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Evaluering af investeringsprojekt Jobafklaringsforløb 
 
Udvalget for Beskæftigelse, Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi samt Byrådet god-
kendte i marts 2019 igangsættelsen af en særlig målrettet to årig indsats for borgere i Jobaf-
klaringsforløb. Udgangspunktet for ønsket om den særlige indsats var baggrundsanalyse af 
borgere i Jobafklaringsforløb samt en potentialeberegning med udgangspunkt i en model for en 
styrket jobrettet indsats. Potentialeberegningen er vedhæftet nærværende notat i bilag 1 og 
Potentialebeskrivelsen fra 2019 er vedhæftet sagsfremstillingen til Udvalget for Beskæftigelse 
den 1. februar 2022.  
 
Baggrundsanalysen, som lå til grund for den oprindelige investering, viste blandt andet, at an-
delen af borgere i jobafklaringsforløb i Hedensted var på 0,7 pct. mod 0,5 pct. i gennemsnit for 
landet. Endvidere var de offentlige udgifter til jobafklaringsforløb på 1.302 kr. pr. person i ar-
bejdsstyrken i Hedensted, hvilket var væsentlig højere end de daværende gennemsnitlige 
1.088 kr. pr. person i arbejdsstyrken for Landet. 
 
Investeringsprojektet blev oprindelig berammet til at skulle vare frem til og med april 2021, 
men grundet covid-19 pandemien blev investeringsprojektet forlænget med 1 år på møde i 
Udvalget for Beskæftigelse den 1. februar 2021, punkt 19. Udgiften til to medarbejdere blev 
fastholdt, og udgiften finansieret af konto 5. Det samlede forventede afkast af investeringen i 
perioden 1.7.2019 til 31.6.2022 var 2.025.439 kr.  
 
Forlængelsen blev begrundet i at ville se effekten af den jobrettede indsats i en situation, hvor be-
skæftigelsesindsatsen er mere normal, herunder 

 At flere afsluttes til ordinære jobs og kommer ud af offentlig forsørgelse 
 Varigheden af forløbene falder 
 Gennemsnitlig udgift falder 
 At dokumentere beskæftigelseseffekten af de to medarbejdere og indsatsomlægningen. 

 
Der blev udarbejdet ny potentialeberegning, som ligeledes er vedhæftet sagsfremstillingen til møde 
i Udvalget for Beskæftigelse den 1. februar 2022. 
 
Lovgivningsmæssig overblik 
 
Sygedagpenge er en midlertidig ydelse som sygemeldte som udgangspunkt kan få i 22 uger, 
hvorefter de ved fortsat uarbejdsdygtighed overgår til jobafklaringsforløb med tilhørende res-
sourceforløbsydelse, medmindre de opfylder betingelser for forlængelse af sygedagpengeudbe-
taling (sygedagpengelovens § 27). Ressourceforløbsydelse er en ydelse på kontanthjælpsni-
veau uafhængig af formue og ægtefælles indtægt og formue. I perioden 9-3-2020 til 30-6-
2021 måtte ingen borgere overgå til jobafklaringsforløb (lavere ydelse), dvs. der er denne pe-
riode stort set ikke er visiteret nye sager til JAF-projekt. Sygemeldte borgere fik i perioden for-
længet sygedagpengeudbetaling iht. midlertidige Covid-19 relaterede bestemmelser.  
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Indsatsen 
 
Tilrettelæggelsen af indsatsen tog udgangspunkt i følgende formulerede udfordring: 
 
Jobafklaringsforløb bliver ofte til langvarige komplekse forløb. Jo længere et forløb en borger 
har, desto større er risikoen for mere permanent offentlig forsørgelse. Hedensted har en of-
fentlig udgift til jobafklaringsforløb pr. borger i arbejdsstyrken, som ligger over gennemsnittet 
for landet. Desuden har 1/3 af forløbene en varighed ud over 2 år og 60 pct. en varighed over 
1 år. 
 
 
Målet med den jobrettede satsning for borgere i Jobafklaringsforløb var og er hurtigere og øget 
grad af selvforsørgelse. Indsatsen blev tilrettelagt med udgangspunkt i forskning og egne erfa-
ringer, herunder følgende:  
 

- Tidlig jobrettet indsats  
- Aktiv – hvis borger ikke deltager i aktivt tilbud, særligt jobrettet tilbud, betyder det  

tilbagegang i bevægelsen mod størst mulig grad af selvforsørgelse  
- Troen på borgens muligheder for job  
- Hyppig jobrettet kontakt og opfølgning på virksomhedsforløb.  

 
 
MÅL 
 
Målene for den jobrettede investering blev beskrevet på følgende vis: 
 
Langsigtede mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langsigtede resultater
 12,5 pct. færre personer i jobafklaringsforløb, svarende til 25 helårspersoner. 
 Positivt investeringsafkast.
 10 pct. flere afsluttes til ordinært job Dvs. andel jobafklaringsforløb, som afsluttes til 

lønmodtagerbeskæftigelse øges fra 35,7 pct. til 45,7 pct.
 5 pct. flere afsluttes til fleksjob, fra 14,5 pct. til 19,5 pct.
 5 pct. flere afsluttes til a-dagpenge, fra 12 til 17 pct.

Af de aktive Jobafklaringsforløb er gennemsnitligt 17 pct. i løntilskud eller har lønnede ti-
mer og 30 pct. er i virksomhedspraktik.

Andel jobafklaringsforløb forløb med en varighed på over 2 år reduceres til højest 23 pct. 
af samtlige sager.

Gennemsnitlig varighed over 1 år reduceres til højest 50 pct.

Andelen uden tilbud er højest 15 pct.



 
 
 
 

  
 

 3  

Kortsigtede mål efter 1 år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status på indsatsen 
 
Grundet den tidligere beskrevne covid-19 situation og de lovgivningsmæssige ændringer som 
følge heraf, er det ikke umiddelbart muligt at give et reelt billede af om satsningen virker. Ne-
denfor formidles en række indikatorer på virkningen af indsatsen. Udviklingen på sygedagpen-
ge er medtaget på en del parametre, da en del af de borgere, som ellers ville være i jobafkla-
ringsforløb er forlænget på sygedagpenge. 
 
Udviklingen i antal borgere i jobafklaring, på sygedagpenge og samlet 
 
 

 
 
Kilde: Ledelsesinformation, som er udarbejdet på baggrund af træk fra fagsystemet FACIT 

Færre personer i Jobafklaringsforløb og flere afsluttes til job
 7 pct. færre personer i jobafklaringsforløb
 5 pct. flere afsluttes til ordinært job efter et år
 2,5 pct. flere afsluttes til Fleksjob efter et år
 2,5 pct. flere afsluttes til a-dagpenge
 Andel sager med varighed over 1 år er reduceret til 55 pct.

Aktiv indsats
 25 pct. af borgere i jobafklaringsforløb er i virksomhedspraktik 
 12 pct. har lønnede timer eller er i løntilskud
 Højest 20 pct. er uden aktivt tilbud

Rammen, som bidrager til målet pr. udgangen af 2019
 Alle har Virksomhedskonsulent tilknyttet når sag skal forberedes til rehabiliteringstea-

met /overgå til jobafklaring. 
 Alle har CV på jobnet og relevante jobmål inden overgangen til jobafklaringsforløb.
 Der afholdes månedlige jobrettede team sparringsmøder mellem sagsbehandlere og 

virksomhedskonsulenter, borgere prioriteres i 4 delt jobprioriteringsskema. Månedlig 
opfølgning på mål.
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Jobafklaringsforløb:  
Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år 

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år 

 
3. kvt 2019 3. kvt 2020 3. kvt 2021 

Hele landet 0,8 0,6 0,6 

RAR Østjylland 0,9 0,7 0,7 

Hedensted 0,8 0,6 0,4 

Kilde: jobindsats.dk 
 

 Hedensted har en relativ lav andel jobafklaringsforløb i 3.kvt.21, sammenlignet med 
gennemsnittene for RAR Østjylland og Landet 
 

Sygedagpenge:  
Antal fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år 

Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år 
 3. kvt 2019 3. kvt 2020 3. kvt 2021 

Hele landet 2,2 2,7 3,2 
RAR Østjylland 2,3 2,7 3,2 

Hedensted 2,6 3 3,8 
Kilde: Jobindsats.dk 
 
 

 Hedensted har en relativ høj andel på sygedagpenge, sammenlignet med gennemsnitte-
ne for Landet og RAR Østjylland – og forskellen er øget fra 3.kvt19  
til 3.kvt.20 

 
Jobafklaringsforløb, procentandel i virksomhedspraktik 
 

 
 

 September 2020 til februar 2021 var en høj andel i virksomhedspraktik. 
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Jobafklaringsforløb: Forsørgelsesudgifter    

 

Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken, lø-
bende priser (kr.) 

 
3. kvt 2019 3. kvt 2020 3. kvt 2021 

Hele landet 
284 231 220 

RAR Østjylland 
361 302 283 

Hedensted 
295 229 159 

Kilde: Jobindsats.dk, statistikbanken og egne beregninger. 
 
Den offentlige udgift pr. person i arbejdsstyrken er relativ lav 3.kvt.2021 sammenlignet med 
gennnemsnittet for Landet og RAR Østjylland. 
 
Jobafklaringsforløb fordelt på varigheder, afsluttede sager i valgte måneder 
  

sep-19 sep-20 sep-21 

Hele landet 
   

Varighed over 2 år 23,7 31,8 31,3 
Varighed over 1 år 50,3 68,1 45,0 
RAR Østjylland 

   

Varighed over 2 år 27,7 36,0 33,2 
Varighed over 1 år 53,3 70,4 48,1 
Hedensted 

   

Varighed over 2 år 34,7 34,7 24,2 
Varighed over 1 år 59,4 66,9 54,7 
Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. 
 
Ovenstående tal opgør andelen af sager med varighed på henholdsvis over 1 år og over 2 år. 
Det ses, at Hedensted i september 2021 – sammenlignet med gennemsnittet for RAR Østjyl-
land kommunerne og gennemsnittet for hele landet - ligger relativt lavt hvad angår sager med 
varighed over 2 år. Til gengæld har Hedensted en højere andel sager med varighed over 1 år. 
 

 Hedensted har andelsmæssigt relativt mange jobafklaringssager med varighed over 1 år, 
men til gengæld forholdsvis laver andel med varighed over 2 år. 
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Sygedagpenge: Antal og varighed af afsluttede forløb  
Gnsn. varighed af afsluttede forløb (uger) 

 Hele landet RAR Østjylland Hedensted 
Mar 2019 5,2 5,3 5,2 
Sep 2019 4,9 4,7 4,8 
Mar 2020 3,2 3,2 3,3 
Sep 2020 3,2 3,1 2,9 
Mar 2021 4,6 4,8 4,9 
Sep 2021 6 6,4 5,8 

Kilde: Jobindsats.dk (obs: I jobindsats tager man alle varigheder med i beregningen, også de 
mange borgere, som kun er sygemeldte få dage) 
 

 På baggrund af tal fra jobindsats.dk har Hedensted en gennemsnitlig varighed af afslut-
tede sager, som er relativt lavere end for gennemsnittet af henholdsvis Landet og RAR 
Østjylland. Dette kan dog skyldes mange start stop sager. 

 
 
STATUSSKEMA – opfølgning på mål 
 
Slutmål Status januar 2021 Status januar 2022 
12,5 pct. færre i jobafkla-
ringsforløb 

41 pct. færre (covid-19) 46 pct. 

10 pct. flere er afsluttet til or-
dinært job 

Andel afsluttet til job og ud-
dannelse er faldet fra 40,6 
pct. til 23,7 pct.* 

Mangler da Jobindsats.dk er 
ikke opdateret 

5 pct. flere afsluttes til 
fleksjob 

Andelen er øget fra 14,3 pct. 
til 16,3 pct.* 

Mangler da Jobindsats.dk er 
ikke opdateret 

5 pct. flere afsluttet til a-dag-
penge 

Fald fra 10,5 pct. til 8,9 pct.* Mangler da Jobindsats.dk er 
ikke opdateret 

17 pct. i løntilskud eller løn-
nede timer 

5 pct. har løntimer, ingen er i 
løntilskud. 

5 pct. har løntimer (FACIT), 
ingen er i løntilskud. 

30 pct. i virksomhedspraktik 38 pct. er aktuelt i virksom-
hedspraktik 

24,3 pct. er pr. oktober 2021 
i virksomhedspraktik (jobind-
sats.dk) FACIT 33 ud af 146 - 
22,6 pct. 

Andel med varighed over 2 år 
er højest 23 pct. 

44 pct. (covid-19) 24,2 pct. 

Andel med varighed over 1 år 
reduceres til højest 50 pct. 

86,6 pct. (covid-19) 54,7 pct. 

Andel uden tilbud er højest 15 
pct.  

25 pct. har ikke et i FACIT no-
teret aktivt tilbud 

24 pct. 
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Sygedagpenge:  
Arbejdsmarkedsstatus 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttede forløb 

Status 1 mdr. efter afsluttet forløb, pct. 
Hele landet RAR Østjylland Hedensted 

 
3. kvt 
2019 

3. kvt 
2020 

2. kvt 
2021 

3. kvt 
2019 

3. kvt 
2020 

2. kvt 
2021 

3. kvt 
2019 

3. kvt 
2020 

2. kvt 
2021 

Lønmodtager-
beskæftigelse 

56,4 65,8 68,2 54 64,2 65,8 56,4 65,2 70 

Uddannelse 2,4 2,5 2,2 2,2 2,4 2,1 1,2 1,6 1,8 
A-dagpenge 4,6 3,9 3,7 4,1 3,5 3,4 3,5 3,2 3,3 
Fleksjob 16,8 13,7 12,7 20,9 16,7 16,1 20,5 17,5 14,2 
Ledigheds-
ydelse 

0,6 0,4 0,4 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 

Førtidspension 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,1 
Efterløn 0 0 0 0 0,1 0 . 0,1  
Job i alt 75,6 82,0 83,1 77,1 83,3 84,0 78,1 84,3 86,0 
 
 

 Hedensted har en relativ god afslutningsrate til job og uddannelse. 
 
Mangler data fra Jobafklaringsforløb på grund af manglende tilgængelighed pt. I jobindsats.dk. 
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Bilag 1 Investeringsprojekt Jobafklaring 2019 - 2021 

 
 
Bilag 2 Investeringspotentialet inklusiv forlængelsen frem til april 2022. 
 


