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Status og baggrund for 
ønsket om forlængelse af det 

Jobrettede 
investeringsprojekt for 

borgere i Jobafklaringsforløb



Historik

• Lovgivningsmæssig baggrund for indsatsen – Jobafklaring

• Baggrundsanalyse vedrørende borgere i jobafklaring – Udvalget 
for Beskæftigelse januar 2019

• Investeringsprojekt beskrevet og godkendt marts 2019 i UFB, 
PKØ og Byråd

• Igangsætning fra maj 2019 og frem

• Overordnet forventning om gevinst på 1,5 mio., blandt andet som 
følge af 25 færre helårspersoner i jobafklaringsforløb, 10 pct. flere 
afsluttes til ordinære jobs, 5 pct. flere afsluttes til fleksjob



Indsatsen 
• Samme beskæftigelsesrådgiver 
(kontinuerligt forløb)

• Virksomhedskonsulent på fra start (hovedregel)

• Beskæftigelsesrådgiver og Virksomhedskonsulent 
samme person i nogle sager

• Tidlig jobrettet og aktiv indsats

• Hyppigere opfølgning på indsats – og i praktikker

• Men - indsatsen seneste år præget af covid-19



Opfølgning på mål

Slutmål Aktuel status
12,5 pct. færre i jobafklaring Fra april 19 til december 20 et fald på 41 

pct. (covid-19)
10 pct. flere afsluttet til ordinært job Andel afsluttet til job og uddannelse er 

faldet fra 40,6 pct. til 23,7 pct.*
5 pct. flere afsluttet til fleksjob Andel øget fra 14,3 pct. til 16,3 pct.*
5 pct. flere afsluttet til a-dagpenge Fald fra 10,5 pct. til 8,9 pct.*
17 pct. i løntilskud eller i lønnede timer 5 pct. har løntimer, ingen er i løntilskud
30 pct. i virksomhedspraktik 38 pct. er aktuelt i virksomhedspraktik
Andel med varighed over 2 år er højest 
23 pct.

Aktuelt 44 pct. (covid-19)

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

Aktuelt 88,6 pct. (covid-19)

Andel uden tilbud er højest 15 pct. 25 pct. er aktuelt uden registret aktivt 
tilbud.

* Fra perioden 2kv18-1kv19 til perioden 4kv19-3kv20



Mål med forlængelse

• At se effekten af den jobrettede indsats i en 
situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er mere 
normal, herunder

• At flere afsluttes til almindelige ordinær jobs og 
kommer ud af offentlig forsørgelse

• Varigheden af forløbene falder
• Gennemsnitlig udgift falder
• At afprøve og dokumentere 

investeringspotentialet







Virksomhedsrettede indsats i 
jobafklaringsforløb

fra nøgletalsrapport nov. Jobindsats.dk



Figurer og tabeller fra bilag











Udgifter, afslutningsårsager og 
varigheder


