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2. Forord 
 
Gribskov Kommune har en merledighed på kontanthjælpsområdet. Antal modtagere over 30 
år er steget mere i Gribskov end i klyngen og Østdanmark siden begyndelsen af finanskrisen i 
2008. Forsørgelsestrykket er højt, og det belaster kommunens budgetter.  
 
På den baggrund har mploy udarbejdet nærværende analyse. Analysen belyser udviklingen på 
kontanthjælpsområdet og udpeger potentialer og konkrete anbefalinger til at reducere antal-
let af kontanthjælpsmodtagere over 30 år i kommunen og opnå øget omkostningseffektivitet i 
beskæftigelsesindsatsen.  
 
Analysen undersøger blandt andet:  

 Hvordan udvikler kontanthjælpsområdet sig i kommunen og andre kommuner? 

 Hvilke kilder og faktorer ligger bag udviklingen?  

 Hvilke indsatsbehov har modtagerne af kontant- og uddannelseshjælp i kommunen i lyset 
af deres personlige kendetegn, situation og job- og uddannelsesmæssige udfordringer? 

 Hvilke perspektiver og forventninger har borgerne selv på fremtid, uddannelse og job?  

 Hvilke profiltyper er typiske blandt kontanthjælpsmodtagerne?  

 Hvad er der fokus på i indsatsen og hvilke resultater opnås?  

 Kan indsatsen målrettes profiltyperne mere end det er tilfældet i dag? 

 Hvordan er aktørernes samarbejde på området? Hvordan kan det udvikles? 

 Hvordan kan beskæftigelsesindsatsen understøtte et fald i antallet af kontant-
hjælpsmodtagere i kommunen?  

 Hvordan kan kommunen opnå en mere omkostningseffektiv indsats på beskæftigelsesom-
rådet? 

 Hvilke styringsknapper er der et potentiale i at anvende mhp. at reducere udgifterne på 
beskæftigelsesområdet?  
 

Genstandsfeltet for denne analyse er primært modtagere af kontanthjælp over 30 år i Gribskov 
Kommune. Gruppen udgør omkring 475 fuldtidspersoner i juli 2015 (ekskl. modtagere omfat-
tet af integrationsloven) og er vokset med omkring 230 fuldtidspersoner siden 2008.  
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3. Indledning  
 

Efter flere års krise på arbejdsmarkedet er der tegn på, at konjunkturerne er i bedring.  Antal-
let af offentligt forsørgede falder i de fleste kommuner – også i Gribskov Kommune.  
 
I juli 2015 var omkring 3.320 borgere i Gribskov forsørget af det offentlige. Det svarer til et fald 
på godt 10 pct. siden 2010. Antallet nærmer sig niveauet før krisen, der i starten af 2008 lå på 
omkring 3.210 borgere.  
 
Gribskov Kommune har dog forsat en merledighed på kontanthjælpsområdet, fordi antallet af 
modtagere over 30 år er steget mere i Gribskov end i klyngen og Østdanmark siden begyndel-
sen af finanskrisen i 2008. Selvom arbejdsmarkedet trækker flere i job end tidligere – både i 
ordinær og støttet beskæftigelse – er forsørgelsestrykket fortsat højt.  
 
Nærværende analyse zoomer ind på omkring 475 fuldtidspersoner over 30 år, der modtager 
kontanthjælp, er bosiddende i Gribskov Kommune og som ikke er omfattet af integrationslo-
ven.  
 
Rapporten indledes med en sammenfatning af de vigtigste resultater i kapitel 4. Resultaterne 
perspektiveres i kapitel 5, hvor mploy også peger på en række potentialer og opstiller konkrete 
og handlingsorienterede anbefalinger, som kan nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere 
i kommunen og/eller nedbringe udgifterne på området. Den travle læser kan få et hurtigt 
overblik ved at læse disse kapitler.  
 
Kapitel 6 til 13 i rapporten indeholder resultaterne af de undersøgelser og analyser af beskæf-
tigelsesområdet i Gribskov Kommune, som mploy har foretaget det seneste halve år.  
 
Kapitel 6 beskriver kort udviklingen på kontanthjælpsområdet samt hvilke kilder og faktorer, 
som kan forklare resultaterne. I kapitel 7 afdækkes omfang, type og timing af den aktive ind-
sats i Gribskov, samt de resultater kommunen opnår. Kapitel 8 belyser borgernes egne per-
spektiver på fremtid og job. Kapitel 9 belyser virksomhedernes syn på deres samarbejde med 
jobcenteret samt virksomhedernes egne forslag til, hvad de kan bidrage med. Kapitel 10 og 11 
beskriver hvilke profiltyper, der er blandt job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov, og hvordan de adskiller sig ift. barrierer, indsatsbehov mv. Det belyses også hvilke 
indsatspakker, der med fordel kan anvendes i forhold til de forskellige profiltyper. I kapitel 12 
benchmarkes Gribskovs udgifter til beskæftigelsesindsatsen med udgifterne i andre kommu-
ner, mens der i kapitel 13 dykkes ned i Gribskovs egne økonomidata og udgifterne til beskæfti-
gelsesindsatsen analyseres. 
  
Analysens datagrundlag er kort beskrevet i boks 3.1 herunder. 
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Boks 3.1: Datagrundlag  
Denne analyse fokuserer på de knap 500 personer over 30 år, der modtager kontanthjælp, er bosiddende 
i Gribskov Kommune og som ikke er omfattet af integrationsloven.  
 

Analysen bygger på et datagrundlag sammensat fra flere forskellige kilder. Alt data er indhentet af mploy 
via registre, dataportaler, brugerundersøgelse, sagsgennemgange, interviews og et afdækningsseminar. 
De forskellige kilder beskrives kort herunder. 
 

Registerdata 
Rapporten indeholder en række opgørelser og analyser baseret på registerdata. Registerdata er hentet 
fra dataportalen Jobindsats.dk, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, Danmarks Statistik 
og registre i Danmarks Statistiks Forskningsservice.  
 

Sagsgennemgang  
Der er foretaget to forskellige sagsgennemgange i Gribskov Kommune: en gennemgang blandt sager i 
jobcenteret og en blandt sager i Social- og Sundhedsafdelingen. 
 

Sagsgennemgangene er foretaget af de involverede sagsbehandlere med afsæt i viden og registreringer 
om de pågældende borgere i målgruppen. Sagsbehandlerne har udfyldt et struktureret spørgeskema 
med ønskede informationer. 
 

I sagsgennemgangene er der indhentet oplysninger, som ikke er tilgængelige i registrene. Det drejer sig 
blandt andet om jobbarrierer, styrker, indsatsbehov, jobforventninger vedrørende de pågældende bor-
gere og samarbejde på tværs af fagområder. 
 

I jobcenteret er der gennemgået sager for 345 voksne, der modtager kontanthjælp (90 sager blandt 
jobparate og 255 blandt de aktivitetsparate). I Social- og Sundhedsafdelingen er der gennemgået 200 
sager blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.  
 

Brugerundersøgelse 
Mploy har gennemført en brugerundersøgelse blandt 117 kontanthjælpsmodtagere i perioden fra juli til 
september. Blandt de adspurgte er der 92 aktivitetsparate og 25 jobparate voksne. Borgerne har i for-
bindelse med deres kontaktforløb i jobcenteret besvaret et spøgeskema, der belyser borgernes egen 
opfattelse af barrierer, styrker samt deres syn og perspektiver på job. Disse oplysninger er ikke tilgænge-
lige i analyseregistre.   
 

Interviews 
Mploy har gennemført en række fokusgruppeinterviews med de involverede aktører på kontanthjælps-
området. Der er afholdt interviews med følgende: virksomheder, kontanthjælpsmodtagere, sagsbehand-
lere i jobcenteret og Social- og Sundhedsafdelingen, mentorer, afklarings- og virksomhedskonsulenter, 
specialfaglige konsulenter og anden aktør. 
 

Afdækningsseminar 
Mploy har gennemført et afdækningsseminar for aktørkredsen. På seminariet blev der blandt andet 
udpeget forbedringspotentialer i indsatsen og samarbejdet om indsatsen samt udpeget indsatspakker, til 
de forskellige profiltyper.  
 

I rapporten sammenlignes flere af resultaterne i Gribskov Kommune med klyngen inden for kontant-
hjælpsområdet. Klyngen dækker over kommuner, der har sammenlignelige rammevilkår i beskæftigelses-
indsatsen på kontanthjælpsområdet som Gribskov. Klyngen er dannet på baggrund af blandt andet 
kommunernes befolkningssammensætning og det lokale arbejdsmarked

1
. Der er tale om følgende kom-

muner i Gribskovs klynge på kontanthjælpsområdet: Odder, Lyngby-Taarbæk, Hedensted, Fanø og Ru-
dersdal. 
 

                                                           
 
1
Kommunens rammevilkår er udtryk for sandsynligheden for, at borgerne modtager offentlig forsørgelse, som resultat af sam-

mensætningen af befolkningen og det lokale arbejdsmarked. Kilde: Socialforskningsinstituttet (SFI) og Det Nationale Institut for 
Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) 
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4. Sammenfatning 
 
Den gennemførte analyse har følgende hovedresultater: 

4.1. Udviklingen på kontanthjælpsområdet 
 
Gribskov blev ramt hårdere af krisen end klyngekommunerne 
Antallet af voksne kontanthjælpsmodtagere i Gribskov har været stigende frem til slutningen 
af 2013, hvorefter antallet er stagneret. Udviklingen er primært konjunkturbestemt, men kon-
tanthjælpsområdet i Gribskov Kommune blev hårdere ramt af krisen, og kommunen har haft 
større stigninger i antallet af voksne på kontanthjælp end de andre kommuner i klyngen. Det 
gælder både blandt jobparate og aktivitetsparate. Aktuelt er der 590 fuldtidspersoner over 30 
år, som modtager kontanthjælp i Gribskov inkl. borgere omfattet af integrationsloven. Der er 
omkring 115 jobparate, 365 aktivitetsparate og 110 kontanthjælpsmodtagere omfattet af inte-
grationsloven.  
 
Udviklingen er ved at vende  
Der er tegn på, at udviklingen er ved at vende. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år 
er faldet med knap 100 fuldtidspersoner siden 2013. Det gælder dog ikke for modtagere om-
fattet af integrationsloven. Den positive udvikling gælder både for de jobparate og aktivitets-
parate kontanthjælpsmodtagere, omend faldet er størst blandt de jobparate.  
 
Et stigende antal kontanthjælpsmodtagere går i ordinært job eller støttet beskæftigelse 
Den positive udvikling på kontanthjælpsområdet er domineret af, at en del voksne kontant-
hjælpsmodtagere går i ordinære job. Gribskov Kommune har i løbet af det seneste år haft en 
nettoafgang på 30 voksne kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i beskæftigelse. Det udgør 
en stigning i forhold til året før og er udtryk for positive tendenser på arbejdsmarkedet. Samti-
dig er omkring 20 kontanthjælpsmodtagere kommet i fleksjob, eller er overgået til ledigheds-
ydelse i det seneste år i Gribskov. 
 

4.2. Indsatsprofil og resultater for målgruppen 
 
Gode resultater af indsatsen for jobparate, men ikke for aktivitetsparate 
I Gribskov lykkes det i højere grad med at få jobparate i beskæftigelse end i klyngekommuner-
ne. Det gælder særligt jobparate med kort forudgående offentlig forsørgelse. Derimod bliver 
lidt færre af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere selvforsørgende i Gribskov end i 
kommunerne i klyngen. I Gribskov er omkring 15 af de 500 voksne aktivitetsparate blevet selv-
forsørgende i det seneste år svarende til 3 pct. 
 
Aktiveringsindsatsen er mere virksomhedsrettet, men færre er i et aktivt tilbud 
Der er en stærkere virksomhedsrettet linje i indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere over 
30 år i Gribskov Kommune end i klyngekommunerne. Stort set al aktiveringstid blandt jobpara-
te består af virksomhedsrettede forløb (inkl. nytteindsats). For aktivitetsparate udgør den virk-
somhedsrettede aktivering 60 pct. Samtidig er det kendetegnende, at færre af kontanthjælps-
modtagerne i Gribskov deltager i et aktivt tilbud (ekskl. mentor) end i klyngekommunerne. 
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Der går lang tid før kontanthjælpsmodtagere får det første tilbud om aktivering 
De voksne kontanthjælpsmodtagere i Gribskov har en længere passivperiode inden deres før-
ste tilbud sammenlignet med klyngekommunerne og Østdanmark som helhed. De jobparate 
har i gennemsnit startet deres ledighedsforløb med en passiv periode på 17 uger i Gribskov, 
mens der i klyngekommunerne går omkring 9 uger. For de aktivitetsparate i Gribskov går der 
omkring 30 uger, inden borgeren modtager sit første tilbud. Til sammenligning går der hen-
holdsvis 18 og 27 uger i klyngekommunerne og Østdanmark. 
 

4.3. Borgernes egne perspektiver på fremtiden 
 
Optimisme blandt kontanthjælpsmodtagere  
En stor del af kontanthjælpsmodtagerne over 30 år er optimistiske omkring deres nære frem-
tid. Det viser spørgeskemaundersøgelsen blandt borgere i målgruppen. Næsten 2 ud af 3 
jobparate forventer at være i job inden for det næste halve år. De aktivitetsparate er også po-
sitive, og mere end hver tredje forventer at være i job inden for et år. Det er udtryk for et højt 
ambitionsniveau, især hos de aktivitetsparate, der er meget mere positive omkring udsigterne 
til job end deres sagsbehandlere.  
 
Mange kontanthjælpsmodtagere lægger en høj værdi i job og uddannelse 
Langt de fleste af kontanthjælpsmodtagerne i målgruppen lægger høj værdi i at blive integre-
ret på arbejdsmarkedet. Alle de jobparate, der deltog i undersøgelsen, synes det er vigtigt at 
finde et job, og langt de fleste vurderer selv, at de er afklarede omkring hvilket job, der passer 
til dem. I alt 60 pct. af de aktivitetsparate mener, at det er vigtigt at finde et job, og omkring 
halvdelen er afklarede omkring hvilket job, der passer til dem. 
 
Mange er villige til at bruge tid på transport til og fra arbejde – men ikke mere end 2 timer 
I alt 4 ud af 5 af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har deltaget i undersøgelsen si-
ger, at de er villige til at acceptere en transporttid på op til 2 timer for at komme til og fra ar-
bejde. Det samme gør sig gældende for 45 pct. af de aktivitetsparate. 
  
Aktivitetsparates oplevelser af relationen til sagsbehandleren afhænger af jobforventninger 
Tre fjerdedele af de aktivitetsparate forventer selv at komme i job (76 pct.). Stort set alle i 
denne gruppe mener, at de har en tillidsfuld relation til sagsbehandleren. Mere end 4 ud af 5 
siger desuden, at der følges op på, om de kommer tættere på job, og at de selv er med til at 
lægge en plan for, hvad der skal ske. Kun halvdelen af de aktivitetsparate, der ikke selv forven-
ter at komme i job (24 pct.), har en tillidsfuld relation til sagsbehandleren. Mindre end en tred-
jedel føler sig inddraget i eget forløb. 
 

4.4. Virksomhedernes perspektiver 
 
Virksomhederne oplever generelt et godt og tæt samarbejde med jobcenteret  
De interviewede virksomheder oplever generelt, at der er et godt og tæt samarbejde med job-
centeret, og at der vejledes om støttemuligheder efter behov. Der opleves generelt tilgænge-
lighed fra jobcenterets side. En fast kontaktperson i jobcenteret, som står til rådighed, når det 
er nødvendigt, er vigtigt for virksomhederne.  

Virksomhederne vil gerne vide mere om kompetencer og udfordringer forud for en praktik  
Virksomhederne vil gerne have flere informationer om en borgers kompetencer, udfordringer 
og særlige behov forud for en praktik. Det gør det nemmere for virksomhederne at placere 
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borgeren rigtigt i virksomheden og tilpasse praktikforløbet individuelt til den enkelte. Hvis 
eventuelle begrænsninger vedrører manglende kompetencer, skal jobcenteret i højere grad 
tilbyde borgeren kompetenceudvikling.  

… og der er også behov for mere opfølgning under praktikforløbet 
Indimellem er der for lidt kontakt mellem jobcenter og virksomhed under praktikforløbet. Virk-
somhederne ser et behov for mere opfølgning fra jobcenterets side samt et øget fokus på, 
hvad virksomhedspraktikken skal føre til.  

Virksomhederne vil gerne løfte i flok, danne netværk og hjælpe de jobparate i job 
Virksomhederne giver udtryk for, at de gerne vil hjælpe borgere til en praktik – og videre i job 
efter praktikforløb. Repræsentanterne for virksomheder i kommunen har mange gode forslag 
til, hvordan de kan bidrage. Fx ved at løfte i flok, danne virksomhedsnetværk, give individuel 
feedback til borgeren samt at afholde et fælles møde med jobcenteret, hvor der sættes fokus 
på borgerens kompetencer og ønsker samt muligheder for job efter endt praktik, hvis virksom-
heden ikke selv har mulighed for at ansætte borgeren. 
 

4.5. Barrierer, styrker og indsatsbehov hos kontanthjælpsmodtagerne 
 
Kontanthjælpsmodtagerene kan opdeles i 6 profiltyper 
De voksne kontanthjælpsmodtagere kan opdeles i 6 profiltyper, som adskiller sig ved, at deres 
jobbarrierer og afstand til arbejdsmarkedet er forskellig: 
 

1. 65 jobparate tæt på job – i job inden for 1-6 måneder 
2. 65 jobparate længere fra job – i job inden for 6-12 måneder 
3. 70 aktivitetsparate tættere på job – i job eller jobparate inden for 1-2 år 
4. 90 aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked  
5. 130 aktivitetsparate længere fra job – jobparat efter 2+ år 
6. 90 aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv  
 
Jobparate tæt på job 
Ca. 65 jobparate vurderes at kunne komme i job hurtigt – inden for 1-6 måneder. Denne grup-
pe består primært af mænd under 50 år af dansk oprindelse – ligeligt fordelt mellem ufaglærte 
og faglærte. I gennemsnit har personerne i gruppen modtaget offentlig forsørgelse i knap 2 år. 
Overordnet indeholder gruppen borgere, der ønsker job, har brugbar joberfaring og efter-
spurgte kvalifikationer. De medvirkende aktører ser gode jobperspektiver for gruppen, som 
bl.a. kan forfølges via en jobrettet indsats rettet mod et arbejdsmarked i fremgang. Der peges 
på, at jobformidling, nytteindsats, virksomhedsrettede forløb og jobrettet opkvalificering er 
hovedelementer i indsatsen for gruppen. Derudover vil en del af gruppen have behov for 
gældssanering, da de i den aktuelle situation ikke har kortsigtet økonomisk gevinst af at gå i 
job. 
 
Jobparate længere fra job 
Aktuelt har kommunen ca. 65 jobparate voksne, som vil være længere om at komme i job – 
inden for 6-12 måneder. Denne gruppe er ligeligt fordelt på mænd og kvinder og rummer en 
del borgere, der ikke har dansk oprindelse (32 pct.). I gennemsnit har personerne i gruppen 
modtaget offentlig forsørgelse i over 2 år. Flertallet i gruppen er ufaglærte, men der findes 
også en stor gruppe af faglærte. Gruppen indeholder borgere, der mangler kvalifikationer (30 
pct.), jobmotivation (27 pct.) og danskkundskaber (16 pct.) samt har lettere misbrugsproble-
mer (7 pct.). De medvirkende aktører ser et behov for en jobrettet indsats, der fokuserer på 
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jobformidling, vikarjob, opkvalificeringsjob, nytteindsats, virksomhedsrettede forløb og jobret-
tet opkvalificering, hvor der er jobgaranti.  
 

Aktivitetsparate tættere på job 
Ca. 70 aktivitetsparate voksne vurderes at være tættere på job og at have udsigt til at komme i 
ordinært job eller blive jobparat inden for 1-2 år. Denne gruppe består især af 30-39-årige 
mænd af dansk oprindelse, og ca. halvdelen af personerne har en kompetencegivende uddan-
nelse. Samlet har gruppen modtaget offentlig forsørgelse i ca. 3 år og dermed i kortere tid end 
de øvrige aktivitetsparate voksne. Overordnet indeholder gruppen borgere, som primært har 
psykiske (27 pct.), fysiske (20 pct.), misbrugsproblemer (18 pct.) eller sprogproblemer (8 pct.). 
De medvirkende aktører ser et arbejdsmarkedsperspektiv i gruppen, som bl.a. kan forfølges via 
ambitiøse mål om selvforsørgelse, fokus på konkrete progressionsmål og brug af målrettede 
indsatser. Der peges bl.a. på, at op mod ca. 40 pct. af gruppen vil have gavn af virksomhedsret-
tede forløb med mentorstøtte, der bringer borgerens ressourcer i spil. Derudover vil en del 
have brug for behandling ift. psykiske, fysiske og misbrugsproblemer samt sundhed og kost. 
   
Aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked 
Ca. 90 aktivitetsparate voksne vurderes at være tæt på det rummelige arbejdsmarked. Flertal-
let i gruppen er ufaglærte af dansk oprindelse, og mere end hver tredje i gruppen er over 50 
år. Overordnet har personerne i gruppen to hovedbarrierer for job - fysiske problemer (40 pct.) 
og psykiske problemer (40 pct.), og gruppen har været særdeles længe på offentlig forsørgelse 
– i gennemsnit i 6 år. De medvirkende aktører peger på, at gruppen har styrker at tage afsæt i 
– et flertal i gruppen har ønske om job, er indstillet på progression og er optimistiske vedr. den 
nære fremtid. I indsatsen er der bl.a. behov for at fokusere på behandling af fysiske og psyki-
ske problemer, arbejdsevneafklaring og praktisk træning – med mål om fleksjob på det rum-
melige arbejdsmarked.    
 
Aktivitetsparate længere fra job 
For ca. 130 aktivitetsparate voksne er der lange udsigter (mindst 2 år) til at blive jobparat eller 
komme i job. Gruppen består især af 30-49-årige, og et flertal i gruppen er ufaglærte personer 
af dansk oprindelse. I gennemsnit har gruppen været på offentlig forsørgelse i ca. 4 år. Grup-
pen er domineret af en stor gruppe med tunge psykiske problemer (45 pct.). Derudover findes 
der to større grupper med hhv. fysiske problemer (19 pct.) eller misbrugsproblemer (18 pct.) 
samt en mindre gruppe med sprogproblemer (7 pct.). Et mindretal i gruppen er optimistiske 
vedr. den nære fremtid. Aktørkredsen peger på, at mange i denne del af målgruppen aktuelt vil 
have svært ved at profitere af en beskæftigelsesrettet indsats. Det er afgørende, at der opnås 
en god relation til borgeren, og at der et tværgående og helhedsorienteret fokus på borgerens 
ressourcer og relevant behandling.   
 
Aktivitetsparate med begrænsede jobperspektiver 
Ca. 80 personer blandt de aktivitetsparate voksne vurderes at have et meget begrænset 
jobperspektiv. Denne gruppe kommer måske aldrig tilbage til ordinært job, og mange i grup-
pen kan ende på førtidspension. Gruppen består især af ufaglærte eller faglærte mænd over 
50 år. I gennemsnit har gruppen modtaget offentlig forsørgelse i ca. 5 år. I gruppen findes 
mange med tunge misbrugsproblemer (38 pct.) og en stor gruppe med tunge psykiske lidelser 
(28 pct.). Derudover indeholder gruppen et stort antal personer med tunge fysiske problemer 
(21 pct.). Kun 10 pct. af gruppen har pt. ønske om et job, og kun 10 pct. er optimistiske vedr. 
den nære fremtid. Aktørkredsen peger på, at gruppen af aktivitetsparate med begrænset 
jobperspektiv i meget lille grad vil kunne profitere af en beskæftigelsesrettet indsats pt. Der er 
derfor behov for et langsigtet indsatsperspektiv, hvor der i første omgang arbejdes på at øge 
borgerens selverkendelse, motivation for forandringer og et egentlig grundlag for deltagelse i 
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behandling. Aktørkredsen peger på, at der er behov for en socialfaglig og –pædagogisk indsats, 
der kan suppleres med væresteder og social træning.      
 
Som led i undersøgelsen har ledere og medarbejdere fra jobcenteret og Social- og Sundheds-
afdelingen medvirket til at udarbejde målrettede indsatspakker for de ovennævnte profiltyper. 
De målrettede indsatspakker er beskrevet i kapitel 10 og 11.  
 

4.6. Udvikling af indsatsen 
 
Aktørkredsen udpeger en række områder, hvor der med fordel kan udvikles nye indsatser eller 
øges kapacitet af tilbud/indsatser. I hovedtræk peger aktørkredsen på følgende behov for at 
udvikle indsatsen: 
 

 Der peges fra sagsbehandlernes side på, at der er behov for at styrke jobformidlingen over 
for de jobparate voksne. Ca. hver fjerde af de jobparate voksne har primært brug for job-
formidling. Det er udtryk for, at der med fremgangen på arbejdsmarkedet er bedre mulig-
heder for at tilvejebringe ordinære job til målgruppen, og at virksomhedspraktik for en del 
af gruppen derfor ikke være den hurtigste vej til job.   
 

 For både jobparate og aktivitetsparate tættere på job vil der være gode perspektiver i at 
anvende virksomhedsrettede indsatser. I den forbindelse peger ledere og medarbejdere på, 
at der med fordel kan tænkes mere systematisk i trappe- og udslusningsmodeller, hvor bor-
gernes virksomhedspraktik fører til løntilskudsansættelse, opkvalificeringsjob, vikarjob eller 
ordinære ansættelser. 

 

 Indsatsprofilen for de jobparate voksne er i dag domineret af virksomhedsrettede forløb. 
Sagsbehandlernes vurderinger peger på, at der for en del af målgruppen kan være behov 
for i højere grad at supplere de virksomhedsrettede forløb med målrettet faglig opkvalifice-
ring for en del af de jobparate voksne – f.eks. i forlængelse af virksomhedspraktikker eller 
ved jobgaranti fra arbejdsgivere.  
 

 Der peges fra medarbejdernes side på, at der er behov for at udvikle tilbud, der kan styrke 
de jobparate voksnes jobsøgning og de aktivitetsparates arbejdsmarkedsperspektiv. Der 
peges især på, at der er perspektiver i en jobcafé for hver af målgrupperne, hvor der foku-
seres på dels CV, ansøgninger og jobsøgning og dels det rummelige arbejdsmarked. Derud-
over peger medarbejderne på, at der for en del af målgruppen er behov for at afklare kom-
petencer – herunder egentlig realkompetenceafklaring – for at styrke afsættet for og mål-
retningen af faglig opkvalificering og/eller formidling af opkvalificeringsjob.  

 

 Ledere og medarbejderne peger på, at der er behov for at anvende og evt. øge kapaciteten 
af væresteder, værksteder til de grupper af aktivitetsparate, der er længst fra arbejdsmar-
kedet. For en stor del af de svageste grupper er der behov for væresteder og social træning, 
der kan indgå i en socialfaglig og –pædagogisk indsats.       

 

 Det er behov for at kunne tilbyde smertehåndtering i større grad end i dag, da en betydelig 
del af de aktivitetsparate voksne har udsigt til at skulle leve med deres udfordringer – også i 
situationer, hvor der er deltagelse i aktiviteter eller opnås tilknytning til arbejdsmarkedet.  

 

 Der er behov for at øge kapaciteten af behandlingstilbud – især vedr. psykiske problemer og 
misbrugsproblemer. 
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4.7. Samarbejdet mellem aktørerne på kontanthjælpsområdet 
 
Der er ofte tværgående dialog om sager mellem fagområderne 
Analysen viser, at der ofte er dialog om de aktivitetsparate voksnes indsats på tværs af fagom-
råder. Det illustreres bl.a. af, at der i et antal gennemgåede sager er tale om, at social- og 
sundhedsafdelingen i ca. 70 pct. af sagerne har været i dialog med en eller flere fagområder i 
kommunen. Omvendt viser analysen, at der i mindre omfang foretages en egentlig koordine-
ring af indsatsforløbet – dvs. i 25-30 pct. af de ”tværgående” sager.  
 
De deltagende ledere og medarbejdere peger på, at der med fordel kan arbejdes på en endnu 
større koordinering og kombination af indsatser. Det fremhæves fra aktørkredsen, at der kan 
være perspektiver i tværfaglige samarbejdsmøder, der styrker samarbejdet via større fælles 
viden, fælles mål, kendskab til hinandens redskabsvifte mv. Derudover fremhæves, at der i 
endnu højere grad kan ske en koordinering i de enkelte sager – både vedr. sagsforløbet, sam-
mentænkning af aktiviteter og bedre koordinering af mentor/støttepersoner.   
 
Blandt de medvirkende ledere og medarbejdere peges der på, at der med ”Fælles borger – 
konceptet” allerede er taget skridt til at styrke samarbejdet, men at der kan være behov for at 
genopfriske konceptet og for at styrke relationsdannelse og kontaktgrundlaget mellem fagom-
råderne, da de også har betydning for det løbende samarbejde.  
 
Behov for fælles værktøjer  
I den forbindelse peger aktørkredsen på, at der vil være gode perspektiver i tiltag på det ope-
rationelle niveau – i form af bl.a. fælles videnbank (procesportal), fælles IT, kiggeadgang til 
hinandens systemer, fælles plan for borgeren, fælles progressionsværktøj mv. 
 

4.8.   Økonomiske perspektiver på indsatsen  
 
Gribskov investerer meget i beskæftigelsesindsatsen sammenlignet med Østdanmark 
Analysen peger på, at Gribskov bruger mange ressourcer i den aktive linje på tværs af alle mål-
grupper i jobcenteret. Enhedsomkostningerne til beskæftigelsestilbud beløber sig til 18.700 kr. 
per helårsperson i 2014, hvor det samme tal er 17.200 kr. i Østdanmark. Det svarer til, at Grib-
skovs udgiftsniveau i 2014 var 9 pct. højere end i Østdanmark.  
 
Gribskovs udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere er 25 pct. højere end Østdan-
mark  
Gribskovs udgifter til vejledning og opkvalificeringstilbud, ordinær uddannelse og mentor til 
kontanthjælpsmodtagere ligger samlet 25 pct. højere end Østdanmark i 2014. Den samlede 
enhedsomkostning per kontanthjælpsmodtager er således ca. 27.000 kr. i Gribskov, hvor den i 
Østdanmark er på 22.000 kr. i 2014.   
   
Analysen af Gribskovs egne økonomiske oplysninger peger på en sammenhæng i økonomien 
mellem kontanthjælp og uddannelseshjælp, idet et driftstilskud til produktionsskolen er konte-
ret under kontanthjælpsområdet, men primært vedrører indsats for uddannelseshjælpsmod-
tagere. Der kan derfor være grund til at se samlet på prioriteringsmuligheder i forhold til disse 
to målgrupper. På uddannelseshjælp er Gribskovs enhedsomkostning på 36.000 kr. pr. uddan-
nelseshjælpsmodtager i 2014, hvor gruppen i Østdanmark kun har en enhedsomkostning på 
22.000 kr. 
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Højere afgangsrater tjener noget af investeringen hjem 
På de fleste ydelsesområder har Gribskov højere afgangsrater end Østdanmark, hvilket bety-
der, at investeringen også giver afkast i form af flere udslusninger. 
  
På kontanthjælpsområdet er afgangsraten samlet 12 pct. højere i Gribskov end i Østdanmark i 
2014. Analysen har samtidig vist, at det er afgangsraterne for de jobparate, der primært driver 
de bedre resultater. Denne gruppe har relativt lave enhedsomkostninger.  
 
De aktivitetsparate prioriteres højt 
Når man ser på omkostningsbilledet for indsatsen, så er det profilerne blandt de aktivitetspa-
rate, der har de højeste enhedsomkostninger i 2014, jf. tabel 4.1. Det hænger dels sammen 
med dyrere tilbud, men hænger også sammen med, at der bruges flere vejlednings- og opkvali-
ficeringstilbud og mentorer til disse grupper, hvor det, for de jobparate, primært er aktiviteter 
hos virksomheder, der fylder i indsatsen. 
  
Knap 90 pct. af udgifterne på beskæftigelsesområdet prioriteres til aktivitetsparate, hvor mål-
gruppen fylder 74 pct. Det skyldes en kombination af høje priser, høj volumen og redskabs-
sammensætning, jf. tabellen herunder.   
 
Tabel 4.1: Enhedsomkostninger blandt profiltyper i Gribskov Kommune i 2014  

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Enhedsomkostningerne er ekskl. udgifter til forsørgelse. 

 
En stor volumen og høje priser skaber det høje udgiftsniveau  
Den omfattende brug af virksomhedsplaceringer bidrager generelt til at nedbringe enhedsom-
kostningerne i Gribskov. Når det samlede udgiftsniveau er højt, så skyldes det, at den samlede 
aktiveringsgrad er 8 procentpoint højere end i Østdanmark, samt at der er relativt høje en-
hedspriser på vejlednings- og opkvalificeringsaktivitet og mentorområdet. 
 
Mentorområdet er med til at bidrage til de høje enhedsomkostninger  
Mentorområdet er præget af meget forskellige enhedspriser og en ugennemsigtig prisstruktur. 
I visse tilfælde er mentorudgifterne så høje, at det kan være hensigtsmæssigt at sætte fokus 
på, om der er et tilstrækkeligt udbytte af den intensive mentorindsats. Ugeprisen varierer fra 
ca. 100 til ca. 3.500 kr. i 2014. Gribskov har oplyst, at der i 2015 er arbejdet målrettet med 
reduktion af disse omkostninger, hvilket formentlig betyder, at mentorudgifterne fylder min-
dre nu i udgiftsprofilen for kontanthjælpsmodtagere. 
 
Psykiske barrierer og misbrug som barriere for job er dominerende for de dyrere forløb  
Blandt de kontanthjælpsmodtagere, der har de højeste enhedsomkostninger hos de aktivitets-
parate, er de psykiske barrierer og misbrug mere dominerende end hos den øvrige gruppe. Det 
kan være en mulighed at efterse disse særligt prioriterede grupper for, om det er disse grup-

Antal

fuldtidspersoner 2014

Enhedsomkostning (kr.) til 

beskæftigelse kr.

Enhedsomkostning (kr) 

i alt 

Profil 1:Jobparate tæt på job 67 10.506 17.692

Profil 2: Jobparate længere fra job 69 12.746 20.298

Profil 3: Aktivitetsparate tættere på job 69 19.549 51.986

Profil 4: Aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked 108 36.087 57.238

Profil 5: Aktivitetsparate længere fra job 133 18.545 34.209

Profil 6: Aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv 83 13.723 41.862

I alt 529 19.712 38.478
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per, der i størst mulig omfang kan prioritere af indsatsen. Hos de jobparate er det særligt 
manglende kvalifikationer, der dominerer i de dyreste forløb. 
  
Der prioriteres flest ressourcer til aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked  
Der er stor forskel på prioriteringen af ressourcer mellem målgrupper. Især de aktivitetsparate 
tæt på det rummelige arbejdsmarked, prioriteres markant højere end andre grupper med en 
enhedspris på 36.000 kr. til beskæftigelsestilbud i 2014. Gruppen er samtidig den gruppe, der 
har modtaget offentlig forsørgelse i længst tid (i gennemsnit 6 år). Der kan være et potentiale i 
at målrette indsatsen for gruppen og prioritere ressourcerne til beskæftigelsestilbud mod de 
borgere, hvor der er bedst mulighed for at skabe progression. Det skal dels bidrage til at få 
større hastighed i afklaringsforløb og skabe større afgang fra gruppen.  
 
En lille gruppe driver en stor del af omkostninger – særligt på social og sundhedsområdet  
Udgifterne på det sociale og de kommunale opgaveområder under sundhedsområdet er præ-
get af, at enkeltpersoner kan være meget omkostningstunge. Langvarig misbrugsbehandling og 
botilbud er nogle at de indsatser, som fylder meget i det samlede omkostningsbillede. Ganske 
få personer er berørt af disse tilbud, og det kan overvejes, om der fremadrettet skal et særligt 
fokus på koordination for denne gruppe.  
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5. Indsatsmæssige perspektiver og anbefalinger 
 
Formålet med analysen er at give svar på, hvordan beskæftigelsesindsatsen kan understøtte et 
fald i antallet af voksne kontanthjælpsmodtagere i kommunen, og hvordan der kan opnås fær-
re udgifter til kontanthjælpsindsatsen. 
 
Den gennemførte analyse viser, at de positive takter på arbejdsmarkedet giver sig udslag i be-
vægelsesmønstrene blandt kontanthjælpsmodtagere i kommunen. Der er dokumentation for, 
at flere af kommunens kontanthjælpsmodtagere er kommet i ordinær beskæftigelse i det se-
neste år, og at den aktuelle udvikling i beskæftigelsen isoleret set reducerer ledigheden i kom-
munen.   
 
I det følgende gives en perspektivering af analyseresultaterne, hvor der dels udpeges de over-
ordnede potentialer for at reducere udgifterne på kontanthjælpsområdet, og hvor der dels 
gives anbefalinger og forslag til, hvordan de udpegede potentialer kan indfries. 
 

5.1. Overordnede besparelsespotentialer 
 
Afdækningen i nærværende analyse peger på, at der i den aktuelle situation er potentiale for, 
at beskæftigelsesindsatsen kan understøtte et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i kom-
munen. Der kan på baggrund af de kortlagte bevægelsesmønstre og afdækkede indsatsbehov 
hos borgerne udpeges en række overordnede potentialer for at reducere forsørgelsestrykket 
og udgifterne på kontanthjælpsområdet:    
 
1. Potentiale for højere afgangsrater på kontanthjælpsområdet 
2. Potentialer for bedre effekter af virksomhedsrettede forløb 
3. Potentialer for målretning af indsatsen 
4. Potentialer for at reducere udgifter til beskæftigelsesindsatsen 
5. Potentialer for at reducere udgifter til indsatsen på tværs af fagområder 
 
Potentiale for højere afgangsrater på kontanthjælpsområdet 
De positive takter på arbejdsmarkedet giver et stigende træk fra arbejdsmarkedet, som øger 
afgangen af kontanthjælpsmodtagere til ordinær beskæftigelse. Analysen viser, at et stigende 
antal kontanthjælpsmodtagere i Gribskov Kommune kommer i ordinært arbejde i 2014 og 
2015.  
 
Kommunen har allerede gode effekter af indsatsen over for de jobparate kontanthjælpsmod-
tagere. Men både konjunkturerne, demografien og store anlægsinvesteringer i Østdanmark 
betyder, at der er udsigt til ekstra mange jobåbninger fremadrettet, hvilket øger potentialet 
for at få gevinster af en øget jobformidling til de jobparate borgere.  
 
Undersøgelsen viser, at kommunen pt. har ca. 65 jobparate borgere, som har begrænsede job-
barrierer og vurderes at kunne komme i job hurtigt. Det giver et potentiale for at arbejde med 
jobformidling i en situation, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er stigende. For denne gruppe 
kan virksomhedspraktikker være ledighedsforlængende, og via en aktiv jobformidling over for 
denne del af målgruppen kan der hentes gevinster på kort sigt, som indeholder et stort øko-
nomisk potentiale for kommunen.  
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En øget jobformidling vil forudsætte, at der er dialog og informationsudveksling med virksom-
hederne lokalt og i nærliggende kommuner om deres konkrete jobåbninger. Efter syv års krise 
på arbejdsmarkedet er synligheden af jobåbninger i de lokale virksomheder relativt lav, og der 
vil være behov at øge jobcenterets kendskab til konkrete jobåbninger og at kanalisere denne 
viden til sagsbehandlerne på kontanthjælpsområdet.   
 
Samtidig forudsætter en øget jobformidling, at der er overblik over kvalifikationer, kompeten-
cer og erfaring hos de jobparate borgere, der skal formidles til job. Det anbefales derfor, at der 
arbejdes systematisk med løbende at screene sagerne på området med henblik på at styrke 
arbejdsgrundlaget for en jobformidlingskampagne.   
 
Potentialer for besparelser via målretning af indsatsen 
I den gennemførte analyseproces er ledere og medarbejdere fra jobcenter og social- og sund-
hedsafdelingen involveret i at definere profiltyper og udvikle målrettede indsatspakker til for-
skellige indsatsgrupper.  
 
Der kan ligge betydelige økonomiske potentialer i at implementere en resultatbaseret styring i 
beskæftigelsesindsatsen, hvor der løbende sker en prioritering og målretning af indsatser, der 
modsvarer indsatsbehovet hos borgerne. Potentialerne ligger dels i at prioritere indsatser til 
grupper af kontanthjælpsmodtagere, som kan profitere af en beskæftigelsesindsats i den aktu-
elle situation. Derudover ligger potentialerne i at anvende og ”time” indsatser med høj effekt 
eller progression hos de givne målgrupper.     
 
En øget resultatbaseret styring vil forudsætte, at der arbejdes videre med at udvikle og imple-
mentere de indsatspakker, der er udviklet som led i analyseprocessen, herunder en registre-
ringspraksis, en opfølgningsmodel og et målesystem.  
 
Potentialer for bedre effekter af virksomhedsrettede forløb 
Kommunen har en høj anvendelse af virksomhedsrettede forløb i indsatsen over for både 
jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. For en del af de jobparate (ca. 65 per-
soner) og aktivitetsparate (ca. 130 personer) kan vejen ind på arbejdsmarkedet gå via virksom-
hedsrettede forløb.  
 
Der kan derfor ligge et potentiale i at styrke effekterne af de virksomhedsrettede forløb for 
begge grupper via et styrket udslusningsfokus i virksomhedspraktikkerne. Der kan bl.a. arbej-
des med kortere varigheder af virksomhedspraktik, gradvis overgang til ordinære timer, sy-
stematisk udslusningsfokus i dialogen med praktikvirksomheden, brug af korte job, vikarjob, 
deltidsjob mv., trappemodel for virksomhedspraktikker, jf. nedenstående anbefalinger.  
 
For en del af de aktivitetsparate voksne (ca. 130 personer) kan virksomhedspraktikkerne med-
virke til at fastholde og udvikle jobperspektivet og skabe progression hos borgeren. Der kan 
desuden ligge potentialer i at anvende virksomhedspraktikkerne med afsæt i ”place and train-
metode”, hvor der undervejs i virksomhedsforløbet fleksibelt suppleres med andre indsatser, 
herunder mentorstøtte, psykologsamtaler, personlig assistance, sprogkurser, terapi mv.       
 
Potentialer for at reducere udgifter til beskæftigelsesindsatsen 
Gribskov Kommune har investeret relativt mange ressourcer i beskæftigelsesindsatsen og ana-
lysen peger på, at investeringen primært går mod de aktivitetsparate, hvor effekterne i 2014 
og 2015 har været på niveau med andre kommuner. Det peger på, at der ligger et potentiale i 
en højere omkostningseffektivitet i indsatsen for de aktivitetsparate.  
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Hvis enhedsomkostningerne reduceres til niveauet for Østdanmark peger opgørelserne i ana-
lysen på et potentiale for at reducere udgifterne med 3,5 mio. kr. Analysen peger samtidig på, 
at der kan være grund til at se bredere på både kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet 
for at vurdere, hvor omkostningerne bedst reduceres, idet fx omkostninger til produktionssko-
len ligger under kontanthjælp, men vedrører uddannelseshjælp. 
 
Analysen kan dokumentere en stor variation i enhedsomkostninger og forskellig tyngde i de 
tilbud, der anvendes. Det peger også på, at der ikke blot er en vej, men der kan være behov for 
at finde forskellige veje ind til en større omkostningseffektivitet for kommunen. Forskellene i 
profiltypernes behov, der er afspejlet i de foreslåede indsatspakker, gør, at det kan være en 
fordel at gå forskelligt til prioritering ift. de enkelte profiltyper.  
 
Grundlæggende vil der være tre styringsknapper, som kan anvendes til at reducere omkost-
ningsniveauet, jf. figur 5.1. Analysen peger på et potentiale for at anvende alle tre styrings-
knapper. Der kan opnås effekter af de tre tilgange til tilpasning hver for sig, men der kan også 
vælges flere tilgange.  
 
Analysen peger særligt på et potentiale for at 
gennemgå mentorindsatsen og vurdere: 
hvordan og over for hvilke målgrupper den 
sættes bedst ind, om priserne er rimelige ift. 
udbyttet, og om der er grupper, der ikke kan 
profitere af indsatsen.   
 
For de borgere der er i mentorindsats med et 
langstrakt og dyrt forløb kan det endvidere 
være hensigtsmæssigt at opfølgningen styr-
kes, således at der løbende følges op på, om 
mentorforløbet kan sikre progression ift. 
målet.  
 
For at reducere omkostninger kan der i øvrigt peges på følgende muligheder:  
 
Prisniveauet på Gribskovs beskæftigelsestilbud kan nedbringes ved, at: 
 

 Sænke timetallet i tilbuddene. Ved at sænke timetallet i tilbud, kan der reduceres i 
omkostningerne på det enkelte forløb og igangsættes flere forløb. Et eksempel er, at 
en del af Kompetencecentrets tilbud har et timetal på 25 timer. Det kan evt. sænkes til 
15 timer, så der kan køre flere hold om dagen og kapaciteten dermed udnyttes bedre.   

 Øge kapacitetsudnyttelsen i Kompetencecentrets tilbud. Der har gennem 2014 været 
en svingende belægningsprocent med perioder på op til 3 måneder med ca. 90 pct. be-
lægning. Der kan være et potentiale i en mere stabil kapacitetsudnyttelse, hvis den ka-
pacitet kan anvendes til grupper, der ellers købes tilbud til hos andre leverandører.  

 Forhandle ensartede priser på mentorindsatsen. Der kan være et yderligere potentiale 
i at forhandle priser for – evt. udbyde - mentoropgaven, så der opnås en mere gen-
nemsigtig prisstuktur.  

Volumen kan reguleres ved:  

 En højere grad af differentiering af indsatsen over for de forskellige målgrupper. 

 En generel sænkning af varigheden af tilbuddene eller af udvalgte tilbud.  

Figur 5.1: De tre styringsknapper 
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Redskabssammensætningen kan bidrage til en omkostningsreduktion ved at:  

 Substitution af omkostningstunge mentorforløb og andre aktiveringstilbud med virk-
somhedsplacering. – (kan dog forudsætte en investering i jobformidling) 

 Substitution af mentor med opkvalificerings- og vejledningstilbud.  

En udnyttelse af potentialet kan understøttes gennem en strammere aktivitetsstyring, hvor der 
er fokus på opfølgning på, hvilke aktiviteter der benyttes, den gennemsnitlige varighed af for-
løbene samt hvilke effekter der skabes af forløbet. Effekterne kan måles som progression ift. 
mål og udslusningseffekter til job og uddannelse. 

Scenarie 1. Sænket volumen i mentorindsatsen  
Undersøgelsen peger på et relativt stort forbrug af mentorindsats, som ligger 30 pct. højere 
end niveauet i Østdanmark. Analysen peger på, at Gribskovs omkostningsniveau dels har 
sammenhæng med lange forløb, et dels et højt prisniveau og ugennemsigtig prisstruktur. Ek-
sempel på beregning af mulige scenarier for mentorområdet er vist i nedenstående tabel. Ta-
bellen viser et samlet besparelsespotentiale ved justering af priserne med 30 pct. og reduktion 
af aktivitetsniveauet med 20 pct., på 1,1 mio. kr. ift. 2014. 

 
Beregningerne er foretaget for den del af mentorudgiften, der kan knyttes direkte til de aktivi-
tetsparate. Der kan være yderligere potentiale i sænket volumen for unge og frikøb af mento-
rer hos virksomheder. Gribskov har dog allerede i 2015 reduceret udgifterne til mentorer, hvil-
ket kan reducere potentialet.  

Hvis besparelsen på mentorområdet ift. 2014 holdes under 1,4 mio. kr., så vil der stadig kunne 
hjemtages refusion på samme niveau som i 2014. 

Scenarie 2. Reducere volumen, for grupper der ikke kan profitere af et tilbud 
Analysen peger på, at der kan ske en højere grad af differentiering af indsatsen, og at indsat-
sen kan reduceres for de grupper, der i øjeblikket ikke kan profitere af en indsats.  

En reduktion af indsatsen for de grupper, der ikke vurderes at kunne profitere af en indsats 
kan være en vej til reducerede omkostninger. I eksemplet nedenfor gives eksempler på bespa-
relsen omfang ved forskellig styrke af nedbringelse af aktiviteten for de forskellige grupper. En 
aktivitetsnedgang med 50 pct. for aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv kan give en 
besparelse på knap 600.000 kr. Hvis redskabssammensætningen holdes konstant. En aktivi-
tetsnedgang med 25 pct. for de aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked kan give 
en besparelse på knap 1 mio. kr.    

Tabel 5.1: Beregning af besparelse på mentorområdet ved reduktion af priser og berørte 
 

 
 

Kilde: Data fra Gribskovs økonomisystem, Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Omfatter den del af mentorudgifterne der kan knyttes til direkte til den ledige 

Antal 

berørt af 

mentor Pris pr. berørt

Samlet

budget

Ved 30% 

reduktion af 

pris

Ved 20% 

reduktion af 

berørte

Ved reduktion af 

pris og berørte

Aktivitetsparate tættere på job 6 42.380 257.849 77.355 51.570 113.454

Aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked 26 47.847 1.253.711 376.113 250.742 551.633

Aktivitetsparate længere fra job 16 45.084 729.724 218.917 145.945 321.078

Aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv 11 31.095 355.352 106.605 71.070 156.355

I alt 60 2.596.636 778.991 519.327 1.142.520

Besparelsespotentialer
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Gribskov Kommune har i 2014 overskredet refusionsloftet med 7,8 mio. kr. Udgiftsniveauet 
kan således reduceres med 7,8 mio. kr. i forhold til 2014 niveauet, uden det har betydning for 
Gribskovs refusionshjemtagelse. 

 
Scenarie 3. Ændret redskabssammensætning 
At lægge aktiviteten på andre billigere redskaber kan også være en vej til besparelser. For 
Gribskov Kommune er mentor den ordning, der trækker de største enhedsomkostninger per 
aktiveret. Hvis 10 pct. af aktiviteten (svarende til ca. halvdelen af mentor-aktiviteten) kan om-
lægges fra mentor til virksomhedsplaceringer, vil budgettet kunne reduceres med 1,5 mio. kr.  
En substitution mellem Anden aktivitet (f.eks. det der gennemføres i Kompetencecentret) og 
virksomhedsplacering vil give en lidt mindre besparelse på 1,4 mio. kr., jf. tabel 5.3. Besparel-
sen kan dog forudsætte en investering i jobformidling.   

 
I 2015 har Gribskov arbejdet med reduktion af udgifterne til mentorområdet, hvilket forment-
lig har en væsentlig betydning for hvor omkostningstunge forløbene er på nuværende tids-
punkt. Hvis mentorforløbene er billigere i 2015 vil det reducere besparelserne beregnet oven-
for.  
 
Potentialer for at reducere udgifter til indsatsen på tværs af fagområder 
Analysen peger på, at der iblandt de aktivitetsparate er borgere, som trækker betydelige udgif-
ter i både social, sundheds og kontanthjælpsområdet. Det vurderes, at der er et potentiale i at 
få koordineret disse borgeres sag og prioritere indsatsen der, hvor der er mulighed for at skabe 
størst progression. Af de udgifter, der kan opgøres, trækker de 10 sager med størst enhedsom-
kostning udgifter på knap 4 mio. kroner samlet på tværs af fagområder. 
 

Tabel 5.2: Beregning af besparelse ved større differentiering af indsatsen 
 

 
 

Kilde: Data fra Gribskovs økonomisystem, Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Omfatter den del af mentorudgifterne der kan knyttes direkte til den ledige.  Antal berørt af aktivering er summen af personer, der er berørt 
af henholdsvis mentor, vejledning/opkvalificering og virksomhedsrettede forløb 

Tabel 5.3: Beregning af besparelse ved Substituering af dyr aktivitet med billigere aktivitet 
 

 
 

Kilde: Data fra Gribskovs økonomisystem, Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Antal berørt af aktivering er summen af personer, der er berørt af henholdsvis mentor, vejledning/opkvalificering og virksomhedsrettede 
forløb 

Antal 

berørt af 

aktivering

Pris pr.

berørt

Samlet

budget

Aktivitets-

nedgang med 

10%

Aktivitets-

nedgang 

med 25%

Aktivitets-

nedgang med 

50%

Jobparate tæt på job 57 12.392 704.695             70.469        176.174 352.347

Jobparate længere fra job 65 13.671 885.777             88.578        221.444 442.888

Aktivitetsparate tættere på job 64 21.047 1.339.518           133.952        334.880 669.759

Aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked 122 31.928 3.888.372           388.837        972.093 1.944.186

Aktivitetsparate længere fra job 110 22.455 2.473.440           247.344        618.360 1.236.720

Aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv 60 18.982 1.136.106           113.611        284.026 568.053

I alt 355 29.339 10.427.907 1.042.791      2.606.977    5.213.954

Besparelsespotentialer

Antal 

berørt af 

aktivering Mentor

Virksomheds-

rettede forløb

Anden 

aktivitet Mentor

Virksomheds-

rettede forløb

Anden 

aktivitet

10% fra 

mentor til VP

10% fra anden 

aktivitet til VP

10% fra mentor 

til anden 

aktivitet

Aktivitetsparate tættere på job 64 10% 39% 52% 42.380        0 32.887        269.720 209.301 60.419

Aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked 122 22% 39% 40% 47.847        0 54.143        582.720 659.389 -76.669

Aktivitetsparate længere fra job 110 15% 30% 55% 45.084        0 28.763        496.609 316.832 179.777

Aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv 60 19% 44% 37% 31.095        0 35.702        186.106 213.682 -27.575

I alt 355 1.535.155 1.399.203 135.952

Pris pr. berørt Besparelsespotentialer ved substitutionAndel af berørte i aktiviteten
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En stærkere koordinering kan dels medføre besparelser ved færre parallelle indsatser med 
særskilte ikke-koordinerede mål, og dels kan det på længere sigt medføre betydelige besparel-
ser, hvis disse borgere hurtigere kan hjælpes til en tilknytning til arbejdsmarkedet.    
 
Der kan derfor ligge et potentiale i at gennemgå disse sager sammen - på tværs af fagområder. 
Det kan være i et fælles koordinationsforum, hvor der udarbejdes en fælles plan, følges op og 
sikres placering af et koordineringsansvar for forløbet.  
 
Samlet potentialeberegning 
 
Ud fra de udpegede potentialer og beregnede omkostninger for Gribskov ift. kontanthjælps-
modtagere over 30 år er der beregnet et groft skøn for hvilken besparelse, der kan hentes ved 
at realisere potentialerne.  
 
Beregningerne er foretaget alene med udgangspunkt i udgifter på beskæftigelsesområdet 
samt sparede forsørgelsesudgifter og tillægsydelser ved forbedrede afgangsrater. Der kan væ-
re yderligere besparelser at hente på de øvrige fagområder og i særlig grad på de regionale 
sundhedsudgifter.  
 
I skemaet nedenfor er der, for hver profiltype, anført hvilke primære veje, der er til at optime-
re indsatsen, samt hvilken besparelse/udgift det forventes at medføre. Beregningerne er fore-
taget med baggrund i 2014 tal og peger på et samlet besparelsespotentiale ved nedenstående 
reguleringer på i størrelsesordenen 6,7 mio. kr. 
 
Det er naturligt, at der må være en afvejning af, om potentialerne er realistiske og hensigts-
mæssige for kommunen med det nuværende udgangspunkt i 2015.  
 
Der er taget højde for nye forventede refusionsprocenter på forsørgelsesudgifterne som følge 
af refusionsreformen. Der er ikke taget højde for effekterne af udligningsordninger, forøget 
skattegrundlag og andre afledte konsekvenser.  
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 Øge afgangsrate Enhedspriser Volumen Redskabssam-
mensætning 

Jobparate tæt  
på job 

Vejen: Øget ordinær job-
formidling i lyset af op-
svinget  
Effekt: Reducere gruppen 
med 25 %. – svarende til 
17 helårspersoner og 1,8 
mio. kr.  

- Vejen: Øget ordinær 
jobformidling i lyset af 
opsvinget  
Effekt: Reduceret 
kapacitetsbehov som 
følge af færre i mål-
gruppen – 0,2 mio. kr.  

- 

Jobparate læn-
gere fra job 

Vejen: Øget fokus på 
virksomhedspraktik+   
Effekt: Reducere gruppen 
med 10 % svarende til 7 
helårspersoner og 0,8 
mio. kr.  

Vejen: Større anvendel-
se af opkvalificering i 
forbindelse med virk-
somhedspraktik. 
Effekt: Øges i begræn-
set omfang 5 % - 0,05 
mio. kr.  

- Vejen: Flere i virk-
somhedsraktik+ vil 
øge deltagelsen i 
løntilskud. 
Effekt: Substitution af 
10 % af forløb mellem 
vejledning og opkvali-
ficering og virksom-
heder – 0,1 mio. kr. 

Aktivitetsparate 
tættere på job 

Vejen: Småjob og virk-
somhed+ skal øge fokus 
gradvis indslusning. 
Effekt: Ikke estimeret  

- - Vejen: Flere i virk-
somhed+ vil øge del-
tagelsen i løntilskud.  
Effekt: Substitution af 
10 % af anden aktivi-
tet med virksomheds-
placeringer  
– 0,2 mio. kr.  

Aktivitetsparate 
tæt på  

rummeliget 
arbejdsmarked 

Vejen: Brug af småjob og 
øget fokus på progression 
kan øge afklarings-
hastigheden og afgangen 
til fleksjob eller progres-
sion til jobparate. 
Effekt: Ikke estimeret  

- Vejen: Reduceret 
volumen gennem øget 
prioritering 

Effekt: Volumen redu-
ceres med 25 %  
- 1 mio. kr.   

Vejen: Flere i virk-
somhed+ vil øge del-
tagelsen i løntilskud. 
Effekt: Substitution af 
10 % af anden aktivi-
tet med virksomheds-
placeringer  
 – 0,4 mio. kr. 

Aktivitetsparate 
længere fra job 

- Vejen: Mindre anven-
delse af mentor og 
vejledning og opkvalifi-
cering. 
Effekt: Priser reduceres 
med 10 % – 0,25 mio. 
kr. 

Vejen: Større grad af 
prioritering.  
Effekt: Volumen redu-
ceres med 50 % - 1,2 
mio. kr.  

- 

Aktivitetsparate 
med begrænset 
jobperspektiv 

- Vejen: Mindre anven-
delse af vejledning og 
opkvalificering. 
Effekt: Priser reduceres 
med 20 % – 0,2 mio. kr. 

Vejen: Større grad af 
prioritering.  
Effekt: Volumen redu-
ceres med 50 % 
 - 0,6 mio. kr.  

- 

Samlet  
besparelses-
potentiale 

Reducerer antal helårs-
personer med 

24 og reducerer udgifter 
til forsørgelse med 2,6 
mio. kr. netto.   

- 0,4 mio. kr. netto - 3 mio. kr. netto - 0,7 mio. kr. netto 
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5.2. Anbefalinger og forslag til de enkelte indsatsområder 
 
På baggrund af de kortlagte bevægelsesmønstre blandt borgerne og de afdækkede indsats-
behov hos kontanthjælpsmodtagerne gives i det følgende forslag og anbefalinger til indsatsen 
over for en række grupper med forskellige indsatsbehov. 
 
Indsatsen over for de jobparate: 
Analysen viser, at de jobparate borgere kan inddeles i to grupper, som har forskellig afstand til 
arbejdsmarkedet og forskellige indsatsbehov. En gruppe på ca. 65 personer er tæt på job og 
har primært behov for jobservice, og en gruppe på ca. 65 personer har primært brug for tilbud 
om støttet beskæftigelse og/eller jobrettet opkvalificering. 
 
Mploy har på baggrund af analysen følgende forslag og anbefalinger til indsatsen over for de 
jobparate borgere:  
 

 En øget jobformidlingsindsats over for de 130 jobparate borgere, og herunder særligt de ca. 
65 jobparate, der har begrænsede jobbarrierer og vurderes at kunne komme i job hurtigt. I 
overvejelserne om en udmøntning heraf kan blandt andet indgå følgende:  

 

o At der gennemføres en totalgennemgang af de jobparate borgere, der skaber overblik 
over de enkeltes uddannelse, kvalifikationer, joberfaring og jobsøgningsområder, og 
som giver grundlag for at matche gruppen med ledige stillinger hurtigt og præcist.  

o At der gennemføres en virksomhedsopsøgende kampagne, der som startskud til en 
mere systematisk jobformidling tilvejebringer ledige stillinger fra virksomhederne. 

o At der udvikles en effektiv leveringskæde i jobformidlingen med udgangspunkt i en 
omvendt BUM-model, hvor der bestilles kandidater til ledige job. 

o At der udpeges 1-2 jobformidlere med ansvar for, at der arbejdes og leveres på de ind-
komne jobordrer i samarbejde med de øvrige sagsbehandlere. 

o At der anvendes jobformidling fremfor virksomhedspraktik til jobparate, der ikke vur-
deres at have væsentlige jobbarrierer. 

o At der udvikles og ibrugtages et simpelt styringsværktøj, der skaber overblik over hhv. 
indkomne jobordrer og leveringen på jobåbningerne, herunder resultaterne af jobfor-
midlingen.  

 

 En målrettet indsats over for de 15-20 jobparate voksne, der har gæld og pt. ikke har øko-
nomisk gevinst af et ordinært job. I overvejelserne om en udmøntning heraf kan blandt an-
det indgå følgende:  

 

o At der gennemføres en kampagne over for den aktuelle gruppe af jobparate med gæld, 
der skal understøtte gruppen i at få gældssanering. Som led i kampagnen kan den en-
kelte borger f.eks. tilbydes en konsulent, der kan indgå aktivt i dialogen med bank, Skat 
mv. om en gældsanering.     

o At der tilbydes økonomisk rådgivning specifikt til gruppen af gældstyngede personer 
mhp. budgeteftersyn, fremadrettet budgetlægning, låneomlægningsmulighed, vejvis-
ning ift. løbende gældsrådgivning mv. 

o At der i forlængelse af kampagnen sættes ind med målrettet jobformidling til gruppen, 
inkl. nytteindsats, indtil jobformidlingen lykkes. 

 

 En prioritering af virksomhedsrettede tilbud til jobparate kontanthjælpsmodtagere, der 
har indgangsproblemer i forhold til arbejdsmarkedet. I overvejelserne om en udmøntning 
heraf kan blandt andet indgå følgende: 



 

23 
 

 

o At brugen af virksomhedspraktik prioriteres og indsnævres til jobparate, der ikke vur-
deres at få effekt af en ordinær jobformidling.  

o At der i lyset af situationen på arbejdsmarkedet anvendes korte virksomhedspraktikker 
til de jobparate kontanthjælpsmodtagere med sigte på hurtigere overgang til ordinær 
beskæftigelse.  

o At der udvikles og anvendes forskellige virksomhedspraktik-forløb med fokus på trap-
pemodeller, hvor der i forlængelse virksomhedspraktikken er indbygget faglig opkvali-
ficering, løntilskudsansættelse, opkvalificeringsjob eller ordinære job.   

o At der systematisk tages en dialog med arbejdsgiveren om formålet med virksomheds-
praktik og muligheden for efterfølgende løntilskud, opkvalificeringsjob mv.   

o At der ved udgangen af virksomhedspraktikker foretages forskellige former for jobfor-
midling, herunder nyttejob, vikarjobs, deltidsjob, ordinære job mv.  

 

 Etablering af en jobcafé, hvor jobparate får hjælp til jobsøgning. I overvejelserne om en 
udmøntning heraf kan blandt andet indgå følgende: 
 

o At der tilbydes hjælp til udsøgning af job, brug af jobportaler, udarbejdelse af CV, mål-
retning af ansøgninger. 

o At der tilbydes rådgivning om økonomi under uddannelse, informationer om voksen-
lærlingeordningen, muligheder for jobrettet opkvalificering ved jobgaranti, evt. 
booking af realkompetenceafklaring, meritafklaring mv.   

 

 Tilbud om jobrettet opkvalificering til den del af de jobparate, der har behov for omskoling 
eller mangler efterspurgte kvalifikationer. I overvejelserne om en udmøntning heraf kan 
blandt andet indgå følgende: 
 

o At der sættes mere systematisk fokus på brug af kompetencevurderinger, realkompe-
tenceafklaring, meritafklaring mv.  

o At der sættes mere fokus på opkvalificeringsjob til målgruppen, og herunder selvfund-
ne opkvalificeringsjob. 

o At der systematisk indhentes arbejdsgivervurderinger af opkvalificeringsbehov ifm. 
virksomhedspraktikker. 

o At der igangsættes en kampagne mhp. at skaffe 20 opkvalificeringsjob. 
 

 Systematisk styring af både intern og ekstern kapacitet med henblik på løbende opfølgning 
på tilbuddenes effekt og styrke muligheden for målrettet prioritering af indsatser for mål-
gruppen.  
 

Indsats over de aktivitetsparate voksne med aktuelt arbejdsmarkedsperspektiv: 
Analysen viser, at der blandt de aktivitetsparate voksne i kommunen findes ca. 160 personer 
med et godt arbejdsmarkedsperspektiv, som ønsker job og er optimistiske vedr. den nære 
fremtid. De medvirkende ledere og medarbejdere peger bl.a. på, at en betydelig del af grup-
pen vil have gavn af virksomhedsrettede forløb med mentorstøtte, der bringer borgerens res-
sourcer i spil. Der peges på, at der i indsatsen er behov for at sammentænke et arbejdsmar-
kedsfokus og et fokus på behandling af fysiske og psykiske problemer, misbrug, arbejdsevne-
afklaring og praktisk træning – med mål om ordinære job, fleksjob eller rummelige job. 
 
Mploy har på baggrund af analysen følgende forslag og anbefalinger til indsatsen over for de 
aktivitetsparate voksne med aktuelt arbejdsmarkedsperspektiv: 
 



 

24 
 

 Et skærpet fokus på arbejdsmarkedsperspektivet for denne gruppe af aktivitetsparate 
voksne (profil 3 og 4). I overvejelserne om en udmøntning heraf kan blandt andet indgå 
følgende: 
 

o At der systematisk udarbejdes CV sammen med borgeren for at skærpe borgernes 
jobperspektiver, fokus på egne kvalifikationer, kompetencer og styrker og for at under-
støtte en arbejdsmarkedsrettet indsats for borgeren. 

o At der etableres en jobcafé for denne del af målgruppen, hvor der er fokus på jobsøg-
ning, brug af Jobnet, jobportaler, rummelige virksomheder, rummelige job, korte job, 
vikarjob, støtteordninger ifm. job mv. 

o At borgerne i denne del af målgruppen får et frivilligt tilbud om jobformidling, og at 
der evt. stilles en personlig jobformidler til rådighed for borgerne i målgruppen. 

o At der tilvejebringes dag-til-dag job til målgruppen, f.eks. oprydning på lager, rengø-
ring, lettere malearbejde, havearbejde mv.   

 

 Målrettet brug af rummelige virksomhedspraktikker til målgruppen (profil 3 og 4). I over-
vejelserne om en udmøntning heraf kan blandt andet indgå følgende: 
 

o At der anvendes rummelig virksomhedspraktik til flest mulige borgere i denne del af 
målgruppen – evt. med mentorstøtte og/eller personlig assistance 

o At der gennemføres en kampagne, der screener markedet for rummelige virksomhe-
der i lokalområdet, som er åbne over for at udvikle og ansætte målgruppen. 

o At der systematisk tages en dialog og afstemning med arbejdsgiverne om formål med 
og opfølgning på virksomhedspraktikkerne. 

o At der systematik indhentes arbejdsgivervurderinger af opkvalificeringsbehov ifm. virk-
somhedspraktikker At der så vidt muligt indarbejdes ordinære timer i virksomheds-
praktikker – evt. gradvist i løbet af virksomhedspraktikken – for at styrke fokus på pro-
gression hos både borger og arbejdsgiver. 

o At der sættes fokus på trappemodeller, hvor der i forlængelse af virksomhedspraktik-
ken tilbydes løntilskudsansættelse, deltidsjob, opkvalificeringsjob mv.    

 

 Udvikling og afprøvning af en model for ”place and train-forløb”, hvor borgeren som pri-
mær indsats deltager i virksomhedspraktik og fleksibelt tilbydes andre indsatser. I overve-
jelserne om en udmøntning heraf kan blandt andet indgå følgende:  
 

o At der i modellen skabes fleksibel kapacitet af supplerende indsatser, herunder be-
handling af fysiske, psykiske problemer, mentorstøtte, psykologsamtaler, personlig as-
sistance, sprogkurser, terapi mv. 

o At der i modellen indtænkes et udslusningsfokus, der får borgeren over på ordinære 
løsninger, herunder deltidsjob, vikarjob mv., når der er grundlag for det. 

  

 Systematisk styring af målrettet indsatspakke til målgruppen. I overvejelserne om en ud-
møntning heraf kan blandt andet indgå følgende: 

 

o At de udarbejdede indsatspakker til denne del af målgruppen færdiggøres og imple-
menteres i indsatsen. 

o At der løbende arbejdes på at sikre den rette kapacitet, rette priser og rette sammen-
sætning af tilbuddene i de definerede indsatspakker. 

o At evt. økonomiske prioriteringer indtænkes i indsatspakkerne. 
o At der sættes fokus på aktivitetsstyring og sikring af registrering af aktiviteter, der mu-

liggør en løbende opfølgning på, hvad der er iværksat, hvilken varighed og tyngde til-
buddene har, og hvilke effekter der er af tilbuddene. 

o At der følges op på brugen og effekterne af indsatspakken.  
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 En behandlingskapacitet til at håndtere fysiske, psykiske og misbrugsproblemer hos mål-
gruppen  

 

 Økonomisk rådgivning til voksne med sociale problemer. I overvejelserne om en udmønt-
ning heraf kan blandt andet overvejes følgende: 
 

o At der etableres en fast rådgivningsfunktion i jobcenteret, der individuelt kan hjælpe 
de aktivitetsparate voksne med at få styr på økonomiske aspekter, herunder budget-
planer, styring af eventuelt gæld, rådgivning om lån mv., for at skabe stabile rammer 
for deltagelsen i job.  

o At der etableres tilbud om informationsmøder og samtaler om økonomisk rådgivning i 
samarbejde med borgerservice. 

 

 Udvikling af det rummelige arbejdsmarked for målgruppen. I overvejelserne om en ud-
møntning heraf kan blandt andet indgå følgende:   

 

o At der fortsat tilvejebringes fleksjob og minifleksjob til de mange i målgruppen med fy-
siske problemer. 

o At der sættes systematisk fokus på at øge timetallet for borgere i fleksjob – for at gå 
efter progression hos borgeren og økonomiske gevinster for kommunen. 

o At der uddannes mentorer i virksomheder, som er rummelige og åbne for at tage et 
medansvar for integration af målgruppen på arbejdsmarkedet.      

 

 Gennemgang og opfølgning på de dyreste sager på tværs af fagområder. Der kan f.eks. 
være muligheder i: 
o At skabe et fælles forum, hvor der kan indgås klare aftaler om de næste skridt i proces-

sen, kommunikation i processen og hvem der tager initiativ til opfølgning. 
o At give dette fælles forum en klar ramme om at prioritere ressourcer, hvor der aktuelt 

er størst behov, og/eller vil kunne skabe bedst effekt på kort og lang sigt gennem en 
umiddelbar indsats.  

o At give mulighed for fagområderne til at indstille borgere til at indgå i fælles gennem-
gang, hvor der er en stor kompleksitet i forløbet og en risiko for, at en borger bliver 
langvarigt offentligt forsørget.  
 

Indsats over de aktivitetsparate voksne længere til job: 
Analysen viser, at der blandt de aktivitetsparate voksne i kommunen findes godt 200 personer, 
med en begrænset til knytning til arbejdsmarkedet (profiltype 5 og 6). De er enten længere fra 
et job eller har et begrænset jobperspektiv. Mange har sammensatte problemer: psykiske og 
fysiske udfordringer kombineret med misbrugs- adfærds- og evt. familiemæssige problemer. 
De medvirkende sagsbehandlere peger på, at behandlingstilbud er meget væsentlig for denne 
gruppe, og at mange i gruppen pt. vil have svært ved at få udbytte af at deltage i en beskæfti-
gelsesrettet indsats. Der skal lægges vægt på at opnå en god relation til borgere og et tværgå-
ende og helhedsorienteret fokus er vigtigt. 
 
Mploy har på baggrund af analysen følgende forslag og anbefalinger til indsatsen over for de 
aktivitetsparate voksne med længere til job: 
 

 Et skærpet fokus på timing af tilbuddene og prioritering af tilbud, som kan understøtte 
progression hos borgerne i målgruppen. I overvejelserne om en udmøntning heraf kan 
blandt andet indgå følgende: 
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o At igangsætte relevante behandlingstilbud og støtte til behandling af de borgere, der 
er motiverede for at deltage og opnå progression. 

o At der samarbejdes systematisk på tværs af JC, CSS, CBU og eventuelle øvrige aktører 
om borgere, der er motiverede til at opnå progression fx fælles handleplan. 

o At der systematisk tages stilling til borgernes behov for mentor og hvilket udbytte de 
kan have af mentorstøtten, herunder også mulighederne for anvendelse af § 13 frita-
gelse. 

o At der stilles frivillige tilbud til rådighed fx væresteder, særligt tilrettelagte værksteder 
og lignende, som borgerne kan benytte. 

o At de frivillige tilbud sammensættes og tilrettelægges i samarbejde med borgernes 
mentorer/støttekontaktpersoner mhp. at målrette indholdet til målgruppen. 

o At der systematisk arbejdes med at gøre borgeren klar til at deltage i tilbud, herunder 
frivillige tilbud, fsva. borgere med mentor og/eller støttekontaktpersonen. 

 

 En behandlingskapacitet til at håndtere fysiske, psykiske og misbrugsproblemer hos de 
aktivitetsparate borgere i målgruppen, der er motiverede for at deltage i behandlingstil-
bud.  
 

 Økonomisk rådgivning til voksne med økonomiske problemer, herunder også ift. boligsitu-
ation. I overvejelserne om en udmøntning heraf kan blandt andet overvejes følgende: 
 

o At mentor og/eller støttekontaktperson screener målgruppen for personer, der kan 
have udbytte af rådgivning.  

o At der etableres en fast rådgivningsfunktion i jobcenteret, der individuelt kan hjælpe 
de aktivitetsparate voksne med at få styr på økonomiske aspekter, herunder boligsitu-
ation, budgetplaner, styring af eventuelt gæld, rådgivning om lån mv. 

o At der etableres tilbud om informationsmøder og samtaler om økonomisk rådgivning i 
samarbejde med borgerservice. 

 
 

 Systematisk styring af målrettet indsatspakke til målgruppen. I overvejelserne om en ud-
møntning heraf kan blandt andet indgå følgende: 

 

o At de udarbejdede indsatspakker til denne del af målgruppen færdiggøres og imple-
menteres i indsatsen. 

o At der løbende arbejdes på at sikre den rette kapacitet, rette priser og rette sammen-
sætning af tilbuddene i de definerede indsatspakker. 

o At evt. økonomiske prioriteringer indtænkes i indsatspakkerne. 
o At sættes fokus på aktivitetsstyring og sikring af registrering af aktiviteter der muliggør 

en løbende opfølgning på, hvad der er iværksat, hvilken varighed og tyngde tilbuddene 
har og hvilke effekter der er af tilbuddene. 

o At der følges op på brugen og effekterne af indsatspakken.  
 

 Gennemgang og opfølgning på de dyreste sager på tværs af fagområder. Der kan fx være 
muligheder i: 
o At skabe et fælles forum, hvor der kan indgås klare aftaler om de næste skridt i proces-

sen, kommunikation i processen og hvem der tager initiativ til opfølgning. 
o At give dette fælles forum en klar ramme om at prioritere ressourcer, hvor der aktuelt 

er størst behov, og/eller vil kunne skabe bedst effekt på kort og lang sigt gennem en 
umiddelbar indsats.  
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o At give mulighed for fagområderne til at indstille borgere til at indgå i fælles gennem-
gang, hvor der er en stor kompleksitet i forløbet og en risiko for, at en borger bliver 
langvarigt offentligt forsørget.  
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6. Udviklingen på kontanthjælpsområdet 

I dette kapitel belyses udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Gribskov 
Kommune. Der kigges blandt andet på hvilke faktorer, der har betydning for udviklingen på 
området, herunder bevægelser mellem ydelser, beskæftigelse og skift mellem visitationsgrup-
per. Undervejs sammenlignes resultaterne af analysen med udviklingen i klyngekommunerne 
og Østdanmark. Der kigges også på den generelle udvikling i antallet af offentligt forsørgede i 
Gribskov Kommune.  

Der er følgende hovedresultater i kapitlet: 

 Aktuelt er der 590 fuldtidspersoner over 30 år, som modtager kontanthjælp i Gribskov 
Kommune inkl. borgere omfattet af integrationsloven. Det svarer til 3,2 pct. af alle borgere 
mellem 30 og 64 år i Gribskov. 

 Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er steget mere i Gribskov end i klyngen og 
Østdanmark siden begyndelsen af finanskrisen i 2008.  

 Der er tegn på, at udviklingen er ved at vende. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 
30 år er faldet inden for det seneste år. Det gælder dog ikke for modtagere omfattet af in-
tegrationsloven. 

 Arbejdsmarkedet trækker flere i job end tidligere - både i ordinær og støttet beskæftigelse. 

Kapitlet er baseret på data fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og jobind-
sats.dk. Figurerne i afsnit 6.1 samt figur 6.4. i afsnit 6.2 er inklusiv kontanthjælpsmodtagere 
omfattet af integrationsloven. I de øvrige figurer mv. er kontanthjælpsmodtagere omfattet af 
integrationsloven udeladt.  
 

 

6.1. Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede over 30 år 
 
Antallet af voksne på offentlig forsørgelse i 
Gribskov er faldet siden 2010 og frem til i 
dag, jf. figur 6.1. Faldet udgør omkring 420 
fuldtidspersoner svarende til en reduktion på 
11 pct. af gruppen. 
 
I juli 2015 var omkring 3.320 borgere i Grib-
skov forsørget af det offentlige. Antallet 
nærmer sig dermed niveauet før krisen, der i 
starten af 2008 lå på omkring 3.210 borgere. 
 
Udviklingen skyldes primært et faldende an-
tal modtagere af dagpenge, sygedagpenge og 
førtidspension. Omvendt er antallet af borge-
re på kontanthjælp og borgere i fleksjob mv. 
steget i perioden.  

 
 

Figur 6.1: Udviklingen i antallet af voksne på 
offentlig forsørgelse i Gribskov, januar 2008 – 
juli 2015 

 
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Dagpenge er inklusiv særlig uddan-
nelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Dagpenge er sæsonkorrigeret. 
Fleksjob er inklusiv ledighedsydelse. Sygedagpenge er inklusiv jobaf-
klaringsforløb. Øvrige ydelser dækker over, revalidering, forrevalide-
ring og ressourceydelse.  
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Forsørgelsestrykket i Gribskov har ikke ændret sig siden 2010  
Forsørgelsestrykket i Gribskov har ligget på omkring 18 pct. siden 2010, jf. figur 6.2. Forsørgel-
sestrykket angiver, hvor stor en andel af de 30-64-årige borgere i kommunen, der modtager 
offentlig forsørgelse. I samme periode er forsørgelsestrykket faldet både i Østdanmark, til 19 
pct. i juli 2015, og i klyngekommunerne, hvor 15 pct. af de 30-64-årige borgere modtager of-
fentlig forsørgelse.  

Figur 6.2: Udvikling i andelen af 30-64-årige der 
modtager offentlig forsørgelse, 2008-2015 

Figur 6.3: Andelen af 30-64-årige, der modtager 
offentlig forsørgelse, juli 2015 

  
Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger 
Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Antallet af personer på offentlig 
forsørgelse er sæsonkorrigeret. 

Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger 
Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Dagpenge er inklusiv særlig uddannel-
sesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Dagpenge er sæsonkorrigeret. 
Fleksjob er inklusiv ledighedsydelse. Sygedagpenge er inklusiv jobafkla-
ringsforløb. Øvrige ydelser dækker over, revalidering, forrevalidering og 
ressourceydelse. 

 
Forsørgelsestrykket fra borgere på kontanthjælp er aktuelt højere i Gribskov end i klyngekom-
munerne, jf. figur 6.3. Der er således 3,2 pct. af de 30-64-årige borgere i Gribskov, der modta-
ger kontanthjælp (inklusiv borgere omfattet af integrationsloven), mens det gælder 2,1 pct. i 
klyngekommunerne.  
 
Samtidig er andelen af sygedagpengemodtagere og borgere i fleksjob højere i Gribskov end i 
Østdanmark og klyngen. 

6.2. Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år  

Antallet af voksne kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov har været stigende frem til slutnin-
gen af 2013, hvorefter antallet er stagneret, 
jf. figur 6.4. Antallet er mere end fordoblet 
fra omkring 270 fuldtidspersoner i 2008 til 
620 fuldtidspersoner ved udgangen af 2013 
(inkl. borgere omfattet af integrationsloven).  
 
Samme udvikling ses over hele landet og 
skyldes hovedsagligt den finansielle krise og 
dens følgevirkninger for hele arbejdsmarke-
det. Krisen betød, at særligt nyuddannede, 
ufaglærte og personer med nedsat arbejds-
evne har haft svært ved at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet – men mange har også mi-
stet deres job i årene siden 2008. 
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Figur 6.4: Antallet af kontanthjælpsmodtagere 
over 30 år, jan. 2008 – juli 2015 

 
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. 
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Ses der er alene på kontanthjælpsmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsloven, har 
der været en faldende tendens i Gribskov siden 2013. Antallet er således faldet med knap 100 
fuldtidspersoner2.  
 
De jobparate kontanthjælpsmodtagere udgjorde omkring 30 pct. af målgruppen i Gribskov 
primo 2008. Ved udgangen af 2013 er andelen uændret, mens den i juli 2015 er faldet til 25 
pct. (ekskl. borgere omfattet af integrationsloven). 
 
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget mere i Gribskov end i klyngen og Østdanmark 
Antallet af aktivitetsparate på kontanthjælp er steget næsten dobbelt så meget i Gribskov 
sammenlignet med klyngekommunerne og Østdanmark i perioden 2008 til 2015, jf. tabel 6.1. 
Konkret er der tale om en stigning på 86 pct. i Gribskov, mens antallet er steget hhv. 46 pct. og 
42. pct. i klyngen og Østdanmark. 
 
Antallet af jobparate på kontanthjælp er mere end fordoblet i samme periode i Gribskov (111 
pct.). Det svarer nogenlunde til udviklingen i de andre klyngekommuner (116 pct.), men er 
større end stigningen i Østdanmark generelt (53 pct.). 

Tabel 6.1: Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden borgere omfattet af integrati-
onsloven, jan. 2008 – juli 2015 

 

 
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Det seneste år er i perioden juli 2014 til juli 2015 

 
Fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere det seneste år 
Der er tegn på, at udviklingen på kontanthjælpsområdet er ved at vende. Det gælder både i 
Gribskov, blandt klyngekommunerne og Østdanmark generelt. 
 
I Gribskov er antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere faldet med 19 pct. i det seneste år, 
mens det i klyngen er faldet med 17 pct. og 10 pct. i Østdanmark, jf. tabel 6.1. Antallet af akti-
vitetsparate er ligeledes faldet, omend faldet er mindre end blandt de jobparate. Antallet af 
aktivitetsparate er reduceret med 3 pct., hvilket er på niveau med faldet i Østdanmark (2 pct.), 
men mindre end faldet i de andre klyngekommuner (8 pct.).  
 
 

                                                           
 
2 Se bilag 1 for et mere deltaljeret billede af udviklingen i antal berørte og fuldtidspersoner. 

Antal Antal Antal Antal 

Jul. 2008 Jul. 2015 Jul. 2008 Jul. 2015

Gribskov 53 112 111% -19% 195 362 86% -3%

Klynge 179 384 115% -17% 795 1.163 46% -8%

Østdanmark 8.694 13.314 53% -10% 24.161 34.207 42% -2%

Jobparate - fuldtidspersoner

Udvikling i 

alt

Udvikling 

seneste år

Aktivitetsparate - fuldtidspersoner

Udvikling i 

alt

Udvikling 

seneste år
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Forsørgelsestrykket på kontanthjælpsområdet er lavere i Gribskov end i Østdanmark 
På trods af at antallet af kontanthjælpsmod-
tagere i Gribskov er steget mere under krisen 
end i Østdanmark, har forsørgelsestrykket for 
målgruppen igennem hele perioden ligget 
under niveauet i Østdanmark, jf. figur 6.5. 
 
Faldet i antal kontanthjælpsmodtagere over 
det seneste år er slået igennem på forsørgel-
sestrykket – både i Gribskov, klyngen og Øst-
danmark. 
 
 
 
 

6.3. Kilder og faktorer bag udviklingen på kontanthjælpsområdet 
 
I dette afsnit ses der nærmere på de kilder og faktorer, som ligger bag de seneste års udvikling 
på kontanthjælpsområdet i Gribskov Kommune. Ved at se på bevægelsesmønstrene blandt 
kommunens borgere, kan der identificeres en række grunde til, at udviklingen ser ud som den 
gør. Det belyses hvilken tilgang og afgang, der har været til gruppen af jobparate og aktivitets-
parate på kontanthjælp – og hvad det har betydet for udviklingen. Resultaterne sammenlignes 
også med de samme bevægelsesmønstre i klyngekommunerne under ét. 
 

3.6.1. Kilder til udviklingen i antallet af jobparate 
 
Overordnet viser udviklingen, at der har været et større fald i antallet af jobparate kontant-
hjælpsmodtagere i det seneste år (20,6 pct.) end året tidligere (2,5 pct.), jf. tabel 6.2. 
 
Tabel 6.2: Tilgang, afgang og nettoudvikling i antal jobparate over 30 år på kontanthjælp 
 

 
Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Udviklingen er opgjort i berørte. Beskæftigelse kan dække over både ordinær beskæftigelse og lærlingeforløb, hvor der udbetales løn. Opgørel-
serne er eksklusiv borgere omfattet af integrationsloven.  

 
De følgende kilder har bidraget til færre jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i løbet 
af det seneste år. 
 

Tilgang Afgang

Netto-

udvikling Pct.

Pct. i 

klyngen Tilgang Afgang

Netto-

udvikling Pct.

Pct. i 

klyngen

Dagpenge mv. 10 1 9 5,7% 9,0% 7 0 7 4,5% 4,4%

Tidligere omfattet af integrationsloven 0 0 0 0,0% 0,4% 3 0 3 1,9% 0,2%

Ikke bosiddende i DK 6 2 4 2,5% 0,0% 3 0 3 1,9% -0,2%

Sygedagpenge 7 0 7 4,4% 0,2% 2 0 2 1,3% 0,0%

Øvrige ydelser mv 0 0 0 0,0% 0,2% 2 0 2 1,3% 0,4%

Under 30 år 2 0 2 1,3% 0,8% 1 0 1 0,6% 0,8%

Uddannelse 4 3 1 0,6% -1,7% 2 4 -2 -1,3% 1,2%

Tilbagetrækning 0 3 -3 -1,9% -1,3% 0 4 -4 -2,6% -1,2%

Anden selvforsørgelse 22 18 4 2,5% 2,3% 10 16 -6 -3,9% 3,6%

Aktivitetsparat 11 26 -15 -9,4% -6,0% 14 27 -13 -8,4% -5,0%

Job 20 33 -13 -8,2% -9,8% 19 44 -25 -16,1% -14,2%

I alt 82 86 -4 -2,5% -6,0% 63 95 -32 -20,6% -10,0%

3. kvt 2014 - 2.kvt. 20153. kvt 2013 - 2.kvt. 2014

Figur 6.5: Udvikling i andelen af 30-64-årige der 
modtagere kontanthjælp, 2008-2015 

 
Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og egne beregninger 
Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Antallet af personer på offentlig 
forsørgelse er sæsonkorrigeret. Opgørelserne er eksklusiv borgere 
omfattet af integrationsloven. 
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Arbejdsmarkedet trækker flere jobparate i job 
I alt 44 jobparate kontanthjælpsmodtagere har fundet beskæftigelse i det seneste år. Væsent-
ligt færre har bevæget sig den modsatte vej, og samlet set er der en nettoafgang til job på 16,1 
pct. Det er en stigning i forhold til året før, hvor nettoafgangen lå på 8,2 pct. 
 
En del jobparate er omvisiteret til aktivitetsparate  
Omkring 30 jobparate i Gribskov er omvisiteret til aktivitetsparate i det seneste år. Omkring 15 
borgere har bevæget sig den modsatte vej – fra aktivitetsparat til jobparat. Samlet set er der 
en nettoafgang fra gruppen af jobparate på 8,4 pct. på grund af omvisitering. Det er flere end i 
klyngen (5,0 pct.). 
 
En mindre gruppe jobparate er blevet selvforsørgende  
Omkring 15 jobparate er blevet selvforsørgende på anden vis fx som selvstændige, ægtefælle-
forsørgede eller lignende i løbet af det seneste år. Det overstiger antallet, der tilgår gruppen 
fra anden selvforsørgelse. Samlet set er der en nettoafgang til anden selvforsørgelse på 3,9 
pct. Det er modsat udviklingen året før, hvor der var en nettotilgang på 2,5 pct. i Gribskov.  
 
Samtidig er der en række kilder, der har bidraget til flere jobparate kontanthjælpsmodtagere 
over 30 år i løbet af det seneste år. 
 
En mindre gruppe dagpengemodtagere mv. er overgået til kontanthjælp 
Omkring 7 borgere fra dagpenge og særlig uddannelsesydelse er overgået til kontanthjælp i 
det seneste år. Da der ikke har været en bevægelse af borgere den modsatte vej, er resultatet 
en nettoafgang på 4,5 pct. Det er et fald i forhold til året før, hvor 5,7 pct. er overgået fra dag-
penge mv. til kontanthjælp.  
 
Derudover er der en mindre tilgang af borgere på kontanthjælp, der tidligere var omfattet af 
integrationsloven, samt borgere, der tidligere var bosiddende i udlandet.  
 

3.6.2. Kilder til udviklingen i antallet af aktivitetsparate  
 
I løbet af det seneste år har Gribskov oplevet en nettoafgang af aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere, jf. tabel 6.3. Tidligere har der været en nettotilgang til gruppen. 
  
Tabel 6.3: Tilgang, afgang og nettoudvikling i antal aktivitetsparate over 30 år på kontanthjælp 
 

 
Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Udviklingen er opgjort i berørte. Beskæftigelse kan dække over både ordinær beskæftigelse og lærlingeforløb, hvor der udbetales løn. Opgørel-
serne er eksklusiv borgere omfattet af integrationsloven. 

Tilgang Afgang

Netto-

udvikling Pct.

Pct. i 

klyngen Tilgang Afgang

Netto-

udvikling Pct.

Pct. i 

klyngen

Jobparat 26 9 17 4,6% 2,6% 31 9 22 5,9% 2,8%

Under 30 år 7 0 7 1,9% 3,5% 11 0 11 2,9% 2,1%

Anden selvforsørgelse 21 13 8 2,2% 1,2% 21 12 9 2,4% 1,7%

Tidligere omfattet af integrationsloven 3 0 3 0,8% 1,6% 4 0 4 1,1% 2,5%

Uddannelse 0 3 -3 -0,8% -1,0% 5 1 4 1,1% -0,6%

Ikke bosiddende i DK 0 1 -1 -0,3% 0,3% 2 0 2 0,5% 0,2%

Sygedagpenge 28 1 27 7,3% 6,0% 1 1 0 0,0% 1,1%

Dagpenge mv. 7 0 7 1,9% 0,8% 2 3 -1 -0,3% 0,6%

Revalidering 0 5 -5 -1,3% 1,0% 0 3 -3 -0,8% 0,3%

Job 10 13 -3 -0,8% -2,0% 13 18 -5 -1,3% -1,2%

Tilbagetrækning mv. 0 10 -10 -2,7% -1,1% 0 10 -10 -2,7% -1,0%

Ressourcerforløb 0 9 -9 -2,4% -5,6% 0 10 -10 -2,7% -5,5%

Førtidspension 0 14 -14 -3,8% -4,5% 0 16 -16 -4,3% -4,4%

Fleksjob/ledighedsydelse 0 22 -22 -5,9% -4,2% 0 21 -21 -5,6% -4,0%

I alt 102 100 2 0,5% -1,2% 90 104 -14 -3,7% -5,5%

3. kvt 2013 - 2.kvt. 2014 3. kvt 2014 - 2.kvt. 2015
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Der er en række kilder, der i løbet af det seneste år har bidraget til færre aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere over 30 år. 
 
Flere aktivitetsparate tildeles fleksjob  
Omkring 20 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er kommet i fleksjob, eller er overgået 
til ledighedsydelse i det seneste år i Gribskov. Det svarer til en nettoafgang på 5,6 pct. og er 
højere end niveauet i klyngen (4,0 pct.). 
 
En del aktivitetsparate tildeles førtidspension  
Omkring 15 aktivitetsparate er blevet førtidspensionister i det seneste år svarende til en net-
toafgang på 4,3 pct. Det er stort set lig udviklingen året før i Gribskov og er ligeledes lig udvik-
lingen i de øvrige klyngekommuner (4,4 pct.).   
 
Færre kontanthjælpsmodtagere tilkendes ressourceforløb  
I det seneste år er 10 aktivitetsparate overgået til ressourceforløb i Gribskov (2,7 pct.), hvilket 
er lig udviklingen året før. De andre kommuner i klyngen oplever en større nettoafgang til res-
sourceforløb end Gribskov (5,5 pct.). 
 
En mindre gruppe aktivitetsparate har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet   
Omkring 10 aktivitetsparate er gået på efterløn eller folkepension i det seneste år. Da der ikke 
kommer borgere den anden vej, giver det en nettoafgang på knap 2,7 pct.  
 
Der er en række kilder, der i løbet af det seneste år har bidraget til flere aktivitetsparate kon-
tanthjælpsmodtagere over 30 år. 
 
Flere jobparate er omvisiteret til aktivitetsparate  
Omkring 30 jobparate i Gribskov er omvisiteret til aktivitetsparate i det seneste år. Omkring 10 
borgere har bevæget sig den modsatte vej – fra aktivitetsparat til jobparat. Samlet set er der 
en nettotilgang til aktivitetsparate på 5,9 pct. på grund af omvisitering. Det er flere end i klyn-
gen, hvor nettotilgangen er 2,8 pct. 
 
Et antal unge er overgået til voksenmålgruppen 
Omkring 11 unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp er blevet 30 år og er dermed overgået til 
voksenmålgruppen i Gribskov. Det svarer til en nettotilgang på 2,9 pct. og er større end året 
før 1,9 pct.   
 
Et antal borgere er overgået til kontanthjælp fra anden selvforsørgelse  
Omkring 20 borgere er overgået til kontanthjælp fra anden selvforsørgelse i det seneste år. Det 
overstiger antallet, der afgår fra gruppen til anden selvforsørgelse. Samlet set svarer det til en 
nettotilgang på 2,4 pct. 
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7. Indsatsprofil og resultater for målgruppen  
 

Dette kapitel beskriver den aktive indsats, som Gribskov tilbyder gruppen af kontanthjælps-
modtagere over 30 år. Resultaterne af indsatsen undersøges også. Der kigges blandt andet på 
omfang, type og timing af de aktive tilbud – både det første tilbud, men også andet og tredje 
tilbud. Resultaterne sammenlignes med tilsvarende opgørelser for andre kommuner i klyngen 
og i Østdanmark. 

Der er følgende hovedresultater i kapitlet: 

 Der er en stærk virksomhedsrettet linje i indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere over 
30 år i Gribskov Kommune.  

 Næsten 100 pct. af de jobparates aktiveringstid består af virksomhedsrettede forløb.  

 For de aktivitetsparate består 60 pct. af aktiveringstiden af virksomhedsrettede forløb  

 Det virksomhedsrettede fokus i tilbudsviften gælder både for første, andet og tredje tilbud. 

 Kun 3 ud af 5 jobparate deltager i et aktivt tilbud. Det er færre end i klyngekommunerne. 

 Der går også længere tid før kontanthjælpsmodtagere får første tilbud om aktivering sam-
menlignet med klyngen og Østdanmark. Det gælder både blandt jobparate og aktivitetspa-
rate. 

 Mere end en ud af 5 jobparate er blevet i stand til at forsøge sig selv inden for det seneste 
år. Det er flere end i klyngekommunerne og Østdanmark.  

 Kun 3 pct. af de aktivitetsparate finder selvforsørgelse. I klyngen er der tale om 4 pct. 

Kapitlet er baseret på data fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og jobind-
sats.dk. I kapitlet er kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven udeladt. 

7.1. Omfang og type af indsatser til kontanthjælpsmodtagere  

Stærk virksomhedsrettet linje i indsatsen 
Gribskov gennemfører en stærk virksom-
hedsrettet aktiveringsindsats over for de 
voksne kontanthjælpsmodtagere i kommu-
nen.  

 
Næsten 100 pct. af de jobparates aktiverings-
tid består af virksomhedsrettede forløb (inkl. 
nytteindsats), jf. figur 7.1. Dog er det kun 3 
ud af 5 jobparate, som får et aktivt tilbud. I 
klyngekommunerne og Østdanmark deltager 
mellem 68 og 76 pct. af de jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere i aktivering – i omkring 
70 pct. af tiden. 
 
Et lignende billede tegner sig for de aktivi-
tetsparate. Den virksomhedsrettede aktive-
ring udgør knap 60 pct. af aktiveringen, hvil-
ket er højere end i Østdanmark (40 pct.) og 
klyngen (53 pct.). Samtidig har en mindre 

Figur 7.1: Andel af virksomhedsrettede forløb i 
aktiveringen og andel berørt af en aktiv indsats, 
3.kvt 2014-2.kvt 2015 

 
Kilde: Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger 
Anm.: Aktiveringsgrad i virksomhedsrettede forløb er opgjort som 
antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede forløb (inkl. 
nytteindsats) i procent af antallet af fuldtidsaktiverede i perioden. 
Andel berørt af et aktivt tilbud er opgjort som andelen af kontant-
hjælpsmodtagere, der er berørt af et aktivt tilbud (ekskl. mentorer) i 
perioden. 
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andel af gruppen (53 pct.) været omfattet af en aktiv indsats (ekskl. mentor) i perioden sam-
menlignet med aktivitetsparate i klyngen (61 pct.).  
 
Tabel 7.1 herunder viser øvrige måltal for indsatsen i Gribskov Kommune.  
 

 
Lavere aktiveringsgrad i Gribskov sammenlignet med klyngen, men højere end i Østdanmark  
Kontanthjælpsmodtagerne i Gribskov bruger mindre tid i aktivering end kontanthjælpsmodta-
gerne i klyngekommunerne. Det gælder både de jobparate og aktivitetsparate. Samlet set er 
kontanthjælpsmodtagerne i aktivering 24 pct. af tiden i Gribskov, mens det gælder 29 pct. af 
tiden i klyngen. I Østdanmark er aktiveringsgraden betydeligt lavere (16 pct.), jf. tabel 7.1.  
 
Mellem 80 og 90 pct. af kontanthjælpsmodtagerne får en samtale inden for en måned 
Omkring 90 pct. af de nye jobparate modtager deres første samtale inden for en måned, mens 
det gælder 79 pct. af de aktivitetsparate i Gribskov. Det er en større andel end i både klyngen 
og Østdanmark. 
 
Samtidig er samtaleintensiteten for jobparate kontanthjælpsmodtagere højere i Gribskov end i 
Østdanmark. Der afholdes i gennemsnit 1,7 samtaler per ledig per kvartal i Gribskov, mens der 
i Østdanmark er tale om 1,3 samtaler i kvartalet.  
 

Tabel 7.1: Oversigt over omfang, type og timing af indsatser til kontanthjælpsmodtagere over 30 år, 
3.kvt 2014 – 2.kvt 2015 
 

 
Kilde: Jobindsats.dk, DREAM og egne beregninger  
Anm.: Opgørelserne er eksklusiv kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven – undtagen antal samtaler per kvartal. 
Aktiveringsgrad er antallet af fuldtidsaktiverede i procent af antallet af fuldtidsmodtagere i perioden. Aktiveringsgrad i virksomhedsrettede forløb 
er opgjort som antallet af fuldtidsaktiverede i virksomhedsrettede forløb (inkl. nytteindsats) i procent af antallet af fuldtidsaktiverede i perioden. 
Andel berørt af et aktivt tilbud er opgjort som andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er berørt af et aktivt tilbud (ekskl. mentorer) i perioden 
3.kvt 2014-2.kvt 2015. Andel berørt af virksomhedsrettede tilbud er opgjort som andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er berørt af et virksom-
hedsrettet tilbud (inkl. nytteindsats) i perioden 3.kvt 2014-2.kvt 2015. Samtaler per kvartal er opgjort som antallet af samtaler per fuldtidsperson 
per kvartal i perioden. Andelen der får en samtale inden for 1 måned er opgjort for personer, som påbegynder et forløb på kontanthjælp i perioden 
1.kvt 2014-2.kvt 2015 efter en periode på mindst 4 uger uden kontanthjælp. 

Jobparat Aktivitets parat I alt

Gribskov 42% 19% 24%

Klynge 53% 21% 29%

Østdanmark 28% 12% 16%

Gribskov 98% 58% 74%

Klynge 69% 53% 60%

Østdanmark 69% 40% 54%

Gribskov 62% 53% 56%

Klynge 76% 61% 66%

Østdanmark 68% 50% 57%

Gribskov 59% 33% 42%

Klynge 59% 33% 43%

Østdanmark 46% 19% 30%

Gribskov 1,7 0,8 1,0

Klynge 1,6 1,0 1,1

Østdanmark 1,3 0,8 1,0

Gribskov 90% 79% 83%

Klynge 88% 73% 79%

Østdanmark 88% 75% 81%

Samtaler per kvartal

Aktiveringsgrad

Andel af virksomhedsrettede forløb i aktiveringen 

(inkl. nytteindsats)

Andel berørt af et aktivt tilbud (ekskl. mentor)

Andel berørt af virksomhedsrettet aktivering (inkl. 

nytteindsats)

Andel der får en samtale inden for en måned
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7.2. Fokus i de første 3 tilbud om aktivering  
 
To tredjedele af de jobparate modtager et virksomhedsrettet tilbud som det første 
De virksomhedsrettede forløb udgør en langt større andel af tilbudsviften i Gribskov end i Øst-
danmark. Det gælder for både første, andet og tredje tilbud, jf. figur 7.2. 
 
 

Figur 7.2: Aktive tilbud til voksne jobparate kontanthjælpsmodtagere i Gribskov og Østdanmark for-
delt efter tilbudstyper og placering  

 
Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Opgjort for voksne kontanthjælpsmodtagere i maj 2015, hvor det pågældende forløb er påbegyndt inden for en 3-årig periode. Opgørelsen er 
ekskl. borgere omfattet af integrationsloven. VP er virksomhedspraktik. 

 
Figur 7.2 viser også, at  
 

 I alt 66 pct. af de jobparate får et virksomhedsrettet forløb (inkl. nytteindsats), som det 
første tilbud. Det er betydeligt flere end i Østdanmark, hvor det gælder 18 pct.  
 

 Nytteindsats bruges i langt højere omfang ved første tilbud i Gribskov (28 pct.) end i Øst-
danmark generelt (4 pct.). 

 

 Virksomhedspraktik er første tilbud for 32 pct. af de jobparate i Gribskov. Det er en betyde-
lig højere andel end i Østdanmark (17 pct.).  

 

 Brugen af virksomhedspraktik stiger ved andet og tredje tilbud i både Gribskov og Østdan-
mark, heraf er hovedparten i en privat virksomhed.  

 

 Brugen af løntilskud stiger betydeligt ved andet og tredje tilbud i Gribskov, hvor det udgør 
19-30 pct., hvilket er højere end i Østdanmark (8-12 pct.). 

 
 

34

72

24

43

14

46

4

6

3

6

7
30

8

19

12
26

11

33 26

33

21
6

6 3 13

14

11
28

4 8 4
17

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Gribskov Østdanmark Gribskov Østdanmark Gribskov Østdanmark

ProcentProcent

Vejl/Opkval Ordinær udd. Løntilskud VP privat VP off. Nytteindsats

Tilbud 1 Tilbud 2 Tilbud 3



 

37 
 

Hver tredje aktivitetsparat kommer i virksomhedspraktik som første tilbud 
Brugen af virksomhedsrettede forløb er større for aktivitetsparate i Gribskov end i Østdan-
mark. Det gælder særligt ved første og andet tilbud, jf. figur 7.3. 
 
Figur 7.3: Aktive tilbud til voksne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Gribskov og Østdan-
mark fordelt efter tilbudstyper og placering  

 
Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Opgjort for voksne kontanthjælpsmodtagere i maj 2015, hvor det pågældende forløb er påbegyndt inden for en 3-årig periode. Opgørelsen er 
ekskl. borgere omfattet af integrationsloven. VP er virksomhedspraktik.  

 
Figur 7.3 viser også, at: 
 

 Omkring 40 pct. af de aktivitetsparate deltager i et virksomhedsrettet forløb som første 
tilbud. I Østdanmark er den tilsvarende andel omkring 20 pct.  

 

 Ved andet tilbud stiger andelen af aktivitetsparate, der modtager et virksomhedsrettet 
tilbud til 66 pct. i Gribskov, mens det til sammenligning stiger til 47 pct. i Østdanmark.   

 

 Det er særligt brugen af privat virksomhedspraktik, der er højere i Gribskov end i Østdan-
mark. Det gælder for både første, andet og tredje tilbud.  

 

7.3. Timing af de første 3 tilbud om aktivering 
 
Under halvdelen af de jobparate starter i et virksomhedsrettet forløb efter 3 måneder 
Med kontanthjælpsreformen i 2014 stilles der krav om, at jobparate skal have en virksomheds-
rettet indsats inden for 3 måneder, mens aktivitetsparate skal deltage i en aktiv indsats inden 
for 6 måneder. 
 
I Gribskov er det opfyldt for 43 pct. af jobparate, hvilket er lavere end niveauet i klyngen (47 
pct.), men højere end niveauet i Østdanmark (25 pct.), jf. figur 7.4. 
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Figur 7.4: Andel af jobparate og aktivitetsparate der får hhv. virksomhedsrettet tilbud (inkl. nytteind-
sats) og aktiveringstilbud (ekskl. mentor) inden for reformkravet 

 
Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Andelen af jobparate der får et virksomhedsrettet tilbud (inkl. nytteindsats) inden for 3 måneder er opgjort for personer, som påbegynder et 
forløb på kontanthjælp i perioden 1.kvt 2014-2.kvt 2015 efter en periode på mindst 4 uger uden kontanthjælp. Andelen af aktivitetsparate der får 
aktiveringstilbud (ekskl. mentor) inden for 6 måneder er opgjort for personer, som påbegynder et forløb på kontanthjælp i perioden 1.kvt 2014-
2.kvt 2015 efter en periode på mindst 4 uger uden kontanthjælp. 

 
Kun 40 pct. af de aktivitetsparate deltager i et aktivt tilbud (ekskl. mentor) inden for den første 
6 måneder, jf. figur 7.4. Det er en lavere andel end i klyngekommunerne og Østdanmark.    
 
Der går længere tid inden første tilbud i Gribskov sammenlignet med klyngen og Østdanmark 
De jobparate har i gennemsnit startet deres ledighedsforløb med en passiv periode på 17 uger, 
jf. figur 7.5. Det er en længere passivperiode end i klyngen (9 uger) og Østdanmark (15 uger). 
 
Figur 7.5: Varighed af aktive og passive perioder 
for jobparate kontanthjælpsmodtagere 

Figur 7.6: Varighed af aktive og passive perioder 
for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 

  
 Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Opgjort for voksne kontanthjælpsmodtagere i maj 2015, hvor det pågældende forløb er påbegyndt inden for en 3-årig periode. Opgørelsen er 
ekskl. borgere omfattet af integrationsloven. Opgørelsen inkluderer kun kontanthjælpsmodtagere, der på et tidspunkt i måleperioden har modtaget 
et aktivt tilbud ekskl. mentor. Antal uger er et gennemsnit.    

 
Det samme billede ses for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der går i gennemsnit 
omkring 31 uger, inden borgeren modtager sit første tilbud, mens der i klyngen og Østdanmark 
går henholdsvis 27 og 18 uger, jf. figur 7.6. 
 
Efter første tilbud er længden på passivperioderne nogenlunde ens i Gribskov, klyngekommu-
nerne og Østdanmark. Det gælder både for jobparate og aktivitetsparate.  
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7.4. Resultater af indsatsen  
 
Gribskov Kommune har relativt gode rammevilkår på kontanthjælpsområdet3. Der er derfor 
relevant at sammenligne resultaterne af indsatsen med klyngekommunerne, der har sammen-
lignelige rammevilkår og i mindre grad med Østdanmark generelt, der har mindre gode ram-
mevilkår.  
 
Flere jobparate bliver selvforsørgende i Gribskov end i klyngekommunerne 
Der er tegn på, at den virksomhedsrettede linje medfører gode resultater over for de jobpara-
te kontanthjælpsmodtagere i Gribskov. Der er en større andel af de jobparate i Gribskov, der 
bliver selvforsørgende (22 pct.) sammenlignet med klyngen (20 pct.) i løbet af det seneste år, 
jf. figur 7.7. 
 
I Østdanmark bliver kun 15 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere selvforsørgende.  
 
Figur 7.7: Andel af jobparate på kontanthjælp,  
der bliver selvforsørgende ift. kommunernes 
rammevilkår, 3.kvt 2014-2.kvt 2015 

Figur 7.8: Hvor mange jobparate kontanthjælps-
modtagere bliver selvforsørgende fordelt efter 
forudgående periode på offentlig forsørgelse, 
3.kvt 2014-2.kvt 2015 

  
Kilde: DREAM, SFI 2013 og egne beregninger  
Anm.: Rammevilkår for klyngen er beregnet som et gennemsnit af 
rammevilkårene for kommunerne i klyngen. Rammevilkår for Østdan-
mark er beregnet som et vægtet gennemsnit af rammevilkårene for 
kommunerne i Østdanmark. Afgangsrate til selvforsørgelse er opgjort 
som andelen af ydelsesmodtagerne, som er selvforsørgende 13 uger 
efter måletidspunktet. Selvforsørgelse dækker over job, SU, voksenlær-
linge og anden selvforsørgelse.  

Kilde: DREAM og egne beregninger  
Anm.: Afgangsrate til selvforsørgelse er opgjort som andelen af ydel-
sesmodtagerne, som er selvforsørgende 13 uger efter måletidspunktet. 
Selvforsørgelse dækker over job, SU, voksenlærlinge og anden selvfor-
sørgelse. 

 
Figur 7.8 viser samtidig, at hver tredje af de jobparate med under ét halvt års forudgående 
offentlig forsørgelse bliver selvforsørgende i Gribskov. Blandt klyngekommunerne er det godt 
hver fjerde. Blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere med mere end tre års forudgående 
forsørgelse er det kun hver ottende, som bliver selvforsørgende.  
 

                                                           
 
3 Kommunens rammevilkår er udtryk for sandsynligheden for, at borgerne modtager offentlig forsørgelse, som resultat af sam-

mensætningen af befolkningen og det lokale arbejdsmarked. 
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Færre af de aktivitetsparate i Gribskov bliver selvforsørgende ift. klyngen 
For de aktivitetsparate voksne er omkring 3 pct. blevet selvforsørgende i løbet af det seneste 
år. Det svarer til, at omkring 15 ud af de 500 voksne aktivitetsparate i perioden er blevet selv-
forsørgende. Det er en lidt lavere andel end i klyngekommunerne (4 pct.), jf. figur 7.9. På trods 
af bedre rammevilkår i Gribskov end i Østdanmark generelt er andelen af aktivitetsparate, der 
bliver selvforsøgende i Gribskov på niveau med andelen i Østdanmark (3 pct.). 
 
Figur 7.9: Andel af aktivitetsparate der bliver 
selvforsørgende ift. kommunernes rammevilkår, 
3.kvt 2014-2.kvt 2015 

Figur 7.10: Hvor mange aktivitetsparate, der 
bliver selvforsørgende fordelt efter forudgående 
periode på offentlig forsørgelse, 3.kvt 2014-2.kvt 
2015 

  
Kilde: DREAM, SFI 2013 og egne beregninger  
Anm.: Rammevilkår for klyngen er beregnet som et gennemsnit af 
rammevilkårene for kommunerne i klyngen. Rammevilkår for Østdan-
mark er beregnet som et vægtet gennemsnit af rammevilkårene for 
kommunerne i Østdanmark. Afgangsrate til selvforsørgelse er opgjort 
som andelen af ydelsesmodtagerne, som er selvforsørgende 13 uger 
efter måletidspunktet. Selvforsørgelse dækker over job, SU, voksenlær-
linge og anden selvforsørgelse.  

Kilde: DREAM og egne beregninger  
Anm.: Afgangsrate til selvforsørgelse er opgjort som andelen af ydel-
sesmodtagerne, som er selvforsørgende 13 uger efter måletidspunktet. 
Selvforsørgelse dækker over job, SU, voksenlærlinge og anden selvfor-
sørgelse. 

 
Det lykkes i mindre grad for de aktivitetsparate i Gribskov med under 1 og 2 års forudgående 
offentlig forsørgelse at blive selvforsørgende sammenlignet med klyngekommunerne, jf. figur 
7.10. Inden for det seneste år er henholdsvis 7 og 4 pct. med under 1 og 2 års forudgående 
forsørgelse blevet frameldt kontanthjælp og forsørger sig selv på anden vis.  
 
Derudover er det særligt de aktivitetsparate, der har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 
4 år, der ikke lykkes med at blive selvforsørgende. Det gælder både i Gribskov og klyngen. Det 
er således kun 1 pct. af denne gruppe, der blev selvforsørgende i Gribskov i det seneste år, 
mens det gælder 2 pct. i klyngekommunerne.  
 
Der er dermed et potentiale for at øge andelen af de aktivitetsparate, der formår at blive selv-
forsøgende i Gribskov. 
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8. Borgernes perspektiver på fremtiden 
 
I dette kapitel præsenteres borgernes perspektiver på fremtiden og deres oplevelser i jobcen-
teret. Der kigges blandt andet på borgernes ønsker og forventninger i forhold til at komme i 
job, og borgernes vurdering af deres relation til sagsbehandlerne. Resultaterne sammenlignes 
med sagsbehandlernes vurdering af borgerne.   
 
Der er følgende hovedresultater i kapitlet: 
 
Jobparate 

 Alle jobparate synes, at det er vigtigt at komme i job. 

 Langt de fleste er afklarede omkring hvilket job, der passer til dem.  

 Næsten 2 ud af 3 forventer selv, at være i job inden for et halvt år. Sagsbehandlerne er næ-
sten lige så positive i deres vurdering af jobmulighederne. 

 I alt 4 ud af 5 er villige til at bruge op til 2 timer på transport til og fra et job. 
 

Aktivitetsparate 

 I alt 60 pct. af de aktivitetsparate synes, der er vigtigt at komme i job.  

 Halvdelen er afklaret omkring hvilket job, der passer til dem.  

 Mere end 1 ud af 3 forventer, at være i job inden for et år. 

 Mere end 40 pct. af de aktivitetsparate, der forventer at være i job inden for et år, har mere 
end 3 års forudgående offentlig forsørgelse. 

 I alt 45 pct. er villige til at bruge op til 2 timer på transport til og fra et job. 

 De aktivitetsparate er mere positive end sagsbehandlerne omkring deres fremtidsudsigter.  

 De aktivitetsparate har generelt gode relationer til jobcenteret, men oplevelsen af relatio-
nen afhænger af borgernes egen vurdering af, om de forventer at komme i job eller ej. 

 
Kapitlet er baseret på en brugerundersøgelse blandt 117 borgere over 30 år, som modtager 
kontanthjælp i Gribskov Kommune. Blandt de adspurgte er der 92 aktivitetsparate og 25 
jobparate voksne. Resultaterne for de jobparate bør derfor tolkes med forsigtighed.4  Der er et 
varierende antal af manglende besvarelser, og de uoplyste er ekskluderet i figurerne.   
 
I kapitlet suppleres resultaterne fra brugerundersøgelsen med sagsbehandlernes vurdering af 
de voksne kontanthjælpsmodtagere samt perspektiver og citater fra fokusgruppeinterviews 
med fire aktivitetsparate og fire jobparate fra Gribskov Kommune. Sagsbehandlernes vurderin-
ger er baseret på en gennemgang af 90 konkrete sager for jobparate og 255 for aktivitetspara-
te. 

                                                           
 
4 Hertil kommer, at det formentlig ikke er et tilfældigt udsnit af borgere hverken jobparate eller aktivitetsparate, som har besvaret 
spørgeskemaet i brugerundersøgelsen. I undersøgelser, som denne, kan der være en tendens til, at det er de mest ressourcestær-
ke borgere, som deltager. Resultaterne bør derfor fortolkes med det in mente. 
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8.1. Jobforventninger og jobønsker  
 
Det er vigtigt for de voksne kontanthjælps-
modtagere at komme i job. Det angiver alle 
de adspurgte jobparate og knap 60 pct. af de 
aktivitetsparate, jf. figur 8.1. 
 
De jobparate er generelt afklarede om deres 
jobønsker og jobmuligheder, hvorimod de 
aktivitetsparate er mindre afklarede. Kun 
halvdelen af de aktivitetsparate ved hvilket 
job, der passer til dem. Samtidig angiver 1 ud 
af 3, at der er gode muligheder for at finde et 
job inden for deres ønskeområde. Den store 
forskel på de jobparate og aktivitetsparates 
svar afspejler, at de aktivitetsparate befinder 
sig længere fra arbejdsmarkedet. 
 
I fokusgruppeinterviews i Gribskov fremhæver både jobparate og aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere, at det er vigtigt at komme i job. De aktivitetsparate siger, at de gerne vil i 
arbejde blandt andet fordi, at det giver selvtillid og en følelse af, at nogen har brug for én. Der 
er i høj grad et socialt aspekt i det at have et arbejde. Boks 8.1 og boks 8.2 herunder indehol-
der en kort opsamling af fokusgruppeinterviewene.  
 

Boks 8.1: Hvorfor er det vigtigt for de interviewede aktivitetsparate at komme i job? 

 

De aktivitetsparate udtrykker, at et job giver 
selvtillid og en følelse af, at der er nogen der har 
brug for én. Samtidig er det sociale aspekt ved at 
komme i job også vigtigt – det at møde og være 
sammen med nye mennesker. 

 

Alle aktivitetsparate i fokusgruppeinterviewet er 
enige om, at de gerne vil i arbejde og ud af sy-
stemet. 

 

”Det at have job, det giver jo alt. Det at være til 
og at der er nogle der har brug for én – selvtil-
lid – komme ud og snakke med mennesker.”  
 

”At sidde hjemme i seks år, det bliver man altså 
dum i hovedet af. Der kører mange tanker 
rundt oppe i ens hoved.”  

Kilde: Fokusgruppeinterview med fire aktivitetsparate i Gribskov Kommune i september 2015. 

 
De interviewede jobparate kontanthjælpsmodtagere fremhæver lignende aspekter og giver 
desuden udtryk for, at et arbejde giver tryghed i form af en mere stabil økonomi og en følelse 
af at gøre nytte og være del af et fællesskab, jf. boks 8.2. 
 
 

Figur 8.1: Ønsker og forventninger til job blandt 
kontanthjælpsmodtagerne 

 
Kilde: Brugerundersøgelse blandt voksne kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov Kommune i juli- september 2015 og egne beregninger 
Anm.: Andel af borgere, der har svaret ”i høj grad” eller ”i nogen 
grad”. 
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Boks 8.2: Hvorfor er det vigtigt for de interviewede jobparate at komme i job? 

 

De jobparate nævner, at et job først og frem-
mest betyder, at økonomien kommer i orden, 
hvilket er en stor del af motivationen for at 
komme i job. 
 

Noget andet, der lægges vægt på, er, at et ar-
bejde betyder, at borgeren får et netværk og 
møder nye mennesker, hvilket bevirker, at bor-
geren ikke trækker sig fra det sociale liv.  
 

De jobparate udtrykker, at et job giver en følelse 
af tilhørighed og at være en del af et fællesskab. 
Samtidig er et job vigtigt, fordi det giver en iden-
titet og en følelse af, at borgeren gør nytte og 
bidrager i en arbejdsrelateret kontekst.  
 

Det at være i arbejde betyder samtidig, at usik-
kerheden forsvinder.  
 

”Kroner og ører. Jeg har ikke noget internet 
derhjemme og kun de mest basale forsikrin-
ger.” 
 

”Du får et netværk og møder nye mennesker. 
Udvikler dit netværk og har noget socialt sam-
vær i løbet af dagen. Det har man ikke som ar-
bejdsløs.” 
 

”Det at høre til et sted og være en del af et fæl-
lesskab og have nogle kollegaer. Og at føle at 
der er brug for én.” 
 

”Det at have et job betyder også, at man har 
en identitet.”  
 

”Usikkerheden i hverdagen forsvinder” 

Kilde: Fokusgruppeinterview med fire jobparate i Gribskov Kommune i september 2015. 

 
 

8.2. Syn på fremtiden  
 
Både de jobparate og de aktivitetsparate er positive omkring deres jobudsigter. I alt 64 pct. af 
de jobparate forventer at være i job inden for 6 måneder, jf. figur 8.2.  
 
De aktivitetsparate, som befinder sig længere 
fra arbejdsmarkedet, er også positive, og 
mere end hver tredje forventer at være i job 
inden for et år.   
 

Kontanthjælpsmodtagernes syn på fremtiden 
kan afhænge af hvor længe, de har været på 
offentlig forsørgelse. Det er dog ikke udeluk-
kende aktivitetsparate med en kort ledig-
hedsperiode, der er optimistiske omkring 
deres udsigter til job. En analyse af de aktivi-
tetsparate, der har angivet, at de forventer at 
være i job inden for et år, viser, at 42 pct. af 
dem har været på kontanthjælp i tre år eller 
mere (ikke vist i figuren).  
 
Sagsbehandlerne er ikke lige så positive omkring de aktivitetsparates fremtid på arbejdsmar-
kedet, som de selv er. Sagsbehandlerne har i sagsgennemgangen angivet, hvordan de vurderer 
de aktivitetsparates afstand til arbejdsmarkedet, og de mener, at kun 7 pct. vil være i arbejde 
inden for et år, jf. figur 8.3. Generelt er der stor forskel på sagsbehandlernes og borgernes 
egen vurdering af deres jobudsigter. Denne forskel ses også ved, at kun hver fjerde aktivitets-
parat voksen forventer aldrig at komme i job, hvorimod sagsbehandlerne vurderer, at det gæl-
der for knap halvdelen af de aktivitetsparate. 
 

Figur 8.2: Andel af kontanthjælpsmodtagere, 
der ser sig selv i job inden for nærmeste fremtid 

 
 

Kilde: Brugerundersøgelse blandt voksne kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov Kommune i juli-september 2015 og egne beregninger.  
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For de jobparate er der enighed blandt borgerne og sagsbehandlerne om, at over halvdelen vil 
være i job inden for 6 måneder. De jobparate selv er dog lidt mere optimistiske end sagsbe-
handlerne – 64 pct. forventer at være i job inden for 6 måneder, mens sagsbehandlerne vurde-
rer, at det gælder 54 pct., jf. figur 8.4. Samtidig forventer ingen af de jobparate, at det tager 
mere end et år, før de er i job, mens sagsbehandlerne vurderer, at der vil gå mere end et år for 
15 pct. af de jobparate. 
 
Optimismen omkring fremtidsudsigterne blandt kontanthjælpsmodtagerne i brugerundersø-
gelsen kommer også til udtryk i fokusgruppeinterviewene i Gribskov, hvor de aktivitetsparate 
og jobparate er blevet spurgt om, hvornår de forventer at være i job. Tre ud af fire aktivitets-
parate forventer at være i job inden for en overskuelig fremtid, deraf to inden for et halvt år. 
Boks 8.3 og boks 8.4 samler op på resultaterne. 
 

Boks 8.3: Hvad er de interviewede aktivitetsparates forventninger til at komme i job? 

 
Tre ud af fire aktivitetsparate forventer at kom-
me i job inden for en overskuelig fremtid. To 
forventer at være i job inden for et halvt år. 
 

To aktivitetsparate forventer at starte i fleksjob, 
én inden for et halvt år og én efter vedkommen-
des virksomhedspraktik er overstået.  Én forven-
ter at komme i ordinært job inden for et halvt år, 
efter en periode med seks måneders løntilskud.  
 

Den fjerde forventer ikke umiddelbart at komme 
i job inden for en overskuelig fremtid, men hå-
ber mere på at blive afklaret.  
 

 
”Mine forventninger er store, jeg vil 
gerne ud og arbejde så meget jeg 
overhovedet kan.” 
 

”Jeg håber på, at det bliver fleksjob.” 
 

”Mine forventninger er, at vi finder ud 
af, hvad jeg kan. Jeg har stadig ti år 
tilbage på arbejdsmarkedet.” 
 

”Jeg har ikke nogen forventninger til, 
hvornår jeg kommer i job, fordi de sid-
ste fire år er jeg blevet smidt rundt.” 

 
Kilde: Fokusgruppeinterview med fire aktivitetsparate i Gribskov Kommune i september 2015. 

 
De interviewede jobparate er ligeledes optimistiske i forhold til, hvornår de forventer at kom-
me i job, hvor tre ud af de fire forventer at komme i job inden for et halvt år. Der gives endvi-
dere udtryk for, at det også er nødvendigt at få tilbudt opkvalificering for at komme i job, samt 
at støtte til at fastholde et job også kan være en nødvendighed. 

Figur 8.3: Hvornår forventer de aktivitetsparate, 
at de kan starte i job, og hvad vurderer sagsbe-
handlerne? 

Figur 8.4: Hvornår forventer de jobparate, at de 
kan starte i job, og hvad vurderer sagsbehandler-
ne? 

    

Kilde: Egne beregninger baseret på sagsgennemgang i Jobcenter Grib-
skov og brugerundersøgelse blandt voksne kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov Kommune i juli-september 2015 

  

Kilde: Egne beregninger baseret på sagsgennemgang i Jobcenter Grib-
skov og brugerundersøgelse blandt voksne kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov Kommune i juli-september 2015 
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Boks 8.4: Hvad er de interviewede jobparates forventninger til at komme i job? 

 

Tre ud af fire jobparate giver udtryk for, at de 
forventer at komme i job inden for et halvt år.  

 

Én jobparat forventer at kunne være i job inden 
for en måned, hvis han får den rette opkvalifice-
ring. En anden jobparat forventer at få et job in-
den for en overskuelig fremtid, fordi han ikke 
har så høje krav til jobbet.  
 

En tredje har haft nemt ved at finde nyt job, 
men svært ved at fastholde det, hvilket betyder, 
at borgeren forventer at kunne komme i job for-
holdsvist hurtigt, men ikke nødvendigvis at kun-
ne beholde dette job.  
 

Den sidste jobparate blev udlært for to år siden 
og forventer ikke umiddelbart at komme i job 
inden for en overskuelig fremtid, og har heller 
ikke de store forventninger til jobcenterets 
hjælp.  
 

”Jeg kan inden for en måned få job, bare jeg 
kunne få noget uddannelse, certificering eller 
lignende.” 
 

”Jeg er rimelig fortrøstningsfuld. Jeg skal bare 
have et job jeg kan trives i og have det godt 
med. 
 

”Jeg har sådan set haft nemt ved at finde jobs, 
men jeg har ikke rigtig kunne fastholde det. Jeg 
må have skuffet et eller andet sted.” 
 

”Hos jobcenteret bliver du bare kastet rundt i 
møllen. De steder man kommer hen er der ikke 
arbejde. Det er kun nyttejobs.” 

 
 

Kilde: Fokusgruppeinterview med fire jobparate i Gribskov Kommune i september 2015. 

 

8.3. Relationer mellem kontanthjælpsmodtagere og sagsbehandlere 
 
Langt hovedparten af de adspurgte aktivitetsparate tilkendegiver, at de har en tillidsfuld relati-
on til deres sagsbehandler (81 pct.), jf. figur 8.5. Den gode relationsdannelse bekræftes af 
sagsbehandlerne. Sagsbehandlerne vurderer ligeledes, at der er opnået en tillidsfuld relation til 
de aktivitetsparate i langt hovedparten af de gennemgåede sager (86 pct.). 
 
Ligeledes vurderes sagsbehandlerne, at langt de fleste aktivitetsparate føler sig inddraget i 
deres eget forløb (84 pct.). Lidt færre af de adspurgte aktivitetsparate tilkendegiver, at de føler 
sig inddraget i eget forløb (72 pct.), jf. figur 8.5. 
  

Figur 8.5: Sagsbehandlernes og aktivitetsparate 
borgeres vurdering af relation og medinddragelse 

Figur 8.6: De aktivitetsparates vurdering af ople-
velser i jobcenteret 

    

Kilde: Sagsgennemgang i Gribskov og brugerundersøgelse blandt voksne 
kontanthjælpsmodtagere i Gribskov i juli-september 2015 
Anm.: Andel af borgere og sagsbehandlere, der har svaret ”i høj grad” 
eller ”i nogen grad”.  I forhold til spørgsmålet om medinddragelse har 
borgerne svaret på følgende:” Jeg er selv med til at lægge en plan for, 
hvad der skal ske, så jeg kan komme i job” 

  

Kilde: Brugerundersøgelse blandt voksne kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov Kommune i juli-september 2015 og egne beregninger 
Anm.: Andel af borgere, der har svaret ”i høj grad” eller ”i nogen grad”. I 
forhold til spørgsmålet om medinddragelse har borgerne svaret på 
følgende:” Jeg er selv med til at lægge en plan for, hvad der skal ske, så 
jeg kan komme i job”  
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Det er særligt de aktivitetsparate borgere, som selv forventer at komme i job, der siger, at de 
har en tillidsfuld relation til sagsbehandleren. I alt 96 pct. i denne gruppe vurderer relationen 
til sagsbehandleren som tillidsfuld, jf. figur 8.6. Mere end 8 ud af 10 siger også, at de føler sig 
inddraget i forløbet, og at der løbende følges op på, om de kommer tættere på job. 
 
Der er 19 aktivitetsparate borgere i brugerundersøgelsen, der ikke selv tror på, at de vil kom-
me i job. Blandt disse borgere føler godt halvdelen, at de har en tillidsfuld relation til jobcen-
termedarbejderen. Mindre end 1 ud af 3 føler, at de bliver inddraget i at lægge plan for, hvor-
dan de kan komme i job.  
 

 
Over 80 pct. af borgerne, der forventer at komme i job, mener, at der i samtalerne er fokus på 
deres ressourcer og deres udvikling i forhold til job, jf. tabel 8.7. Det samme gælder for om-
kring halvdelen af de aktivitetsparate, der ikke forventer at komme i job.  
 
Det er tydeligt, at der er en sammenhæng mellem borgerens egen vurdering af, om de kom-
mer i job eller ej, og hvordan de opfatter deres relationer til jobcenteret.  
 
I fokusgruppeinterviewet i Gribskov er de aktivitetsparate og jobparate også blevet spurgt om 
deres relation til deres sagsbehandler, hvilket boks 8.5 viser resultatet af. De aktivitetsparate 
fremhæver bl.a. det at have samme sagsbehandler som væsentligt, da det er vigtigt med et 
godt kendskab til den enkelte borger, så der kan lægges en realistisk plan med afsæt i borge-
rens mål og behov, jf. boks 8.5.   

Tabel 8.7: De aktivitetsparates vurdering af oplevelser i jobcenteret 
 

 
 

Kilde: Brugerundersøgelse blandt voksne kontanthjælpsmodtagere i Gribskov Kommune i juli-september 2015 og egne beregninger  
Anm.: Andel af borgere, der har svaret ”i høj grad” eller ”i nogen grad”.  

Borgeren 

forventer selv at 

komme i job

Borgeren forventer 

ikke selv at komme i 

job

I alt 

aktivitetsparate

Det er den samme person jeg taler med, når jeg er til samtale 100% 65% 89%

Jobcenteret spørger mig, hvad, jeg mener, kan hjælpe mig i job 86% 53% 80%

Der er i samtalerne fokus på mine ressourcer 81% 53% 73%

Det er i samtalerne fokus på, hvad jeg selv kan gøre 73% 47% 64%

Der er i samtalerne fokus på min udvikling i forhold til job 86% 47% 72%
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Boks 8.5: De interviewede aktivitetsparates oplevelse af relationen til deres sagsbehandler 

 

De aktivitetsparate peger på flere forskellige fak-
torer, der gør sig gældende i forhold til at opnå 
en god relation mellem borger og sagsbehand-
ler. 
 

Der påpeges, at det at have den samme sagsbe-
handler har stor betydning for relationen. De 
aktivitetsparate peger på, at relationen mellem 
sagsbehandler og aktivitetsparat er god, når 
sagsbehandleren kender borgeren, hvilket for-
udsætter en vis kontinuitet. Her har sagsbehand-
leren mulighed for at udarbejde en realistisk 
plan for borgeren med udgangspunkt i borge-
rens mål.  
 

Et andet vigtigt aspekt i forhold til en god og til-
lidsfuld relation er, at sagsbehandleren opleves 
som værende tilgængelig. Det er for eksempel 
vigtigt, at der bliver ringet tilbage til telefonbe-
skeder, fordi det giver et indtryk af, at sagsbe-
handleren tager sig tid og respekterer borgeren. 

 

”Jeg tror, det har en kæmpe betydning at man 
har den samme sagsbehandler. At man ikke 
skal sidde og fortælle sin historie igen og igen. 
Det er vigtigt, at din sagsbehandler har en for-
ståelse af, hvad du står i.” 
 

”Man skal have nogle meget kvalificerede folk 
til at kigge dig i øjnene og sige ’hvad er du for 
en gut? Hvor kommer du fra? Hvordan har dit 
liv været? Og så tage udgangspunkt i det.” 
 

”En god sagsbehandler er en sagsbehandler, 
der virkelig arbejder for at nå dine mål - ikke 
bare kommunens mål.” 
 

”Det er fedt, at sagsbehandleren gider gøre 
noget, og at hun tager sig tid til det. Det at du 
kan ringe de der tre gange om ugen, eller at de 
ringer tilbage og tager sig tid til at snakke i det 
kvarter, du har brug for, det synes jeg også er 
fedt.” 

 
Kilde: Fokusgruppeinterview med fire aktivitetsparate i Gribskov Kommune i september 2015. 

 
De jobparate fremhæver bl.a. det, at der er lydhørhed for deres egne forslag til indsatser og 
villighed til at undersøge muligheder som væsentligt for relationen til sagsbehandleren, jf. boks 
8.6. Det er vigtigt, at der spørges ind til borgerens ønsker, og at der er fleksibilitet. 
 

Boks 8.6: De interviewede jobparates oplevelse af relationen til deres sagsbehandler 

 
Generelt opleves relationen mellem sagsbe-
handler og borger som god, når sagsbehandle-
ren får spurgt ind til hvad borgeren selv vil. Flek-
sibilitet og villighed til at gå i dialog fra sagsbe-
handlerens side er vigtigt og ligeledes er en reto-
rik, hvor der er respekt og lydhørhed over for 
borgerens ønsker. 
 

Det er de jobparates oplevelse, at sagsbehand-
lerne er meget begrænset af økonomi. Dog er 
der en villighed fra sagsbehandlerne til at under-
søge mulighederne, hvis man argumenterer for 
sin sag, hvilket er med til at udtrykke en respekt 
for borgeren.  
 

 
”Min sagsbehandler er ikke så firkantet. Hvis 
man siger ’jamen prøv nu at hør her, hvis vi nu 
gør sådan og sådan – kunne det tænkes?’ ’Ah, 
det havde jeg egentlig ikke lige tænkt over, 
men jeg ringer lige tilbage til dig om det’. Så 
har vi altså lige pludselig en dialog, i stedet for 
at få af vide ’NEJ, det kan ikke lade sig gøre’.” 
 

”En god samtale er, at man forsøger at gå i di-
alog. Men det kan være svært at tænke ud af 
boksen, fordi sagsbehandlerne er begrænset af 
økonomi.” 
 

”Hvis man kan argumentere, så undersøger 
sagsbehandleren det tit.” 

 
Kilde: Fokusgruppeinterview med fire jobparate i Gribskov Kommune i september 2015. 

 
Sagsbehandlerne har vurderet borgerne på en række områder ud over relation og medinddra-
gelse, jf. figur 8.5. Resultaterne kan ses i bilag 2. 
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9. Virksomhedernes perspektiver  
 
I dette kapitel præsenteres de lokale virksomheders syn på deres samarbejde med jobcente-
ret. Det undersøges også hvilke behov og ønsker virksomhederne har i forhold til forberedelse 
og afvikling af virksomhedspraktikker. Kapitlet indeholder desuden virksomhedernes egne 
forslag til, hvad de kan bidrage med for at hjælpe voksne kontanthjælpsmodtagere i Gribskov 
med at blive opkvalificeret eller komme i arbejde.  
 
Der er følgende hovedresultater i kapitlet: 
 

 Virksomhederne oplever generelt godt og tæt samarbejde med jobcenteret. 

 Især er det vigtigt med en fast kontaktperson i jobcenteret. 

 I forbindelse med praktikker er der behov for mere kontakt og opfølgning.  

 Forud for praktikken vil virksomhederne gerne kende borgerens kompetencer og udfor-
dringer – under forløbet bør der fokuseres mere på, hvad praktikforløbet skal føre til. 

 Virksomhederne vil gerne løfte i flok og gå sammen om at få de jobparate i job. 

 De vil også gerne danne netværk og hjælpe borgere videre i job efter praktikforløbet. 

 Lyst og motivation til at arbejde hos borgeren er det vigtigste for virksomhederne. Det er 
mindre vigtigt, hvilke begrænsninger borgen har. 

 
Kapitlet er baseret på 2 fokusgruppeinterviews med 6 virksomheder i Gribskov Kommune.  
 
Virksomhederne oplever generelt et tæt samarbejde med jobcenteret – men der kan være 
behov for mere opfølgning under praktikker 
De interviewede virksomheder oplever generelt, at der er et tæt samarbejde med jobcenteret, 
og at der vejledes om støttemuligheder efter behov. Der opleves generelt tilgængelighed fra 
jobcenterets side. En fast kontaktperson i jobcenteret, som står til rådighed, når det er nød-
vendigt, er vigtigt for virksomhederne. Indimellem er der imidlertid for lidt kontakt, mens virk-
somhederne har en ledig i praktik. De ser et behov for mere opfølgning fra jobcenterets side 
under praktikkerne og et løbende fokus på, hvad virksomhedspraktikken skal føre til.  

Generelt set vurderer virksomhederne, at de kan håndtere forskellige typer af borgere og 
begrænsninger 
De fleste af de interviewede virksomheder vurderer, at de kan håndtere forskellige typer af 
borgere og begrænsninger, hvis lysten og motivationen hos borgerne er til stede. Det kan være 
forskelle omhandlende ledighedslængde, nationalitet og særlige behov og udfordringer. Flere 
virksomheder har fundet gode løsninger til at håndtere forskellige begrænsninger. En virksom-
hed har fx i forhold til sproglige begrænsninger produceret videoer til anvendelse ved opstart i 
virksomheden og giver sidemandsoplæring.  

Virksomhederne vil gerne medvirke til at sprede gode historier til andre virksomheder 
Flere virksomheder kan se sig selv i en ambassadørrolle, hvor de medvirker til at sprede de 
gode historier og succeserne til andre virksomheder, så de får øjnene op for at tage en kon-
tanthjælpsmodtager ind. På denne måde kan berøringsangsten fjernes, og gevinsterne ved 
mangfoldighed kan synliggøres. Derudover er det også væsentligt at sætte fokus på, at det ikke 
behøver være omkostningsfuldt eller forpligtende for en virksomhed at tage en borger i prak-
tik. Dette kan fx ske gennem brochurer, ved afholdelse af en workshop med fokus på gevin-
sterne for virksomhederne eller ved at få pressen til at fortælle de gode historier.  
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Virksomhederne vil gerne have flere informationer om lediges kompetencer og udfordringer 
forud for en praktik 
Flere virksomheder vil gerne have flere informationer om en borgers kompetencer og udfor-
dringer forud for en praktik. De ser det som vigtigt, at jobcenteret har afdækket den enkelte 
borgers muligheder og begrænsninger for at sikre sig, at de placeres rigtigt. Virksomheden skal 
have kendskab til særlige behov for at tage højde for dette og sikre løbende tilpasning til be-
hovene under praktikken. Hvis begrænsningen hos den ledige omhandler manglende kompe-
tencer, ser virksomhederne behov for, at jobcenteret i højere grad tilbyder kompetenceudvik-
ling.  

Virksomhederne vil gerne hjælpe borgerne godt videre efter endt praktik  
Flere virksomheder udtrykker, at de gerne vil hjælpe borgerne godt videre efter endt praktik, 
så borgeren ikke står uden indsats efter praktikken. Et forslag er at afholde et fælles møde 
under praktikken, hvor der sættes fokus på borgerens kompetencer og ønsker, og hvor pågæl-
dende kan komme hen efter praktikken, hvis virksomheden ikke selv har mulighed for at an-
sætte borgeren. Borgerens positive udvikling skal bevares ved, at borgeren straks kommer ud 
igen efter praktikken, så der er kontinuitet i indsatsen. Virksomhederne vil gerne give anbefa-
linger og oplevelser af borgeren videre til jobcenteret samt feedback til borgeren, når et prak-
tikforløb slutter. 

Der er positive holdninger til netværksdannelse mellem virksomheder – og der foreslås et 
projekt, hvor virksomhederne i fællesskab forsøger at hjælpe de jobparate i job  
Virksomhederne ser generelt netværk mellem virksomheder som en god idé, så den rigtige 
virksomhed kan findes til den enkelte borger. Virksomhederne kan nemmere formidle en bor-
ger videre, der viser sig ikke at passe i egen virksomhed, hvis virksomhederne har fået sat an-
sigter på hinanden. Det kan medvirke til at øge mulighederne for det gode match. Nogle af de 
interviewede virksomheder foreslår konkret et projekt, hvor virksomhederne i fællesskab for-
søger at hjælpe kommunens jobparate borgere i job. De ser det som en fælles mission og et 
puslespil, der skal løses.  

Der foreslås en jobbørs for jobparate, hvor virksomhederne selv rekrutterer relevante per-
soner fra 
Blandt virksomhederne stilles forslag om en jobbørs på internettet for jobparate borgere, hvor 
kompetencer beskrives, så virksomhederne selv kan gå ind og udvælge relevante personer, der 
kan passe i deres virksomhed. Dette kan være en måde for virksomhederne at rekruttere på. 
Metoden vurderes som mere velegnet til jobparate end aktivitetsparate borgere, da der er 
brug for mere dialog med jobcenteret i forhold til sidstnævnte gruppe.  
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10. Jobparate voksne på kontanthjælp 
 
I dette afsnit ses der nærmere på jobparate voksne på kontanthjælp. Der kigges blandt andet 
på, hvilke barrierer og styrker målgruppen har i forhold til job samt indsatsbehovet. Hovedre-
sultaterne i kapitlet er: 
 

 

 Kun 2 pct. af de jobparate kontanthjælpsmodtagere har ingen væsentlige barrierer for at 
opnå job. 

 For 43 pct. af de jobparate er direkte arbejdsmarkedsrelaterede udfordringer, som mang-
lende erhvervserfaring og manglende kvalifikationer, den primære barriere for job. 

 Der kan udpeges 2 profiltyper blandt de jobparate. En gruppe, der er tæt på job (profil 1) og 
en gruppe, der er længere fra job (profil 2).  

 De jobparate i profil 1 er yngre, flere er mænd og har dansk oprindelse og flere har modta-
get offentlig forsørgelse i kortere tid.  

 Særligt de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er tæt på job, har flere styrker i forhold 
til at starte i job. En stor del af gruppen ønsker job, har brugbar joberfaring og er fleksible 
med hensyn til job. 

 For jobparate tæt på job peges der på, at jobformidling, nytteindsats, virksomhedsrettede 
forløb og jobrettet opkvalificering er hovedelementer i indsatsen for gruppen. 

 For jobparate længere fra job peges der på jobformidling, vikarjob, opkvalificeringsjob, nyt-
teindsats, virksomhedsrettede forløb og jobrettet opkvalificering, hvor der er jobgaranti. 

 
Kapitlet er baseret på sagsgennemgang i jobcenteret, hvor sagsbehandlerne har gennemgået 
og vurderet 90 sager blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år.  
 
I kapitlet suppleres resultaterne fra sagsgennemgangen med resultater fra fokusgruppeinter-
views med aktørkredsen og borgere samt med resultater fra et afdækningsseminar med de 
involverede aktører.  

 
10.1. Fakta om de jobparate voksne på kontanthjælp  
 
De 121 voksne jobparate kontanthjælpsmod-
tagere i Gribskov er sammensat af en tredje-
del kvinder og to tredjedel mænd, jf. tabel 
10.1. Over 80 pct. har dansk oprindelse, hvil-
ket er en større andel end blandt jobparate i 
klyngen.  
 
Halvdelen af de jobparate i Gribskov er ufag-
lærte. Til sammenligning er det kun hver fjer-
de blandt den voksne befolkning i Gribskov. 
De jobparate udgør 25 pct. af det samlede 
antal af voksne kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov. Det er lig andelen i klyngen. 
 
Godt hver tredje jobparat i Gribskov har væ-
ret på offentlig forsørgelse i over 2 år. jf. figur 
10.1. Samtidig har 31 pct. været offentligt 
forsørgede i under et halvt år. 

Tabel 10.1: Antal jobparate kontanthjælpsmod-
tagere over 30 år, august 2015 
 

 
 

Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik, Danmarks Statistiks forsknings-
service og egne beregninger 
Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Afrunding betyder, at tabellen ikke 
nødvendigvis ”summer”. 

Jobparate i 

Gribskov

Fordeling i 

Gribskov

30-64-årige

Jobparate i 

klyngen

Antal 121 18.848 396

Kvinder 37% 49% 38%

Mænd 63% 51% 62%

30-39 år 27% 18% 30%

40-49 år 30% 33% 32%

50-59 år 36% 34% 28%

Over 60 år 7% 15% 11%

Dansk 83% 92% 76%

Vestlig 8% 4% 6%

Ikke-vestlig 8% 4% 18%

Ufaglært 51% 25% 54%

Faglært 36% 43% 31%

Videregående uddannelse 13% 32% 16%

Andel af 30-64-årige befolkning 0,6% 0,4%

Andel af alle på KTH over 30 år 25% 26%
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Figur 10.1: Varighed på offentlig forsørgelse for 
voksne jobparate i Gribskov 

Figur 10.2: Hvilken hovedbarriere har de jobpara-
te kontanthjælpsmodtagere i forhold til job? 

  
Kilde: DREAM og egne beregninger 
Anm.: Varighed på offentlig forsørgelse måler den sammenhængende 
varighed på offentlig forsørgelse for målgruppen i juli 2015. Der er tilladt 
op til 3 uger uden offentlig forsørgelse. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 2015 
og egne beregninger 

 
 
Få jobparate uden barriere i forhold til job 
Sagsbehandlerne har vurderet, hvilken hovedbarriere de jobparate kontanthjælpsmodtagere 
har i forhold til at opnå job. Kun 2 pct. af de jobparate i Gribskov er vurderet til ikke at have 
nogen væsentlige barrierer i forhold til job, jf. figur 10.2. Det er en lav andel sammenlignet 
med lignende analyser i andre kommuner.  
 
For omkring 43 pct. af de jobparate er direkte arbejdsmarkedsrelaterede udfordringer, såsom 
manglende erhvervserfaring og manglende uddannelse, den primære barriere for job. Omkring 
26 pct. er således vurderet til at mangle kvalifikationer eller uddannelse for at komme i job, 11 
pct. mangler danskkundskaber og 6 pct. mangler erhvervserfaring. 
 
For 25 pct. er manglende motivation eller manglende jobidentitet den primære barriere for 
job, mens det for 12 pct. skyldes fysiske problemer. 
 

10.2. Profiler blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 
De jobparate kontanthjælpsmodtagere i Gribskov kan opdeles i 2 profiltyper. Opdelingen er 
lavet på baggrund af sagsbehandlernes vurdering af borgerens jobudsigter:  
 

 Profil 1: Jobparate tæt på job  

 Profil 2: Jobparate længere fra job 
 
Grundlæggende adskiller de 2 profiltyper sig ved, at deres jobudsigter er forskellige. De job-
parate tæt på job (profil 1) vurderes til at kunne komme i ordinært job inden for et halvt år, 
mens de jobparate længere fra job (profil 2) har udsigt til en ledighedsperiode på mere end 6 
måneder, før job er realistisk.  
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4

4

5

6

12

25

6

11

26

2

0 10 20 30

Misbrugsproblemer

Sociale problemer

Andet

Adfærd/personlige kendetegn

Fysiske problemer

Mgl. motivation/jobidentitet

Mgl. erhvervserfaring

Mgl. danskkundskaber

Mgl. kvalifikationer/uddannelse

Ingen barrierer

Procent



 

52 
 

 

Tabel 10.2: Profiltyper blandt voksne jobparate kontanthjælpsmodtagere i Gribskov 

 
Antal 

berørte 
Køn, alder og 

herkomst 
Uddannelses-

niveau 
Varighed på offentlig 

forsørgelse 

Jobparate tæt på job 
1-6 mdr. fra job 

 
66  

(51 %) 

78 % mænd 
87 % dansker 
4 % vestlige 
9 % ikke-vestlige 
74 % er under 50 år 

46 % ufaglærte 
43 % faglærte 
11 % videregående 
uddannelse 

I gennemsnit 1,8 år  
Jobparate længere fra job 

Mere end 6 mdr. fra job 

63 
(49 %) 

55 % mænd 
68 % dansker 
14 % vestlige 
18 % ikke-vestlige 
48 % er under 50 år 

55 % ufaglærte 
41 % faglærte 
5 % videregående 
uddannelse 

 
I gennemsnit 2,1 år  

Kilde: DREAM og sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 2015 og egne beregninger 
Anm.: Borgerens jobudsigter er sagsbehandlernes vurdering. Sagsbehandlerne har angivet borgernes uddannelsesniveau. Det kan afvige fra 
opgørelserne fra Danmarks Statistiks Forskerservice i tabel 10.1. Varighed på offentlig forsørgelse måler den sammenhængende varighed på offentlig 
forsørgelse for målgruppen i juli 2015. Der er tilladt op til 3 uger uden offentlig forsørgelse. 

 
Profil 1 adskiller sig betydeligt fra profil 2 på flere karakteristika. Profil 1 består af 78 pct. 
mænd, mens kønsfordelingen er mere lige i profil 2. Aldersmæssigt er de yngre i profil 1, og 
der er flere med dansk oprindelse.  
 
Knap 55 pct. i profil 1 har en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvoraf 11 pct. har en 
videregående uddannelse. Til sammenligning er 46 pct. i profil 2 uddannede, herunder har 5 
pct. en videregående uddannelse. 
 
Manglende kvalifikationer og motivation er de væsentlige barrierer for begge profiltyper 
Det er fælles for de 2 profiltyper, at manglende kvalifikationer eller uddannelse er en barriere 
for mellem 23-30 pct. Samtidig har mellem 20-27 pct. manglende motivation eller jobidentitet, 
som den primære barriere for job.  
 
De 2 grupper adskiller sig fra hinanden ved, at flere af de jobparate i profil 1 døjer med fysiske 
problemer (18 pct.), mens flere i profil 2 mangler de nødvendige danskkundskaber (16 pct.) 
eller har misbrugsproblemer (7 pct.), jf. tabel 10.3.  
 
De jobparate, der er tæt på job, har brugbar joberfaring og ønsker i høj grad job 
De jobparate, der er tæt på job, har ifølge sagsbehandlerne en lang række styrker i forhold til 
job. Der kan fremhæves følgende om de jobparate tæt på job (profil 1):  
 

 Størstedelen ønsker at komme i job. 

 De har brugbar joberfaring samt kvalifikationer eller en uddannelse, som arbejdsmarkedet 
efterspørger. 

 De er gode til at sætte mål og forfølge dem. 

 De er fagligt og geografisk mobile.  
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 De er opsøgende i forhold til jobåbninger, og de er samtidig optimistiske omkring mulighe-
den for at få et job. 

 

Tabel 10.3: Barrierer og styrker blandt jobparate profiltyper i Gribskov Kommune  

 
Antal 

berørte 
Hovedbarriere Styrker 

Jobparate tæt på job 
1-6 mdr. fra job 

66  
(51 %) 

23 % mangler kvalifikationer  
20 % mangler motivation/ 
jobidentitet 
18 % har fysiske barrierer 
 

88 % ønsker job 
86 % har brugbar joberfaring 
83 % har efterspurgte kvalifikationer 
81 % er gode til at sætte mål og forføl-
ge dem 
76 % er opsøgende ift. jobåbninger 
76 % er optimistiske ift. jobmuligheder 
76 % er geografisk mobil 
74 % er fleksible mht. branche  

Jobparate længere fra job 
Mere end 6 mdr. fra job 

63 
(49 %) 

30 % mangler kvalifikationer  
27 % mangler motivation/ 
jobidentitet 
16 % mangler danskkundskaber 
7 % har misbrugsproblemer 

 

65 % ønsker job 
53 % har brugbar joberfaring 
35 % har efterspurgte kvalifikationer 
43 % er gode til at sætte mål og forføl-
ge dem 
38 % er opsøgende ift. jobåbninger 
35 % er optimistiske ift. jobmuligheder 
48 % er geografisk mobil 
48 % er fleksible mht. branche 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 2015 og egne beregninger 
Anm.: Jobudsigter, barrierer og styrker er sagsbehandlernes vurdering. I forhold til styrker angiver procenten den andel af borgerne, der er vurderet 
til ”i høj grad” eller ”i nogen grad” at besidde den pågældende styrke.  

 
To ud af tre af de jobparate, der er længere fra job, ønsker job  
De jobparate, der er længere fra job, adskiller sig fra de øvrige jobparate ved, at sagsbehand-
lerne har vurderet dem svagere på en række styrkeparametre ift. job. Der kan fremhæves føl-
gende om de jobparate længere fra job:  
 

 2 ud af 3 ønsker job. 

 Omkring halvdelen har brugbar joberfaring. 

 Godt en tredjedel er opsøgende ift. jobåbninger og er optimistiske ift. muligheder for job.  

 Kun en tredjedel har efterspurgte kvalifikationer eller uddannelse. 
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10.3. Indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 
Som et led i undersøgelsen har jobcenterets sagsbehandlere vurderet borgernes konkrete 
indsatsbehov. Vurderingen af indsatsbehovet for den enkelte tager afsæt i den konkrete sag, 
herunder det hidtidige kontakt- og indsatsforløb for borgeren. 
 
På baggrund af sagsgennemgang, fokusgruppeinterviews og afdækningsseminar kan der over-
ordnet peges på fire pointer i forhold til indsatsen for de jobparate voksne.   
 

 Sagsbehandlerne peger på, at mange i mål-
gruppen af jobparate (ca. 39 pct.) har be-
hov for en indsats, der motiverer og styrker 
borgernes jobsøgning. Dvs., at det er vig-
tigt, at borgerne bl.a. i forlængelse af virk-
somhedspraktikker understøttes i at søge 
job.  
 

 Indsatsprofilen for målgruppen er i dag do-
mineret af virksomhedsrettede forløb, jf. 
kapitel 7. Sagsbehandlernes vurderinger 
peger på, at der kan være behov for i høje-
re grad at supplere de virksomhedsrettede 
forløb med målrettet faglig opkvalificering 
for en del af de jobparate voksne – fx i for-
længelse af virksomhedspraktikker eller 
ved jobgaranti fra arbejdsgivere. Samlet 
peger sagsbehandlerne på, at ca. 20 pct. af 
målgruppen har brug for opkvalificerings-
forløb – f.eks. i form af arbejdsmarkedsret-
tede uddannelser. For ca. halvdelen af 
denne gruppe (ca. 10 pct. af den samlede 
målgruppe) anbefaler sagsbehandlerne, at 
der gennemføres en kompetenceafklaring, 
der kan målrette evt. opkvalificering.   
 

 Der peges fra sagsbehandlernes side på, at der er behov for at styrke jobformidlingen over 
for målgruppen. Samlet vurderer sagsbehandlerne, at hver fjerde af de jobparate voksne – 
svarende til 30 personer - primært har brug for jobformidling. Det er udtryk for, at der med 
fremgangen på arbejdsmarkedet er bedre muligheder for at tilvejebringe ordinære job til 
målgruppen, og at den hurtigste vej til job for en betydelig del af målgruppen ikke er via 
virksomhedspraktik.   

 

 Sagsbehandlerne lægger vægt på, at der fortsat anvendes virksomhedsrettede indsatser 
over for de jobparate borgere, herunder bl.a. selvfundne virksomhedspraktikker og nytte-
indsats. Der peges på, at der fortsat er behov for en aktiv linje over for målgruppen. I den 
forbindelse peges der på, at der med fordel kan tænkes mere systematisk i trappe- og ud-
slusningsmodeller, hvor borgernes virksomhedspraktik fører til løntilskudsansættelser, op-
kvalificeringsjob, vikarjob eller ordinære ansættelser. 

 
 

Boks 10.1: Hvilken primær indsats er ifølge 
sagsbehandlerne den rette for de jobparate på 
kontanthjælp 
 

 

Jobrettede og virksomhedsrettede forløb (39 pct.) 

 Motivationsfremmende forløb 

 Kompetenceafklaringsforløb 

 Virksomhedsforløb 

 Jobsøgningsforløb 

 Jobafklaringsforløb 
 

Jobformidling mv. (27 pct.) 

 Jobformidling 

 Opkvalificeringsjob  
 

Opkvalificeringsforløb (20 pct.) 

 Arbejdsmarkedsrettet uddannelse 

 Opkvalificeringsforløb 

 Danskundervisning  
 

Behandlingsrettede forløb (6 pct.) 

 Behandling af psykiske eller sociale barrierer  

 Ergo-/fysioterapeutbehandling mv. 

 Misbrugsbehandling  
 

Andre forløb (8 pct.) 

 Andre forløb 

 Intensiveret kontaktforløb 
 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 
2015 og egne beregninger 
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En målrettet indsats for de jobparate voksne 
Som led i projektet har jobcenteret – med afsæt i de afdækkede profiltyper - drøftet og ud-
peget indsatsgrupper blandt de jobparate voksne, dvs. evt. undergrupper med fælles behov for 
indsats. Der er samlet peget på tre indsatsgrupper: 
 

 Jobparate tæt på job  

 Jobparate med gæld 

 Jobparate længere fra job  
 

Analysen viser, at de jobparate er en sammensat gruppe, hvor flere aktører har kompetencer 
til at understøtte de jobparate kontanthjælpsmodtagere i at komme i job eller ordinær uddan-
nelse. Det drejer sig blandt andet om jobcenteret, virksomheder, uddannelsesinstitutionerne, 
egen læge, sundhedsrettede tilbud, den jobparate selv mv. Selvom indsatsen for de jobparate 
kontanthjælpsmodtagere er entydigt placeret hos jobcenteret, så er jobcenteret stadig afhæn-
gigt af, at der er et velfungerende samarbejde med andre aktører i forhold til at iværksætte så 
målrettet og kvalificeret en indsats for de jobparate ud fra deres forskellige primære og sekun-
dære barrierer. Derfor vil der i afsnittet nedenfor også være peget på, hvor der er behov for et 
styrket samarbejde om en konkret indsats.  
 
Der er peget på følgende indsatspakker til de jobparate voksne (se næste side): 
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Boks 10.2: Indsatspakker for profiltyper blandt voksne jobparate i Gribskov  

 Mål og delmål Intensitet  Fokus i samtaler/tilbud Indhold i indsatsen 

Jo
b

p
ar

at
e 

tæ
t 

p
å 

jo
b

 

 I ordinært job inden 
for 3 måneder 
 

Delmål 

 Aktivt jobsøgere fra 
1. ledighedsuge 

 Hurtigst muligt i 
ordinært job eller 
nytteindsats 

 I tilbud senest efter 
tre måneder 

 

 Skal mødes tidligt 

 Skal have måned-
lige samtaler 

 

 Synliggøre jobåbninger 

 Nytteindsats (gerne 37 
timer om ugen) 

 Vikarjob 

 Fokus på jobsøgningsfelt 

 Aftaler om konkret jobsøg-
ning 

 

 Nytteindsats 

 Jobcafé med hjælp til jobsøgning og 
CV 

 Selvfundne job, løntilskudsansættel-
ser og virksomhedspraktikker 

 Jobformidling (evt. med sanktion) 

 Jobrettet opkvalificering, hvor der er 
jobgaranti 

 ”Trappetilbud”, der kombinerer 
virksomhedspraktik med andre 
indsatser, herunder opkvalifice-
ring, løntilskud, vikarjob, opkvali-
ficeringsjob eller job.   
 

Jo
b

p
ar

at
e 

m
e

d
 g

æ
ld

 

 I ordinært job in-
den for 6 måneder 

 
Delmål 

 Motiveret til job 

 Udredning af øko-
nomi mhp. gælds-
sanering mv. 

 Skal have dialog 
med bank, SKAT, 
mv. om deres gæld 

 

 Skal have måned-
lige samtaler 

 

 Aftaler om borgerens 
dialog med SKAT, bank 
mv. 

 Fokus på jobsøgningsfelt 

 Aftaler om konkret job-
søgning  

 

 Virksomhedspraktik eller nytteind-
sats, hvis 37 timer 

 Løntilskudsansættelse, hvis der er 
aftale med bank/skat om gæld 

 Frivillige-center i Græsted og Helsin-
ge (gratis gældsrådgivning) 

 Retshjælp i Helsinge 

 Temamøder om gæld  

 Herudover indsatspakke til jobpara-
te tæt på job, når gælden er indfriet   

 

Jo
b

p
ar

at
e 

læ
n

ge
re

 f
ra

 jo
b

 

 I ordinært job in-
den for 12 måne-
der 

 
Delmål 

 Motiveret til job 

 Afklaring af kom-
petencer, real-
kompetencer 

 

 Skal have måned-
lige samtaler, 
indtil indsats 
iværksættes 

 Skal så vidt mu-
ligt deltage i akti-
viteter kontinuer-
ligt 

 

 Udslusning fra virksom-
hedspraktik til job 

 Tæt opfølgning på virk-
somhedspraktik – fokus 
på trappemodel 

 Fokus på ordinære job 

 Brug af vikarjob 

 Frivillige netværk  
 

 Jobformidling (evt. med sanktion) 

 Nytteindsats 

 Vikarbureauer 

 Jobrotationsvikar 

 Opkvalificeringsjob 

 Jobcafé med hjælp til jobsøgning og 
CV 

 Tilbudte og selvfundne løntilskuds-
ansættelser og virksomhedspraktik-
ker 

 Kompetenceafklaring 

 Jobrettet opkvalificering, hvor der er 
jobgaranti 

 Temamøder (fx om LinkedIn mv.) 

 Netværksaktivitet (seniorerhverv, 
LinkedIn, selvstændige) 

 Tilbud der kan styrke brugen af IT og 
computer 

 Tilbud til borgere, der kommer fra 
integration (kendskab til arbejds-
markedet)  
 

Kilde: Afdækningsseminar med aktører Gribskov oktober i 2015. 
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De medvirkende i analysen peger på, at jobcenteret har en særlig målgruppe af ca. 20-25 job-
parate voksne, der har gæld, og som ikke ser økonomiske incitamenter til at gå i job, da evt. 
indtægter udover forsørgelsesydelsen vil blive inddraget af kreditorerne. Der peges på, at den-
ne gruppe borgere skal mødes med en målrettet indsats, der understøtter en dialog med kre-
ditorerne, økonomisk rådgivning og virksomhedspraktikker på fuld tid.  
 
Der peges desuden på, at der er behov for at styrke opfølgningen under og efter virksomheds-
praktik – dels for at styrke udslusningen fra virksomhedspraktik til job, deltidsjob, vikarjob mv. 
og dels for at indtænke virksomhedspraktikkerne i mere sammenhængende forløb, hvor bor-
geren med afsæt i praktikken får et målrettet tilbud. De deltagende medarbejdere peger på, at 
fremgangen på arbejdsmarkedet vil forbedre rammerne for at forfølge disse strategier.   

 
I udviklingen af nye indsatser peges især på følgende behov: 
 
Der er behov for at se målgruppen i samme lys som de forsikrede ledige – blot med et andet 
forsørgelsesgrundlag. Det betyder, at der i højere grad end i dag skal arbejdes med jobformid-
ling mod det ordinære arbejdsmarked – med afsæt i en stigende tilgang af jobåbninger.  
 
Der peges fra medarbejdernes side på, at der er behov for at udvikle tilbud, der kan styrke de 
jobparate voksnes jobsøgning – gerne i form af en jobcafé, hvor der fokuseres på CV, ansøg-
ninger og jobsøgning. Derudover peger medarbejderne på, at der for en del af målgruppen er 
behov for at afklare kompetencer – herunder egentlig realkompetenceafklaring – for at styrke 
afsættet for og målretningen af faglig opkvalificering og/eller formidling af opkvalificeringsjob.  
 

10.4. Samarbejdet om indsatsen for de jobparate voksne 
 
Som led i analysen er der gennemført fokusgruppeinterview med bl.a. sagsbehandlere og virk-
somhedskonsulenter, hvor der er sat fokus på samarbejdet om indsatsen. Generelt er der tale 
om, at samarbejdet om kerneopgaven – at få de jobparate voksne i job – er velfungerende. Det 
velfungerende samarbejde kommer bl.a. til udtryk ved, at der er en effektiv udplaceringsmo-
del, som fører til mange virksomhedspraktikker for målgruppen.    
 
De interviewede medarbejdere peger dog på, at der er muligheder for forbedringer af samar-
bejdet, hvis rammerne tilpasses: 
 

 Der peges på, at der kan være behov for dialog mellem sagsbehandlere og virksomheds-
konsulenterne ifm. udplacering af jobparate borgere i virksomhedspraktik. Generelt lykkes 
det at få borgerne udplaceret, men der kan indimellem være ventetid og usikkerhed om 
målretningen af virksomhedspraktikkerne, ligesom der indimellem opleves returløb af 
jobparate borgere, som ikke kommer i gang med de planlagte virksomhedspraktikker. 
 

 Både sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter peger på, at der er behov for en tættere 
opfølgning på virksomhedspraktikkerne. En tættere og mere systematisk opfølgning vil dels 
give en bedre viden om effekterne af redskabet og indsatsen, og dels give flere muligheder 
for både jobcenter og borgerne. Fx i form af opfølgende indsatser, der har afsæt i erfarin-
gerne fra virksomhedspraktikken, mere sammenhængende forløb, kortere aktiveringspau-
ser, hvor dette er relevant, en dialog om job med arbejdsgiveren, arbejdsgiverens syn på 
borgerens behov mv. 
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 Der samarbejdes i begrænset omfang om jobformidling til målgruppen. Generelt indhentes 
eller synliggøres der ikke ordinære stillinger internt i jobcenteret eller fra virksomhedskon-
sulenter til sagsbehandlere. Det peges på, at en øget jobformidling over for målgruppen vil 
forudsætte, at der kommer mere vidensudveksling vedrørende jobåbninger, som virksom-
hedskonsulenterne måtte  tilvejebringe fra den løbende kontakt til virksomhederne.         

 
 

10.5. De jobparates perspektiv på indsatsen 
 
Som led i projektet er der gennemført fokusgruppeinterview med voksne kontanthjælpsmod-
tagere for at afdække borgernes perspektiver på indsatsen. 
 
De jobparate voksne har især peget på seks forbedringspunkter i indsatsen: 

 Øget brug af kompetenceafklaring 

 Tættere og bedre opfølgning på virksomhedsforløb 

 Større fokus på matchende job 

 Hjælpende jobformidling 

 Jobmesser og åbent hus-arrangementer  

 Netværksskabende aktiviteter 
   
Øget brug af kompetenceafklaring 
De jobparate peger i interviewene på, at der er behov for at få tilbudt afklaring af kompetencer 
og interesser med henblik på at finde ud af, hvilke jobmuligheder man har, eller hvilken retning 
man skal tage uddannelse indenfor, hvis man fx ønsker at skifte branche. De jobparate har 
brug for, at der er nogen, der ser på deres uddannelse og gør dem opmærksomme på, hvis den 
er forældet, så der kan lægges en plan derfra. Jobcenteret kan også med fordel vejlede i, hvilke 
slags kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet her og nu eller i nærmeste fremtid. 
De ledige efterspørger, at der tilbydes relevant opkvalificering, når der er behov for dette. Op-
kvalificering kan ske både via relevante kurser og efteruddannelse men også via praktikker. 
 
Tættere og bedre opfølgning på virksomhedsforløb 
De ledige efterspørger, at der medfølger en slutevaluering fra virksomheden ved endt praktik 
eller nyttejob, hvilket er særligt relevant, når der ikke er mulighed for ansættelse efter praktik-
ken. Hvis der ved opstarten af praktikken aftales, at der følger en evaluering med, gør det 
praktikken mere meningsfuld for den ledige, og den ledige får noget konkret, der kan arbejdes 
videre med efter praktikken. Det giver både jobcenteret og den ledige noget at arbejde med 
fremadrettet. En slutevaluering bidrager til, at den ledige får afdækket sine kompetencer, dvs. 
både styrker og svagheder. 
 
Større fokus på matchende job 
De interviewede jobparate ser et behov for, at der foretages et bedre match mellem den ledi-
ge og virksomheden, så der er et reelt match og dermed mulighed for ansættelse efterfølgen-
de. Virksomhedskonsulenten skal være velinformeret om den lediges ønsker og behov og skal 
møde den ledige for at kunne vurdere, hvilken virksomhed den ledige kan matche, frem for at 
informationerne skal gives via sagsbehandlerne. Det kræver også et bredt samarbejde med 
virksomheder, så virksomhedskonsulenterne har en god fornemmelse af, hvor forskellige typer 
af ledige kan passe ind. Det er afgørende, at der tages højde for den lediges kompetencer og 
eventuelle udfordringer, så virksomheden reelt kan bruge den ledige i en eventuel praktik. 
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Hjælpende jobformidling  
De ledige ser fordele ved, at jobkonsulenten er døråbner til virksomheder, der søger arbejds-
kraft, og derved kan medvirke til at formidle job til de ledige. De ledige har en oplevelse af, at 
det kan være trættende for virksomheder at få mange ansøgninger på et enkelt jobopslag, og 
at det kan spare arbejdsgiveren tid og ressourcer, hvis en virksomhedskonsulent fx har tre 
gode bud på personer fra jobcenteret, der kan varetage jobbet. 
 
Jobmesser og åbent hus-arrangementer 
De interviewede jobparate foreslår, at jobcenteret med fordel jævnligt kan afholde åbent hus 
for virksomhedsrepræsentanter og ledige. Formålet er at kunne netværke og se, om der kan 
være et match. Det er også væsentligt, at der er medarbejdere fra jobcenteret til stede for at 
kunne vejlede om fx muligheder og krav i lovgivningen. 
 
Netværksskabende aktiviteter 
De ledige ser muligheder i, at jobcenteret inviterer de ledige til gruppesamtaler, hvor de ledige 
kan netværke og dele kontakter, der kan medvirke til at komme i job. I gruppesamtaler kan de 
ledige også gøre brug af hinandens kvalifikationer og erfaringer i forhold til jobsøgning eller 
specifikke job. Gruppesamtaler kan også udgøre en ramme for at spotte kvalifikationer hos 
hinanden og komme med forslag til fremtidige jobmuligheder. Derudover kan gruppesamtaler 
medvirke til genkendelse og samhørighed med andre i en lignende situation. De jobparate 
efterspørger et sted, hvor ledige frivilligt kan komme og netværke og arbejde med jobsøgning. 
De ledige kunne her fx hjælpe hinanden med at kvalificere jobansøgninger og give hinanden 
input. Der skal være en jobcentermedarbejder til rådighed til at give vejledning efter behov. 
Frivillighedsaspektet ser de ledige som væsentligt, da det således kun er motiverede ledige, 
der vil bruge det.  
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11.  Aktivitetsparate voksne på kontanthjælp 
 
I dette afsnit ses der nærmere på aktivitetsparate voksne på kontanthjælp. Der kigges blandt 
andet på hvilke barrierer og styrker målgruppen har i forhold til job samt indsatsbehovet. Ho-
vedresultaterne i kapitlet er: 
 

 

 For hver tredje af de aktivitetsparate er psykiske problemer den primære barriere for at 
komme i beskæftigelse, mens det for hver tredje og femte primært er fysiske problemer og 
misbrugsproblemer. 

 Der kan udpeges fire profiltyper blandt aktivitetsparate voksne på kontanthjælp. En gruppe 
der er tættere på job (profil 3), en gruppe der er tæt på det rummelige arbejdsmarked (pro-
fil 4), en gruppe der er længere fra job (profil 5) samt en gruppe med begrænset jobper-
spektiv (profil 6). 

 Særligt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er tættere på det ordinære eller 
rummelige arbejdsmarked, har flere styrker i forhold til at starte i job.  

 Omkring hver tiende af de aktivitetsparate har en aktuel sag i Social- og Sundhedsafdelin-
gen, mens hver fjerde har en sag i visitationsteamet.  

 Over halvdelen af de aktivitetsparate har ifølge sagsbehandlerne primært brug for behand-
lingsmæssige tilbud. 

 Knap hver femte har brug for virksomhedsrettede forløb, mens hver tiende primært har 
brug for jobrettede forløb, der giver motivation til job og understøtter jobafklaring. 

 
Kapitlet er baseret på sagsgennemgang i jobcenteret, hvor sagsbehandlerne har gennemgået 
og vurderet 255 sager blandt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Derudover 
har Social- og Sundhedsafdelingen lavet en sagsgennemgang af 200 sager. 
 
I kapitlet suppleres resultaterne fra sagsgennemgangen med resultater fra fokusgruppeinter-
views med aktørkredsen og borgere samt et afdækningsseminar med de involverede aktører.  

 
11.1. Fakta om de aktivitetsparate voksne på kontanthjælp  
 

Der er en ligelig fordeling af mænd og kvinder 
blandt aktivitetsparate voksne i Gribskov, jf. 
tabel 11.1. Aldersmæssigt er 67 pct. mellem 
30 og 49 år, hvilket er flere end blandt Grib-
skovs voksne befolkning (51 pct.). 
 
Som det også var tilfældet for de jobparate, 
er der en stor andel ufaglærte blandt de akti-
vitetsparate i Gribskov. I alt 57 pct. er ufag-
lærte, hvilket er mere end dobbelt så mange 
som blandt Gribskovs voksne befolkning.  
 
I forhold til civilstatus har knap halvdelen af 
de aktivitetsparate angivet, at de er gift eller i 
et fast parforhold. Ud af denne gruppe har 
halvdelen en partner, der ligeledes modtager 
offentlig forsørgelse, jf. figur 11.1. Derudover 
angiver over halvdelen, at de er single. 

Tabel 11.1: Antal aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere over 30 år, august 2015  
 

 
 

Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik, Danmarks Statistiks forsknings-
service og egne beregninger 
Anm.: Opgjort i fuldtidspersoner. Afrunding betyder, at tabellen ikke 
nødvendigvis ”summer”. 

Akt.parate i 

Gribskov

Fordeling i 

Gribskov

30-64-årige

Akt.parate 

i klyngen

Antal 359 18.848 1.156

Kvinder 48% 49% 52%

Mænd 52% 51% 48%

30-39 år 31% 18% 39%

40-49 år 36% 33% 33%

50-59 år 26% 34% 21%

Over 60 år 7% 15% 7%

Dansk 82% 92% 74%

Vestlig 3% 4% 3%

Ikke-vestlig 14% 4% 23%

Ufaglært 57% 25% 60%

Faglært 34% 43% 29%

Videregående uddannelse 9% 32% 11%

Andel af 30-64-årige befolkning 1,9% 1,2%

Andel af alle på KTH over 30 år 75% 74%
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Figur 11.1: De aktivitetsparates civilstatus og 
partners jobsituation 

Figur 11.2: Hvilken hovedbarriere har de aktivi-
tetsparate voksne på kontanthjælp ift. job? 

    

Kilde: Brugerundersøgelse blandt voksne kontanthjælpsmodtagere i 
Gribskov Kommune i august og september 2015 og egne beregninger 

  

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 2015 
og egne beregninger 

 
Tre typer af problemer udgør hovedbarriererne for job 
De gennemgåede sager i jobcenteret viser, at psykiske problemer udgør den mest udbredte 
barriere for gruppen – hos godt hver tredje er psykiske problemer den primære barriere.  
 
Derudover findes der to andre store barrieregrupper – personer med fysiske problemer og 
personer med misbrugsproblemer. De fysiske problemer udgør den primære barriere for hver 
fjerde af de aktivitetsparate voksne, mens misbrugsproblemer udgør den primære barriere for 
hver femte i gruppen. For mange af de aktivitetsparate voksne er den primære barriere kom-
bineret med andre problemer. Der er således ofte tale om sammensatte problemer, hvor psy-
kiske eller fysiske problemer er kombineret med sociale, familiemæssige, misbrugs- eller ad-
færdsproblemer.   
 

11.2. Profiler blandt aktivitetsparate voksne på kontanthjælp 
 
De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Gribskov kan opdeles i fire profiltyper, som 
grundlæggende adskiller sig ved, at deres jobudsigter er forskellige, og at de har forskellige 
barrierer for job: 
 

 Profil 3: Aktivitetsparate tættere på job  

 Profil 4: Aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked  

 Profil 5: Aktivitetsparate længere fra job 

 Profil 6: Aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv 
 
Ca. 70 aktivitetsparate voksne vurderes at være tættere på job og at have udsigt til at komme i 
ordinært job eller blive jobparat inden for 1-2 år. Denne gruppe består især af 30-39-årige 
mænd af dansk oprindelse. Ca. halvdelen af personerne har en kompetencegivende uddannel-
se. Gruppen har modtaget offentlig forsørgelse i ca. 3 år og dermed i kortere tid end de øvrige 
profiltyper. 
 
Der er ca. 90 aktivitetsparate voksne, der vurderes at være tæt på det rummelige arbejdsmar-
ked. Flertallet i gruppen er ufaglærte af dansk oprindelse, og mere end hver tredje i gruppen er 
over 50 år. Gruppen har en lang periode på offentlig forsørgelse bag sig – i gennemsnit 6 år.   
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Ca. 130 aktivitetsparate voksne vurderes at være længere fra job. Dvs. at der forventes at gå 
mere end 2 år, før denne gruppe bliver jobparat eller kommer i ordinært job. Gruppen består 
især af 30-49-årige, og et flertal i gruppen er ufaglærte personer af dansk oprindelse. I gen-
nemsnit har gruppen været på offentlig forsørgelse i ca. 4 år. 
 
Endelig vurderes ca. 80 personer blandt de aktivitetsparate voksne at have et meget begræn-
set jobperspektiv. Denne gruppe kommer måske aldrig tilbage til ordinært job, og mange i 
gruppen kan ende på førtidspension. Gruppen består især af ufaglærte eller faglærte mænd 
over 50 år. I gennemsnit har gruppen modtaget offentlig forsørgelse i ca. 5 år.   
 

Tabel 11.2: Profiltyper blandt voksne aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Gribskov  

 Antal  
Køn, alder og 

herkomst 
Uddannelses-

niveau 
Varighed på offent-

lig forsørgelse 

Fremtids- 
perspektiv ifølge 
sagsbehandlere 

Aktivitetsparate  
tættere på job  

Under 2 år fra job/jobparat 
 

72 
(20 %) 

68 % mænd 
82 % dansker 
2 % vestlige 
16 % ikke-vestlige 
56 % er mellem 30-
39 år 

 
53 % ufaglært 
41 % faglært 
6 % videregående 
uddannelse 

 
I gennemsnit 2,9 år 

Kan blive klar 
til ordinært job 

 
Aktivitetsparate tæt på 

rummeligt arbejdsmarked 
Mulighed for støttet job 

90 
(25 %) 

52 % mænd 
84 % dansker 
11 % ikke-vestlige 
5 % vestlige 
63 % er under 50 år 

63 % ufaglært 
31 % faglært 
6 % videregående 
uddannelse 

 
I gennemsnit 6,0 år 

Kan ikke blive klar til 
ordinært job 
 

82 % fleksjob 
15 % ressourceforløb 
3 % revalidering 
 

48 % er ved at få 
deres sag behandlet i 
rehabiliteringsteamet  

Aktivitetsparate  
længere fra job  

Over 2 år fra job/jobparat 

127 
(35 %) 

48 % mænd 
86 % dansker 
9 % ikke-vestlige 
5 % vestlige 
78 % er under 50 år 

 

60 % ufaglært 
37 % faglært 
4 % videregående 
uddannelse 

 
 I gennemsnit 3,9 år 

Kan blive klar 
til ordinært job 

 
Aktivitetsparate med 

begrænset jobperspektiv  

77 
(21 %) 

68 % mænd 
85 % dansker 
15 % ikke-vestlige 
40 % er under 50 år 

 

43 % ufaglært 
57 % faglært 

 

 
I gennemsnit 5,1 år 

Kan ikke blive klar til 
ordinært job 
 
47 % kontanthjælp 
53 % førtidspension - 
heraf er 41 % ved at 
få sagen behandlet i 
rehabiliteringsteamet 

 
 

Kilde: DREAM og sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 2015 og egne beregninger 
Anm.: Borgerens jobudsigter og fremtidsperspektiver er sagsbehandlernes vurdering. Sagsbehandlerne har angivet borgernes uddannelsesniveau. Det kan afvige fra 
opgørelserne fra Danmarks Statistik Forskerservice tabel 11.1. Varighed på offentlig forsørgelse måler den sammenhængende varighed på offentlig forsørgelse for mål-
gruppen i juli 2015. Der er tilladt op til 3 uger uden offentlig forsørgelse. 
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Profiltyperne har forskellige barrierer i forhold til job 
Forskellene mellem de fire profiltyper kommer ligeledes til udtryk ved, at grupperne har for-
skellige barrierer og forskellig tyngde i deres barrierer i forhold til arbejdsmarkedet:   
 

 De ca. 70 aktivitetsparate tættere på job (profil 3) indeholder tre større grupper af borge-
re, som primært har psykiske, fysiske eller misbrugsproblemer, samt en mindre gruppe, 
der primært har sprogproblemer.  
 

 Sammensætningen af aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked (profil 4) er 
anderledes, da der er tale om to store grupper med hhv. fysiske og psykiske problemer 
som hovedbarrierer.  
 

 De aktivitetsparate længere fra job (profil 5) er domineret af en særdeles stor gruppe med 
tunge psykiske problemer. Derudover findes der to større grupper med hhv. fysiske eller 
misbrugsproblemer som primær barriere samt en mindre gruppe med sprogproblemer 
som primær barriere.  
 

 Blandt de aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv (profil 6) findes en stor gruppe 
med tunge misbrugsproblemer og en stor gruppe med tunge psykiske lidelser. Derudover 
indeholder gruppen et stort antal personer med tunge fysiske problemer.  

 
Tabel 11.3: Barrierer og styrker blandt aktivitetsparate profiltyper i Gribskov 

 Antal Hovedbarriere Styrker 

Aktivitetsparate  
tættere på job  

Under 2 år fra job/jobparat 
 

72 
(20 %) 

27 % har psykiske barrierer 
20 % har misbrugsproblemer 
18 % har fysiske barrierer 
8 % manglende danskkundskaber 
 

94 % ønsker job 
83 % er indstillet på progression 
79 % optimistisk vedr. muligheder 
77 % tager ansvar for egen situation 
71 % har brugbar joberfaring 

 
Aktivitetsparate tæt på 

rummeligt arbejdsmarked 
Mulighed for støttet job 

90 
(25 %) 

40 % har psykiske barrierer 
40 % har fysiske barrierer 
 

61 % ønsker job 
81 % er indstillet på progression 
56 % optimistisk vedr. muligheder 
66 % tager ansvar for egen situation 
74 % er åben for relevant behandling 
47 % har brugbar joberfaring 

 
Aktivitetsparate  
længere fra job  

Over 2 år fra job/jobparat 
127 

(35 %) 

45 % har psykiske barrierer 
19 % har fysiske barrierer 
18 % har misbrugsproblemer 
7 % manglende danskkundskaber 
 

52 % ønsker job 
61 % er indstillet på progression 
40 % optimistisk vedr. muligheder 
47 % tager ansvar for egen situation 
69 % er åbne for relevant handling 
44 % har brugbar joberfaring 

 
Aktivitetsparate med be-

grænset jobperspektiv  

77 
(21 %) 

38 % har misbrugsproblemer 
28 % har psykiske barrierer 
21 % har fysiske barrierer 
 

10 % ønsker job 
38 % er indstillet på progression 
10 % optimistisk vedr. muligheder 
40 % tager ansvar for egen situation 
42 % er åbne for relevant behandling 
37 % har brugbar joberfaring 

 
Anm.: Jobudsigter, barrierer og styrker er sagsbehandlernes vurdering. I forhold til styrker angiver procenten den andel af borgerne, der er vurderet til 
”i høj grad” eller ”i nogen grad” at besidde den pågældende styrke. 
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De aktivitetsparate tættere på arbejdsmarkedet har styrker at tage afsæt i  
De gennemgåede sager viser, at de 2 profilgrupper tættest på arbejdsmarkedet har styrker, 
som indsatsen kan tage afsæt i.  Det kommer bl.a. til udtryk ved, at hovedparten af de ca. 160 
aktivitetsparate tættere på job eller det rummelige arbejdsmarked (profil 3 og 4) udtrykker et 
ønske om at komme ind på arbejdsmarkedet. For begge grupper gælder desuden, at langt 
hovedparten af personerne er indstillet på at arbejde for progression mod arbejdsmarkedet. 
Der er endvidere tale om, at mange i de to grupper er optimistiske vedrørende den nære frem-
tid og er indstillet på at tage et medansvar for egen situation.  
 
I gruppen af aktivitetsparate længere fra job (profil 5) giver omkring halvdelen af de ca. 130 
personer udtryk for, at de ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet. Et mindretal i gruppen er 
optimistiske vedr. den nære fremtid, og kun omkring halvdelen vurderes at være indstillet på 
at tage medansvar for egen situation. Til gengæld er hovedparten af gruppen åbne over for at 
indgå i behandlingstilbud.  
 
Kun få af de ca. 80 aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv giver udtryk for et ønske om 
at komme ind på arbejdsmarkedet. Langt hovedparten af personerne i gruppen ser begrænse-
de muligheder og er pessimistiske vedrørende den nære fremtid. Under halvdelen af gruppen 
er, ifølge sagsbehandlerne, indstillet på progression og behandling som følge af deres alvorlige 
aktuelle problemer, og under halvdelen af personerne tager medansvar for deres situation.     

11.3. Indsatsbehov blandt aktivitetsparate voksne 
 

I gennemgangen af konkrete sager har sagsbehandlerne taget stilling til indsatsbehovet hos de 
aktivitetsparate voksne. På baggrund af de individuelle vurderinger kan der tegnes et samlet 
billede af indsatsbehovet i målgruppen.  
 
Undersøgelsen viser, at der er brug for en vifte 
af indsatser, men at målgruppen først og 
fremmest har behov for behandlingsindsatser. 
Det kommer til udtryk ved, at godt halvdelen 
af de ca. 370 personer i målgruppen primært 
har et behandlingsbehov, som i større eller 
mindre grad kan kombineres med beskæftigel-
sesrettede tilbud, jf. boks 11.1. 
 
Der peges fra sagsbehandlernes side på, at 
behandlingsindsatsen især handler om be-
handling af psykiske og sociale barrierer samt 
misbrugsproblemer.  
 
Det er samtidig vurderingen, at knap hver 
femte i målgruppen af aktivitetsparate voksne 
primært har behov for et virksomhedsrettet 
forløb, hvor de kan opnå arbejdsidentitet, 
afprøve og afklare mål og kompetencer mv.  
 
Endelig vurderer sagsbehandlerne, at der for 
10 pct. af målgruppen primært er behov for 
jobrettede forløb, der giver motivation til job 
og understøtter jobafklaring.  

Boks 11.1: Hvilken primær indsats vurderer 
sagsbehandlerne, der er relevant for de aktivi-
tetsparate voksne? 
 

 

Behandlingsmæssige tilbud (55 pct.) 

 Behandling af psykiske/sociale barrierer  

 Misbrugsbehandling  

 Ergo-/fysioterapeutbehandling mv. 

 Sundhedsfremmende tilbud  

 Sociale tilbud fx opbygning af netværk 
    

Virksomhedsrettede forløb (17 pct.) 

 Virksomhedspraktik 

 Løntilskud 
 

Jobrettede forløb (10 pct.) 

 Motivationsfremmende forløb 

 Jobsøgnings- eller jobafklaringsforløb 

 Kompetenceafklaringsforløb 
 

Intensiveret kontaktforløb (6 pct.) 
 

Andre forløb (7 pct.) 
 

Uddannelsesrettet indsats (4 pct.) 

 Danskundervisning 

 Opkvalificeringsforløb 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 
2015 og egne beregninger 
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Indsatsbehovene varierer blandt de udpegede profiltyper i målgruppen. Det illustreres især af, 
at behovet for virksomhedsrettede og behandlingsrettede tilbud varierer mellem grupperne.  
 
En målrettet indsats for de aktivitetsparate voksne 
Som led i projektet har jobcenteret og social- og sundhedsafdelingen drøftet og udpeget mål-
rettede indsatser over for de afdækkede profiltyper blandt de aktivitetsparate voksne. 
 
Der er udarbejdet indsatspakker til følgende indsatsgrupper 

 Aktivitetsparate tættere på job  

 Aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked  

 Aktivitetsparate længere fra job  

 Aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv   
 

Analysen og dialogen i aktørkredsen viser, at de aktivitetsparate voksne udgør en sammensat 
gruppe, som flere aktører har kompetencer til at håndtere og understøtte i en gradvis indgang 
til arbejdsmarkedet. I aktørkredsen findes bl.a. jobcenteret, social- og sundhedsafdelingen, 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, egen læge, den aktivitetsparate selv mv.  
 
 
Målrettet indsats over for aktivitetsparate tættere på job 
Jobcenteret og social- og sundhedsafdelingen har peget på følgende indsatspakke til aktivitets-
parate tættere på job: 
 

Boks 11.2: Indsatspakke for ”aktivitetsparate tættere på job ” i Gribskov Kommune 

 Mål og delmål Intensitet  Fokus i samtaler/tilbud Indhold i indsatsen 
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 I selvforsørgelse inden for 
6-9 mdr. - 2 år 
 

Delmål 

 Afklare til relevant indsats 

 Progression 

 Udpege progressionsmål 

 Afdække ”problem-
tyngde” 

 Afdække ressourcer 
 

 Skal have 
månedlige 
samtaler, 
indtil ind-
sats påbe-
gyndes 

 

 Fokus på ”den fælles bor-
ger”, dvs.: 

 Er der igangsat indsats i 
andre centre? 

 Er der behov for parallel-
le eller koordinerede for-
løb? 

 Udpegning af målbare 
progressionsmål 

 

 Virksomhedspraktik og evt. løntilskud  

 Mentorstøtte  

 Kombineret mentorstøtte og inter-
ne/eksterne forløb (psykiske/fysiske 
problemer, misbrug, sociale proble-
mer og økonomiske problemer) 

 Målrettet opkvalificering/uddannelse 

 Træning  

 Behandling ift. psykisk, fysisk og mis-
brugsproblemer og sundhed og kost. 

 Frivillige tilbud: KOL , rygestop mv.  
Kilde: Afdækningsseminar med aktører Gribskov oktober 2015. 

 
Aktørkredsen ser et arbejdsmarkedsperspektiv i de aktivitetsparate tættere på job, som bl.a. 
kan forfølges via ambitiøse mål om selvforsørgelse, fokus på konkrete progressionsmål og brug 
af målrettede indsatser. Der peges bl.a. på, at op mod ca. 40 pct. af gruppen vil have gavn af 
virksomhedsrettede forløb, der bringer borgerens ressourcer i spil. 
 
Der peges fra aktørkredsen desuden på, at der med fordel kan sættes endnu mere fokus på en 
tværgående dialog om og koordinering af indsatsen. Mange i denne indsatsgruppe vil have 
behov for behandlingstilbud, der kan suppleres eller kombineres med en beskæftigelsesrettet 
indsats. I den sammenhæng kan der også være behov for koordineret mentorstøtte.   
 
Generelt tyder analysen på, at der er perspektiver i at øge resultatfokus for denne del af de 
aktivitetsparate voksne. I den forbindelse kan der være behov for at sætte stærkere fokus på 
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udslusning i de virksomhedsrettede forløb, evt. i gradvise tilføjelser af ordinære timer i virk-
somhedspraktikker med tæt opfølgning fra mentors side. 
 
Målrettet indsats over for aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked 
Jobcenteret og social- og sundhedsafdelingen har peget på følgende indsatspakke til aktivitets-
parate tæt på det rummelige arbejdsmarked: 
 

Boks 11.3: Indsatspakke for ”aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked” i Gribskov Kommune  

 Mål og delmål Intensitet  Fokus i samtaler/tilbud Indhold i indsatsen 
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 I selvforsørgelse inden 
for 2-5 år 

 
Delmål 

 Erhvervsevneafklaring 

 Dokumentation af psyki-
ske/fysiske problemer 

 Fastholde motivation 

 Lære mestring (leve 
med udfordringer) 

 Udvikle arbejdsidentitet 

 Udpege progressionsmål 

 Samtale 
hver 6.-8. 
uge 

 

 Er der igangsat indsats i 
andre centre? 

 Er der behov for parallelle 
eller koordinerede forløb? 

 Borgerens jobønske 

 Fastholde borgerens mo-
tivation i hele processen 

 
 

 Behandling af fysiske og psykiske 
problemer – arbejdsevneafklaring 

 Praktik, eksternt og internt, fx kanti-
nen (beskæftigelsestilbud) 

 Træning 

 Mentor/støttekontaktperson 

 Frivillige tilbud 

 Kombinationsforløb – inter-
ne/eksterne forløb 

Kilde: Afdækningsseminar med aktører Gribskov oktober 2015. 

 
Fra aktørkredsen peges på, at omkring halvdelen af gruppen allerede er under udredning i 
rehabiliteringsteamet, og at der som følge heraf kan ske en større udslusning til især fleksjob. 
Mange i målgruppen har lang anciennitet på offentlig forsørgelse og nedsat erhvervsevne, og 
vejen ind på arbejdsmarkedet vil for en stor del af gruppen typisk være via det rummelige ar-
bejdsmarked. 
 
Aktørkredsen peger på, at der er behov for at fokusere på erhvervsevnerne, og at der med 
fordel kan sættes målrettet ind med bl.a. praktik og træning til gruppen. For mange kan der 
desuden være behov for at følge/støtte borgeren via mentor/støttekontaktperson. 
 
Aktørkredsen vurderer, at der skal holdes tæt kontakt med fokus på de arbejdsmarkedsrettede 
perspektiver. Det handler om at fastholde motivation for job og at støtte borgeren i at leve 
med fysiske/psykiske udfordringer, som kan have varig karakter. Af denne grund anbefaler 
aktørkredsen et relativt hyppigt kontaktforløb, som fastholder borgerens arbejdsidentitet og 
borgerens egen bevidsthed om progression mod arbejdsmarkedet. 
 
Generelt ligger der for denne del af de aktivitetsparate et optimeringspotentiale i at hjælpe 
borgeren ind i et fleksjob og herefter arbejde på progression og et gradvist højere timetal i 
fleksjobbet.  
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Målrettet indsats over for aktivitetsparate længere fra job 
Jobcenteret og social- og sundhedsafdelingen har peget på følgende indsatspakke til aktivitets-
parate længere fra job: 
 

Boks 11.4: Indsatspakke for ”aktivitetsparate længere fra job” i Gribskov Kommune  

 Mål og delmål Intensitet  Fokus i samtaler/tilbud Indhold i indsatsen                
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 I job eller støttet job 
 

Delmål 

 Opnå god relation 

 Forventningsafstemning 

 Gå fra sygdomsidentitet 
til arbejdsidentitet 

 Relevant behandling og 
støtte til behandling 

 Udpege progressionsmål 
 

 8 samtaler 
årligt  

 Høj behand-
lingsintensi-
tet 
 

 

 Er der igangsat indsats i 
andre centre? 

 Er der behov for parallelle 
eller koordinerede forløb? 

 Tværgående dialog  
(CSS, JC, CBU mv.) 

 Udpegning af målbare 
progressionsmål 

 Borgerens ressourcer og 
afsæt i ressourcer  

 

 Værkstedsforløb 

 Frivillighedscentre og fritidstilbud 

 Kig Ind (anonymt frivilligt tilbud) 

 Screening for psykisk sygdom  

 Sundhedsfagligt tilbud 

 Besøge virksomheder, virksomheds-
praktik/løntilskud 

 Kendskab til arbejdsmarked 

 Misbrugsbehandling (Jobcenter + GK)  

 Styrke Kompetencecentret med psy-
kiatrisk konsulent (på timebasis) 

 Eksterne aktører 

 Botilbud 
Kilde: Afdækningsseminar med aktører Gribskov oktober 2015. 

 
Aktørkredsen peger på, at mange i denne del af målgruppen aktuelt vil have svært ved at profi-
tere af en beskæftigelsesrettet indsats. Det er afgørende, at der opnås en god relation til bor-
geren, og at der er et tværgående og helhedsorienteret fokus på borgerens ressourcer og rele-
vant behandling.   
 
Aktørkredsen peger på, at der i stigende grad kan gøres brug af frivillige tilbud, herunder cen-
tre, der kan styrke netværk og vilje til progression hos borgeren. Samtidig kan der med fordel 
arbejdes på at fastholde/udvikle arbejdsidentitet via besøg på virksomheder og viden om ar-
bejdsmarkedet, mens borgeren indgår i relevant behandling.   
 
Målrettet indsats over for aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv 
Jobcenteret og social- og sundhedsafdelingen har peget på følgende indsatspakke til aktivitets-
parate længere fra job: 
 

Boks 11.5: Indsatspakke for ”aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv” i Gribskov Kommune  

 Mål og delmål Intensitet  Fokus i samtaler/tilbud Indhold i indsatsen                
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 I støttet job 
 

Delmål 

 Selverkendelse 

 Opnå motivation for nyt 
livsmønster 

 Opnå arbejdsidentitet 

 Afdække problemtyngde 

 Relevant behandling 

 Misbrugsbehandling 

 Nyt netværk (misbrug)  

 Opnå god relation 

 Udpege progressionsmål 

 Kontakt mindst 
en gang ugent-
ligt – mentor, 
værested, AA, 
værksted, fri-
tidscentre, op-
søgende kon-
sulent, JC mv. 

 Samtaler efter 
lovens krav 

 Behandling, 
når borgeren 
er motiveret 

 Screening af borger ift. 
problemtyngde og be-
handlingspotentiale 

 Stille tydelige og relevan-
te krav til borger 

 Timing af indsats 

 Fælles handleplan på 
tværs af centre 

 Er der igangsat indsats i 
andre centre? 

 Er der behov for parallel-
le eller koordinerede for-
løb? 

 Helhedsorienteret indsats 

 Mobilt værested 

 Værksted – særlig tilrettelagt tilbud 

 Ordentlige boligforhold - botilbud 

 Fælles borgere i bredere forstand 

 Social træning 

 Kombinere behandling og aktivitets-
tilbud 

 Kig Ind (anonymt frivilligt tilbud) 

 AA – Lænken 

Kilde: Afdækningsseminar med aktører Gribskov oktober 2015. 
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Aktørkredsen peger på, at gruppen af aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv i meget 
lille grad vil kunne profitere af en beskæftigelsesrettet indsats pt. Gruppen er kendetegnet ved 
tunge misbrugs- og psykiske problemer, indlæggelser mv., som i sig selv vanskelliggør en aktiv 
deltagelse i aktiviteter og minimerer udbyttet af indsatsen. 
 
For denne del af målgruppen er der behov for et langsigtet indsatsperspektiv, hvor der i første 
omgang arbejdes på at øge borgerens selverkendelse, motivation for forandringer og et egent-
lig grundlag for deltagelse i behandling. Aktørkredsen peger på, at der er behov for en social-
faglig og –pædagogisk indsats, der kan suppleres med væresteder og social træning.      
 
I udviklingen af nye indsatser peges især på følgende behov: 
 

 For de aktivitetsparate voksne kan der med fordel etableres en jobcafé, som er målrettet 
det rummelige arbejdsmarked og kan håndtere en borgergruppe med skånebehov 
 

 Der er behov for at øge kapaciteten af væresteder og værksteder til en del af målgruppen 
 

 Der er behov for at kunne tilbyde smertehåndtering i større grad end i dag  
 

 Der er behov for at øge kapaciteten af behandlingstilbud 
 

11.4. Samarbejdet om indsatsen for de aktivitetsparate voksne 
 
Som en del af analysen har Social- og Sund-
hedsafdelingen gennemgået et antal sager 
blandt de aktivitetsparate voksne. 
 
Omkring hver fjerde af de aktivitetsparate 
voksne på kontanthjælp har - eller har haft - 
en sag i Social- og Sundhedsafdelingen, jf. 
figur 11.3. Hver tiende af de aktivitetsparate 
voksne har en aktuel sag. Samtidig har om-
kring hver fjerde en sag i visitationsteamet. 
 
Det er særligt de aktivitetsparate med et 
begrænset jobperspektiv (profil 6), der har 
eller har haft en sag i Social- og Sundhedsaf-
delingen. 
 
Dialog om sagen med andre fagområder i kommunen 
Analysen viser, at der særdeles ofte er dialog om de aktivitetsparate voksnes indsats på tværs 
af fagområder. I de gennemgåede sager er der tale om, at social- og sundhedsafdelingen i ca. 
70 pct. af sagerne har været i dialog med en eller flere fagområder i kommunen. 
 
Der er især dialog med jobcenteret om indsatsen - I 64 pct. af sagerne været i der været kon-
takt mellem de to fagområder, jf. figur 11.4. Derudover har Social- og Sundhedsafdelingen haft 
dialog med Center for Børn og Unge i hver tiende sag.   
 
I sagsgennemgangen er opgjort, om der samarbejdes om sagerne, og hvilken karakter samar-
bejdet har. Det er således opgjort, om der i sagerne er parallelle, koordinerede eller kombine-
rede forløb på tværs af fagområder: 

Figur 11.3: Sag i Social- og Sundhedsafdelingen 
eller visitationsteamet 

 
 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov og Social og Sundhedsaf-
delingen i august og september 2015 og egne beregninger 
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 Parallelle forløb, hvor aktørerne hver især igangsætter indsatser og tilbud, og der ikke er en 
koordinering på tværs 

 

 Koordinerede forløb, hvor aktørerne har dialog og afstemning om deres respektive indsat-
ser og tilbud. 

 

 Kombinerede forløb, hvor aktørerne sammentænker eller indgår fælles indsatser og tilbud.  
 
Figur 11.4: Andre fagområder, der har været ind 
over sagen 

Figur 11.5: Koordinering af afgivne tilbud med 
beskæftigelsesrettede tilbud i jobcenteret 

    

Kilde: Sagsgennemgang i Social og Sundhedsafdelingen i Gribskov i 
august og september 2015 og egne beregninger 

  

Kilde: Sagsgennemgang i Social og Sundhedsafdelingen i Gribskov i 
august og september 2015 og egne beregninger 

 
Denne del af analysen viser, at der i 25 pct. af de ”tværgående” sager er foretaget en egentlig 
koordinering af indsatsforløbet sammen med jobcenteret. Derudover viser undersøgelsen, at 6 
pct. af indsatserne foregår i kombinerede forløb, hvor aktiviteterne er sammentænkt.  
 
Der er gennemført et fokusgruppeinterview i Social- og Sundhedsafdelingen. De deltagende 
ledere og medarbejdere peger på, at der med fordel kan arbejdes på en endnu større koordi-
nering og kombination af indsatser. Det fremhæves fra aktørkredsen, at der kan være perspek-
tiver i tværfaglige samarbejdsmøder, der styrker samarbejdet via større fælles viden, fælles 
mål, kendskab til hinandens redskabsvifte mv. Derudover fremhæves, at der i endnu højere 
grad kan ske en koordinering i de enkelte sager – både vedr. sagsforløbet, sammentænkning af 
aktiviteter og bedre koordinering af mentor/støttepersoner.   
 
I den forbindelse peger aktørkredsen på, at der vil være gode perspektiver i tiltag på det ope-
rationelle niveau – i form af bl.a. fælles videnbank (procesportal), fælles IT, kiggeadgang til 
hinandens systemer, fælles plan for borgeren, fælles progressionsværktøj mv. 
 
Blandt de medvirkende ledere og medarbejdere peges der på, at der med ”Fælles borger – 
konceptet” allerede er taget skridt til at styrke samarbejdet, men at der kan være behov for at 
genopfriske konceptet. Det vil styrke relationsdannelsen og kontaktgrundlaget mellem fagom-
råderne, da de også har betydning for det løbende samarbejde.  
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11.5. De aktivitetsparates perspektiv på indsatsen 
 
Som led i projektet er gennemført fokusgruppeinterview med voksne kontanthjælpsmodtage-
re for at afdække borgernes perspektiver på indsatsen. 
 
De aktivitetsparate voksne har især peget på følgende forbedringspunkter i indsatsen: 

 En individuel tilgang til indsatsen 

 Rådgivning om kompetencer 

 Tilbud, der kan give nyt livsmønster 

 Formål med virksomhedspraktik 

 Gruppesamtaler kan give inspiration 
   
En individuel tilgang er afgørende 
De aktivitetsparate borgere peger i interviewene på, at det ud fra en brugervinkel er vigtigst, at 
jobcenteret har en individuel tilgang i borgerne i indsatsen. Der peges på, at jobcenteret gerne 
må stille krav, men at der skal stilles de rigtige krav – med afsæt i de individuelle indsatsbehov. 
I den forbindelse fremhæves bl.a., at det altid kan betale sig at undersøge den enkeltes drøm-
me/ønsker, når man lægger en fremadrettet plan med tilbud og krav.  
 
Rådgivning om kompetencer 
I interviewene peger borgerne flere gange på, at man ikke altid er særlig afklaret om, hvor man 
passer ind på arbejdsmarkedet. De fleste af de interviewede har et ønskejob, men har ikke 
nødvendigvis indsigt i, om deres ønske er realistisk, eller hvad det vil kræve at komme dertil. 
Derfor efterspørges der fra borgernes side, at man kan få råd om vigtige kompetencer – fra 
sagsbehandleren eller fra en arbejdsgiver i en praktik.   
 
Behov for tilbud, der kan understøtte et nyt livsmønster 
De interviewede peger på, at der bør være andre typer tilbud til personer, som er længere fra 
arbejdsmarkedet og har brug for at komme ind i et nyt livsmønster. Der peges f.eks. på tilbud 
med fokus på madlavning, sund mad, vægttab, svømning, rygning mv., som kan give et ”skub i 
den rigtige retning”.  
 
Formål med virksomhedspraktik 
Der peges fra målgruppens side på, at virksomhedspraktik kan udgøre en stor forandring for 
borgere. Man får brudt sit hidtidige dagligdagsmønster, møder nye mennesker/krav og får ny 
motivation. Samtidig peger flere af de interviewede på, at der skal være et relevant formål 
med virksomhedspraktikken, og at formålet skal være kendt af alle involverede – også virk-
somheden. En del af de interviewede tilkendegiver, at de i egne praktikker ikke altid har fået 
feedback fra virksomhedens oplevelse af forløbet ved afslutningen, og at der ikke efterfølgen-
de har været fokus på, om formålet med praktikken blev opfyldt. 
 
Frivillige gruppesamtaler kan give inspiration 
De interviewede aktivitetsparate foreslår, at der i kontaktforløbet afholdes frivillige gruppe-
samtaler jævnligt, hvor temaet skifter fra gang til gang. Der peges på, at det ofte er brugbart at 
høre om andres oplevelser, løsninger og erfaringer, hvis de har været i samme situation som 
en selv. F.eks., hvis man har samme sygdom eller har været i en tilsvarende arbejdsulykke mv.  
Samtidig understreger flere af de interviewede, at de foretrækker, at der er en konsulent til 
stede, som kan afklare spørgsmål, informere om muligheder, lovgivning mv.  
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12. Benchmark på udgifter i beskæftigelsesindsatsen 
 
Dette afsnit vil kortlægge og afdække de udgifter, der er på beskæftigelsesområdet til aktive-
ring i Gribskov Kommune (konto 5 udgifter). 
 
Formålet med afsnittet er med en økonomisk vinkel at afsøge overordnede muligheder for 
optimering inden for beskæftigelsesområdet. 
 
Hidtil har der været mange dimensioner i den økonomiske styring af beskæftigelsesområdet, 
der kunne forfølges for en økonomisk optimering. Refusionsreformen forenkler styringen og 
gør, at der fremadrettet er behov for et mere entydigt fokus på, at der skabes resultater af 
beskæftigelsesindsatsen, der er lige så gode eller bedre end i resten af landet. Derfor ligger 
fokus i denne analyse på, hvor meget og med hvilken effekt Gribskov anvender ressourcer til 
aktivering.  
 
De økonomiske analyser i dette afsnit er foretaget på baggrund af udgifterne til indsatsen i 
2014 og er bygget op om 2 fokuspunkter. 
 

1. Benchmark af enhedsomkostninger 
2. Enhedsomkostningernes størrelse ift. resultaterne 

 
Analysen bygger på udtræk af regnskabstal for kommunerne for 2014 fra Danmarks Statistik, 
DREAM og Jobindsats.dk. Hertil indgår egne beregninger af tallene. 
 
Analyserne er, af hensyn til at skabe et sammenligningsgrundlag på tværs af Gribskov, sam-
menligningskommuner, gennemført på udgifter konteret på autoriserede konti. Det kan give 
en lille diskrepans i forhold til Gribskovs egne tal.  
 
Hovedresultaterne i kapitlet er: 
 

 Gribskov Kommune har højere enhedsomkostninger til tilbud til kontanthjælpsmodtagere 
– både hvad angår enhedsomkostninger pr. helårsperson på ydelsen og enhedsomkost-
ninger pr. fuldtidsaktiveret.  

 En nedbringelse af omkostningsniveauet til niveauet i Østdanmark pr. helårsperson på 
kontanthjælp vil medføre en besparelse på 3,5 mio. kr.  Hvis udgifterne nedbringes til ni-
veauet i klyngen, er besparelsen 4,7 mio. kr.  

 Hvis udgifterne til indsats for alle ydelsesgrupper er i fokus, så er det samlede potentiale 
for at reducere udgifterne på ca. 9 mio. kr. ift. 2014, hvis det nedbringes til niveauet i Øst-
danmark.  

 Omkostningerne kan reduceres betydeligt for både mentor og øvrige driftsudgifter til ak-
tivering ift. 2014, uden det har betydning for refusionsindtægterne på tilbuddene. 

 Omkostningerne er primært trukket af højere enhedsomkostninger og af en større priori-
tering af mentor som redskab. 

 Gribskov Kommune har samlet set højere afgangsrater end Østdanmark, og det er væ-
sentligt, at en reduktion af omkostningerne sker under hensyn til at bevare de højere af-
gangsrater.  
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12.1. Benchmark af enhedsomkostninger 
 
Samlet set har Gribskov Kommune i 2014 afholdt udgifter for ca. 42 mio. kr. (registreret på 
autoriserede konti) til den kommunale beskæftigelsesindsats for samlet set 2.244 helårsperso-
ner, jf. tabel 12.1. Heraf vedrører 33,7 mio. kr. øvrige driftsudgifter, hvilket er vejlednings- og 
opkvalificeringstilbud som rekvireres hos kommunens eget Kompetencecenter, og tilbud der 
købes hos eksterne aktører eller uddannelsesinstitutioner. Omkring 40 pct. af de 33,7 mio. kr. 
er knyttet til kommunens eget Kompetencecenter.  
 
Derudover er Gribskovs udgifter til mentor på 6 mio. kr. og udgifterne til ordinær uddannelse 
på 2,2 mio. kr.  
 
Kontanthjælpsmodtagerne prioriteres højt i fordeling af ressourcer til beskæftigelsestilbud 
Omkring 42 pct. af kommunens udgifter til beskæftigelsestilbud er prioriteret til kontant-
hjælpsmodtagere, der udgør 27 pct. af alle jobcenterets målgrupper. De grupper, der har de 
højeste enhedsomkostninger, er dog modtagene af uddannelseshjælp samt borgere i revalide-
ringsforløb, ressourceforløb og ledige fleksjobvisiterede.    
 
Samlet set kan enhedsomkostningen til beskæftigelsesindsatsen på tværs af målgrupper i Grib-
skov opgøres til ca. 18.700 kr. For kontanthjælpsmodtagere er enhedsomkostningerne på 
27.400 kr. Denne enhedsomkostning vedrører også en mindre gruppe af unge kontanthjælps-
modtagere. De under 30-årige udgør ca. 12 pct. af den samlede gruppe af kontanthjælpsmod-
tagere. 
 

 
Gribskov har relativt høje enhedsomkostninger til den kommunale beskæftigelsesindsats 
I sammenligning med andre kommuner i Østdanmark har Gribskov et relativt højt udgiftsni-
veau pr. helårsperson på de forskellige ydelser.  
  
 
 
 
 
 
 

Tabel 12.1: Overblik over driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats i Gribskov i 2014  
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, økonomidata fra Gribskov, Jobindsats.dk og egne beregninger. 
Anm.: Tabellen viser kun udgifter konteret på autoriserede grupperinger. Udgifter til selvvalgt uddannelse er inkluderet under øvrige driftsudgifter 
til dagpenge. Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter (konto 5.90.013 og 5.90.014) er fordelt på kontant- og uddannelseshjælp på baggrund af 
antal helårspersoner. Mentorudgifter til personer i fleksjob er inkluderet under ledighedsydelse. Fordelingen af mentorudgifter er på baggrund af et 
økonomiudtræk fra Gribskov. 

Målt i 1.000 kr.

Antal 

helårspersoner Udgifter

Enheds-

omkostning Udgifter

Enheds-

omkostning Udgifter

Enheds-

omkostning Udgifter

Enheds-

omkostning

Dagpenge 535 390 0,7 5.171 9,7 5.561 10,4

SUY/AMY 58 97 1,7 0 0,0 97 1,7

Kontanthjælp 649 80 0,1 12.810 19,7 3.270 5,0 16.161 24,9

Uddannelseshjælp 212 141 0,7 6.295 29,7 1.555 7,3 7.991 37,7

Revalidering 26 1.495 57,5 982 37,8 220 8,5 2.477 95,3

Sygedagpenge 607 2 0,0 4.581 7,5 304 0,5 4.583 7,6

Ledighedsydelse 135 0 0,0 3.391 25,1 623 4,6 3.391 25,1

Ressourceforløb 18 0 0,0 475 26,4 78 4,3 553 30,7

I alt 2.240 2.205 1,0 33.705 15,0 6.051 2,7 41.961 18,7

Ordinær uddannelse Øvrige driftsudgifter Mentor I alt
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Tabel 12.2 viser et overblik over de samlede 
enhedsomkostninger for driftsudgifter til 
beskæftigelsesindsatsen i Gribskov i sam-
menligning med Østdanmark og klyngen. Det 
fremgår, at Gribskov samlet set har høje 
enhedsomkostninger sammenlignet med 
Østdanmark.  
 
Udgifterne til ordinær uddannelse er dog 
lavere end for Østdanmark og klyngen. Det 
er Gribskovs øvrige driftsudgifter, der ligger 
over gennemsnittet i Østdanmark. 
 
Enhedsomkostningerne for kontanthjælpsområdet er 25 pct. højere end i Østdanmark 
På de forskellige ydelsesgrupper træder forskellene i enhedsomkostninger tydeligere frem og 
enhedsomkostningerne på kontanthjælpsområdet ligger 25 pct. højere end hos de øvrige 
kommuner i Østdanmark, jf. tabel 12.3. 
 
Anvendelsen af ordinær uddannelse ligger også lavt på kontanthjælpsområdet i Gribskov 
Kommune, imens øvrige driftsudgifter ligger 33 pct. højere end Østdanmark, og mentorudgif-
terne ca. 30 pct. højere.         
 
Gribskov har med baggrund i det høje udgiftsniveau en lav refusionsprocent i 2014 
Gribskovs omkostningsniveau overstiger på alle områder det driftsloft, som sætter grænsen for 
hvor meget refusion, der kan hjemtages. I Gribskov overstiger udgifterne på refusionsbærende 
konti refusionslofterne med 35 pct. Det betyder, at den samlede refusionsprocent er 37,1 pct., 
hvor den i Østdanmark er samlet 43 pct. Det er opgørelser ekskl. mentor (ikke vist i tabellen). 
 

 
Hvis Gribskov skulle nedbringe udgifterne til samme niveau som Østdanmark på kontant-
hjælpsområdet, så skulle udgifterne nedbringes med 3,0 mio. kr. ift. 2014. Samlet set er for-
skellen beskeden mellem enhedsomkostninger, og det skyldes at dagpenge og sygedagpenge, 
der har relativt lave enhedsomkostninger, fylder meget i målgruppen. Når man ser på de grup-
per alene, som har relativt høje enhedsomkostninger, så er der et samlet potentiale for at re-
ducere udgifterne med 9 mio. kr. i disse områder, hvis udgifterne nedbringes til niveauet i Øst-
danmark.   

Tabel 12.2: Overblik over enhedsomkostninger for 
driftsudgifter til kommunal beskæftigelsesindsats i 
Gribskov og Østdanmark (2014)  
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. 
Anm.: Tabellen viser kun udgifter konteret på autoriserede grupperinger. 

Tabel 12.3: Benchmark af Gribskovs samlede enhedsomkostninger til kommunal beskæftigelsesind-
sats i forhold til Østdanmark i 2014 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Mentorudgifter til personer i fleksjob er inkluderet under ledighedsydelse. Fordelingen af mentorudgifter er på baggrund af et økonomiud-
træk fra Gribskov. Fordelingen af mentorudgifter i Østdanmark er antaget at være lig fordelingen i Gribskov. 

1.000 kr. Gribskov Østdanmark

Ordinær uddannelse 1,0 2,2

Øvrige driftsudgifter 15,0 12,5

Mentor 2,7 2,6

I alt 18,7 17,2

Enhedsomkostninger for 

driftsudgifter

Målt i 1.000 kr. Gribskov Østdanmark Gribskov Østdanmark Gribskov Østdanmark Gribskov Østdanmark

Procentvis afvigelse 

ift. Østdanmark

Dagpenge 1 2 10 12 10 14 -27

SUY/AMY 2 7 0 1 2 7 -77

Kontanthjælp 0 1 20 15 5 4 25 20 23

Uddannelseshjælp 1 2 30 15 7 6 38 23 66

Revalidering 58 29 38 34 8 5 104 68 52

Sygedagpenge 0 0 8 8 1 1 8 9 -5

Ledighedsydelse 0 0 25 12 5 7 30 20 51

Ressourceforløb 0 0 26 12 4 7 31 20 52

I alt 1,0 2,2 15,0 12,5 2,7 2,6 18,7 17,2 9

Enhedsomkostninger

MentorØvrige driftsudgifterOrdinær uddannelse Samlet
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Gribskov mindre på ordinær uddannelse og mere på andre aktiveringstilbud 
Af figur 12.1 fremgår det, at 80 pct. af driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesind-
sats i Gribskov går til øvrige driftsudgifter (andre typer vejledning og opkvalificering), mens 
andelen i Østdanmark er 72 pct., jf. figur 12.2. 
 
Derimod anvender Gribskov som nævnt en lavere andel af udgifterne til beskæftigelsesindsat-
sen på ordinær uddannelse. Gribskov anvender den samme andel af udgifterne på mentorom-
rådet som resten af Østdanmark.  
 
Figur 12.1: Fordelingen af driftsudgifter til kom-
munal beskæftigelsesindsats i Gribskov i 2014 

Figur 12.2: Fordelingen af driftsudgifter til kom-
munal beskæftigelsesindsats i Østdanmark i 2014 

  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Anm.: Tabellen viser kun udgifter konteret på autoriserede grupperin-
ger. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
Anm.: Tabellen viser kun udgifter konteret på autoriserede grupperin-
ger. 

 
Kommunens Kompetencecenter er en stor leverandør af tilbud 
Tilbuddene under øvrige driftsudgifter dækker over en række forskellige typer af tilbud. Det er 
kommunens Kompetencecenter, der står for en del af aktiviteten. Resten afvikles som købsak-
tiviteter hos forskellige aktører.    
 
Samlet set kan enhedsomkostningen til beskæftigelsesindsatsen for øvrige driftsudgifter (akti-
veringsindsats) i Gribskov opgøres til 15.000 kr. pr. helårsperson, jf. tabel 12.4. Det er højere 
end for klyngen og Østdanmark, hvor den samlede enhedsomkostning for øvrige driftsudgifter 
er hhv. 9.800 kr. og 12.500 kr. 
 

5%

80%

15%

Ordinær uddannelse Øvrige driftsudgifter Mentor

13%

72%

15%

Ordinær uddannelse Øvrige driftsudgifter Mentor

Tabel 12.4: Benchmark af Gribskovs enhedsomkostninger til øvrige driftsudgifter i forhold til klyngen 
og Østdanmark 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. 
Anm.: Tabellen viser kun udgifter konteret på autoriserede grupperinger. Udgifter til selvvalgt uddannelse er inkluderet under øvrige driftsudgifter 
til dagpenge. Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter (konto 5.90.013 og 5.90.014) er fordelt på kontant- og uddannelseshjælp på baggrund af 
antal helårspersoner. 

Målt i 1.000 kr.

Antal helårspersoner, 

Gribskov Gribskov Klynge Østdanmark

Procentvis afvigelse ift. 

Østdanmark

Dagpenge 535 10 9 12 -19

SUY/AMY 58 0 1 1 -100

Kontanthjælp 649 20 18 15 34

Uddannelseshjælp 212 30 25 15 100

Revalidering 26 38 28 34 10

Sygedagpenge 607 8 9 8 -1

Ledighedsydelse 135 25 16 12 104

Ressourceforløb 18 26 13 12 114

I alt 2.240 15,0 9,8 12,5 21

Enhedsomkostning,

Øvrige driftsudgifter
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De højere samlede enhedsomkostninger til øvrige driftsudgifter er primært trukket af kontant-
hjælpsområdet og tilbud til ledige fleksjobvisiterede. Enhedsomkostningerne til ressourcefor-
løb har også et højt niveau, men antallet er borgere er endnu på så lavt niveau, at målgruppen 
ikke fylder meget i det samlede omkostningsbillede. 
   
De samlede udgifter til øvrige driftsudgifter er sammensat af udgifter til kommunens eget til-
bud – Kompetencecentret, som fylder ca. 55 pct. af udgifterne. Derudover er der udgifter til en 
lang række eksterne tilbud. De eksterne tilbud dækker, som de primære, bl.a. over: Aleris, 
Intact, Markman, AS3, IKU, Quickcare, Team Aktiv, Sprogskole og Produktionsskole. 
 
Ordinær uddannelse har et maget lavt niveau for kontanthjælpsmodtagere 
Omkostningerne til ordinær uddannelse i Gribskov kan samlet set opgøres til 2,2 mio. kr.,  og 
kan opgøres til en enhedsomkostning på knap 1.000 kr., jf. tabel 12.5. Her er den samlede en-
hedsomkostning for klyngekommunerne 2.500 kr. og 2.200 kr. for Østdanmark. 
 

 
På kontanthjælpsområdet er der samlet anvendt ca. 40.000 kr. i 2014, hvilket giver en meget 
beskeden enhedsomkostning. Det er heller ikke kontanthjælpsområdet, der trækker omkost-
ningerne op i de andre kommuner. Det er primært områderne dagpenge, særlig uddannelses-
ydelse/arbejdsmarkedsydelse, der bidrager til enhedsomkostningerne på området. Gribskovs 
omkostninger ift. disse grupper er relativt lave.    
  
Driftsudgifter pr. fuldtidsaktiveret har også på et højt niveau i Gribskov 
Analysen har vist, jf. afsnit 7.1, at Gribskov har et højt aktivitetsniveau i forhold til Østdanmark, 
hvilket kan påvirke udgiftsniveauet per helårsperson på forsørgelsesydelsen.  
 
Gribskovs aktivering er dog også i høj grad bygget op omkring mange virksomhedsplaceringer.  
Virksomhedsplaceringerne kan understøttes af en mentorordning, men ellers vil disse ordnin-
ger typisk ikke trække driftsomkostninger på budgettet til beskæftigelsestilbud.   
 
Med den baggrund er der set på Gribskovs udgifter til øvrig drift og ordinær uddannelse per 
fuldtidsaktiveret i vejledning og opkvalificering og ordinær uddannelse.  
 
Gribskov har i den opgørelse udgifter på ca. 200.000 kr. pr. fuldtidsaktiveret kontanthjælps-
modtager. Enhedsomkostningen for fuldtidsaktiverede i Østdanmark er 22 pct. lavere og på ca. 
165.000 kr., jf. tabel 12.6. 

Tabel 12.5: Benchmark af Gribskovs enhedsomkostninger til ordinær uddannelse i forhold til klyngen 
og Østdanmark 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. 

Målt i 1.000 kr.

Antal helårspersoner, 

Gribskov Gribskov Klynge Østdanmark

Procentvis afvigelse ift. 

Østdanmark

Dagpenge 535 1 3 2 -69

SUY/AMY 58 2 8 7 -75

Kontanthjælp 649 0 1 1 -91

Uddannelseshjælp 212 1 2 2 -69

Revalidering 26 58 21 29 98

Sygedagpenge 607 0 1 0 -98

Ledighedsydelse 135 0 0 0 -

Ressourceforløb 18 0 1 0 -100

I alt 2.240 1,0 2,5 2,2 -55

Enhedsomkostning,

Ordinær uddannelse
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I sammenligning med klyngen er der ligeledes et stort spring i omkostningerne. I klyngen er 
enhedsomkostningerne på 127.000.  
 

 
Mentor fylder relativt meget i Gribskovs indsats for kontanthjælpsmodtagere 
Sammenligningen af udgifter på mentorområdet på de enkelte ydelsesområder rummer en 
usikkerhed. Der findes ikke på mentorområdet mulighed for at opgøre, hvor meget aktivitet 
der er over for forskellige grupper. Det er heller ikke muligt at trække økonomi, der er udspeci-
ficeret på de enkelte målgrupper. Nedenstående sammenligninger er således baseret primært 
på viden om Gribskovs anvendelse af mentormidlerne.  
 
Via Gribskovs økonomioplysninger er det muligt at placere 98 pct. af udgifterne ud på ydelses-
grupper for Gribskov Kommune. I tabel 12.7 antages det, at de øvrige kommuner i Østdanmark 
eller klyngen har samme udgiftsfordeling. Sammenligningen viser, at Gribskov Kommune har 
en større ressourceanvendelse på kontanthjælp og uddannelseshjælp end i Østdanmark gene-
relt.   
 

 
I analysen af enhedsomkostninger på profiltyper ses der nærmere på omkostningerne til men-
tor for en vurdering af mulighederne for at reducere udgifterne.  
 
Gribskov lå i 2014 over driftsloftet på mentorudgifterne. Gribskov kan derfor reducere udgif-
terne med 1,4 mio. kr. uden konsekvens for indtægterne. Gribskov har oplyst, at der i 2015 er 

Tabel 12.6: Enhedsomkostning til ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter pr. fuldtidsaktiveret i 
vejledning/opkvalificering og nytteindsats 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger 
Anm.: Udgifter til mentor er ikke talt med. 

Tabel 12.7: Benchmark af Gribskovs enhedsomkostninger mentor i forhold til klyngen og Østdanmark 
 

 
Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger  
Anm.: Mentorudgifter til personer i fleksjob er inkluderet under ledighedsydelse. Fordelingen af mentorudgifter er på baggrund af et økonomiud-
træk fra Gribskov. Fordelingen af mentorudgifter i Østdanmark og klyngen er antaget at være lig fordelingen i Gribskov. 

Målt i 1.000 kr.

Antal fuldtidsaktiverede, 

Gribskov Gribskov Klynge Østdanmark

Procentvis afvigelse ift. 

Østdanmark

Dagpenge 23 242 205 225 7

SUY/AMY 1 97 132 139 -30

Kontanthjælp 64 201 127 165 22

Uddannelseshjælp 53 121 101 81 51

Revalidering 21 118 103 111 6

Sygedagpenge 22 208 202 243 -14

Ledighedsydelse 18 188 179 173 9

Ressourceforløb 1 475 180 215 121

Enhedsomkostning per fuldtidsaktiveret i 

vejledning/opkvalificering

Ordinær uddannelse og øvrige driftsudgifter

Målt i 1.000 kr.

Antal helårspersoner, 

Gribskov Gribskov Klynge Østdanmark

Procentvis afvigelse ift. 

Østdanmark

Dagpenge 535 -

SUY/AMY 58 -

Kontanthjælp 649 5 6 4 23

Uddannelseshjælp 212 7 8 6 27

Revalidering 26 8 4 5 -

Sygedagpenge 607 1 0 1 -

Ledighedsydelse 135 5 1 7 -

Ressourceforløb 18 4 6 7 -42

Enhedsomkostning,

mentorindsats



 

77 
 

arbejdet målrettet med reduktion af udgifterne til mentor. Billedet kan derfor se markant an-
derledes ud med en sammenligning af 2015 regnskabstal.  
 

12.2. Enhedsomkostningernes størrelse ift. resultaterne 
 

Omkostningerne er samlet set højere i Gribskov end i Østdanmark men resultaterne er også 
bedre 
I figur 12.3 er afgangsraterne for forløb 
blandt forsørgelsesgrupperne holdt om imod 
omkostningerne ved den kommunale indsats. 
Resultaterne er afbilledet som afvigelser ift. 
gennemsnittet for Østdanmark. 
 
Gennemsnittet for Østdanmark er indlagt 
som den stiplede linje i figuren og udgør ud-
gangspunktet for sammenligningen.  
 
Når prikken for et ydelsesområde ligger til 
højre for den lodrette stiplede linje, så bety-
der det, at Gribskov Kommune i 2014 har 
fået bedre effekter ud af indsatsen end andre 
kommuner. Når prikken for et ydelsesområde 
ligger over den stiplede vandrette linje, så 
betyder det, at der anvendes relativt mange 
ressourcer på indsatsen.  
 
Billedet viser, at der samlet (i alt) er både bedre resultater i Gribskov for kontanthjælpsmodta-
gere, men også højere omkostninger ift. Østdanmark, jf. figur 12.3. På kontanthjælpsområdet, 
er afgangsraten 9 pct. bedre end Østdanmark men også fulgt af omkostninger, der er 25 pct. 
højere.  
 
I de efterfølgende afsnit, hvor omkostningerne er knyttet til de enkelte profiltyper, peger ana-
lysen på, at Gribskov Kommune gennem en stor anvendelse af virksomhedsplaceringer har 
meget lave omkostninger forbundet med indsatsen for jobparate, og til gengæld høje omkost-
ninger knyttet til de aktivitetsparate. Det kan betyde, at Gribskov Kommune ligger både med 
lavere omkostninger og bedre effekter for de jobparate – ligesom på dagpengeområdet, men 
også med højere omkostninger og lavere afgangsrater på de aktivitetsparate ift. Østdanmark, 
hvilket er illustreret i  figur 12.3 som skøn for placering af jobparate og aktivitetsparate. 
 
Hvis dette scenarie er rigtigt, så kunne det pege på en høj omkostningseffektivitet for de 
jobparate og at omkostningerne kan reduceres for de aktivitetsparate, uden det har konse-
kvenser for effekterne.    
 
 

Figur 12.3: Sammenhæng mellem udgifter og 
resultater, Gribskov sammenlignet med Øst-
danmark 

 
Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik, DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Udgifter til indsats er beregnet pba. udgifter til ordinær uddan-
nelse, øvrige driftsudgifter og mentor. Afgangsrate er opgjort som 
andelen af dagpengemodtagerne, som er selvforsørgende 13 uger 
efter måletidspunktet. Der er målt over hele 2014. 
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13. Gribskovs investering i kontanthjælpsmodtagerne over 30 år 
 
I det følgende afsnit beskrives den økonomiske profil, der er knyttet til kontanthjælpsmodtage-
re over 30 år. Der tegnes et billede af, hvor mange og hvilke typer udgifter der er knyttet til de 
forskellige profiltyper, der er dannet, og hvad det er, der driver omkostningerne på de forskel-
lige profiltyper.  
 
Undersøgelsen er baseret på regnskabstal for 2014, da der typisk sker en del omposteringer i 
slutningen af året, som er hensigtsmæssige at få med i opgørelsen. Omkostningerne i 2014 er 
således knyttet til målgruppen fra sagsgennemgangen, som er foretaget blandt kontant-
hjælpsmodtagere i 2015. Det har betydet, at der ikke direkte kan knyttes økonomi på hele 
målgruppen, idet nogle ikke har været kontanthjælpsmodtagere i 2014. For ca. 15 pct. af grup-
pen er enhedsomkostningen estimeret ud fra en tilsvarende målgruppe i 2014.  
 
I arbejdet med Gribskovs økonomidata er der søgt identificeret så mange omkostningstyper 
som muligt. På flere områder er der dog ikke en CPR-relateret udgift, hvilket stiller krav om, at 
der er andre systemer eller kilder, der kan levere oplysninger om visitation/indskrevne i tilbud, 
for at udgiften kan fordeles.    
 
Fx er Kompetencecentrets udgifter fordelt via deltagerregistreringer i Kompetencecentret, 
samt i en vurdering af deltagerfordelingen på enkelte tilbud, hvor der ikke har været deltager-
registrering. Et andet eksempel er de regionale sundhedsudgifter, hvor der er mulighed for at 
udsøge omkostninger på en gruppe af borgere, og her er der således udsøgt udgifter på de 
forskellige profiltyper.  
 
Metoden betyder, at præcisionen i omkostningsprofilen er større på profiltyperne og i det 
samlede billede end på individniveau.     
 
I boksen nedenfor er angivet de udgiftstyper, der indgår og ikke indgår i analysen. 
 

Hvilke udgiftstyper indgår i analysen Hvilke indgår ikke  
 Forsørgelsesudgifter  Boligstøtte 

 Tillægsydelser såsom tilskud til arbejdspladsindretning 
eller lign.  

 Anonym misbrugsbehandling 

 Udgifter til eksterne beskæftigelsestilbud  Jobcenterdrift 

 Udgifter til internt tilbud – Kompetencecentret   

 Alkohol og misbrugsbehandling (en andel af udgiften)  

 Regionale sundhedsudgifter  

 Hjemmehjælp og praktisk hjælp (en andel af udgiften) 

 Støttetilbud til Børn-og familier (en andel af udgiften) 

 Genoptræning 

 Ledsageordninger 

 Midlertidige botilbud 

 

 

13.1. Samlede enhedspriser for kontanthjælpsmodtagerne over 30 år.  
 
De samlede omkostninger til kontanthjælpsmodtagerne, set henover fagområder og inkl. for-
sørgelse, svinger fra 160.000 kr. til 205.000 kr. De aktivitetsparate, der er tættest på job, og de 
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aktivitetsparate, der er tættere på det rummelige arbejdsmarked, har de højeste enhedsom-
kostninger, jf. figur 13.1. 
 
Forsørgelse fylder det meste af omkostningsbilledet 
Forsørgelsesudgifterne fylder meget i den 
samlede enhedsomkostning, men rummer 
ikke den store variation på tværs af profiler.  
 
Enhedsomkostningen til forsørgelse er i gen-
nemsnit på ca. 146.000 kr.  
 
Det er lidt højere end enhedsomkostningerne 
til den samlede kontanthjælpsgruppe. Det 
skyldes, at 12 pct. af den samlede gruppe af 
kontanthjælpsmodtagere er under 30 år og 
typisk får en lavere ydelse end modtagere 
over 30 år.  
 
 
 
 
Omkostningerne til forsørgelse reduceres kun ved afgang til selvforsørgelse eller fleksjob  
Efter implementering af den nye refusionsreform pr. 1. januar er kontanthjælp og uddannel-
seshjælp de forsørgelsesydelser, der har det laveste niveau, jf. bilag 3. Det er således primært 
selvforsørgelse, der kan give økonomisk gevinst ift. forsørgelsesudgifterne. Fleksjob kan i nogle 
tilfælde også medføre lavere udgifter, afhængigt af timetal og timeløn i fleksjobbet.  
 
Forskellen i omkostninger til profiltyperne ligger i de tilbud der tilbydes 
Forskellene i enhedsomkostninger skyldes i høj grad de tilbud, der gives til grupperne, og ikke 
udsving i forsørgelsesudgiften. Når man ser på omkostningerne uden forsørgelse, så træder 
forskellene mellem profiltyperne tydeligt frem, jf. figur 13.2.  
  
Figur 13.2: Enhedsomkostninger fordelt på profil-
typer – ekskl. forsørgelse 

Figur 13.3: Tilbuddenes andel af enhedsomkost-
ninger fordelt på profiltyper – ekskl. forsørgelse 

  
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 

 
Stor forskel i enhedsomkostningerne til profiltyperne – især på beskæftigelsesområdet 
Især profil 3 og 4 har høje enhedsomkostninger på de forskellige indsatstyper. De aktivitetspa-
rate tæt på det rummelige arbejdsmarked (profil 4) har især en markant større enhedsom-
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Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Grib-
skov, DREAM og egne beregninger. 
Anm: Enhedsomkostningerne rummer forsørgelse, tillægsydelser samt 
udgifter til tilbud under beskæftigelsesområdet, social- og sundheds-
området.  
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kostning til beskæftigelsestilbud end andre grupper. De aktivitetsparate tættere på job (profil 
3) har en stor tyngde i de sociale tilbud og sundhedstilbuddene set ift. de øvrige profiltyper, jf. 
figur 13.3. Man skal dog være opmærksom på, at de sociale udgifter er trukket af meget få 
enkeltpersoner, jf. tabel 13.1 nedenfor. 
 
Forskellen i enhedsomkostninger mellem de jobparate og aktivitetsparate har bl.a. sin 
baggrund i, at der er flere blandt de aktivitetsparate, der har fået et tilbud på de forskellige 
fagområder. Socialområdet har således kun registrerede udgifter på de aktivitetsparate. 
Anvendelsen af forskellige typer af vejlednings- og opkvalificeringsforløb og mentorer er også 
mere udbredt i gruppen af aktivitetsparate. Ca. hver fjerde af de aktivitetsparate tæt på det 
rummelige arbejdsmarked har modtaget et mentortilbud i 2014. Blandt de jobparate er det 2 
pct., der har modtaget et mentortilbud, jf. tabel 13.1. 
 
Kompetencecentrets tilbud Nytteindsats gives som eneste tilbud primært til de jobparate, jf. 
tabel 13.1. 
 
Tabel 13.1: Andel berørte af udgifter på forskellige typer tilbud, 2014 

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Der er tale om følgende tilbud i Kompetencecentret: Stress, depression, angst og fobi, misbrug og kantinen. 

 
De jobparate fylder relativt lidt i det samlede omkostningsbillede 
For de jobparate er der ikke så stor tyngde i den økonomiske profil. Målgruppen fylder også 
kun 12 pct. af den samlede økonomi, hvor målgruppen udgør 26  pct. af de samlede 
kontanthjælpsmodtagere, jf tabel 13.2. Der er meget få udgifter på det sociale område knyttet 
til de jobparate.  
 
Tabel 13.2: De samlede omkostningers fordeling på profiltyper og på forskellige fagområder, 2014 

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og egne beregninger. 

 
Sundhedsudgifterne trækkes af regionens sundhedstilbud 
Sundhedsudgifterne er i høj grad domineret af udgifter til regionen til behandling mv. Det 
rummer udgifter til bl.a. indlæggelser og ambulante behandlinger på hospitaler og konsultati-
oner hos tandlæge, praktiserende læger og speciallæger.  
 

Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal

Beskæftigelse

Mentor 0% 0 2% 2 9% 6 24% 26 12% 16 14% 11

Kompetencecentret* 5% 3 8% 5 26% 18 27% 29 28% 37 14% 11

Nytteindsats  (KC) 19% 13 19% 13 1% 1 0% 0 6% 9 4% 3

Øvrige driftsudgifter 8% 5 5% 4 27% 19 34% 37 14% 19 14% 11

Social 0% 0 2% 2 12% 8 8% 9 5% 6 16% 13

Sundhed regionen 94% 63 95% 66 96% 66 98% 106 99% 132 94% 78

Sundhed 2% 2 7% 5 8% 5 31% 33 7% 9 22% 18

Profil 6: Akt.parate 

med begrænset 

jobperspektiv

Antal 67 Antal 69 Antal 69 Antal 108 Antal 133 Antal 83

Profil 1:

Jobparate

tæt på job

Profil 2:

Jobparate længere

fra job

Profil 3: Akt.parate 

tættere på job

Profil 4: Akt.parate 

tæt på rummeligt 

arbejdsmarked

Profil 5: Akt.parate 

længere fra job

Fuldtids-

personer Andel 1.000 kr. Andel 1.000 kr. Andel 1.000 kr. Andel 1.000 kr. Andel

Profil 1 67 13% 705 7% 0 0% 296 6% 1.000 5%

Profil 2 69 13% 886 8% 42 1% 375 7% 1.303 7%

Profil 3 69 13% 1.340 13% 1.326 37% 761 15% 3.427 18%

Profil 4 108 20% 3.888 37% 728 20% 1.260 25% 5.876 31%

Profil 5 133 25% 2.473 24% 531 15% 1.164 23% 4.169 22%

Profil 6 83 16% 1.136 11% 927 26% 1.191 24% 3.254 17%

I alt 529 100% 10.428 100% 3.555 100% 5.047 100% 19.030 100%

I altMålgruppe
Samlede omkostning - 

Beskæftigelse

Samlede omkostning - 

Social

Samlede omkostning - 

Sundhed inkl. region
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Kontanthjælpsmodtagerne bruger regionens sundhedstilbud mere end andre borgere 
Borgerne omfattet af undersøgelsen er ifølge oplysninger fra Gribskov, dyrere i forhold til de 
regionale sundhedsudgifter end andre borgere i kommunen. Det kan også være en indikation 
af, at udgifterne til regionen kan reduceres, hvis grupperne kommer i job. Det er stort set hele 
gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der er i berøring med sundhedssystemet, som dog også 
rummer almindelige sundhedsydelser.   
 
Borgere med meget lang forsørgelseshistorik fylder meget blandt de dyreste profiler 
De aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked er den gruppe, der budgetmæssig 
fylder mest og har de højeste enhedsomkostninger, både samlet og især når der ses alene på 
udgifterne til beskæftigelsesområdet. Det er samtidig gruppen med den længste forsørgelses-
historik, jf. figur 13.4. Den samlede gennemsnitlige forsørgelsesperiode på 6 år vedrører pri-
mært kontanthjælp. Hvis den lange forsørgelseshistorik kan oversættes til en lang afklarings-
periode, så kan det være et udtryk for, at der er behov for ekstra fokus på, om afklaringsforlø-
bet leder til progression for at reducere omkostningerne.  
 
Aktivitetsparate tættere på job har stor tyngde i tilbud på social- og sundhedsområdet 
Aktivitetsparate tættere på job har en stor tyngde i deres økonomiske profil i kraft af social- og 
sundhedstilbud. Der er således et godt økonomisk incitament i at få denne gruppe rykket fra 
aktivitetsparate og ud i job. På beskæftigelsesområdet investeres der stort set det samme i 
gruppen af aktivitetsparate tættere på job som i gruppen længere fra job. 
 
Figur 13.4: Sammenhæng mellem  
enhedsomkostninger til beskæftigelsesområdet 
og forsørgelseshistorik 

Figur 13.5: Sammenhæng mellem de samlede 
enhedsomkostninger (ekskl. forsørgelse) og 
forsørgelseshistorik 

  
Kilde: Sagsgennemgang, økonomidata fra Gribskov, DREAM og egne 
beregninger. 
Anm.: Varighed på offentlig forsørgelse måler den sammenhængende 
varighed på offentlig forsørgelse for målgruppen i juli 2015. Der er tilladt 
op til 3 uger uden offentlig forsørgelse. 

Kilde: Sagsgennemgang, økonomidata fra Gribskov, DREAM og egne 
beregninger. 
Anm.: Varighed på offentlig forsørgelse måler den sammenhængende 
varighed på offentlig forsørgelse for målgruppen i juli 2015. Der er tilladt 
op til 3 uger uden offentlig forsørgelse. 

 

13.2. Omkostningsdrivende faktorer 
 
Tyngden i prioriteringen af de aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked samt de 
aktivitetsparate længere fra job fremgår tydeligt, når man ser på de enkelte gruppers andel af 
udgifterne. De to grupper tilsammen trækker ca. 60 pct. af udgifterne, men fylder 45 pct. i den 
samlede målgruppe.  
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Borgernes barrierer ift. arbejdsmarkedet har betydning for omkostningsniveauet 
Omkostningerne drives af forskellige faktorer. Et af de forhold, der tilsyneladende spiller ind, 
er borgernes barriere ift. arbejdsmarkedet. Fx er 60 pct. af den dyreste gruppe blandt de akti-
vitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked præget af psykiske barrierer som hovedbar-
riere, hvor det for resten af gruppen er 40 pct.  
 
Kombinationsforløb og mentorforløb er særlig omkostningstunge 
Der er i gennemgangen af de dyreste forløb 
fundet eksempler, hvor kombinationen af 
forskellige forløb giver meget store enheds-
omkostninger.  
 
En anden udgiftsdrivende faktor er bevillin-
gen af en mentor. Der er set flere eksempler 
på mentorforløb, der strækker sig over et 
helt år og udløser en årlig udgift på mellem 
150.000 og 250.000 kr. til mentor.  
 
Redskabssammensætning og enhedspriser 
har især stor variation på tværs af profiler 
I analysen er der testet på, hvilke faktorer der 
har betydning for omkostningsniveauet for 
hver profil. Der testes for, hvordan udgiftsniveauet ville have set ud for den enkelte profiltype, 
hvis der var gennemsnitlige enhedspriser eller gennemsnitlig redskabssammensætning eller 
gennemsnitligt aktivitetsniveau. Tabel 13.3 viser udfaldet af den beregning i sammenligning 
med det nuværende udgiftsniveau.  
 
Tabellen viser bl.a., at enhedspriserne for de aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejds-
marked ligger 45 pct. højere end det gennemsnitlige niveau og bidrager således væsentligt til 
et højere udgiftsniveau til aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked. Redskabs-
sammensætning, og hvor meget aktivitet der iværksættes, bidrager med henholdsvis 16 og 20 
pct. til de samlede omkostninger.   
 
Tabel 13.3 viser også, at redskabssammensætningen og enhedspriserne har en meget stor 
betydning for omkostningsniveauet for de jobparate. Det hænger sammen med den høje andel 
af aktiveringen, der dækkes af virksomhedsplacering.  
 
Tabel 13.3: Omkostningsdrivende faktorer for beskæftigelsesindsatsen, 2014 

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og egne beregninger. 
Anm: Beregning er udarbejdet som sammenligning på tværs af målgrupper, da der ikke findes tilsvarende opgørelser på tværs af kommuner.  Der 
er grøn pil nedad, hvor parameteret er med til at sænke omkostningsniveauet og rød pil, hvor parameteren er med til at hæve omkostningsni-
veauet. For de parametre hvor der ikke er så stor (mindre en +/-10 pct.) påvirkning af omkostningsniveauet er der ikke sat en pil.  

Redskabs-

sammensætning Volumen Enhedspriser

Jobparate tæt på job -201% -6% -88%

Jobparate længere fra job -125% 3% -55%

Aktivitetsparate tættere på job 14% 3% -1%

Aktivitetsparate tæt på rummelig arbejdsmarked 16% 20% 45%

Aktivitetsparate længere fra job  25% -9% -6%

Aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv 7% -25% -44%

Figur 13.6: Profiltypernes andel af det samlede 
omkostningsbillede på beskæftigelsesområdet 
ekskl. forsørgelse, 2014 

 
Kilde: Sagsgennemgang, økonomidata fra Gribskov, DREAM og egne 
beregninger. 
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13.3. Anvendte ressourcer på jobparate tæt på job 
 
For de jobparate tæt på job er udgifterne til beskæftigelsestilbud den dominerende omkost-
ning for kommunen. Det fylder 58 pct. af det kendte udgiftsbillede.  
 
Figur 13.7: Kendetegn for jobparate tæt på job  
(67 fuldtidspersoner) i 2014 

Figur 13.8: Udgiftsfordelingen ekskl. forsørgelse 
for jobparate tæt på job 

 
 74  pct. er under 50 år og 78  pct. er mænd 

 

 Hovedbarriere: 23  pct. mangler kvalifikationer  
20 pct. mangler motivation/jobidentitet og 18 pct. har 
fysiske barrierer 
 

 74 pct. har været berørt af en virksomhedsrettet 
indsats (inkl. nytteindsats) i det seneste år 
 

 11 pct. har været berørt af vejledning/opkvalificering 
eller ordinær uddannelse i det seneste år 

 

 I gns. 1,8 år på offentlig forsørgelse 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, DREAM og egne beregnin-
ger. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 

 
Det er primært Kompetencecentrets tilbud, der anvendes til målgruppen udover virksomheds-
placeringer. Her fylder Virksomhedsteamet en stor del af aktiviteten. Kompetencecentrets 
virksomhedsteam er alene rettet mod jobparate og havde i 2014 et samlet budget på 2,3 mio. 
kr., hvoraf knap 800.000 kr. var rettet mod jobparate kontanthjælpsmodtagere. Denne aktivi-
tet er nu rykket ind i jobcentret som en almindelig jobformidlingsaktivitet. Det reducerer en-
hedsomkostningerne på beskæftigelsestilbuddene knyttet til konto 5 med 50 pct. for de jobpa-
rate tæt på job. Udgifterne på konto 5 vil således fremadrettet primært knytte sig til nytteind-
sats. 
 
Stort set alle sundhedsudgifter vedrø-
rer sundhedsudgifter hos regioner (98 
pct.).   
 
Det får betydning, når man ser på, 
hvor stor variation der er i enhedsom-
kostninger på individniveau, jf. figur 
13.9. I figuren er profiltypen inddelt i 4 
lige store grupper.  
 
Grupperingen er sket efter, hvor man-
ge omkostninger der direkte kan hen-
føres til den enkelte. Den sidste søjle 
viser således, hvad de gennemsnitlige 
omkostninger er for de 25 pct. dyreste 
i gruppen. De udgifter, der ikke kan 
CPR fordeles, er lagt ind som en basisomkostning i bunden af hver sølje, der fordeler sig ligeligt 
henover gruppen.  
 
For ca. 50 pct. af gruppen er der ikke cpr-fordelte udgifter. Det skyldes i denne sammenhæng 
bl.a., at der er en del af gruppen, der er kortvarigt på kontanthjælp, men det kan også skyldes, 
at de har deltaget i aktiviteter i fx virksomhedsteamet, hvor udgiften ikke kan CPR-fordeles.   

59%
16%

24%

Beskæftigelse

Tillæg

Sundhed

Sundhed region

Samlet enhedsomkostning kr. 17.692

Tabel 13.4: Specificering af enhedsomkostning, profil 1  

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og 
egne beregninger. 

Enhedsom-

kostning kr.
Pct.

Øvrige driftsudgifter 521 5%
Kompetencecentret
-Interne tilbud 692 7%
-Nytteindsats 4.118 39%
-Virksomhedsteamet 5.175 49%

I alt 10.506
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -62 -1%
Hjælpemidler 47 1%
Genoptræning 98 2%
Regionens sundhedsudgifter 4.325 98%

I alt 4.408
Sociale formål 2.215 80%
Beskæftigelsesordninger 563 20%

I alt 2.778

I alt 17.692

Område

B
es

kæ
ft

ig
el

se
Su

n
d

h
ed

Ti
llæ

g



 

84 
 

De ledige i de dyreste forløb er især kendetegnet ved en relativt høj andel, der har manglende 
kvalifikationer som hovedbarriere. Det er 43 pct., der har dette som hovedbarriere, hvor det 
for den samlede gruppe er 23 pct.  
  
Figur 13.9: Spredning i enhedsomkostning ekskl. 
forsørgelse for jobparate tæt på job (profil 1) 

Figur 13.10: Omkostningsdrivende faktorer for 
jobparate tæt på job (profil 1) 

  
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Ikke CPR-fordelte udgifter dækker over udgifter til virksomheds-
teamet, værkstedet og regionens sundhedsudgifter. Opgørelsen dækker 
over borgere fra sagsgennemgangen, hvor der er registreret udgifter i 
2014. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
Anm. Der sammenlignes med andre grupper blandt kontanthjælpsmod-
tagerne for at se, hvor meget de enkelte parametre bidrager med til 
omkostningsniveauet.  

 
Figur 13.10 viser, om det er redskabssammensætningen, volumen eller enhedspriser, der har 
betydning for det samlede omkostningsniveau. For de jobparate tæt på job har det særlig stor 
betydning, at virksomhedsplaceringer fylder meget i aktiviteten. Det bidrager til at sænke om-
kostningsniveauet markant for gruppen, men lavere enhedspriser for tilbuddene har også en 
betydning.  

13.4. Anvendte ressourcer på jobparate længere fra job 
 
For de jobparate længere fra job fylder beskæftigelsestilbuddene 64 pct. i det samlede udgifts-
billede for profilen, jf. figur 13.12. Enhedsomkostningerne er da også ca. 15 pct. højere end for 
jobparate tæt på job. Det er primært beskæftigelsesområdet, der driver omkostningerne op.  
 
Ligesom hos de jobparate tæt på job er det primært Kompetencecentrets tilbud, der anvendes 
til målgruppen. Virksomhedsteamet og nytteindsats er de primære tilbud.  
 
Figur 13.11: Kendetegn for jobparate længere fra 
job (69 fuldtidspersoner) 

Figur 13.12: Udgiftsfordelingen ekskl. forsørgelse 
for jobparate længere fra job 

 
 55 pct. er mænd, og 18  pct. er ikke-vestlige 

 

 Hovedbarriere: 27 pct. mangler motivation/ jobidenti-
tet, 27 pct. mangler kvalifikationer og 16 pct. mangler 
danskkundskaber 
 

 75 pct. har været berørt af en virksomhedsrettet 
indsats (inkl. nytteindsats) i det seneste år 
 

 16 pct. har været berørt af vejledning/opkvalificering 
eller ordinær uddannelse i det seneste år 

 

 I gns. 2,1 år på offentlig forsørgelse 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, DREAM og egne beregnin-
ger. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
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For de jobparate længere fra job er der lidt flere udgiftstyper i spil sammenlignet med de 
jobparate, der er tæt på job. Mentor og misbrugsbehandling optræder nu på listen over de 
tilbud, der anvendes ressourcer til, men på et begrænset udgiftsniveau, som afspejler, at det er 
en mindre del af målgruppen, der har misbrugsproblemer.  
 
På beskæftigelsestilbud bruges der i 
gennemsnit ca. 13.100 kr. pr. kontant-
hjælpsmodtager. Det er Kompetence-
centret, der står for hovedparten af 
indsatsen under vejledning og opkvali-
ficering.  
 
Det er redskabssammensætningen, 
også for de jobparate længere fra job, 
der er den væsentligste faktor i, at der 
er lavere enhedsomkostninger på 
beskæftigelsestilbud, jf. figur 13.14. 
 
Dvs. at forholdet mellem virksom-
hedsplaceringer og opkvalificering/ 
vejledning påvirker enhedsomkostnin-
ger positivt.  
 
Den gruppe, der har været i de dyreste forløb, er kendetegnet ved, at en større andel mangler 
kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet end den øvrige gruppe. 
 
Figur 13.13: Spredning i enhedsomkostning ekskl. 
forsørgelse for jobparate længere fra job (profil 2) 

Figur 13.14: Omkostningsdrivende faktorer for 
jobparate længere fra job (profil 2) 

  
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Ikke CPR-fordelte udgifter dækker over udgifter til virksomheds-
teamet, værkstedet og regionens sundhedsudgifter. Opgørelsen dækker 
over borgere fra sagsgennemgangen, hvor der er registreret udgifter i 
2014. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
Anm: Omfatter kun beskæftigelsestilbud.  
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Tabel 13.5: Specificering af enhedsomkostning, profil 2  

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og 
egne beregninger. 

Enhedsom-

kostning
Pct.

Mentor 58 0%
Øvrige driftsudgifter 236 2%
Kompetencecentret
-Interne tilbud 1.238 10%
-Nytteindsats 3.722 29%
-Virksomhedsteamet 7.492 59%
I alt 12.746
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -75 -1%
Hjælpemidler 181 3%
Genoptræning 274 5%
Regionens sundhedsudgifter 5.018 93%
I alt 5.398

Alkohol- og misbrugsbehandling 610 100%

I alt 610
Sociale formål 1.089 71%
Beskæftigelsesordninger 454 29%
I alt 1.543

I alt 20.298
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13.5. Anvendte ressourcer på aktivitetsparate tættere på job 
 
De aktivitetsparate tættere på job har ligeså store omkostninger fra socialområdet forbundet 
med deres forløb som omkostninger fra beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesområdet fylder 
38 pct. i omkostningsbilledet. 
 
Figur 13.15: Kendetegn for aktivitetsparate tæt-
tere på job (69 fuldtidspersoner) i 2014 

Figur 13.16: Udgiftsfordelingen ekskl. forsørgelse 
for aktivitetsparate tættere på job 

 

 56 pct. er mellem 30-39 år og 68  pct. er mænd 
 

 Hovedbarriere: 27 pct. har psykiske barrierer, 20 pct. 
har misbrugsproblemer, og 18 pct. har fysiske barrie-
rer 

 

 36 pct. har været berørt af en virksomhedsrettet 
indsats (inkl. nytteindsats) i det seneste år 

 

 48 pct. har været berørt af vejledning/opkvalificering 
eller ordinær uddannelse i det seneste år 

 

 I gns. 2,9 år på offentlig forsørgelse 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, DREAM og egne beregnin-
ger. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 

 
På socialområdet er det alkohol og misbrugsbehandling, der trækker omkostningerne op. De 
aktivitetsparate tættere på job er den profil, der har de højeste enhedsomkostninger forbun-
det med alkohol- og misbrugsbehandling. Det er ganske få, 5 pct., der modtager ydelserne på 
socialområdet og udløser udgiften på ca. 1 mio. kr. De aktivitetsparate tættere på job er ikke 
den gruppe med flest borgere med misbrugsproblemer. Udgiftsniveauet hænger formentligt 
sammen med, at denne gruppe vurderes at være indstillet på progression og er indstillet på at 
tage et medansvar for egen situation og har valgt at indgå i behandling.  
 
Aktivitetsparate tættere på job er 
meget i berøring med regionens sund-
hedstilbud og har sammen med de 
aktivitetsparate med begrænset 
jobperspektiv de højeste enhedsom-
kostninger i forhold til regionens 
sundhedstilbud.  
 
Beskæftigelsesindsatsen for aktivi-
tetsparate i profil 3 er suppleret med 
mentorordninger, der fylder 19 pct. af 
omkostningerne, og køb af tilbud hos 
eksterne leverandører, der fylder 30 
pct.   
 
Derudover er det Kompetencecentret, 
der leverer de sidste ca. 50 pct. af 
aktiviteten.  
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Samlet enhedsomkostning kr. 51.986

Tabel 13.6: Specificering af enhedsomkostning, profil 3 

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og 
egne beregninger. 

Enhedsom-

kostning
Pct.

Mentor 3.763 19%
Øvrige driftsudgifter 5.999 31%
Kompetencecentret
-Interne tilbud 5.776 30%
-Nytteindsats 0 0%
-Arbejdsevneafprøvning 4.010 21%
I alt 19.549
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 69 1%
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0%
Hjælpemidler 104 1%
Genoptræning 351 3%
Regionens sundhedsudgifter 10.584 95%
I alt 11.109
Botilbud 4.354 22%
Alkohol- og misbrugsbehandling 15.005 78%
I alt 19.359
Sociale formål 1.409 72%
Beskæftigelsesordninger 560 28%
I alt 1.969

I alt 51.986
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Det er primært redskabssammensætningen, der driver omkostningsniveauet på beskæftigel-
sesområdet, jf. figur 13.18. Det er en mindre brug af virksomhedsplaceringer end gennemsnit-
tet, der bidrager til at redskabssammensætningen for denne gruppe er relativt dyr. 
 
Når man ser på borgernes profil i de 25 pct. dyreste forløb, så er det kendetegnende, at det 
hyppigere er personer, der er faglærte, og som har misbrugsproblemer og psykiske problemer 
som hovedbarriere. De fysiske barrierer ses ikke iblandt de dyreste forløb.  
 
Figur 13.17: Spredning i enhedsomkostning ekskl. 
forsørgelse for aktivitetsparate tættere på job 
(profil 3) 

Figur 13.18: Omkostningsdrivende faktorer for 
aktivitetsparate tættere på job (profil 3) 

  
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Ikke CPR-fordelte udgifter dækker over udgifter til virksomheds-
teamet, værkstedet, arbejdsevneafprøvning og regionens sundhedsud-
gifter. Opgørelsen dækker over borgere fra sagsgennemgangen, hvor 
der er registreret udgifter i 2014. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 

 
  

13.6. Anvendte ressourcer på aktivitetsparate tæt på det rummelige 
arbejdsmarked 
 
De aktivitetsparate tættere på det rummelige arbejdsmarked har de højeste enhedsomkost-
ningerne, og beskæftigelsesområdet er den væsentligste kilde til de relativt høje udgifter.  
 
Figur 13.19: Kendetegn for aktivitetsparate tæt på 
rummeligt arbejdsmarked (108 fuldtidspersoner) i 
2014 

Figur 13.20: Udgiftsfordelingen ekskl. forsørgelse for 
aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked 

 
 Halvdelen er mænd, og 63  pct. er ufaglærte 

 

 Hovedbarriere: 40 pct. har psykiske barrierer og 40 
pct. har fysiske barrierer 
 

 44 pct. har været berørt af en virksomhedsrettet 
indsats (inkl. nytteindsats) i det seneste år 
 

 45 pct. har været berørt af vejledning/opkvalificering 
eller ordinær uddannelse i det seneste år 

 

 I gns. 6,0 år på offentlig forsørgelse 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, DREAM og egne beregnin-
ger. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
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De aktivitetsparate tæt på det rummelige arbejdsmarked har relativt lave enhedsomkostninger 
til regionens sundhedsydelser. Til gengæld fylder de kommunale tilbud om genoptræning, 
hjælpemidler og hjælp i hjemmet mere end for andre grupper. 
 
På socialområdet er der også relativt 
lave enhedsomkostninger, men der er 
tilbud om misbrugsbehandling og boti-
lbud, hvilket formentligt knytter sig 
primært til den gruppe, der vurderes 
til at skulle i ressourceforløb på sigt.  
 
Beskæftigelsestilbuddene fylder me-
get i den samlede enhedsomkostning, 
hvor det er mentorordninger og ar-
bejdsevneafprøvning, der udgør de 
største tilbud.  
 
Der købes også en del tilbud hos eks-
terne leverandører til gruppen, hvilket 
er placeret under øvrige driftsudgifter, 
jf. tabel 13.7. 
 
Udgifterne til beskæftigelsestilbud er 
mere spredt ud på gruppen, end det er set for andre profiltyper, og volumen i indsatsen er da 
også med til at trække det samlede udgiftsniveau op.  
 
Det er dog enhedspriserne for gruppen, der er den største faktor i det høje udgiftsniveau på 
beskæftigelsesområdet. Mentorordningerne for denne gruppe omfatter ca. ¼ af gruppen og er 
ofte langvarige forløb.  
 
De dyreste forløb for gruppen findes, dels hvor der er botilbud involveret, og dels hvor der er 
en mentor knyttet til en borger. De barrierer, der er særligt dominerende hos borgere i de dyre 
forløb, er psykiske problemer og en meget høj forsørgelsesvarighed.  
  

Tabel 13.7: Specificering af enhedsomkostning, profil 4 

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og 
egne beregninger. 

Enhedsom-

kostning
Pct.

Mentor 11.635 32%
Øvrige driftsudgifter 8.999 25%
Kompetencecentret
-Interne tilbud 6.102 17%
-Nytteindsats 0 0%
-Arbejdsevneafprøvning 9.351 26%
I alt 36.087
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.579 14%
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 795 7%
Hjælpemidler 721 6%
Genoptræning 1.013 9%
Regionens sundhedsudgifter 7.582 65%
I alt 11.691
Botilbud 4.627 68%
Alkohol- og misbrugsbehandling 2.130 32%
I alt 6.758
Personlige tillæg 42 2%
Sociale formål 2.249 84%
Beskæftigelsesordninger 401 15%
I alt 2.692

I alt 57.238
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Figur 13.21: Spredning i enhedsomkostning ekskl. 
forsørgelse for aktivitetsparate tæt på rummeligt 
arbejdsmarked (profil 4) 

Figur 13.22: Omkostningsdrivende faktorer for 
aktivitetsparate tæt på rummeligt arbejdsmarked 
(profil 4) 

  
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Ikke CPR-fordelte udgifter dækker over udgifter til virksomheds-
teamet, værkstedet, arbejdsevneafprøvning og regionens sundhedsud-
gifter. Opgørelsen dækker over borgere fra sagsgennemgangen, hvor 
der er registreret udgifter i 2014. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 

 

13.7.  Anvendte ressourcer på aktivitetsparate længere fra job 
 
De aktivitetsparate længere fra job er den største gruppe, som også fylder mest i beskæftigel-
sesområdets budget til kontanthjælpsmodtagere.  
 
Figur 13.23: Kendetegn for aktivitetsparate længe-
re fra job (133 fuldtidspersoner) i 2014 

Figur 13.24: Udgiftsfordelingen ekskl. forsørgelse for 
aktivitetsparate længere fra job 

 
 Halvdelen er mænd, og 78  pct. er under 50 år 

 

 Hovedbarriere: 45 pct. har psykiske barrierer, 19 pct. 
har fysiske barrierer, og 18 pct. har misbrugsproble-
mer 

 

 25 pct. har været berørt af en virksomhedsrettet 
indsats (inkl. nytteindsats) i det seneste år 
 

 45 pct. har været berørt af vejledning/opkvalificering 
eller ordinær uddannelse i det seneste år 

 

 I gns. 3,9 år på offentlig forsørgelse 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, DREAM og egne beregnin-
ger. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 

 
Udgifter til beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet er de største udgiftsområder for 
gruppen.  
 
Social og sundhedsudgifter fylder mindre for gruppen end for de aktivitetsparate tættere på 
job. Det skyldes, delvist at der ikke er dyre enkeltforløb på socialområdet, men der synes også 
generelt at være mindre kontakt med denne gruppe på sundhedsområdet end de andre grup-
per af aktivitetsparate. 
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Beskæftigelsestilbuddene er fordelt på 
mentor, køb af eksterne tilbud og til-
bud i Kompetencecentret. Kompeten-
cecentrets tilbud til profiltypen er 
rettet mod en bred vifte af tilbud om 
afklaring, angst, stress og misbrug.  
 
Det er i særlig grad redskabssammen-
sætningen, der driver omkostningerne 
på dette område, hvor der ikke an-
vendes virksomhedsplaceringer i 
samme udstrækning som hos andre 
grupper tættere på arbejdsmarkedet. 
Der er heller ikke så meget volumen i 
indsatsen som på andre områder, og 
priserne er lavere end for andre grup-
per, hvilket er med til at holde om-
kostningerne nede, jf. figur 13.26. 
 
De dyreste forløb er knyttet til borgere 
der i højere grad har misbrugsproble-
mer og sprogproblemer som hovedbarriere. Der er set eksempler på, hvor kombinationen af 
en mentor og sprogundervisning kan give nogle meget dyre forløb for gruppen.   
 
Figur 13.25: Spredning i enhedsomkostning ekskl. 
forsørgelse for aktivitetsparate længere fra job 
(profil 5) 

Figur 13.26: Omkostningsdrivende faktorer for 
aktivitetsparate længere fra job (profil 5) 

  
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Ikke CPR-fordelte udgifter dækker over udgifter til virksomheds-
teamet, værkstedet, arbejdsevneafprøvning og regionens sundhedsud-
gifter. Opgørelsen dækker over borgere fra sagsgennemgangen, hvor 
der er registreret udgifter i 2014. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
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Tabel 13.8: Specificering af enhedsomkostning, profil 5 

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og 
egne beregninger. 

Enhedsom-

kostning
Pct.

Mentor 5.471 30%
Øvrige driftsudgifter 3.657 20%
Kompetencecentret
-Interne tilbud 6.355 34%
-Nytteindsats 1.002 5%
-Arbejdsevneafprøvning 2.060 11%
I alt 18.545
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 114 1%
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 954 11%
Hjælpemidler 34 0%
Genoptræning 285 3%
Regionens sundhedsudgifter 7.344 84%
I alt 8.731
Botilbud 3.259 82%
Alkohol- og misbrugsbehandling 725 18%
I alt 3.985
Sociale formål 2.441 92%
Beskæftigelsesordninger 222 8%
I alt 2.663

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 284 100%

I alt 284

I alt 34.209
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13.8.  Anvendte ressourcer på aktivitetsparate med begrænset jobper-
spektiv 
 
Enhedsomkostninger til aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv er omtrent ligeligt for-
delt mellem beskæftigelse, social- og sundhedsområdet.  
 
Figur 13.27: Kendetegn for aktivitetsparate med 
begrænset jobperspektiv (83 fuldtidspersoner) i 
2014 

Figur 13.28: Udgiftsfordelingen ekskl. forsørgelse 
for aktivitetsparate med begrænset jobperspek-
tiv 

 
 68  pct. er mænd, og 57  pct. er faglært 

 

 Hovedbarriere: 38 pct. har misbrugsproblemer, 28 pct. 
har psykiske barrierer, og 21 pct. har fysiske barrierer 

 

 32 pct. har været berørt af en virksomhedsrettet 
indsats (inkl. nytteindsats) i det seneste år 
 

 26 pct. har været berørt af vejledning/opkvalificering 
eller ordinær uddannelse i det seneste år 

 

 I gns. 5,1 år på offentlig forsørgelse 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, DREAM og egne beregnin-
ger. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 

 
Hjælp til handicappede fylder en del i udgifterne på sundhedsområdet. Sundhedsudgifterne til 
gruppen er på niveau med de andre grupper, men fylder dog mindre i de samlede udgifter til 
sundhed, fordi kommunen yder flere tilbud på området.  
 
På det sociale område er der relativt 
store udgifter til botilbud og alkohol- 
og misbrugsbehandling, og der er rela-
tivt flere berørte af de sociale tilbud 
ift. andre grupper. Dog er det stadig få 
enkeltpersoner, der er i botilbud eller 
misbrugsbehandling.  
 
På beskæftigelsesområdet udgør 
Kompetencecentrets tilbud de primæ-
re tilbud, og her er det arbejdsevneaf-
prøvning og misbrugstilbud, der er de 
væsentligste tilbud. 
 
Der bruges ikke så mange tilbud på 
beskæftigelsesområdet. Det er lavere 
priser og den mindre aktivitet, der 
bidrager til at holde omkostningsni-
veauet nede.  
 
De dyreste forløb er karakteriseret 
ved, at de primært bevilges til personer med misbrugsproblemer. 77 pct. af gruppen med de 
dyreste forløb er personer med misbrugsproblemer som hovedbarriere, hvor det for resten af 
gruppen er 38 pct., der har misbrugsproblemer som hovedbarriere.  

33%

6%

9%

25%

27%
Beskæftigelse

Tillæg

Sundhed

Sundhed region

Social

Familie

Samlet enhedsomkostning kr. 41.862

Tabel 13.9: Specificering af enhedsomkostning, profil 6 

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og 
egne beregninger. 

Enhedsom-

kostning
Pct.

Mentor 4.292 31%
Øvrige driftsudgifter 906 7%
Kompetencecentret 0 0%
-Interne tilbud 4.692 34%
-Nytteindsats 514 4%
-Arbejdsevneafprøvning 3.319 24%
I alt 13.723
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.418 10%
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.821 13%
Hjælpemidler 109 1%
Genoptræning 494 3%
Regionens sundhedsudgifter 10.547 73%
I alt 14.389
Botilbud 3.294 29%
Alkohol- og misbrugsbehandling 7.899 71%
I alt 11.193
Personlige tillæg 114 5%
Sociale formål 2.107 85%
Beskæftigelsesordninger 244 10%
I alt 2.465

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 93 100%

I alt 93

I alt 41.862
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De dyreste forløb er karakteriseret ved, at det er en kombination af behandling/botilbud, men-
tor- og andre beskæftigelsestilbud.   
 
Figur 13.29: Spredning i enhedsomkostning ekskl. 
forsørgelse for aktivitetsparate med begrænset 
jobperspektiv (profil 6) 

Figur 13.30: Omkostningsdrivende faktorer for 
aktivitetsparate med begrænset jobperspektiv 
(profil 6) 

  
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Ikke CPR-fordelte udgifter dækker over udgifter til virksomheds-
teamet, værkstedet, arbejdsevneafprøvning og regionens sundhedsud-
gifter. Opgørelsen dækker over borgere fra sagsgennemgangen, hvor 
der er registreret udgifter i 2014. 

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, 
DREAM og egne beregninger. 
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13.9. Overblik over profiltypernes omkostningsbillede 
 

Boks 13.1: Profiltyper blandt voksne kontanthjælpsmodtagere i Gribskov Kommune, 2014  

 Omkostningsprofil Omkostningsdrivende faktorer 
Omkostnings-
spredning i kr. 

Kendetegn for de  
25 % dyreste 

Jobparate tæt på job 

 
Antal FP: 67   

 

 

 Relativt flere med mgl. 
kvalifikationer 43 % 
 

 Relativt flere ufaglærte 
63 % 

 

Jobparate længere 
fra job 

 
Antal FP: 69   

 

 

 Relativt flere med mgl. 
kvalifikationer 44 % 

Aktivitetsparate  
tættere på job  

 

 
 

 

 Relativt flere uddanne-
de 70 % 
 

 Relativt flere med mis-
brugsproblemer 40 % 

 

 Relativt flere med psy-
kiske problemer 40 % 

 
 

Antal FP: 69  

Aktivitetsparate tæt 
på rummeligt  

arbejdsmarked  

 

 

 

 Relativt flere med psy-
kiske problemer 40 % 

 

 Relativt lang varighed 
på off. forsørg. (8,0 år) 

 
Antal FP: 108 

Aktivitetsparate  
længere fra job  

 

 

 

 Relativt flere ufaglærte 
72 % 

 
Antal FP: 133  

Aktivitetsparate 
med begrænset 
jobperspektiv  

 

 

 

 

 Relativt flere med 
misbrugsprob. 77 % 

 
Antal FP: 83  

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov, økonomidata fra Gribskov, DREAM og egne beregninger. 
Anm.: Borgerens jobudsigter og fremtidsperspektiver er sagsbehandlernes vurdering. FP står for fuldtidspersoner 
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14. Bilag 1: Udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14.2: Antallet af jobparate kontanthjælps-
modtagere over 30 år ekskl. borgere omfattet af 
integrationsloven, jan. 2008 – juli 2015 

Figur 14.3: Antallet af aktivitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere over 30 år ekskl. borgere om-
fattet af integrationsloven, jan. 2008 – juli 2015 

  
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 

 
 
 
 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

ja
n

-0
8

ju
l-

0
8

ja
n

-0
9

ju
l-

0
9

ja
n

-1
0

ju
l-

1
0

ja
n

-1
1

ju
l-

1
1

ja
n

-1
2

ju
l-

1
2

ja
n

-1
3

ju
l-

1
3

ja
n

-1
4

ju
l-

1
4

ja
n

-1
5

ju
l-

1
5

PersonerPersoner

Fuldtidspersoner Berørte

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ja
n

-0
8

ju
l-

0
8

ja
n

-0
9

ju
l-

0
9

ja
n

-1
0

ju
l-

1
0

ja
n

-1
1

ju
l-

1
1

ja
n

-1
2

ju
l-

1
2

ja
n

-1
3

ju
l-

1
3

ja
n

-1
4

ju
l-

1
4

ja
n

-1
5

ju
l-

1
5

PersonerPersoner

Fuldtidspersoner Berørte

Figur 14.1: Antallet af kontanthjælpsmodtagere 
over 30 år omfattet af integrationsloven, jan. 
2008 – juli 2015 

 
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
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15. Bilag 2: Sagsbehandlernes vurderinger af borgeren  
 
Sagsbehandlere i jobcenteret er i forbindelse med sagsgennemgangen blevet bedt om at vur-
dere borgernes motivation, medinddragelse samt en række andre forhold.  
 
Sagsbehandlerne vurderer generelt, at der er en tillidsfuld mellem dem selv og borgerne. Det 
gælder både for de jobparate og de aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp, jf. figurerne 
herunder.  
 
Figur 15.1: Sagsbehandlernes vurdering af borge-
rens motivation og følelse af medinddragelse 

Figur 15.2: Sagsbehandlernes vurdering af relati-
onen til borgeren 

    

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 2015 
og egne beregninger Andel, der har svaret ”i høj grad” eller ”i nogen 
grad”.   

  

Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 2015 
og egne beregninger Andel, der har svaret ”i høj grad” eller ”i nogen 
grad”.   

 
Sagsbehandlerne vurderer også, at borgerne i høj grad føler sig inddraget i forløbet, og at bor-
geren har tillid og respekt til sagsbehandleren som fagprofessionel. Det vurderes for både 
jobparate og aktivitetsparate – om end andelen af jobparate med respekt for sagsbehandleren 
er en del højere (94 pct.) end for de aktivitetsparate (82 pct.). 
 
Sagsbehandlernes vurderinger afhænger af, hvor langt borgeren er fra et job. Jobparate og 
aktivitetsparate, som vurderes at være længere fra job vurderes generelt lavere end borgere, 
der er tættere på job, jf. tabellen herunder. 
 
Tabel 15.1: Sagsbehandlernes vurdering af borgeren opdelt på borgerens afstand til arbejdsmarke-
det 

 

 
Kilde: Sagsgennemgang i Jobcenter Gribskov i august og september 2015 og egne beregninger Andel, der har svaret ”i høj grad” eller ”i nogen 
grad”.   

 
Fx er borgere længere fra job, iflg. sagsbehandlerne, markant mindre motiverede for at tage et 
medansvar for eget forløb, føler sig mindre inddraget i deres eget forløb og har mindre tillid og 
respekt for sagsbehandleren som fagprofessionel. 

71 70

86

75

65

84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Motiveret for at tage
et medansvar for

eget forløb

Evner at tage
medansvar for eget

forløb

Føler sig inddraget
i eget forløb

ProcentProcent

Jobparat Aktivitetsparat

88 87
94

86 84 82

80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Tillidsfuld relation
mellem dig og

borgeren

Borgeren har tillid til
dig som

fagprofessionel

Borgeren har
respekt for dig

som fagprofessionel

ProcentProcent

Jobparat Aktivitetsparat
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Motiveret for at tage et medansvar for eget forløb 86% 55% 86% 66%

Evner at tage medansvar for eget forløb 86% 53% 79% 52%

Føler sig inddraget i eget forløb 98% 73% 94% 77%

Tillidsfuld relation mellem dig og borgeren 95% 80% 92% 81%

Borgeren har tillid til dig som fagprofessionel 95% 78% 91% 79%

Borgeren har respekt for dig som fagprofessionel 98% 90% 91% 74%
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16. Bilag 3: Forsørgelsesudgifter 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tabel 16.1: Enhedsomkostninger for forsørgelsesudgifter i 2014 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. 
Anm.: Det er tale om bruttoudgifter, hvor udgifterne er renset for refusion og med finansiering. Det er således ikke den kommunale omkostning ved 
borgeren, men den samlede samfundsmæssige udgift til forsørgelse.  

Tabel 16.2: Skøn over enhedsomkostninger efter refusionsomlægning 
 

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk og egne beregninger. 

Målt i 1.000 kr.

Forsørgelsesudgifter i 

alt, 2014

Helårspersoner 

2014 Gribskov Klynge Østdanmark

Procentvis 

afvigelse ift. 

Østdanmark

Dagpenge 102.382 535 191 189 190 1

SUY/AMY 8.046 58 139 142 140 -1

Kontanthjælp 84.951 649 131 136 138 -5

Uddannelseshjælp 18.109 212 85 91 96 -11

Revalidering 4.919 26 189 165 182 4

Ledighedsydelse 23.779 135 176 181 180 -2

Ressourceforløb 2.743 18 152 159 151 1

Sygedagpenge 104.650 607 172 169 171 1

Jobafklaringsforløb 2.126 14 152 161 137 11

Fleksjob 66.861 360 186 180 186 0

Førtidspension 246.496 1.341 184 182 184 0

I alt 665.061 3.955 168 178 167 1

Gribskov Enhedsomkostninger, forsørgelsesudgifter

Målt i 1.000 kr. Gribskov Klynge Østdanmark Gribskov Klynge Østdanmark Gribskov Klynge Østdanmark

Procentvis afvigelse 

ift. Østdanmark

Dagpenge 191 189 190 33% 34% 34% 128 125 126 1

SUY/AMY 139 142 140 21% 21% 21% 110 112 111 -1

Kontanthjælp 131 136 138 24% 24% 22% 99 104 107 -7

Uddannelseshjælp 85 91 96 28% 28% 27% 61 66 70 -12

Revalidering 189 165 182 20% 21% 21% 151 130 143 5

Ledighedsydelse 176 181 180 - - - - - - -

Ressourceforløb 152 159 151 22% 21% 21% 119 125 119 0

Sygedagpenge 172 169 171 38% 37% 37% 107 107 107 0

Jobafklaringsforløb 152 161 137 - - - - - - -

Fleksjob 186 180 186 - - - - - - -

Førtidspension 184 182 184 - - - - - - -

I alt 168 178 167 - - - - - - -

Kommunale enhedsomkostninger efter 

refusionsomlægning

Enhedsomkostninger, 

forsørgelsesudgifter

Gennemsnitlig refusionsprocent efter 

refusionsomlægning



 

97 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MPLOY A/S 

GOTHERSGADE 103, STUEN 

1123 KØBENHAVN K 

 

TEL. +45 32 97 97 87 

MPLOY@MPLOY.DK 

WWW.MPLOY.DK  


