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Indledning  
BDO Kommunernes Revision har i foråret 2013 gennemført et eftersyn af beskæftigelses-

indsatsen i Gribskov Kommune. Det generelle billede fra eftersynets afdækning af de enkelte 

delelementer, er et billede af et jobcenter, der er inde i en god udvikling, samtidig med at 

arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune fortsat har udfordringer og udviklingspotentialer 

på flere områder. 

 

Gribskov Kommune har også i 2013 været i god og konstruktiv dialog med både Det lokale 

Beskæftigelsesråd, det kommunale arbejdsmarkedsudvalg og med Beskæftigelsesregionen om 

indsatsen.  Jævnfør indholdsfortegnelsen er resultatrevisionen bygget op om tre kapitler: 

Beskæftigelsesministerens mål; indsats i form af aktiveringsgrad og rettidig indsats samt endelig 

besparelses-potentiale.  

 

Resume 

Unge på offentlig forsørgelse: 

Gribskov Kommune har siden juni 2008 haft en stor stigning i ungeledigheden, på linie med 

andre kommuner. Af samme årsag har ungeområet i flere år været stærkt prioriteret.  

Antallet af unge på offentlig forsørgelse er i 2013 faldet med  et mindre antal personer. 

Procentuelt svarer dette til udviklingen i ”Klyngen” af sammenlignelige kommuner. Gribskov 

Kommune har en andel på 10 pct. af den unge befolkning under 30 år, der er på off. forsørgelse. 

Dette er en lidt højere andel end det gennemsnitlige niveau i Klyngen og i Østdanmark. 
1
 

 

Færre personer på førtidspension 

Gribskov Kommunes resultatmål for tilgang til førtidspension var på 55 personer for hele 2013. 

Da 29 borgere fik tilkendt førtidspension i 2013 er resultatmålet realiseret. Det procentvise fald i 

tilkendelser af førtidspension har i 2013 været på 66,3 pct. Denne udvikling fra 2012 til 2013 er 

et af de største procentvise fald i Klyngen. 

 

Gribskov Kommune har i 2013 opnået en stadig forbedring ifh.t. antal langvarige sygedagpenge-

forløb. Dette sammenlignet med antal i 2011 og 2012. Gribskov Kommune har  fra 2012 til 2013 

haft et fald på knapt 20 pct. mht. antal lange sdp-forløb. Dette er en god ”performance” 

sammenlignet med andre kommuner i Østdanmark. 

Modsat har Gribskov Kommune store udfordringer med hensyn til udviklingen på området 

ledighedsydelse, hvor antal ledige fleksjobberettigede er steget betydeligt mere end i Klyngen og 

i Østdanmark generelt. 

Antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt 

                                                           
1 Foruden at give et overblik over indsatsen giver resultatrevisionen også kommunen mulighed for at 

sammenligne sig med gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner/jobcentre fra alle dele af 

Danmark – også kaldet klyngen. Klyngerne består af kommuner med nogenlunde samme  

socio-økonomiske rammevilkår som Gribskov Kommune. Desuden sammenlignes udviklingen i 

Gribskov Kommune også med den gennemsnitlige udvikling i Østdanmark  
 



Resultatrevision – indsatsen 2013, Center for Arbejdsmarked, 1. april 2013 
 

4 

Gribskov Kommune har i december 2013 i alt 254 langtidsledige. Dermed har kommunen opnået 

et fald på 15,9 pct. i antal langtidsledige ifh.t. niveauet året før. Gribskov Kommune har i 2013 

haft et noget større procentvis fald end klyngen og i Østdanmark.  

Gribskov Kommune har siden konjunkturomslaget i 2008 haft en stærk stigning i 

langtidsledigheden. Samlet er det derfor tilfredsstillende, at Gribskov Kommune i de senere år 

har formået at begrænse stigningen i den længerevarende ledighed. 

 

Rettidighed og aktivering 

Aktiveringsgraden i Gribskov Kommune har en tæt sammenhæng til jobcentrets aktiverings-

strategi. Center for Arbejdsmarked opnåede i 2013 ikke en aktiveringsgrad på niveau med 

gennemsnit i klyngen. Dette gælder både for modtagere af a-dagpenge og af kontanthjælp.  

 

Rettidighed på beskæftigelsesområdet er et udtryk for overholdelse af borgerens retssikkerhed - 

dvs. i hvilket omfang kommunen sikrer at minimumskrav til indsatsen er opfyldt.  

Gribskov Kommune opnåede i 2013 en tilfredsstillende rettidghed vedr. de lovpligtige samtaler 

for modtagere af a-dagpenge og af kontanthjælp. Jobcentret har gennem hele 2013 haft 

udfordringer med at sikre rettidigheden for aktivering.  

 

Besparelsespotentiale 

Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse viser, at Gribskov Kommune i 2013 på områderne a-

dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension i alt havde en besparelse 

(et mindre forbrug) på i alt 38,5 millioner kr.  

Modsat ovenstående forsørgelsesområder har Gribskov Kommune en merledighed og dermed et 

merforbrug på kontanthjælpsområdet. Dette betyder et besparelsespotentiale på 14,9 millioner kr. 

på området. 

Sammenfattende havde Gribskov Kommune alt i alt en nettogevinst på 23,6 mio. kr. i forhold til 

det af styrelsen udregnede gennemsnitlige forbrug på samtlige forsørgelsesydelser. 

 

Om resultatrevision 2013  

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Gribskov kommune. 

Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets 

beskæftigelsesindsats. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige ydelsesgrupper 

og viser, hvilke forsørgelsesydelser der er steget og faldet. 

Resultatrevisionen giver derudover et billede af de potentielle besparelser, som Gribskov 

Kommune kan opnå, hvis varigheden af forløb på offentlige forsørgelsesydelser afkortes. 

Resultatrevisionen er dermed et redskab, der kan styrke planlægningen og budgetteringen af 

kommunens beskæftigelsesindsats.  

Den kan således anvendes, når der skal lægges budgetter og planer for det næste års 

beskæftigelsesindsats. 

 

Ved at vise udviklingen i indsatsen over tid og indsatsen sammenlignet med gennemsnittet for de 

sammenlignelige kommuner (klyngen) giver resultatrevisionen kommunen mulighed for at se 

eventuelle ”faresignaler” i beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune.  
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Kapitel 1. Ministerens mål 

Ministerens mål. Uddannelsesgrad - flere unge skal have en uddannelse
2
 

Det er dokumenteret, at der er en klar positiv sammenhæng mellem uddannelsesniveau og  

beskæftigelsesfrekvens: jo højere uddannelsesniveau jo højere sandsynlighed er der for at 

personen er i beskæftigelse.  

Dette illustreres ved, at omkring 90 procent af kontanthjælpsmodtagerne og 60 procent af 

borgere på a-dagpenge uden kompetencegivende uddannelse. Dette på landsplan og i Gribskov 

Kommune. 

Udfordringer på ungeområdet prioriteres overordentligt højt i Gribskov Kommune. I 

resultatrevision for 2013 gives derfor prioritet til afsnittet om unge på offentlig forsørgelse.  

 

Tabel 1. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse fordelt på andelen af offentlig 

forsørgelse, januar 2014 

Ydelsesgruppe 
Gribskov Klyngen Østdanmark 

Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. 

Dagpengemodtagere 83 16,8 29,5 23,6 

Kontanthjælpsmodtagere 272 55,1 51,4 53,9 

   Jobklare (match 1) 88 17,8 17,7 18,9 

   Indsatsklare (match 2) 150 30,4 26,9 28,3 

   Midlertidigt passive (match 3) 25 5,1 6,3 6,2 

Revalidender og forrevalidender 6 1,2 2,1 2,3 

Sygedagpengemodtagere 45 9,1 7,8 7,4 

Personer i ressourceforløb 1 0,2 0,1 0,2 

Særlig uddannelsesydelsesmodtagere 2 0,4 1,4 1,4 

Midlertidige ydelse i alt 409 82,8 92,2 88,8 

Ledighedsydelsesmodtagere 8 1,6 0,3 0,5 

Personer i fleksjob 8 1,6 0,8 1,0 

Førtidspensionister 69 14,0 6,6 9,8 

Permanente ydelser i alt 85 17,2 7,8 11,2 

Ydelser i alt 494 100,0 100,0 100,0 

Kilde: BRHS 
 

I december 2013 var der i alt 494 (fuldtids)personer i kategorien unge på off. forsørgelse. Disse 

unge fordeler sig indenfor fire hovedkategorier: 272 personer på kontanthjælp, 83 personer på a-

dagpenge, 45 personer på sygedagpenge og 69 personer på førtidspension. I alt 469 personer 

                                                           
2 Grundet dataproblemer har Arbejdsmarkedsstyrelsen valgt at stoppe opdateringen af måling på 

Uddannelsesgraden i jobindsats.dk. Der kan derfor ikke gøres resultatmæssig status på dette mål. 
Problematikken er uddybet i Beskæftigelsesplan 2014 og Gribskov Kommune er opmærksom på, at det i 

lyset af konjunktursituationen vil være en stor udfordring at sikre, at flere unge på uddannelseshjælp (før 

2014 kontanthjælp) kommer i udannelse.  
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hører således til de fire forsørgelseskategorier, mens de resterende 25 borgere fordeler sig på 

fleksjob mv. Samlet har der gennem 2013 været et fald på 13 unge på off. forsørgelse.  

 

Af skema 1 fremgår også, at hele 17,2 pct. af de unge off. forsørgede i Gribskov Kommune er på 

”permanent forsørgelse”, mens den tilsvarende andel i hhv. klyngen af 12 kommuner og i 

Østdanmark er på 7,8 pct. og 11,2 pct. 

 

Som før anført giver det ikke et fyldestgørende billede alene, at vurdere kommunerne på deres 

udvikling.  Denne kan i en vurdering af kommunens udfordringer ikke stå alene, men må 

relateres til det niveau – dvs. den andel - som jobcentret og kommunen ligger på.  

 

Gribskov Kommune har en andel på 10,0 pct. af den unge befolkning, der er på off. forsørgelse. 

Dette er en lidt højere andel end det gennemsnitlige niveau i Østdanmark. I Østdanmark er i alt 

9,4 pct. af de unge under 30 år på off. forsørgelse. Trods dette har bare 16 ud af 44 kommuner i 

Østdanmark en lavere andel unge på off. forsørgelse end Gribskov Kommune. 

 

Med hensyn til udviklingen i unge på off. forsørgelse, vil det give et nuanceret billede hvis 

udviklingen i indsatsen vises over længere tid. Jf. figur 1. 

 

Figur 1 Indekseret udvikling i ungeledigheden 

 
 
Nb. Med indekseret udvikling menes, at juni 2008 tages som udgangspunkt/nulpunkt = indeks 100.  

Kilde: Jobindsats.dk 
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Figur 1. Indekseret udvikling i unge på off. forsørgelse. 
Gribskov hhv. Klyngen 2008 - 2013 

Klyngen: 12 kommuner    (Klyngen - jun. 2008 = index 100 Gribskov - jun. 2008 = index 100 
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Som det ses af figur 1 har Gribskov Kommune siden juni 2008 har haft en stor stigning i 

ungeledigheden. I benchmark med klyngen ses det af figuren, at Gribskov Kommune fra 2008 til 

dec. 2013 udvikler sig på niveau med klyngen. 

 

Initiativer til begrænsning af unge på off. forsørgelse: 

Der er på området afdækket en række mulige indsatsområder og konkrete tiltag er gennemført.  

Kontanthjælpsreformen betyder for alle kommuner et ”nyt” kontanthjælpssystem fra 2014, der 

giver nye rammer for indsatsen for unge uden uddannelse. Kontanthjælpsreformen har følgende 

overordnede målsætninger: 

 Flere i uddannelse. For alle ”uddannelseshjælpsmodtagere” er målet ordinær uddannelse, 

og disse unge ledige skal derfor stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod 

uddannelse.  

 En øget andel af uuddannede unge bliver uddannelsesparate. Den aktive indsats 

omlægges til at have entydigt fokus på at hjælpe den enkelte i uddannelse.  

 

 Center for Arbejdsmarked har derfor iværksat en række initiativer for at sikre en hensigtsmæssig 

implementering af reformen. 

 

En del af initiativerne fokuserer på at opnå en større grad af tværfaglighed og tværinstitutionelt 

samarbejde om de unge. Særligt samarbejdet mellem Center for Arbejdsmarked, Center for Børn 

og Unge, Center for Social og Sundhed og Ungdommens Uddannelsesvejledning har en høj 

prioritet. Samarbejdet koordineres af en styregruppe med deltagelse af samtlige interne og 

eksterne aktører.  

Gribskov Kommune prioriterer uddannelse meget højt og har – foruden implementering af den 

nye kontanthjælpsreform - indledt flere projekter, der er målrettet mod de unge ledige. Et udvalg 

af de igangsatte projekter fordeler sig under følgende overskrifter. 

 

 Udvikling af nye ungdomsuddannelsestilbud ved Gribskov Kommunes forholdsvis nye 

uddannelsescenter og produktionsskole. Grundideen i etablering af et center for 

uddannelse er at skabe et "kraftcenter" for unge og uddannelse, som først og fremmest 

understøtter smidige overgange og synergier mellem forskellige tilbud.  

 Udvikling af et mere smidigt og sikkert samarbejde mellem forskellige aktører på 

ungeområdet - jf. reformkrav og det kommunale projekt Fælles Borger  

 Projekt Ung i job og Uddannelse, er en indsats der i særlig grad støtter ressourcesvage 

unge fra 17 til 21 år i forhold til at starte i - og blive fastholdt i beskæftigelse og 

uddannelse.  

 Nye indsatsområder som for eksempel uddannelsesmodnende praktikker.  
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Ministerens mål – færre personer på førtidspension.  
Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.  

 

Af tabel 2 fremgår det, at der i Gribskov Kommune er 1.395 personer som har fået tilkendt 

tilkendt førtidspension i 2013. Fra december 2012 til december 2013 har der været et fald i 

antallet af førtidspensionister på 66 personer.   

Gribskov Kommune har haft et relativt stort fald i antal borgere på førtidspension. I Østdanmark 

har (kun) 11 kommuner haft et procentvis større fald i antal på førtidspension, når der 

sammenlignes i mellem de 44 kommuner. 

 

Hermed fastholder Gribskov Kommune den faldende tendens i antal fuldtidspersoner på 

førtidspension. Fra 2004 til 2013 er antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i Gribskov 

Kommune reduceret med 388 personer svarende til 22 pct.  

 

Tabel 2- Førtidspension. Antal fuldtidspersoner 

 
Antal fuldtidspersoner 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gribskov 1.781 1.735 1.641 1.629 1.634 1.607 1.556 1.487 1.445 1.393 

Kilde: Jobindsats.dk 

Kommunen har en noget lavere andel på førtidspension end gennemsnittet i Østdanmark. Ud af 

kommunens samlede befolkning mellem 18 og 66 år er Gribskov Kommunes andel på 5,5 pct. 

mens den gennemsnitlige andel i Østdanmarks er på 6,5 pct.  

 

Af tabel 3 fremgår også at Gribskov Kommune har reduceret sin andel i en betydelig hurtigere 

takt end den gennemsnitlige udvikling i Østdanmark. Dette sker fortrinsvis på baggrund af 

Gribskov Kommunes demografiske struktur, idet mange førtidspensionister i perioden er gået på 

alderspension. 

 

Tabel 3. Førtidspension. Andel af befolkningen 

 

Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gribskov 6,6 6,5 6,2 6,1 6,2 6,1 5,9 5,7 5,6 5,5 

Hele landet 7,2 6,9 6,7 6,6 6,6 6,6 6,7 6,6 6,6 6,5 

Kilde: Jobindsats.dk 

Jf. tabel 4 nedenfor har det procentvise fald i tilgang til personer på førtidspension været på 66,3 

pct. i 2013. Dette er et af de største procentvise fald i klyngen, der i gennemsnit har haft et fald i 

tilgang på 55 pct. 
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Tabel 4: Ministerens mål. Tilgang til personer på permanente 

forsørgelsesordninger: ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension 

  Antal 
 

 

  

Jan -

12 
jan-13 Gribskov Østdanmark Klyngen 

     
 

Førtidspension 86 29 -66,3 % -58,5 % -55,0 % 

Kilde: BRHS 
    

   
Gribskov Kommunes resultatmål for tilgang til førtidspension var på 55 personer for hele 2013. 

Med en samlet tilgang på 29 borgere tilkendt førtidspension i 2013 er resultatmålet realiseret 

med en bred margin.  

 

Modtagere af fleksjob og ledighedsydelse  

Det har efter konjunkturomsvinget været en stor udfordring for mange fleksjobberettigede at få 

eller fastholde et fleksjob. Med en stigning i antal på ledighedsydelse fra 103 til 127 borgere har 

dette i særlig grad været tilfældet i Gribskov Kommune. Jf. også tabel 5. 

 

Tabel 5. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i 

Gribskov Kommune    

Ydelseskategori 

Antal 
fuldtidspersoner 

Udvikling dec. 2012 - dec. 2013, pct. 
Andel af befolkningen¹ 

dec. 2013, pct. 

dec. 12 dec. 13 Gribskov Klyngen 
Øst-

danmark 
Gribskov Klyngen 

Øst-
danmark 

Fleksjob 322 340 5,6 8,4 4,9 1,4 1,4 1,1 

   Heraf ny ordning - 67 - - - 0,3 0,3 0,2 

Ledighedsydelse 103 127 23,3 -1,2 8,6 0,5 0,4 0,4 

I alt 425 534 9,9 6,0 5,8 2,0 1,8 1,4 

Kilde: BRHS 

 

Der blev i 2013 ansat to ”fleksjobambassadører” i Gribskov Kommune m.h.p. at reducere antal 

personer på ledighedsydelse. 

 

Dette har haft en positiv effekt i det antallet af nyetablerede fleksjob er steget fra 45 i 2010 til 89 

i 2013, jf. tabel 6. Det er i den forbindelse tilfredsstillende, at i alt 31 af de 89 etablerede fleksjob 

i 2013 er såkaldte mini-fleksjob, der har givet fleksjobberettigede med færre ressourcer mulighed 

for at indgå på arbejdsmarkedet. 

 

Tabel 6. Fleksjob. Antal forløb påbegyndt i perioden 

 Antal forløb påbegyndt i perioden 

Gribskov 2010 45 

2011 67 
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 Antal forløb påbegyndt i perioden 

2012 78 

2013 89 

Kilde: Jobindsats.dk 

 

Strategi og initiativer for at mindske tilgangen til permanente forsørgelsesydelser, beskrives 

under afsnit vedr. sygedagpenge.  

 

Sygedagpenge 
I takt med at ledigheden har været stigende, er der sket et generelt fald i antallet af sygemeldte 

helårspersoner, såvel på landsplan som i Gribskov Kommune. 

 

Sygedagpengemodtagernes andel af arbejdsstyrken i Gribskov Kommune udgjorde 2,9 pct. af 

arbejdsstyrken i december 2013, hvor gennemsnittet for Østdanmark lå på 2,5 pct.  

 

Figur 3. Sygedagpengeforløb over 52 uger 

 
Kilde: data fra KMD 

 

Det fremgår af figur 3 ovenfor, at Gribskov Kommune som gennemsnit havde77 lange forløb 

over 52 uger i 2013, mens der var 87 forløb i 2012.  
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Figur 2. Sygedagpengeforløb over 52 uger i Gribskov 2012 - 2013 
Der er i 2013  i gens. 77 sdp-forløb.  2012 = 87 sdp-flb. 2011 = 97 sdp-flb. 

Sygedagp.sager: Over 52 uger -2012 Sygedagp.sager: Over 52 uger -2013 

Mål i beskæftigelsesplan 
samt som budget-
forudsætning for 2013 er 
72 sdp-forløb over 52 uger 
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Fra dec. 2012 – dec. 2013 havde Gribskov Kommune et fald på knapt 20 pct. i lange sdp-forløb. 

De 44 kommuner i Østdanmark havde i gennemsnit et fald på samlet 11,3 pct.  

 

Den positive udvikling i 2013 gjorde sig også gældende med hensyn til et faldende antal kortere 

sygedagpengeforløb i intervallet 9-52 uger. Der var i alt 312 sdp-forløb  i 2013 mod 334 sdp-

forløb i 2012.  

 
Strategi på sygedagpengeområdet, herunder at mindske tilgangen til permanente 

forsørgelsesydelser (førtidspension og fleksjob/ledighedsydelse) 
 

Den 1. januar 2013 trådte reform vedrørende førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. 

Reformen betyder en ny kommunal organisering af indsatsen for borgere i risiko for at miste 

fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette sker igennem nye kommunalt organiserede 

rehabiliteringsteams og ressourceforløb. Den ny organisering af arbejdet skal også sikre en 

tidligere, tværfaglig og sammenhængende indsats på tværs af forvaltninger og faggrænser. 

 

Samlet er udfordringerne på sygedagpengeområdet, at borgeren skal raskmeldes – helt eller 

delvist så hurtigt som muligt samtidig med, at borgerne oplever en sammenhængende og 

helhedsorienteret indsats gennem sygeperioden. Hvis arbejdsevnen er truet eller vurderes nedsat, 

skal der ske rådigheds-vurdering eller afklaring/arbejdsprøvning.  

 

Initiativer på sygedagpengeområdet  

 Fokus på tidligt aktiveringsforløb med fokus på tidlig eller delvis raskmelding 

  Systematisk faglig sparring på sdp-sager 10-13 uger og sdp-forløb 14-26 uger. 

 Særligt fokus på langvarige sdp-forløb og hyppige samtaler i risikosager. 

 Udvikling af et mere smidigt og sikkert samarbejde mellem aktører – interne og eksterne 

– jf. også de nye reformkrav og det kommunale projekt Fælles Borger  

 Genoptræning i jobcentret, hvor der blev etableret træningsfaciliteter i 2013.  

 Oprettelse af aktivitetstilbud med tilbud om stresshåndtering, psykolog mv. Fortsat at 

henvise til forløb på Kompetencecentret i Gribskov Kommune, f.eks. stresshåndtering, 

depressions- og smertehåndtering.  

 Øget fokus på kontakt til arbejdsgiverne og arbejdspladsfastholdelse bl.a. ved aktivt brug 

af mulighedserklæringer.  

 

 

Ministerens mål. Antallet af langtidsledige skal begrænses mest muligt.   
Ledige i 80 pct. af tiden indenfor et år. 
I forbindelse med højkonjunkturen var ledigheden lavest i sommeren 2008, hvor der var i alt 752 

ledige på a-dagpenge og kontanthjælp. Siden er ledigheden næsten fordoblet til i alt 1459 ledige 

personer i august 2013. Af disse er 565 ledige på a-dagpenge, mens der er 888 ledige på 

kontanthjælp; heraf 582 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. 
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Af tabel 7 fremgår, at der i august 2013 var 871 jobklare ledige fuldtidspersoner i Gribskov 

Kommune. Dette svarer til en ledighedsprocent på 4,6 pct., Af tabellen fremgår også 

ledighedsprocenten i Østdanmark (5,7 pct.) og i Klyngen (6,3 pct.).  

 
Tabel 7. Antal bruttoledige i Gribskov Kommune opgjort 
efter ydelse 

    

Ydelsesgruppe 

Antal Udvikling jan. 2013 - jan. 2014, pct. Ledighedsprocent¹ jan. 2014 

jan. 
2013 

jan. 
2014 

Gribskov Klyngen 
Øst-

danmark 
Gribskov Klyngen 

Øst-
danmark 

Dagpengemodtagere 680 565 -16,9 -18,2 -21,4 3,9 x 4,5 

Kontanthjælpsmodtagere 
(jobklare) 

245 306 24,9 27,3 29,2       

I alt 925 871 -5,8 -5,4 -7,4 4,6 6,3 5,7 

Kilde: Danmarks statistik og egne beregninger 

      
1. Ledighedsprocenten er beregnet pba. arbejdsstyrken (16-64 år) i 2012 

I Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2013 var det målsætningen, at antallet af 

langtidsledige skulle begrænses til 354 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 

2013. I det kommunen i december 2013 havde 254 langtidsledige blev resultatmålet realiseret.  

 

Udviklingen svarer til et fald på 15,9 pct. i antal langtidsledige. Hermed har Gribskov Kommune 

i 2013 haft et noget større procentvis fald end klyngen, der som gennemsnit har haft et fald på 

12,3 pct. Der var i 2013 et gennemsnitligt fald på 13,3 pct. i Østdanmark.  

 

Ser man på andelen af langtidsledige i forhold til andel af alle ledige, ligger Gribskov Kommune 

under det gennemsnitlige niveau for Østdanmark. Langtidsledigheden i Gribskov Kommune 

udgjorde 27,8 procent, mens den udgjorde 31,1 % for Østdanmark som helhed.  

 

Med hensyn til udvikling langtidsledigheden gives et fyldestgørende og nuanceret billede af 

udviklingen i Gribskov Kommune, ved at vise udviklingen i indsatsen over længere tid, i forhold 

til udviklingen i klyngen. Dette fremgår tydeligt ved at indeksere udviklingen over perioden 

2008 – 2013 for langtidsledigheden. 

 

I benchmark med klyngen ses det af figur 3 ”Indekseret udvikling i arbejdskraftreserven” 

(nedenfor), at Gribskov Kommune fra april 2011klarer sig på linje eller bedre end den 

gennemsnitlige udvikling i klyngen.  

 

Fra efteråret 2009 – april 2011havde Gribskov Kommune imidlertid en betydelig stærkere 

stigning i langtidsledigheden, end klyngen.  

 

Figur 3 viser også tydeligt, hvor konjunkturafhængigt arbejdsmarkedet er når det kommer til 

længerevarende ledighed. Antal langtidsledige” ramte bunden” under højkonjunkturen, hvorefter 

ledigheden steg brat. 
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Figur 3. Indekseret udvikling i langtidsledigheden

 
 
Anm. Med indekseret udvikling menes, at juni 2008 tages som udgangspunkt/nulpunkt = indeks 100.  

Kilde: Jobindsats.dk. Klyngen består af i alt 12 kommuner. 

 

Strategi for begrænsning af ledighed og langtidsledighed. 
I 2013 har kommunen arbejdet på tilvejebringelse af det fornødne beredskab til håndtering af den 

fortsat høje ledighed og et større antal ledige, der særligt fra 2013 risikerede at miste 

dagpengeretten.  

Gribskov Kommune har gennem 2013 søgt at nedbringe den langvarige ledighed ved at fokusere 

på en, fremrykket indsats for de ledige. I Gribskov Kommune vil der i indsatsen fortsat være 

fokus på rådighed og ”hjælp-til-selvhjælp”(aktiv arbejdssøgning) samt fokus på, at de 

arbejdsmarkedsparate ledige kommer i job eller uddannelse så hurtigt som muligt. 

 

Initiativer  

 Tidlig indsats over for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Borgere på kontanthjælp 

indkaldes til samtale med rådgiver efter maksimalt 14 dage mhp. planlægning af videre 

forløb.  

 Tidlig (og hyppig) kontakt og straks- og nytteaktivering i relation til ungegruppen under 

30 år.  

 Større anvendelse af virksomhedspraktik og løntilskudsjob, der som bekendt udviser god 

effekt.  

 Løbende vurdering af jobsøgning og rådighed. 
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Figur 3. Langtidsledighed. Indekseret udvikling  
Udvikling i hhv. Gribskov & klyngen 2008 - 2013 

Klyngen: 12 kommuner    (Klyngen - jun. 2008 = index 100 Gribskov - jun. 2008 = index 100 
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 Jobcentret er opmærksom på at vedblive at være ”skarpe” på match kategoriseringen, så 

de ledige matches korrekt og der dermed planlægges en indsats, der svarer til den lediges 

forudsætninger. 

 Sikker myndighedsdrift således at borgeren bliver behandlet korrekt. Ledelsestilsyn er en 

del af denne indsats. 

 At alle målgruppers minimumsrettigheder i forhold til aktivering og samtaler overholdes 

 

Ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. 

Indsatsen for disse ledige gengives kort nedenfor og indebærer: 

 At den borgerrettede indsats dels baseres på respekt for den enkelte, dels på krav, om at 

borgerne tager ansvar for egen tilværelse.  

 Gennem samtaler og erhvervsmodnende forløb at starte bevægelsen fra ”ledigheds-

identitet” over til en jobsøgningsidentitet. 

 Der skal etableres flere virksomhedscentre og partnerskabsaftaler for at sikre 

virksomhedspraktikker og ansættelse med løntilskud – og så for de kontanthjælps-

modtagere, der i dag er længst fra arbejdsmarkedet. (((CHECK)) 

 Prioritet af voksenlærlingeordningen og jobrotation & etablering af Jobcafe.  

 

Ministerens mål – Styrket samarbejdet med virksomhederne om 

beskæftigelsesindsatsen 
Det fremgår af tabel 8, at Gribskov Kommune havde 145 personer i virksomhedsrettet aktivering 

i 3. kvt. 2013. Det fremgår også, at dette svarer til et fald på 6,5 pct. i forhold til 3. kvt. 2012. 

Klyngen havde fra 2012 til 2013 et fald i antal aktiverede på 13,3 pct., mens der i perioden var et 

fald i den virksomhedsrettede aktivering på 14,5 pct. i Østdanmark.   

 

Tabel 8. Arbejdssteder i Gribskov Kommune med personer i virksomheds-

rettet aktivering 
  

Ydelsesgruppe 

Antal 
Andel¹ Udviklingen i antal 

3. kvt 2013 3. kvt 2012 - 3. kvt 2013, pct. 

3. kvt 
2012 

3. kvt 
2013 

Gribskov Klyngen 
Øst-

danmark 
Gribskov Klyngen 

Øst-
danmark 

A-dagpengemodtagere 65 68 6,5 7,3 7,1 4,6 -27,6 -29,8 

Kontanthjælp (match 1) 70 69 6,6 5,2 5,8 -1,4 7,3 0,0 

Kontanthjælp (match 2) 50 61 5,8 4,6 5,0 22,0 0,8 2,0 

I alt 155 145 13,8 13,5 14,0 -6,5 -13,3 -14,5 

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 

1. Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i 
virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 

Note: Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager 
eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. 

 

Gribskov Kommune har mange formål med at få en tættere kontakt og udvidet dialog med de 

lokale virksomheder, herunder: 
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 Udvikle rollen som servicevirksomhed og samarbejdspartner for virksomhederne. 

 Bidrage til øget gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, så ledige kommer i job hurtigst 

muligt. 

 Øge synligheden af arbejdsudbuddet og fremme, at arbejdskraften har de kompetencer, 

som virksomhederne efterspørger 

 Øge kendskabet til virksomhedernes behov for arbejdskraft og kompetencer. 

 At flere ledige kommer i job eller i virksomhedsrettet aktivering ved løntilskuds‐ og 

praktikpladser  

 At jobcentrene kan sikre det rette match mellem virksomheder og ledige  

 At jobcentrene kan målrette aktiveringsindsatsen til virksomhedernes jobåbninger. 

Dialogen med virksomhederne har i den forbindelse haft som endelig målsætning at 

etablere ordinære ansættelser. 

 

Kapitel 2. Indsatsen. Aktiveringsgrad og rettidighed 
 

Aktiveringsgrad
3
 

Som det fremgår af tabel 9 og af Resultatoversigten i bilag 1 ligger den samlede aktiveringsgrad i 

december 2013 på 19 pct. i Gribskov Kommune. Denne andel er under det gennemsnitlige 

niveau i klyngen, hvor aktiveringsgraden ligger på 24 pct.   

 

Tabel 9 - Aktiveringsgrad 

Indsatsen 
Periode Niveau Udvikling Sammenligning 

    
Procent 

Ift. 
måneden 
før, pct. 
point  

Ift. samme 
måned året 
før, pct. 
point  

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

Gnsn. niveau 
i klyngen i 
samme 
måned, pct. 

Aktiveringsgrad i alt   19 -2 -4 27 24 

A-dagpenge Dec 2013 18 0 -2 27 24 

Kontanthjælp, jobklar Dec 2013 29 -6 -6 53 34 

Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2013 32 6 2 51 39 

Kilde: BRHS 
 

Aktiveringsgraden for ledige på a-dagpenge i december 2013 er på 18 pct. (24 pct. i klyngen), 

mens aktiveringsgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere i december 2013 var på 29 pct. (34 

pct. i klyngen). 

 

Aktiveringsgraden for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere var i december 2013 på 29 pct., 

hvilket er noget under den gennemsnitlige aktiveringsgrad i klyngen. Denne er på 39 procent.   

 

                                                           
3 Aktiveringsgraden, som angiver den andel af perioden på ydelsen, hvor personerne er i aktivering.  
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For hele 2013 har Gribskov Kommune en aktiveringsgrad på 18,8 pct. for dagpengemodtagere, 

og ligger dermed under det gennemsnitlige niveau i Danmark hvor aktiveringsgraden er på 19,1 

pct.  

. 

Indsats: 

 Alle nyledige borgere hurtigst muligt skal i aktivering 

 Ved visitationen modtager borgeren oplysninger om, at der allerede ved cv-samtalen 

vil/kan ske en henvisning til et aktiveringstilbud 

 Alle, der kan, har ret og pligt til at deltage i aktive tilbud. 

 Den virksomhedsvendte aktivering intensiveres ved anvendelse af 

virksomhedspraktikpladser og løntilskudspladser, foruden at der skal oprettes flere 

virksomhedscentre. 

 Udgangspunkt: jo mere virksomhedsnære tilbudet er, jo større effekt har det. 

 Sikring af sammenhæng mellem tilbud, indsats og effekt ved løbende måling og 

kvalitetssikring af de aktive tilbud 

 

Rettidighed 

 

Kontaktforløb. Manglende jobsamtaler 

Gribskov Kommune har i december 2013 opnået en rettidighed for kontaktforløb på 96 pct. for 

modtagere af a-dagpenge.  Gribskov Kommune ligger dermed lidt bedre det gennemsnitlige 

niveau i klyngen hvor rettidigheden er på 95 pct.  

 

Rettidigheden i december 2013 med hensyn til kontaktsamtaler for kontanthjælpsmodtagere er 

på 95 pct.,  næsten tilsvarende andelen i klyngen som er 94 procent.  

 

Foruden at rettidighed er en indikator på hvor godt jobcentret har ”fat i borgerne”, er rettidighed 

også et udtryk for overholdelse af borgerens retssikkerhed - dvs. i hvilket omfang jobcentret 

sikrer at minimumskrav til at indsatsen opfyldes. Gribskov Kommune har i Beskæftigelsesplan 

2013 og 2014 en målsætning om at opnå fuld rettidighed.  

 

Rettidig aktivering 
Af tabel 9 fremgår udvikling i rettidighed aktivering for modtagere af a-dagpenge. Det ses af 

tabellen, at den andel personer der mangler et aktivt tilbud varierer på mellem 4,6 pct. og 7,3 pct.  
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Tabel 9. A-dagpenge. Antal og andel personer, der mangler aktive tilbud. Dec 12 – dec. 13 

 

Manglende aktive tilbud 

Andel personer der mangler et aktivt tilbud 

Dec 

2012 

Jan 

2013 

Feb 

2013 

Mar 

2013 

Apr 

2013 

Maj 

2013 

Jun 

2013 

Jul 

2013 

Aug 

2013 

Sep 

2013 

Okt 

2013 

Nov 

2013 

Dec 

2013 

Gribskov 5,7 6,9 6,1 4,6 4,8 6,7 6,4 6,8 7,3 6,8 6,7 5,2 5,5 

Kilde: Jobindsats.dk 

 

Siden juli 2013 har niveauet for manglende rettidighed ´på kontanthjælpsområdet været omkring 

10-12 pct. Dette resultat er ikke tilfredsstillende – også set ifh.t. at den gennemsnitlige 

rettidighed i klyngen er på 96 pct. 

 

Tabel 10. Kontanthjælp. Antal og andel personer, der mangler aktive tilbud. Dec 12 – dec. 13 

 

Manglende aktive tilbud 

Andel personer der mangler et aktivt tilbud 

Dec 

2012 

Jan 

2013 

Feb 

2013 

Mar 

2013 

Apr 

2013 

Maj 

2013 

Jun 

2013 

Jul 

2013 

Aug 

2013 

Sep 

2013 

Okt 

2013 

Nov 

2013 

Dec 

2013 

Gribskov 8,0 7,9 7,7 8,9 10,4 8,1 9,6 10,1 10,7 11,1 12,0 10,9 11,8 

Kilde: Jobindsats.dk 
 

Indsats vedrørende rettidige samtaler og rettidig aktivering  

 En systematisk evaluering hvor der i forhold til sagsbehandlingen følges op på rettidig 

indsats. Herved får ledelse og medarbejderne løbende sikkerhed for, at der ydes den rette 

indsats til rette tid  

 Jobcentret har øget ledelsesmæssig fokus på it-understøttelsen, som er en forudsætning 

for rettidigheden samt at mulighederne for et tilstrækkeligt ledelsestilsyn forbedres.  

 Der introduceres i 2014 et nyt styringsværktøj med nye muligheder for at generere data 

vedrørende rettidighed. 
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Kapitel 3. Besparelsespotentiale  

 

Tabel 12: Besparelsespotentiale – Gribskov - 1kv13-4kv2013 
 

Besparelsespotentiale Gribskov jobcenter 

 

Forsørgelsesydelse 

1. kvartal 2013 -

 4. kvartal 2013 

Fuldtidsperso

ner i pct. af 

befolkningen 

Forudsagte 

fuldtidsperson

er i pct. af 

befolkningen 

Potentiel 

reduktion af 

antal 

fuldtidsperson

er 

Besparelses- 

potentiale 

(i mio. kr.) 

A-dagpenge 2,53 3,14 -156 -16,0 

Kontanthjælp (inkl. revalidering, 

forrevalidering, ressourceforløb og 

uddannelseshjælp) 

3,40 2,72 180 14,6 

Sygedagpenge 2,21 2,42 -54 -5,6 

Permanente ydelser 

(ledighedsydelse, fleksjob og 

førtidspension) 

7,26 7,96 -179 -16,9 

I alt 15,41 16,25 180 14,6 

Gribskov jobcenter (2013QMAT04) -  Rapport udarbejdet den 15-03-2014 

 

Besparelsespotentiale 

Ovenstående tabel viser hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser, som potentielt kan spares i 

Gribskov Kommune. Dette i forhold til det forventede antal forsørgede qua kommunens 

rammevilkår. 

 

Såfremt der er beregnet et positivt besparelsespotentiale betyder det, at kommunen/jobcentret 

umiddelbart ville have grundlag for færre på borgere på forsørgelse, hvis kommunen 

”præsterede” lige så effektivt, som dets rammevilkår tilsiger.  

 

Hvis tallet er negativt er det omvendte tilfældet. Dette betyder, at kommunen umiddelbart 

præsterer bedre end rammevilkårene tilsiger – og at kommunen har opnået et mindre antal 

borgere på forsørgelse. 

 

Ved Arbejdsmarkedsstyrelsens tilgang til opgørelse af besparelsespotentiale opgøres personer på 

forsørgelse som en procentdel af befolkningen. Det fremgår desuden, hvor mange fuldtids-

personer den potentielle besparelse udgør – det vil sige hvor sige hvor mange fuldtidspersoner en 

evt. merledighed måtte udgøre.  
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Formuleret anderledes afspejler styrelsens tekniske opgørelse det antal fuldtidspersoner Gribskov 

Kommune som gennemsnit skulle have på off. forsørgelse - set i forhold til andre kommuner 

med nogenlunde samme socio-økonomiske rammevilkår. Derfor afspejler tabellen den også den 

økonomiske fordel, ved at have relativt få borgere på offentlig forsørgelse. 

 

Ser man på besparelsespotentialet i Gribskov Kommune, viser tabellen, at Gribskov Kommune 

kan spare 14,6 millioner kr., hvis forbruget på ydelserne under kategorien kontanthjælp kom ned 

på det af styrelsen fastsatte ”rimelige” niveau. 

 

Det skal dog fremhæves, at Gribskov Kommune i 2013 sparede i alt 38,5 millioner kr. i forhold 

til forbruget på de øvrige ydelser.  Jf. tabellen.  

 

I forhold til antal borgere på forskellige ydelser tales der i kommunal sammenhæng ofte om 

”forbundne kar”. Dette således at forstå at relativt få bevillinger af førtidspension eller borgere 

på fleksjob eller ledighedsydelse kan betyde, at relativt flere personer vil være forsørget af 

kontanthjælp. 

 

Dette kan have betydning for den konstaterede merledighed på 180 fuldtidspersoener på 

kontanthjælp, overfor den konstaterede ”mindre-forsørgelse” på de øvrige ydelsesområder -

svarende til 389 fuldtidspersoner. 

 

Sammenfattende havde Gribskov Kommune alt i alt en nettogevinst på 23,6 mio. kr. i forhold til 

det gennemsnitlige forbrug på samtlige forsørgelsesydelser. 

 

Forsørgelsesgrupper.  
Nedenfor kort udviklingen for de forskellige ydelsesgrupper. Der lægges herefter særligt vægt 

for på besparelsespotentialet for hver enkelt gruppe, når der refereres til data fra tabel 12.  

 

Kontanthjælp 

Jf. bilag 1., Resultatoversigt – Gribskov Kommune, beskrives nedenfor kort udviklingen for de 

forskellige ydelsesgrupper.  

 

Tabel 13. Kontanthjælp. Antal personer, fuldtidspersoner i pct. af befolkningen & arbejdsstyrken. 

Ledighed og aktivering. Alle matckategorier (bruttoledighed). 

 
Antal 

personer 

Antal 

fuldtidspersoner 

Fuldtidspersoner 

i pct. af 

arbejdsstyrken 

16-66 år 

Fuldtidspersoner 

i pct. af 

befolkningen 16-

66 år 

Gribskov Dec 2012 841 825 4,3 3,2 

Dec 2013 891 868 4,5 3,4 

Kilde: Jobindsats.dk 
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 Som det fremgår af tabel 13, har der på kontanthjælpsområdet været et stigende antal ledige. 

Antal (fuldtids)personer på kontanthjælp udgør i 2013 3,4 pct. af den samlede befolkning i 

Gribskov Kommune (16-66 år). Det tilsvarende gennemsnit i ”referencekommunen” ligger på 

2,72 pct.  

Udviklingen i nedenstående tabel 14 viser udviklingen i Gribskov Kommune sammenholdt med 

udviklingen på landsplan. Af tabellen fremgår, at Gribskov Kommune gennem hele perioden 

havde færre personer på kontanthjælp, end det gennemsnitlige niveau i Danmark.  

 

Af tabel 12 og tabel 14 kan udledes, at Gribskov Kommune har en højere andel på kontanthjælp 

end kommunen burde have qua kommunens rammevilkår, men en mindre andel på kt.hjælp 

sammenlignet med i niveauet i Danmark generelt. 

 

Tabel 14. Kontanthjælp. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen. Ledighed og aktivering  

(bruttoledighed) 

 
Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gribskov 2,1 2,0 1,6 1,4 1,5 2,0 2,7 2,8 3,0 3,3 

Hele landet 3,7 3,4 3,0 2,7 2,5 3,0 3,3 3,4 3,7 4,0 

Kilde: Jobindsats.dk 

 

Det er forventningen, at Gribskov Kommune gennem de tidligere beskrevne indsatser for 

målgruppen i løbet af nogle år vil nærme sig det beregnede reference-niveau. Når dette er en 

langsigtet udfordring skyldes det, at de aktuelle konjunkturer vanskeliggør selvforsørgelse for en 

stor gruppe af de ikke-arbejdsmarkedsparate på kontanthjælp. 

 

A-dagpenge 

Antal (fuldtids)personer på a-dagpenge svarer til 2,53 pct. af samtlige borgerne i Gribskov 

Kommune (16-66 år).   

Målt som (fuldtids)personer har Gribskov Kommune hermed 156 færre på a-dagpenge end det 

havde været tilfældet, hvis ledigheden på området var som ved et forventet gennemsnit. Jf. 

Arbejdsmarkedsstyrelsens beregninger betyder denne positive forskel, en besparelse på ca. 16,0 

mio. kr.  

 

Gribskovs ledighedsudvikling på området a-dagpenge 2004 – 2013, målt som fuldtidspersoner i 

procent af befolkningen, ses i tabel 15. 

 
Tabel 15. A-dagpenge. Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen.  

 
Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Gribskov 3,7 3,2 2,4 1,5 1,1 2,0 2,8 2,8 2,7 2,5 

Kilde: Jobindsats.dk 
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Sygedagpenge. Besparelsespotentiale 

Antal fuldtidspersoner på sygedagpenge i procent af befolkningen ligger på 2,21 procent af den 

samlede befolkning i Gribskov Kommune. Dette er en lidt lavere andel end ved den beregnede 

reference, idet denne har en gennemsnitlig andel på 2,42 pct.  

 

Den ”positive” forskel giver sig udtryk i en besparelse på 5,6 mio. kr. Dette beløb svarer til at 

Gribskov Kommune har 54 færre (fuldtids)personer på sygedagpenge end tilfældet havde været 

hvis niveauet var som ved det forventet reference-gennemsnit.  

  

Permanente ydelser. Besparelsespotentiale 

Af figur 12 ”Besparelsespotentiale Gribskov” fremgår at andelen i kommunen - målt som antal 

fuldtidspersoner på hhv. ledighedsydelse, fleksjob & førtidspension - i procent af befolkningen, 

ligger på 7,26 procent. Dette er en lidt lavere andel end ved forventet gennemsnit generelt, idet 

referencen har en gennemsnitlig andel på 7,96 pct.  

Den ”positive” forskel i Gribskov Kommunes favør giver sig udtryk i en besparelse på 16,9 mio. 

kr. Omsat til personer svarer det til, at Gribskov Kommune har 179 færre (fuldtids)personer på 

permanente ydelser end det havde været tilfældet, hvis niveauet var som ved et forventet 

gennemsnit. 
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Bilag 1. Resultatoversigt – Gribskov Kommune 

 
Data opdateret den 28-02-2014 

 

Resultatoversigt - Gribskov 

 

 

 

 

   

Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning 

    
Grad i 
pct./Antal

2
 

Ift. 
perioden 
før, pct.

2
 

Ift. samme 
periode 
året før, 
pct.

2
 

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

2 

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

2 

Uddannelsesgrad
1
 Jan-apr 13     6   0       -8  -2  -6 

A-dagpenge Jan-apr 13     5  -0      -16   7  -6 

Kontanthjælp Jan-apr 13     7   0       -8  -3  -6 

Tilgang til førtidspension
3
 Dec 2013    46  -4      -39 -69 -55 

Antal langtidsledige personer Dec 2013   254  -5      -16 -37 -20 

A-dagpenge Dec 2013   129   1      -39 -49 -45 

Kontanthjælp (jobklar) Dec 2013   125  -9       36  75 161 

Forsørgelsesgrupper 
Periode Niveau Udvikling Sammenligning 

    
Antal Ift. 

måneden 
før, pct. 

Ift. samme 
måned året 
før, pct. 

Bedste 
udvikling i 
klyngen ift. 
året før, pct. 

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

Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 3.874  -1       -5  -8  -6 

Jobklar - fuldtidspersoner   1.205  -2      -10 -27 -17 

A-dagpenge Dec 2013   592   4      -17 -29 -23 

Kontanthjælp Dec 2013   254 -10       -2  -9   2 

Sygedagpenge Dec 2013   277  -6      -13 -41 -18 

Revalidering Dec 2013     1   0       40 -29   1 

Ledighedsydelse Dec 2013    83   2       47 -27   3 

Indsatsklar - fuldtidspersoner     617  -2       -0  -4   2 

Kontanthjælp Dec 2013   474  -1       13   7  14 

Sygedagpenge Dec 2013    94  -3      -33 -36 -13 

Revalidering Dec 2013    26  -4        1  -8  -0 

Ledighedsydelse Dec 2013    22  -8      -27 -51 -21 

Midlertidigt passive - fuldtidspersoner     271   0       -1 -35 -13 

Kontanthjælp Dec 2013   120  -2      -10 -45 -27 

Sygedagpenge Dec 2013   128   2       -0 -46  -6 

Ledighedsydelse Dec 2013    23   5       92 -58  11 

Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec 2013     1   0 . -59  24 

Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2013   340  -0        6  -1   3 
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Førtidspension - fuldtidspersoner Dec 2013 1.344  -1       -5  -4  -3 

Ukendt match – fuldtidspersoner
4 

     97  30        8 -64 -11 

Indsatsen 
Periode Niveau Udvikling Sammenligning 

    
Procent 

Ift. 
måneden 
før, pct. 
point  

Ift. samme 
måned året 
før, pct. 
point  

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

Gnsn. niveau 
i klyngen i 
samme 
måned, pct. 

Aktiveringsgrad i alt      19  -2       -4  27  24 

A-dagpenge Dec 2013    18   0       -2  27  24 

Kontanthjælp, jobklar Dec 2013    29  -6       -6  53  34 

Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2013    32   6        2  51  39 

Opfyldelse af minimumskrav       

Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2013     4  -2       -0   2   5 

Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2013     5   1        2   3   6 

Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec 2013     6   0       -0   1   2 

Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2013    12   1        4   1   4 

 

Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af 

efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet 

af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 

1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne 

periode. 

2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til 

sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige 

personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 

3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder – dvs. den angivne måned samt de 11 

forudgående måneder. 

4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, 

sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 

 

 


