/2015 landbrugselev Frederikshavn-Læsø Ja

25/02/2015 29/05/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

26/02/2015 25/08/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/02/2015 21/08/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

27/02/2015 25/05/2015 folkeskolelærer Frederikshavn-Læsø Ja

01/03/2015 30/04/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/03/2015 30/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/03/2015 30/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/03/2015 31/05/2015 klargører Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 22/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 17/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 03/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 30/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Ja

02/03/2015 30/08/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 31/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 30/04/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Ja

02/03/2015 30/04/2015 gulvlægger Frederikshavn-Læsø Nej

17/02/2015 18/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 31/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 29/05/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Ja

02/03/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 30/06/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 03/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 31/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 29/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



02/03/2015 12/06/2015 zoneterapeut Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 28/08/2015 dyrepasser Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 30/06/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 02/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 31/07/2015 hundefrisør Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 29/05/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 10/04/2015 vinduespudser Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 26/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 29/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 21/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/03/2015 31/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/03/2015 05/06/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/03/2015 27/04/2015 bygningskonstruktør Frederikshavn-Læsø Nej

03/03/2015 29/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/03/2015 29/05/2015 bager Frederikshavn-Læsø Nej

03/03/2015 27/04/2015 social- og 

sundhedsassistent

Frederikshavn-Læsø Nej

03/03/2015 29/05/2015 gartneriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

04/03/2015 29/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

05/03/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

05/03/2015 29/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

06/03/2015 22/05/2015 kundeservicemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 17/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 05/04/2015 fiskeindustriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 30/04/2015 elektriker Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 17/04/2015 graver Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 05/06/2015 specialarbejder, jord og 

beton

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 05/06/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 21/08/2015 automekanikerlærling Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



09/03/2015 03/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 05/04/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 14/06/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 05/04/2015 specialarbejder, maler Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 07/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 07/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

10/03/2015 05/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

10/03/2015 12/06/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

10/03/2015 03/04/2015 socialpædagog Frederikshavn-Læsø Nej

10/03/2015 06/04/2015 webdesigner Frederikshavn-Læsø Nej

11/03/2015 29/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/03/2015 03/04/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

11/03/2015 05/05/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Ja

11/03/2015 14/05/2015 designer Frederikshavn-Læsø Nej

11/03/2015 17/04/2015 social- og 

sundhedsassistent

Frederikshavn-Læsø Nej

12/03/2015 08/04/2015 advokatsekretær Frederikshavn-Læsø Nej

12/03/2015 05/06/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Ja

12/03/2015 05/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/03/2015 08/04/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/03/2015 10/06/2015 kundeservicemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

15/03/2015 14/07/2015 ernæringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 19/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 12/04/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 17/04/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/05/2015 trykkeriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 undervisningsassistent, 

folkeskole

Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 08/04/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 28/04/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 12/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



16/03/2015 31/07/2015 specialarbejder, maler Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 30/04/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Ja

16/03/2015 12/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 13/09/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 15/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 12/04/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 07/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 20/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 05/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 19/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 09/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 26/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 29/05/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 29/05/2015 specialarbejder, jord og 

beton

Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 07/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/03/2015 15/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 12/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 14/05/2015 social- og 

sundhedsassistent

Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 30/06/2015 fysioterapeut Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 21/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 14/06/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 15/03/2016 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 12/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 12/04/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 11/09/2015 specialarbejder, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



16/03/2015 14/06/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 10/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 12/04/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 12/04/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 31/07/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 10/04/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 05/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 26/06/2015 biblioteksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 17/04/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

16/03/2015 26/04/2015 gartneriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

17/03/2015 16/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

17/03/2015 22/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/03/2015 16/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

18/03/2015 14/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

18/03/2015 26/06/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

18/03/2015 14/04/2015 anlægsgartner Frederikshavn-Læsø Nej

18/03/2015 14/04/2015 specialarbejder, maler Frederikshavn-Læsø Nej

18/03/2015 14/04/2015 arkivar Frederikshavn-Læsø Nej

18/03/2015 30/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

19/03/2015 26/06/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

19/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 15/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/04/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 01/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



23/03/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 31/07/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/04/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 12/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 03/04/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/04/2015 skrædder Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 17/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

24/03/2015 20/04/2015 murer Frederikshavn-Læsø Nej

24/03/2015 20/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

24/03/2015 24/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

24/03/2015 20/04/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

24/03/2015 19/06/2015 socialpædagog Frederikshavn-Læsø Ja

25/03/2015 24/04/2015 logistikmedarbejder, salg 

og indkøb

Frederikshavn-Læsø Nej

25/03/2015 24/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

26/03/2015 29/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/03/2015 08/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/03/2015 24/06/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/03/2015 28/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/03/2015 22/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/03/2015 14/04/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

27/03/2015 16/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

27/03/2015 19/06/2015 webredaktør Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 22/05/2015 forlystelsesmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 07/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



30/03/2015 26/06/2015 anlægsgartnerarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 29/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 19/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/04/2015 chaufførmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/04/2015 graver Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/04/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 19/06/2015 bartender Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/04/2015 fisker Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 21/08/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 01/04/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

20/03/2015 31/07/2015 hundefrisør Frederikshavn-Læsø Nej

20/03/2015 16/04/2015 murer Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 17/04/2015 specialarbejder, maler Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 17/04/2015 specialarbejder, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 15/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 30/04/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 15/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 15/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 20/04/2015 ejendomsfunktionær Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/06/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/04/2015 specialarbejder, vvs Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/04/2015 specialarbejder, tømrer Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 31/07/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/03/2015 19/06/2015 specialarbejder, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

  



30/03/2015 26/06/2015 pizzabager Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 24/04/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 21/08/2015 kundeservicemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 29/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/04/2015 skibsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 19/06/2015 webdesigner Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 30/04/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/03/2015 26/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

31/03/2015 31/07/2015 chauffør, specialtransport Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 30/06/2015 greenkeeper Frederikshavn-Læsø Ja

01/04/2015 30/06/2015 trykkeriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 29/05/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 30/04/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 26/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 30/06/2015 klinikassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 10/04/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 30/06/2015 murerarbejdsmand Frederikshavn-Læsø Ja

01/04/2015 23/04/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 28/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 10/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 30/06/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Ja

01/04/2015 31/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 20/04/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 12/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 31/07/2015 it-sælger, 

netværkskonsulent

Frederikshavn-Læsø Nej

01/04/2015 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/04/2015 03/05/2015 fisker Frederikshavn-Læsø Nej

06/04/2015 15/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 31/05/2015 blomsterbinder Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 21/08/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



07/04/2015 31/07/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 03/07/2015 journalist Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 29/05/2015 receptionist, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 24/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 bedemandsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 20/04/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 01/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 31/07/2015 grillekspedient Frederikshavn-Læsø Ja

07/04/2015 04/05/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 21/08/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 30/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 01/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 18/06/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

08/04/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

08/04/2015 30/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/04/2015 26/06/2015 biblioteksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/04/2015 02/06/2015 job- og 

virksomhedskonsulent

Frederikshavn-Læsø Nej

08/04/2015 29/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/04/2015 05/05/2015 sygeplejerske Frederikshavn-Læsø Nej

08/04/2015 20/04/2015 dyrepasser Frederikshavn-Læsø Nej

09/04/2015 15/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/04/2015 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/04/2015 30/06/2015 kundeservicemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

10/04/2015 31/07/2015 klinikassistent Frederikshavn-Læsø Nej

10/04/2015 07/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

06/04/2015 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

06/04/2015 07/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



06/04/2015 31/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

06/04/2015 30/09/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

06/04/2015 03/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

06/04/2015 23/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 graver Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 29/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 03/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 27/04/2015 pedel Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 30/04/2015 specialarbejder, jord og 

beton

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 06/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Ja

07/04/2015 29/05/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 klinikassistent Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 14/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 socialarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 02/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 26/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 28/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 31/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 20/04/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 30/04/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 03/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



07/04/2015 30/04/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 21/04/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 30/04/2015 automekanikerlærling Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 26/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 greenkeeper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 04/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 21/08/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 26/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

07/04/2015 30/04/2015 marketingmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 29/04/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 22/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 03/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 08/05/2015 fundraiser Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 landmand Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 24/04/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 29/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 17/04/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/07/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 03/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 19/04/2015 specialarbejder, tømrer Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 05/06/2015 knallertmekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 15/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 28/06/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



13/04/2015 10/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 17/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 03/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 08/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 12/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 08/05/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 chaufførmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 08/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 17/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 29/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/05/2015 chauffør, persontransport Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 03/07/2015 værkstedsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 10/07/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 26/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 29/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

14/04/2015 06/07/2015 faglærer Frederikshavn-Læsø Nej

14/04/2015 08/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

14/04/2015 22/05/2015 socialarbejder Frederikshavn-Læsø Ja

14/04/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



14/04/2015 30/09/2015 støttepædagog Frederikshavn-Læsø Nej

14/04/2015 08/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 13/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 08/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 22/05/2015 graver Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 12/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 26/06/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 24/04/2015 støttepædagog Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 12/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 12/05/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 14/07/2015 arkivar Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 12/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 13/10/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

15/04/2015 14/05/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

16/04/2015 05/08/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 03/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 26/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 19/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 17/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

13/04/2015 31/07/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 28/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 17/05/2015 mekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 20/04/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 19/10/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 30/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 16/10/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



20/04/2015 01/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 15/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 02/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 19/08/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 01/05/2015 vinduespudser Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 15/05/2015 cykelmekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 22/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 30/04/2015 cafemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 15/05/2015 bageriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 17/07/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 28/08/2015 forlystelsesmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 17/05/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Ja

20/04/2015 30/04/2015 specialarbejder, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 10/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 12/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/04/2015 17/05/2015 specialarbejder, murer Frederikshavn-Læsø Nej

21/04/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

21/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

21/04/2015 30/04/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

21/04/2015 13/05/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

21/04/2015 20/08/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

21/04/2015 30/04/2015 dyrepasser Frederikshavn-Læsø Nej

22/04/2015 04/05/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

23/04/2015 26/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/04/2015 29/05/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

23/04/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

24/04/2015 08/05/2015 serveringsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

24/04/2015 21/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 17/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 22/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



27/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 30/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 28/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 08/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 30/04/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 26/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 24/07/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 08/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 24/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 24/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 24/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 24/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 29/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 23/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 22/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 27/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 31/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 03/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 29/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 17/07/2015 undervisningsassistent, 

folkeskole

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 29/05/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

28/04/2015 30/04/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

28/04/2015 26/10/2015 projektleder, bygge og 

anlæg

Frederikshavn-Læsø Nej

28/04/2015 27/07/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

28/04/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

28/04/2015 20/07/2015 bageriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

28/04/2015 21/06/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

28/04/2015 25/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

29/04/2015 28/07/2015 automekanikerlærling Frederikshavn-Læsø Nej

29/04/2015 26/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



29/04/2015 30/04/2015 flyttearbejder Frederikshavn-Læsø Nej

29/04/2015 29/04/2015 koordinator Frederikshavn-Læsø Nej

29/04/2015 30/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/04/2015 27/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

30/04/2015 02/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/04/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

30/04/2015 22/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 31/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 24/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 04/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 26/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 30/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 29/05/2015 ejendomsfunktionær Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 29/05/2015 kundeservicemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 24/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 19/06/2015 opvasker Frederikshavn-Læsø Ja

27/04/2015 27/04/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

27/04/2015 24/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 31/08/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 15/05/2015 farmakonom Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 30/06/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 29/05/2015 serveringsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 29/05/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 19/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 08/05/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 03/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 04/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/05/2015 28/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 17/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



04/05/2015 31/07/2015 pedel Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 25/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 17/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 13/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 29/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 26/06/2015 klargører Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 29/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 chaufførmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 03/11/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 gulvlægger Frederikshavn-Læsø Ja

04/05/2015 31/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 03/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 17/05/2015 bager Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 26/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 30/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 kommunikationsmedarbej

der

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 26/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 29/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 26/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 24/07/2015 brolægger Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 05/06/2015 skrædder Frederikshavn-Læsø Nej

  



04/05/2015 10/07/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 26/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Ja

04/05/2015 29/05/2015 veterinærsygeplejerske Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 blomsterdekoratør Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 gulvlægger Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 bygningsmaler Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 15/05/2015 specialarbejder, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 03/11/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 29/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 01/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 29/05/2015 cykelmekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 01/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 05/05/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 30/06/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 31/08/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 02/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 29/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/05/2015 31/07/2015 negletekniker Frederikshavn-Læsø Nej

06/05/2015 21/08/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

06/05/2015 15/05/2015 gastronom Frederikshavn-Læsø Nej

06/05/2015 29/05/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

06/05/2015 30/06/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

07/05/2015 12/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/05/2015 18/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/05/2015 08/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

08/05/2015 04/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/05/2015 30/06/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 24/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

  



11/05/2015 12/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 11/07/2015 elektronikarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 15/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 05/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 09/10/2015 tjener Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 mekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 25/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 vinduespudser Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 16/08/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 08/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 26/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 17/05/2015 serveringsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 30/10/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 17/07/2015 cafemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 landbrugsmaskinemekani

ker

Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 20/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/05/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

04/05/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 17/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 29/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 01/06/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 09/08/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



11/05/2015 12/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 30/06/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 29/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 07/06/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 22/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 30/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 30/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 29/05/2015 specialarbejder, tømrer Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 29/05/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 03/07/2015 murerarbejdsmand Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 12/05/2015 cafemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 10/11/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Ja

11/05/2015 05/06/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 03/06/2015 værkstedsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/05/2015 31/07/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 29/05/2015 fiskeindustriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 07/08/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 10/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 17/09/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 14/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 17/09/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 08/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 26/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 29/05/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 29/05/2015 chaufførmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



18/05/2015 21/08/2015 specialarbejder, jord og 

beton

Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 14/06/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 17/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 29/05/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 29/05/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 29/05/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 14/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

19/05/2015 30/06/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

19/05/2015 21/08/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

19/05/2015 12/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

20/05/2015 16/06/2015 arkitekt Frederikshavn-Læsø Nej

20/05/2015 02/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

20/05/2015 16/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

20/05/2015 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

20/05/2015 16/06/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

20/05/2015 15/06/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

20/05/2015 30/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 05/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 14/05/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 10/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 29/05/2015 specialarbejder, tømrer Frederikshavn-Læsø Nej

12/05/2015 03/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

13/05/2015 31/07/2015 kundeservicemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

13/05/2015 29/05/2015 piccolo / piccoline, kontor Frederikshavn-Læsø Nej

13/05/2015 09/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

13/05/2015 09/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

13/05/2015 30/06/2015 cafemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

14/05/2015 27/05/2015 vagt Frederikshavn-Læsø Nej

  



15/05/2015 31/07/2015 social- og 

sundhedsassistent

Frederikshavn-Læsø Nej

15/05/2015 29/05/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 29/05/2015 elektronikfagtekniker Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 21/08/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 19/06/2015 værkstedsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 29/05/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 31/07/2015 elektriker Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 14/06/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 18/09/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 31/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

18/05/2015 07/08/2015 gartneriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

21/05/2015 20/08/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/05/2015 30/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/05/2015 17/09/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/05/2015 24/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/05/2015 05/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

25/05/2015 23/08/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

25/05/2015 31/07/2015 farmakonom Frederikshavn-Læsø Nej

25/05/2015 29/05/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

25/05/2015 27/11/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

25/05/2015 19/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 17/07/2015 smed Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 12/06/2015 chauffør, budtransport, 

køretøj under 3½ ton

Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 17/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



26/05/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 30/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 23/06/2015 speditør Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 21/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 08/06/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

26/05/2015 19/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

27/05/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

28/05/2015 28/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Ja

28/05/2015 21/08/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

28/05/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

28/05/2015 24/06/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

29/05/2015 31/07/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

29/05/2015 31/07/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 24/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 10/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

  



01/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 02/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 lægesekretær Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/06/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/09/2015 projektmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 24/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/11/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Ja

01/06/2015 26/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 specialarbejder, vvs Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 mekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/11/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Ja

01/06/2015 31/08/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 24/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 26/06/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Ja

01/06/2015 21/08/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 10/06/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 04/10/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Ja

01/06/2015 03/06/2015 fabriksarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 murerarbejdsmand Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 17/07/2015 dagplejer Frederikshavn-Læsø Ja

01/06/2015 28/06/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 28/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/09/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 17/06/2015 specialarbejder, byggeri Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 10/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/11/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

  



01/06/2015 31/08/2015 tjener Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/09/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 frisør Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 31/07/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

01/06/2015 30/08/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2015 31/07/2015 bager Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2015 31/07/2015 dyrepasser Frederikshavn-Læsø Nej

03/06/2015 30/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

03/06/2015 03/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

03/06/2015 30/06/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

04/06/2015 31/07/2015 frisør Frederikshavn-Læsø Nej

04/06/2015 01/07/2015 pizzabager Frederikshavn-Læsø Nej

05/06/2015 30/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

05/06/2015 12/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 21/06/2015 klinikassistent Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 21/06/2015 industrioperatør, ikke 

uddannet

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 21/06/2015 industrioperatør, ikke 

uddannet

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 11/06/2015 industrioperatør, ikke 

uddannet

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 31/08/2015 landmand Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 30/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 30/06/2015 specialarbejder, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 17/07/2015 pædagogisk assistent Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 20/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 03/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 05/07/2015 pædagog Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 26/06/2015 folkeskolelærer Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 18/06/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 04/12/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 19/06/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

  



08/06/2015 05/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 31/07/2015 smed Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 23/06/2015 bedemandsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 05/07/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 03/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 05/07/2015 socialrådgiver Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 08/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 21/06/2015 specialarbejder, papir og 

karton

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 03/07/2015 salgsmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 31/07/2015 frisør Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 03/07/2015 mekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2015 26/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

02/06/2015 31/08/2015 multimediedesigner Frederikshavn-Læsø Nej

03/06/2015 30/06/2015 receptionist, hotel Frederikshavn-Læsø Nej

03/06/2015 31/07/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 13/09/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

08/06/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/06/2015 31/07/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

09/06/2015 04/12/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

09/06/2015 31/10/2015 projektmedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

09/06/2015 06/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

09/06/2015 31/07/2015 blomsterbinder Frederikshavn-Læsø Nej

10/06/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/06/2015 10/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

11/06/2015 19/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/06/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

11/06/2015 04/12/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Ja

12/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

12/06/2015 31/07/2015 it-tekniker Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 01/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 12/07/2015 vodbinder Frederikshavn-Læsø Nej

  



15/06/2015 12/07/2015 butiksassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 12/07/2015 pedel Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 14/12/2015 gartneriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 21/08/2015 fiskeindustriarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 18/06/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 28/06/2015 specialarbejder, jord og 

beton

Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 21/06/2015 delikatesseassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 07/08/2015 social- og 

sundhedsassistent

Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 30/06/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 10/07/2015 lærervikar Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 16/08/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 26/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 28/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

16/06/2015 13/07/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

16/06/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Ja

16/06/2015 21/08/2015 specialarbejder, jern og 

metal

Frederikshavn-Læsø Nej

16/06/2015 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

17/06/2015 30/06/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

18/06/2015 30/06/2015 vaskeriassistent Frederikshavn-Læsø Nej

19/06/2015 25/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

19/06/2015 16/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

19/06/2015 17/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 30/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 05/07/2015 specialarbejder, jord og 

beton

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 31/07/2015 vodbinder Frederikshavn-Læsø Nej

  



22/06/2015 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 12/07/2015 graver Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 30/06/2015 gulvlægger Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 18/12/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 31/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 07/07/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 03/07/2015 servicemedarbejder, foto Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 19/07/2015 specialarbejder, tømrer Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 30/06/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 19/07/2015 pædagogmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 17/07/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 21/08/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 05/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 21/08/2015 sygeplejerske Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 31/07/2015 social- og 

sundhedshjælper

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 14/08/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 01/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 13/09/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 10/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 21/08/2015 kontormedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 28/06/2015 vinduespudser Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 10/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 12/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 14/12/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 28/06/2015 sygeplejerske Frederikshavn-Læsø Nej

  



15/06/2015 31/07/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

15/06/2015 12/07/2015 murerarbejdsmand Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 19/07/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 21/08/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 19/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 19/07/2015 servicetekniker, rengøring 

og ejendomsservice

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 03/07/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 21/08/2015 kundeservicemedarbejder Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 03/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

22/06/2015 08/07/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/06/2015 31/07/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

23/06/2015 21/08/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

23/06/2015 31/07/2015 specialarbejder, grønne 

områder

Frederikshavn-Læsø Nej

23/06/2015 20/07/2015 rengøringsassistent Frederikshavn-Læsø Nej

23/06/2015 28/07/2015 specialarbejder, tømrer Frederikshavn-Læsø Nej

24/06/2015 21/07/2015 reservedelsekspedient Frederikshavn-Læsø Nej

24/06/2015 21/08/2015 udviklingskonsulent Frederikshavn-Læsø Nej

24/06/2015 18/08/2015 sygeplejerske Frederikshavn-Læsø Nej

24/06/2015 31/07/2015 sejlmager Frederikshavn-Læsø Nej

24/06/2015 31/07/2015 vinduespudser Frederikshavn-Læsø Nej

24/06/2015 30/06/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

24/06/2015 01/12/2015 kontorassistent Frederikshavn-Læsø Nej

24/06/2015 19/07/2015 receptionist, hotel Frederikshavn-Læsø Nej

25/06/2015 30/06/2015 lager- og 

logistikmedarbejder

Frederikshavn-Læsø Nej

25/06/2015 30/09/2015 gastronom Frederikshavn-Læsø Nej

26/06/2015 21/08/2015 alutømrer Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 21/08/2015 landbrugsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 31/07/2015 elektriker Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 21/08/2015 graver Frederikshavn-Læsø Nej

  



29/06/2015 20/08/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 31/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 26/07/2015 social- og 

sundhedsassistent

Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 26/07/2015 mekaniker Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 10/07/2015 specialarbejder, tømrer Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 21/08/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 24/07/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 31/07/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 31/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 28/10/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 31/07/2015 køkkenmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 13/07/2015 Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 21/08/2015 omsorgsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 27/09/2015 pedelmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 26/07/2015 elektriker Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 31/07/2015 blomsterbinder Frederikshavn-Læsø Nej

29/06/2015 05/07/2015 socialpædagog Frederikshavn-Læsø Ja

30/06/2015 31/07/2015 butiksmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

30/06/2015 27/07/2015 gastronom Frederikshavn-Læsø Nej

30/06/2015 21/08/2015 museumsmedhjælper Frederikshavn-Læsø Nej

  



Bilag til kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud

Sidste opdateringsdato

31-10-2015

Denne rapport skal ses som en supplerende opgørelse til KVL listen fra STAR. I rapporten ses der
nærmere på alle virksomhedsrattede aktiviteter i Center for Arbejdsmarked i perioden januar til
oktober måbned 2015. Kontakt Hans Henrik Borup Jørgensen vedrørende spørgsmål.

Tilbudstype+ Antal personer med aktivitet

Jobrotation 418

Løntilskud 528

Nytteindsats 299

Virksomhedspraktik (LAB §42 og INL §23b, §24f) 1.917

Voksenelev (LAB §98c) 144

Sum: 3.306

Tabellen ved siden af viser hvor mange personer
som i perioden har deltaget i en virksomhedsrettet
aktivitet. Som det ses udgør virksomhedspraktik
næsten 2/3 af alle tilbuddene. 

Tilbudstype+ Virksomhedens navn Antal personer med aktivitet

Nytteindsats Arbejdsmarkedscenters Projektafdeling 299

Som det fremgår af opgørelsen er alle tilbud om
nytteindsats, som aftalt i stategien for
nytteindsats, afholdt i regi af Projektafdelingen.
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Bilag til kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedens navn Tilbud P-nr Antal personer med aktivitet Virksomhedscentre

FØTEX 1003224606 43 Virksomhedscenter

Ældre Bangsbo Aktivitetscenter 1015425993 39 Virksomhedscenter

Knivholt Hovedgård 1015325387 33 Virksomhedscenter

Beredsskabsafdelingen 1015324887 27 Virksomhedscenter

Ældre Ingeborgvej Dagcentret 1015422102 20

Caspershus 1001701590 20

SUPERBRUGSEN 1003079643 16 Virksomhedscenter

ISS Facility Services A/S 1018111159 15 Virksomhedscenter

MENY SÆBY 1014295778 15

MARIESTED 1003374941 14

SUPERBRUGSEN 1003077524 14 Virksomhedscenter

LERBÆK HOVEDGÅRD A/S 1001186856 13 Virksomhedscenter

MENY H.C. Ørstedsvej 1002982669 13

Ældre Rosengården 1003383537 12

Tabellen neden for viser antallet af virksomhedspraktikker som Center for Arbejdsmarked har igangsat i perioden fordelt
på virksomheder. Der er kun medtaget virksomheder som har haft 5 eller flere i virksomhedspraktik. Virksomhedscentre
er virksomheder, som ønsker at påtage sig et socialt ansvar ved at stille et fast antal virksomhedspraktikker til rådighed
for ikke arbejdsmarkedsparate ledige.

2/7



Bilag til kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud
Børnehuset Mælkevejen 1018246305 11

HARALD NYBORG A/S 1014256691 11 Virksomhedscenter

Frederikshavn Boligforening, Hovedforeningen 1003082746 10 Virksomhedscenter

MENY Gl. Skagensvej 1002982670 10

NETTO 1004057700 10 Virksomhedscenter

SILVAN Frederikshavn 1003111046 10 Virksomhedscenter

Skagen Skolen 1017946702 10

Arbejdsmarkedscenters Projektafdeling 1003374229 9

BØRNEHUSET SPIREN 1003377848 9

Center for Unge 1019953013 9

Fakta 0866 1018294636 9 Virksomhedscenter

Frydenstrandskolen 1003377733 9

Nordstjerneskolen 1017860778 9

SÆBYGÅRDSKOLEN 1003383458 9

SÆBY MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTOR 1003063184 9

STUDSGAARD A/S 1012639100 9 Virksomhedscenter

Borgerservice Frederikshavn 1015241299 8

BØRNEHUSET BANGSBO 1003377770 8

Børnehuset Hånbæk 1003378091 8

ELLING TØMMERHANDEL A/S 1001750494 8 Virksomhedscenter
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Bilag til kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud
Fakta 0048 1003169245 8 Virksomhedscenter

Koktvedparken 1010576411 8

Park og Vej 1008904169 8

Ældre Ankermedet 1013556756 7

Ældre Dybvad Ældrecenter 1003383100 7

Ældre Sæby Ældrecenter 1003383185 7

Børnehuset Pilekvisten 1007668399 7

Delicious Factory 1019458543 7

JYSK A/S 1002939891 7 Virksomhedscenter

Ældre Kastaniegården 1003377952 6

Ældre Leve Bo Søparken 1015422137 6

Ældre Østervrå Ældrecenter 1003383574 6

AKTIV HVERDAG HJEMMESERVICE ApS 1014441006 6

Bofællesskabet Gl. Skagensvej 1017868744 6

Børnehaven Øster Dahl 1007536026 6

BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD 1004218703 6

Bygma Sæby 1003083043 6 Virksomhedscenter

NETTO Skøjtealleen 1018867989 6

PRIVATSKOLEN I FREDERIKSHAVN 1002111741 6

Ældre Strandgårdens Aktivitetshuset 1007535976 5
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Bilag til kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud
Agaven 1019391511 5

au2parts frederikshavn 1016538562 5

B6 A/S 1002950522 5

DAFOLO A/S 1003147723 5

DAGLIBRUGSEN MØLLEPARKEN 1003077494 5

Fakta 0266 1011785936 5 Virksomhedscenter

FREDERIKSHAVN GYMNASIUM OG HF 1003374242 5

HÅNBÆK SUPER A/S 1009399727 5

HEDEBOCENTER SKAGEN A/S 1014539537 5

KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S 1000143193 5

NETTO 1003624216 5 Virksomhedscenter

OSCAR PETERSEN & SØN A/S 1007756131 5

P M U 1002920086 5

STENA LINE DENMARK HOTELS A/S 1002914385 5

Sygehus Vendsyssel Hjørring 1003374400 5

Tandplejen Frederikshavn 1003378261 5

Torslev Skole 1003383161 5

TURISTHUS NORD F.M.B.A. 1018955594 5
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Bilag til kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud

Tabellen neden for viser antallet af løntilskudsansættelser som Center for Arbejdsmarked har igangsat i perioden fordelt
på virksomheder. Der er kun medtaget virksomheder som har haft 5 eller flere i løntilskud. 

Virksomhedens navn Tilbud P-nr Antal personer med aktivitet

Park og Vej 1008904169 13

Caspershus 1001701590 11

Ældre Bangsbo Aktivitetscenter 1015425993 9

Arbejdsmarkedscenters Projektafdeling 1003374229 9

Ældre Ingeborgvej Dagcentret 1015422102 8

Ældre Rosengården 1003383537 8

Ældre Søparken 5 1013556683 7

Børnehuset Mælkevejen 1018246305 7

Ældre Bangsbovej 25 1013556721 6

BØDKERGÅRDEN 1006490505 6

Borgerservice Frederikshavn 1015241299 6

BØRNEHAVEN SÆBYGÅRD 1004218703 6

Børnehuset Hånbæk 1003378091 6

Børnenes Hus Lærkereden 1007536042 6
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Bilag til kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud
SÆBYGÅRDSKOLEN 1003383458 6

Ældre Kastaniegården 1003377952 5

Ældre Sæby Ældrecenter Vest 1009174768 5

Børnehuset Pilekvisten 1007668399 5

Center for Unge 1019953013 5

FØTEX 1003224606 5
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Bilag til kvartalsliste for virksomhedspraktik og løntilskud

Figuren ovenfor viser antallet af virksomhedsrettede aktiviteter fordelt på måneder. Der ses en
tendens til et svagt fald siden november måned 2013.



 

 

 

 

Aftale mellem regeringen (Venstre),  
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti  

om et tryggere dagpengesystem  

 

22. oktober 2015  



Aftale om et tryggere dagpengesystem  
Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre en 
række justeringer af dagpengesystemet, der tager afsæt i Dagpengekommissionens anbefalinger.  
 
Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening  
Aftalepartierne er enige om at indføre en månedsbaseret beskæftigelseskontomodel med fleksibel 
genoptjening. Opnås beskæftigelse i løbet af dagpengeperioden, kan det forlænge retten til dag-
penge, når den ordinære to-årige dagpengeperiode er opbrugt. Forlængelse af dagpengeperioden 
sker i forholdet 1:2, og forlængelsen kan højest være på 1 år.  
 
På beskæftigelseskontoen fremgår omfanget af beskæftigelsestimer i ordinær ustøttet beskæftigel-
se efter indplacering i dagpengesystemet. Beskæftigelseskontoen nulstilles ved nyindplacering i 
dagpengesystemet.  
 
Når en person har opsparet beskæftigelse svarende til 12 måneder inden for tre år, har vedkom-
mende genoptjent ret til en ny periode med dagpenge i to år som efter gældende regler. Personer, 
som ikke har genoptjent retten til en ny dagpengeperiode, når den ordinære to-årige dagpengeret 
er opbrugt, får mulighed for at konvertere beskæftigelsestimer på beskæftigelseskontoen til forlæn-
gelse af dagpengeperioden i forholdet 1:2. Forlængelsen kan højest være 1 år, således at den 
samlede dagpengeperiode inkl. forlængelse ikke kan overstige 3 år. Det er valgfrit for den enkelte, 
om vedkommende vil gøre brug af forlængelsesmuligheden. 
 
Hvis en ledig forlænger dagpengeperioden uden at bruge al beskæftigelsen på beskæftigelseskon-
toen, forbruges de tidligste måneders beskæftigelse først. Minimumsgrænsen for, hvor meget dag-
pengeperioden kan forlænges med i modellen, er en time. Beskæftigelse, som er anvendt til løben-
de forlængelser, kan ikke tælle med i forhold til det generelle genoptjeningskrav.  
 
Optjenings- og referenceperioden er ligesom med gældende regler tre år for så vidt angår den 
ordinære to-årige dagpengeperiode. Referenceperioden for forbrug af dagpengeretten forøges i 
forholdet 3:2 med den forlængede dagpengeret (samme forhold som mellem den ordinære referen-
ce- og dagpengeperiode). I optjeningsperioden for ny dagpengeret indgår perioder med forlænget 
dagpengeret ud over de almindelige to år som døde perioder (dvs. der ses bort fra disse perioder 
ved opgørelse af optjeningsperioden). 
 
Optjening af dagpengeret 
Aftalepartierne er enige om, at optjening af dagpengeret skal baseres på indkomst for personer, der 
ikke er i berøring med dagpengesystemet.  
 
Med nuværende regler optjenes og genoptjenes dagpengeretten på baggrund af et års fuldtidsbe-
skæftigelse (1.924 timer inden for tre år). 
 
Dagpengeretten skal fremover optjenes på baggrund af indkomst svarende til 212.400 kr. (2014-
niveau) inden for de seneste tre år. Beløbet reguleres årligt med udviklingen i den årsløn (to år 
forud), der ligeledes ligger til grund for opgørelsen af satsreguleringsprocenten mv. Al A- og B-
indkomst fra ustøttet beskæftigelse, hvor der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, indgår i opgørelsen. 
Der vil højest kunne medregnes 17.700 kr. pr. måned. Det betyder at ingen kan optjene dagpenge-
ret på mindre end 12 måneder, uanset indkomstniveau. Beskæftigelse i 12 måneder med en må-
nedlig indkomst på 17.700 kr. giver ret til dagpenge efter ét år (12 x 17.700 kr. = 212.400 kr.). Be-
skæftigelse til lavere løn vil betyde, at det kan tage mere end 12 måneder at opnå dagpengeret. 
  
Optjeningsperioden kan forlænges på baggrund af perioder med sygedagpenge, barselsdagpenge, 
støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn, og pasning af døende i eget hjem.  
 
Den indkomstbaserede optjening gælder, når en person første gang indplaceres i dagpengesyste-
met. 
 



Den almindelige genoptjening (dvs. genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode, inden dag-
pengeperioden er opbrugt) og den fleksible genoptjening (forlængelse af dagpengeretten på op til 
et år) vil fortsat være timebaseret.  
 
Optjeningen vil igen ske på baggrund af indkomst, hvis referenceperioden er udløbet, og der ikke 
længere er beskæftigelse på beskæftigelseskontoen.  
 
Forbrug af dagpengeret 
Aftalepartierne er enige om at forbrug af dagpenge fremover skal beregnes i timer frem for uger. 
Forbruget af dagpenge opgøres og afregnes fremover månedsvis, hvilket giver mulighed for at 
basere systemet på registeroplysninger.  
 
I det nuværende system er dagpengeperioden 104 uger, og der forbruges en uge af dagpengeperi-
oden, hvis der modtages dagpenge i ugen. 
 
Fremover vil dagpengeperioden være 3.848 timer (104 uger x 37 timer) i stedet for 104 uger. 15 
timers ledighed vil medføre et forbrug på 15 timer i stedet for en hel uges dagpengeret (37 timer). 
 
Ændringen vil stille en ledig, der fx arbejder fem dage fordelt på to uger, og en ledig, der arbejder 
fem dage i samme uge, ens i forhold til forbruget af dagpengeperioden. Samtidig medfører ændrin-
gen en større sammenhæng mellem den faktiske udbetaling af dagpenge og forbrug af ydelsespe-
rioden.  
 
I forbindelse med overgangen til et månedsbaseret acontosystem er aftalepartierne enige om at 
fastholde den nuværende bagatelgrænse (12 timer om måneden eller 37 timer hver tredje måned) 
for, hvornår divergerende oplysninger om den ledige kræver et yderligere eftersyn. 
 
Ny satsberegning  
Aftalepartierne er enige om, at dagpengesatsen for lønmodtagere skal beregnes på baggrund af 
lønindtægten i de 12 måneder med højeste lønindtægt inden for de seneste 24 måneder.  
 
Dagpengesatsen beregnes på baggrund af de 12 måneder med den højeste indkomst fra ustøttet 
beskæftigelse inden for de seneste 24 måneder. Beregningsperioden på 24 måneder forlænges 
automatisk efter samme regler som optjeningsperioden (dvs. ved sygdom, barsel mv.). I bereg-
ningsgrundlaget indgår skattepligtig A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag samt eget 
ATP-bidrag og øvrige skattepligtige udbetalinger fra arbejdsgiver. AM-bidraget fratrækkes før sats-
beregning og beregningsgrundlaget tillægges eget pensionsbidrag. 
 
Der skal som i dag være tale om arbejde, der er udført i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er 
i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og 
arbejdsvilkår. Med den nye satsberegning bortfalder muligheden for, at ledige, der ikke har en peri-
ode, der opfylder kravene til at få en individuelt beregnet sats, kan få dagpenge med en fast sats. 
Hvis ikke der foreligger 12 måneder med lønindkomst inden for de seneste 24 måneder, beregnes 
dagpengesatsen på baggrund af gennemsnittet af alle måneder med lønindkomst inden for 24 
måneder. 
 
Dagpengesatsen genberegnes kun, hvis der er optjent beskæftigelse svarende til kravet for nyind-
placering i dagpengesystemet. Dimittender vil - som i dag - have mulighed for at få foretaget en 
genberegning af satsen 6 måneder efter, at dagpengeretten er indtrådt.  
 
Indberetningerne til eIndkomstregisteret ændres, så lønmodtagerens eget pensionsbidrag og ar-
bejdsgiverbidrag indberettes.  
 
Supplerende dagpenge og overskydende timer 
Dagpengekommissionen anbefaler, at supplerende dagpenge forbruges i måneder i stedet for uger, 
og at reglerne om overskydende timer afskaffes med henblik på at forenkle dagpengesystemet for 
både a-kasserne og de ledige.  
 



Aftalepartierne er enige om at belyse Dagpengekommissionens anbefalinger og overvejelser om-
kring supplerende dagpenge yderligere.  
 
Aftalepartierne er i den forbindelse enige om, at der er behov for yderligere analyse og teknisk 
udredning af konsekvenserne af Dagpengekommissionens anbefaling, herunder at se på, hvordan 
hensynene til digitalisering og registerbasering af dagpengesystemet bedst afvejes med hensynene 
til, at ledige tilskyndes til at tage al beskæftigelse, at forsikrede ikke fastholdes i delvis ledighed, og 
at undgå utilsigtet brug af dagpengesystemet.  
 
Aftalepartierne er enige om at være opmærksomme på tilskyndelsen til kortvarig beskæftigelse 
samt mulige konsekvenser for personer med hyppige jobskifte.  
 
Aftalepartierne er enige om, at en ny model for supplerende dagpenge og overskydende timer skal 
holdes indenfor aftalens samlede økonomi og samlede strukturelle beskæftigelsesvirkning.  
 
Karensdage ved høj ledighed  
Aftalepartierne er enige om at indføre en karensdag hver fjerde måned for personer med høj ledig-
hed, svarende til 3 karensdage pr. år for fuldtidsledige. 
 
Der er enighed om, at alle ledige som udgangspunkt får en karensdag uden dagpenge hver fjerde 
måned efter indplacering i dagpengesystemet. Har der været mere end 20 dages fuldtidsbeskæfti-
gelse, svarende til 23 pct. beskæftigelse, inden for de 4 måneder, bortfalder førstkommende ka-
rensdag.  
 
Ledige skal opfylde alle betingelser for dagpengeret i karensdagene, herunder stå til rådighed i hele 
måneden. Karensdagene betragtes som dage på dagpenge og forbruger af dagpengeretten. Afta-
lepartierne er enige om at sikre, at ledige ikke kan undgå karensdagene ved i en kort periode at 
frasige sig dagpengeretten og modtage andre indkomstoverførsler i perioden. 
 
Dimittender 
Aftalepartierne er enige om at nedsætte dimittendsatsen til 71,5 pct. af dagpengemaksimum for 
ikke-forsørgere. 
 
Dimittendordningen indebærer, at alle personer, der har gennemført en erhvervsmæssig uddannel-
se af mindst 18 måneders varighed, kan opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår. Dimittender vil 
fremover modtage en dimittendsats svarende til 82 pct. af dagpengemaksimum for forsørgere og 
71,5 pct. for ikke-forsørgere i stedet for de nuværende 82 pct. uanset forsørgerstatus. 
 
G-dage 
Aftalepartierne er enige om at harmonisere antallet af G-dage til to dage for alle typer af ansættel-
ser, der er omfattet af de gældende regler for G-dage.  
 
I 2014 blev det som et led i beskæftigelsesreformen aftalt at udfase G-dage for ansættelsesperio-
der under 3 måneder, så de for denne typer af ansættelser helt bortfalder fra 2018. I modsætning 
hertil, er der fortsat 3 G-dage for ansættelsesperioder over 3 måneder.  
 
Med harmoniseringen ligestilles beskæftigede uanset ansættelsesforholdets varighed. Herved 
modvirkes det, at arbejdsgivere i særlig grad tilskyndes til kortvarige ansættelser frem for længere-
varende ansættelser.  
 
Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet 
Dagpengesystemet er en forsikringsordning for personer ramt af ufrivillig ledighed og ikke en varig 
forsørgelsesydelse.  
 
Aftalepartierne er derfor enige om at indføre særlige regler for personer med meget omfattende 
brug af dagpengesystemet over en længere periode. Personer, der har modtaget dagpenge sva-
rende til sammenlagt fire år inden for de seneste otte år, får reduceret dagpengeretten med én 
måned.  



 
En ledig, der rammer grænsen midt i en dagpengeperiode, vil få reduceret den pågældende dag-
pengeperiode med én måned. Ledige, der når grænsen med mindre end én måneds dagpengeret 
tilbage, vil få reduktionen i den efterfølgende dagpengeperiode.     
 
Ved reduktionen nulstilles regnskabet, og en person kan først få reduceret dagpengeperioden igen 
ved yderligere fire års forbrug af dagpenge inden for en otteårig periode. 
 
Øvrige ændringer af dagpengesystemet 
Aftalepartierne er enige om en række ændringer i dagpengesystemet som anbefalet af Dagpenge-
kommissionen. Det gælder: 

 
• Særreglerne for dagpenge til førtidspensionister afskaffes. Dermed kan denne gruppe få 

dagpenge på samme vilkår som øvrige ledige. 
• Folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab af en a-kasse, således 

at folkepensionister får mulighed for at få/bevare et medlemskab af en a-kasse og få hjælp til 
jobsøgning. Medlemsskabet giver ikke ret til dagpenge og forudsætter ikke indbetaling af stats-
bidrag, men giver ret til hjælp til jobsøgning i jobcenteret som i dag og fremover ligeledes i a-
kassen. 

• Reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed med henblik på regel-
forenkling og afbureaukratisering. Følgende 6 gyldige grunde afskaffes helt: Passiv rygning, 
produktion af krigsmateriel, fysisk vold, flere arbejdsforhold, sammenfald mellem arbejde og 
bolig, arbejde, som efter sin art normalt ikke udbydes som hovedbeskæftigelse. 

• Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af referenceperioden med henblik på at 
sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.  

• Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af optjeningsperioden med henblik på 
at sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger.  

• Reduktion i antallet af muligheder for optjening med andet end løntimer med henblik på at 
sikre videst mulig digitalisering, jf. Dagpengekommissionens anbefalinger. 

• De gældende regler for modregning af andet end lønindkomst digitaliseres yderligere. 
De pensioner, som skal modregnes i dagpengene, udskilles som i dag manuelt af a-kassen. De 
ophavsrettigheder og legater, som skal modregnes i dagpengene, oplyses af medlemmerne på 
tro og love og kontrolleres af a-kassen.  

• Automatisk omforsikring fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret, jf. Dagpengekommissio-
nens anbefalinger. 

• Reglerne om feriedagpenge videreføres og tilpasses. 
 

Aftalepartierne er endvidere enige om at der skal ske en gennemskrivning af Lov om arbejdsløs-
hedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig at forstå og administrere. 
Formålet er, at reglerne fremstår mere enkle og gennemsigtige for borgerne. 
 
Fælles opgørelse af optjenings- og referenceperioder, forbrug af dagpenge og 
satsberegning 
Aftalepartierne er enige om at data skal opgøres ens for alle forsikrede på tværs af a-kasser. Det 
gælder fx, hvordan der tælles dage i en optjenings- eller referenceperiode, tælles indkomst til be-
regning af dagpengesats, eller tælles forbrug af dagpengeret. Disse tællere skal opgøres ensartet 
på tværs af kasser og stilles til fuld rådighed for både a-kasser, kommuner, det enkelte medlem og 
relevante centrale myndigheder.  
 
Nedsættelse af arbejdsgruppe om selvstændige 
Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som skal se 
på dagpengesystemet for selvstændige. Anbefalingerne fra arbejdsgruppen må ikke indebære 
højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de strukturelle offentlige 
finanser eller den finanspolitiske holdbarhed.  
 
Arbejdsgruppen skal analysere følgende fire temaer i relation til dagpengesystemet: 
 
• Drift af selvstændig virksomhed – Definitionen af selvstændig virksomhed, selvstændig bibe-

skæftigelse og forsikringsstatus  
• De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere 
• Ophør med selvstændig virksomhed – Ledighedskriteriet  



• Selvstændiges optjening af ret til dagpenge – Beskæftigelseskravet og beregning af dagpen-
gesats. 

 
International robusthed  
Aftalepartierne er enige i Dagpengekommissionens anbefaleringer om anvendelse af de nye admi-
nistrative muligheder i et nyt indkomstbaseret dagpengesystem. Det gælder dels, at dagpengeret-
ten gøres afhængig af indkomst og dels, at perioden for satsberegning gøres længere.  
 
Aftalepartierne noterer sig endvidere Dagpengekommissionens anbefalinger til regeringen om at 
arbejde for ændringer i EU-reglerne vedrørende mulighederne for at tage dagpenge med til andre 
lande. Det drejer sig om: 
 
• Mulighed for at betinge retten til dagpenge i et andet EU-land af en beskæftigelse i landet af 

indtil 3 måneders varighed. 
• Krav til jobsøgning mv. under eksport og dokumentation herfor fastsættes af det land, der ud-

betaler dagpengene. 
• Mulighed for at betinge retten til at eksportere dagpenge af en forudgående søgeaktivitet i det 

eksporterende land i op til seks måneder, og at indeksere dagpengene efter leveomkostnings-
niveauet i det land, som dagpengene skal eksporteres til.   

 
Aftalepartierne er enige i intentionen i disse anbefalinger. Regeringen vil løbende orientere aftale-
partierne om fremdriften på området.   
 
Ret til dimittenddagpenge ved uddannelse normeret til 18 måneder 
Personer, der har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed 
eller tre halvårlige semestre, kan efter gældende regler opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår 
efter uddannelsens afslutning. Reglerne indebærer, at tidspunktet for den afsluttende eksamen kan 
være afgørende for, om en person er berettiget til dagpenge.  
 
Aftalepartierne er enige om at ændre reglerne således, at en person, der gennemfører en uddan-
nelse normeret til mindst 18 måneder, kan opnå ret til dagpenge på dimittendvilkår, desuagtet at 
uddannelsens faktiske varighed er under 18 måneder, så længe den studerende har fulgt studie-
planen for uddannelsen og ikke en individuelt tilrettelagt studieplan.  
 
Uddannelsen kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelsen af uddannelsen. Det 
betyder, at retten til dagpenge på dimittendvilkår (herunder en eventuelt forudgående karensperio-
de) tidligst kan tælle fra det tidspunkt, hvor det er gået 18 måneder fra påbegyndelsen af uddannel-
sen. 
 
Kravet om at den studerende har fulgt den fastlagte studieplan bevirker, at en uddannelse normeret 
til mindst 18 måneder, der eksempelvis færdiggøres efter seks måneder pga. meritoverførsel, ikke 
vil kunne danne grundlag for ret til dagpenge på dimittendvilkår. 
 
Samlet økonomi 
Aftalen indebærer samlede strukturelle offentlige merudgifter på 300 mio. kr. årligt i varig virkning, 
jf. tabel 1. De samlede justeringer skønnes at reducere antallet af personer, der opbruger dagpen-
geretten med godt 2.000 personer strukturelt i et fuldt indfaset to-årigt dagpengesystem. Det er en 
reduktion på knap 25 pct. Det skønnes ligeledes at aftalen svækker den strukturelle beskæftigelse 
med i størrelsesordenen godt 800 personer.  
  



Tabel 1 
Aftale om en beskæftigelseskonto for dagpengemodtagere 

 

 

 
Varig strukturel virkning, 2015-pl. 

Merudgifter  
(mio. kr.) 

Beskæftigelses- 
virkning 

Ændring i  
dagpengeophør 

Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening 690 -2.330 -1.330 

Indkomstbaseret optjening af dagpengeretten -70 250 0 

Dagpengeretten forbruges i timer 420 -1.320 -570 

Ny satsberegning  110 -410 20 

Løbende karensdage (1 dag ved høj ledighed hver 4. måned) -310 950 -50 

Reduktion af dimittendsats for ikke-forsørgere (71,5 pct.) -580 1.920 -100 

G-dage (harmonisering til 2 G-dage) -10 0 0 

Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet -30 80 0 

    

Ret til dimittenddagpenge ved uddannelse normeret til 18 måneder 10 0 0 

Hensat til Dagpengekommissionens forslag om supplerende dagpenge 30 0 0 

Hensat til Dagpengekommissionens forslag om afskaffelse af oversky-
dende timer 40 0 0 

Direkte mer- og mindreudgifter på tilstødende ydelser som følge af ny 
satsberegning og dimittendsats  -10 0 0 

I alt 300 -840 -2.040 

    

Finansiering fra finansloven -300 0 0 

I alt inkl. finansiering 0 -840 -2.040 

 
Anm: Pga. afrunding summer søjlerne ikke nødvendigvis. 
 
Aftalepartierne forpligter sig til at tilvejebringe den udestående finansiering på 300 mio. kr. årligt fra 
2017 og frem.  
 
Aftalepartierne vil i foråret 2016 – parallelt med vedtagelsen af lovforslagene, der implementerer 
aftalen – træffe beslutning om den konkrete udmøntning på finansloven af de 300 mio. kr. på bag-
grund af et oplæg fra regeringen med henblik på indbudgettering på regeringens forslag til finanslov 
for 2017. 
 
Ikrafttræden og indfasning 
Reformen træder i kraft den 1. januar 2017. De elementer i det nye dagpengesystem, som kræver 
digitalisering og ny it-understøtning, kan dog tidligst træde i kraft den 1. juli 2017. Det skyldes, at it-
understøttelse i a-kasserne er helt centralt i et nyt månedsbaseret, digitalt og indkomstbaseret 
dagpengesystem. 
 
Følgende elementer kan træde i kraft 1. januar 2017: 

• Ny fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Forlængelsen vil dog skulle opgøres manuelt 
i a-kasserne det første halve år  

• Harmonisering til 2 G-dage 
• Ny sats for dimittender  
• En række forenklingsforslag 
• Afskaffelse af særregler for førtidspensionister og ophævelse af tvungen udmelding af a-

kasse ved pensionsalderen 
• Ret til dimittenddagpenge ved uddannelse normeret til 18 måneder 

 
  



Følgende elementer forventes at kunne træde i kraft 1. juli 2017: 
• Indkomstbaseret optjening  
• Beregning af dagpengesats 
• Tilbagevendende karensdage ved uafbrudt ledighed  
• Månedsbaseret dagpengesystem med acontoudbetaling 
• Modregning - de gældende regler for modregning af andet end lønindkomst fastholdes og 

digitaliseres yderligere. 
• Digitalisering - fælles tællere 
• Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet 
• Forbrug af dagpenge i timer 
• Automatisk omforsikring af deltidsforsikrede 

 
For størstedelen af elementerne i det nye dagpengesystem lægges der op til en fuld indfasning fra 
dag ét, og samtlige dagpengemodtagere, herunder igangværende forløb, flyttes over i det nye 
system ved ikrafttræden. Herved undgås det, at der skal administreres efter flere regelsæt samtidig, 
ligesom alle i dagpengesystemet behandles ens uanset indplaceringsdato. Dog vil der for dagpen-
gemodtagere, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2017 fortsat være mulighed for at få kon-
tantydelse. 
 
Opfølgning på og evaluering af aftalen 
Aftalepartierne er forpligtet til at drøfte den konkrete udmøntning af aftalen i løbet af lovgivningspro-
cessen.  
 
Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er enige om, at alle partier kan tilslutte sig 
denne aftale som forligspart, idet de skal acceptere den fulde aftale og stemme for finansieringen. 
Herudover gælder, at partier der tilslutter sig aftalen ikke kan blokere eventuelle tilpasninger i ud-
møntningen af aftalen.  
 
Aftalepartierne vil følge udviklingen i beskæftigelsen og antallet af personer, der opbruger dagpen-
geretten, med henblik på at vurdere konsekvenserne, når de aftalte ændringer er fuldt indfasede. 
Senest i 2020 udarbejdes en evaluering af aftalen.  
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