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BUSINESSCASE 
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

STOR RISIKO FOR FORTSAT STIGNING I AKTIVITETSPARATE 
KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

Der tages afsæt i en modelkommune med 56.000 indbyggere, som ultimo 2015 har 940 aktivitetspa-
rate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. I 2016 forventes kommunens nettoudgift til målgruppens 
forsørgelsesudgifter at udgøre 103 mio. kr., når der tages højde for den nye refusionsordning.

Kommunen er udfordret af at have en større andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 
år i befolkningen (4,2 pct.) end i sammenligningskommunerne i 2015 (3,8 pct.), jf. figur 1.  Den høje 
andel af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år afspejler en kraftig stigning i målgruppen 
siden 2008, som betyder at de kommunale nettoudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 
perioden er vokset til ca. 98 mio. kr. i 2015, jf. figur 2. Samtidig vil den nye refusionsreform medføre 
en øget kommunal medfinansiering af forsørgelsesydelser, som fra 2016 vil løfte nettoudgifterne på 
området.

FIGUR 1:  
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i pct. af befolkning, 2015   
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Anm: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i pct. af befolkningen fra 30-66 år.

I det følgende beskrives et eksempel på en businesscase for iværksættelse af en 
intensiveret indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 
henblik på at øge målgruppens selvforsørgelsesgrad og samtidig opnå et økono-
misk provenu for kommunen som følge af sparrede udgifter til offentlig forsørgelse.

AKTIVITETSPARATE  
KONTANTHJÆLPS- 
MODTAGERE OVER 30 ÅR
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BUSINESSCASE 
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

FIGUR 2: Kommunale udgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager over 30 år
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Anm: 2015-2019 udgør estimerede nettoudgifter for kommunen ved en 5 pct. årlig stigning i målgrup-
pen beregnet med afsæt i økonomiske data fra Jobindsats.dk fra 2014 (faste priser).

Såfremt der ikke investeres i en indsats, som kan bryde den stigende tilvækst på området og bringe 
kommunen tættere på gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, er der risiko for at kommunens 
udgifter vil blive øget til et niveau fra 103 mio. kr. i 2016 til 120 mio. kr. i 2019:
• Hvis kommunen lykkes med at nedbringe andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 

til gennemsnittet i klyngekommunerne, svarende til 90 færre aktivitetsparate (fuldtidspersoner), 
vil det alene i 2016 være muligt at spare 10 mio. kr. I perioden 2016-19 vil den akkumulerede 
besparelse udgøre 43 mio. kr.

• Hvis antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år som hidtil fortsætter med at 
stige med fem procent årligt i perioden 2016-2019, vil den akkumulerede merudgift udgøre 34 
mio. kr.

For at imødekomme det stigende udgiftspres i 2016 og årene frem, er der derfor behov for at investere 
i en indsats, som kan realisere det konstaterede potentiale for at nedbringe kommunens netto udgifter 
til målgruppen.

HVAD VISER BUSINESSCASEN

Neden for er beskrevet et eksempel på en investeringscase for den pågældende kommune, hvor der 
investeres 9,6 mio. kr. i en 3-årig periode til en intensiveret og tværfaglig indsats for målgruppen. 
Investeringen vil være udgiftsneutral i de 3 år, såfremt målgruppens selvforsørgelse øges med 5 pct. 
svarende til omkring 45 personer hvert år. I 2016 vil dette indebære, at det skal lykkes for hver femte 
i målgruppen at opnå 3 måneders selvforsørgelse i løbet af året. 

På 7 års sigt vil investeringscasen give et betydeligt provenu: 
• En effekt på 5 pct. årligt vil medføre et samlet provenu for kommunen på 91 mio. kr. i 7 års-

perioden frem til 2022
• En beskeden effekt på 2 pct. årligt vil akkumulere et provenu på 16 mio. kr. i 7 års-perioden.

6 ØKONOMISK POTENTIALE_i beskæftigelsesindsatsen



BUSINESSCASE 
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

En øget selvforsørgelsesgrad for målgruppen vil samtidig bidrage til øgede skatteindtægter og lavere 
udgifter til supplerende ydelser til målgruppen, herunder inden for social, sundhed, børn og familie-
området. På længere sigt kan indsatsen endvidere bidrage til at reducere virkninger af negativ social 
arv og bremse tilgangen af unge til det offentlige forsørgelsessystem.

FIGUR 3: Provenu i 2016 til 2022 forskellige  effekt-forudsætninger  
(akkumulerede nettoudgifter)
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FIGUR 4: Investering i indsatsen: Centrale forudsætninger i casen

Investering i intensiv indsats Mio. kr.
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• Investeringerne i de 4 indsatser gennemføres fra 2016 og fastholdes i 3 år frem til 2018.
• Fra 2019 reduceres udgifterne med 33 pct. årligt som følge af en faldende bestand i målgruppen, 

således at investeringen er bortfaldet i 2022.

Det endelige provenu vil afhænge af indsatsens effekt, hvor flere aktivitetsparate borgere opnår fod-
fæste på arbejdsmarkedet og gradvist opnår flere uger med lønnet beskæftigelse. Jo højere effekt, jo 
tidligere vil det investerede beløb være tjent hjem og jo større provenu vil der kunne akkumuleres efter 
7 år, jf. figur 3 oven for. 
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BUSINESSCASE 
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Centrale forudsætninger i businesscasen

• I casen er forudsat, at det hidtidige udgiftsniveau til drift og aktiveringsindsats for målgruppen 
fastholdes i de 3 investeringsår, så investeringen på 9,6 mio. udgør en forøgelse af udgiftsni-
veauet ift. 2015.

• En årlig forøgelse af selvforsørgelsesgraden forudsættes at blive understøttet af forskellige 
effekter:

 – Der vil være en éngangseffekt i 2016 og 2017, hvor der som følge af investeringen vil være 
lettere effekter at hente ved at bringe de stærkeste borgere i målgruppen i job.

 – Der vil være en akkumuleret effekt i 2018 og årene frem ved at de borgere, som er bragt tæt-
tere på arbejdsmarkedet i de første år, senere vil være klar til at opnå en øget grad af lønnet 
beskæftigelse.

 – Provenuet vil bestå af en øget og varig selvforsørgelsesgrad til målgruppen som helhed. 
Nogle opnår fuld selvforsørgelse, andre få lønnede timer pr. uge. Samlet vil indsatsen med-
føre en reduktion af antallet af forsørgelsesuger til målgruppen og dermed sparede nettoud-
gifter i kommunen.

• Den isolerede effekt af øget selvforsørgelse i målgruppen vil betyde, at bestanden vil blive re-
duceret med en tredjedel i løbet af en syvårig perioden frem til 2022 – under forudsætning af en 
effekt på 7 pct.

• Der vil i de 7 budgetår forsat ske en afgang fra målgruppen til andre ydelser (ressourceforløb, 
førtidspension, ledighedsydelse, jobparat kontanthjælp etc.). Det forudsættes at den årlige 
afgang ikke vil være højere end i udgangsåret, og at kommunens udgifter hertil ikke vil stige i 
de 7 budgetår.

• Det forudsættes, at investeringstiltagene vil sikre en opbremsning af den hid tidige stigning i 
bestanden af aktivitetsparate. En årlig effekt på 5 pct. i investeringscasen indebærer således, 
at bestanden af fuldtidspersoner vil falde med 5 pct. årligt – og at den løbende tilgang af nye 
borgere som samtidig tilgår i investeringsårene vil blive modsvaret af en tilsvarende afgang fra 
målgruppen, herunder til ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse etc.

• Det er en forudsætning, at der kan rekrutteres kvalificeret personale til den iværksatte case, 
og at investereingen i øget kapacitet ledsages af en ændring af eksisterende praksis i sagsbe-
handlingen.

UDGANGSSITUATIONEN FOR KOMMUNENS INDSATS

Modelkommunen med 56.000 indbyggere har 940 borgere over 30 år, som modtager kontanthjælp 
som aktivitetsparat. Kommunen har de seneste 8 år oplevet en kraftig stigning i antallet af aktivitetspa-
rate kontanthjælpsmodtagere, hvor antallet af fuldtidspersoner er fordoblet fra 2008-2015, jf. figur 5.

FIGUR 5: Udviklingen i antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år
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Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

FIGUR 6: Ydelsesuger i 2015 og beregnede kommunale nettoudgifter i 2016

Varighed af forløb 
(uger)

Antal ydelsesuger  
i 2015

Beregnede kommunale  
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Statslig  
refusions-pct

0-4 919 510.798 80

5-26 5.062 8.435.957 40

27-52 6.240 12.132.748 30

Efter 52 36.867 81.921.589 20

I alt 49.088 103.001.092 24

Samlet blev der i 2014 udbetalt ca. 49.000 ydelsesuger til målgruppen. Langt hovedparten af mål-
gruppen (75 pct.) har modtaget offentlig forsørgelse i mindst 1 år, hvor den statslige refusion fra 2016 
alene udgør 20 pct. Det betyder, at kommunen samlet set i 2016 vil skulle afholde 76 pct. af den 
samlede udgift til målgruppen, svarende til 103 mio. kr. i nettoudgifter, hvis antallet af aktivitetsparate 
fastholdes på et uændret niveau i kommende år.

Målgruppen er samtidig sammensat af borgere, som har en række barrierer ift. at få fodfæste på 
 arbejdsmarkedet.

Målgruppe karakteristika – aktivitetsparate  kontanthjælpsmodtagere over 30 år

De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i kommunen over 30 år har typisk modtaget offentlig 
forsørgelse i mange år. 75 pct. har modtaget offentlig forsørgelse i mindst 1 år og 21 pct. i mindst 
5 år. Størstedelen af borgerne har fysiske og/eller psykiske lidelser (80 pct.). En del har alene 9. 
klasse som højeste uddannelse (28 pct.), har sproglige udfordringer (23 pct.), misbrugsproblemer 
(29 pct.) eller boligproblemer (10 pct.).

Jobcenterets indsats for aktivitetsparate
Indsatsen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere varetages af kommunens jobcenter og er 
kendetegnet ved følgende:
• Der er i jobcenteret ansat 12 sagsbehandlere.
• Målgruppen er omfattet af aktive tilbud, som er finansieret via LAB-loven, herunder i kommu-

nens projektafdeling og mentorindsats.
• Målgruppen modtager kun i begrænset omfang tilbud fra kommunens øvrige velfærdsområder, 

herunder fra social og sundhedsindsatsen, børn og familie m.v.
• 75 pct. af borgerne har ikke været omfattet af et virksomhedsrettet forløb det seneste år.

Samlet vurderes der at være et potentiale for at investere i en intensiveret og tværfaglig indsats for 
målgruppen, som kan øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
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Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

INVESTERING I EN INTENSIVERET OG  
TVÆRFAGLIG INDSATS FOR AKTIVITETSPARATE

Udgangspunktet for en investering i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager er, at der 
ikke findes ”quick fixes”. Borgerne er kendetegnet ved mangeårig offentlig forsørgelse og med kom-
plekse udfordringer ift. at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det stiller blandt andet krav til en ind-
sats, som igangsætter og fastholder en forandringsproces for den enkelte borger og hvor borgerens for-
skellige barrierer imødegås effektivt. Hjørnestenen i en sådan indsats er dels en individuel tilgang båret 
af ”empowerment”, så borgerne er motiverede og tager ejerskab til egen forandringsproces og dels en 
tilgang baseret på tværfaglige indsatser og en høj intensitet, som fastholder momentum og fremdrift i 
progressionen mod arbejdsmarkedet. Tiltagene bygger på en række konsoliderede forandringsteorier 
for målgruppen. Neden for er vist de forskellige tiltag og det forventede afkast.

Investeringstiltag Forventet afkast

1
Opnormering af sagsbehandlere  
3,8 mio. kr. pr. år

Ansættelse af 8 ekstra sagsbehandlere
Øget kapacitet til en individuel og tættere kontakt
Mere tid til reel tværgående koordination i sagerne
Større overblik over sagsstamme, mål og næste skridt
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2  
Udvikling af ny praksis 
0,5 mio. kr.

Øget målstyring i sagerne
Empowerment og øget involvering i borgerens forandringsproces
Kapacitet til intesivering af kontakt/samtaler til udvalgte
Systematik til effektiv koordination i sagerne

3
Øget virksomhedsrettet indsats 
1,8 mio. kr. pr. år

Ansættelse af 4 virksomhedskonsulenter
Flere borgere i virksomhedsrettede tilbud
Flere borgere med perioder med lønnet beskæftigelse
Øget kvalitet i matchningen i de virksomhedsrettede forløb

4
Tværfaglige tilbud 
3,5 mio. kr. pr. år

Misbrugsbehandling, træning, bostøtte m.v.

I alt 9,6 mio. kr.
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Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Opnormering af sagsbehandlere: Øget overblik, intensitet og samtalekapacitet
Der sker en investering på 3,8 mio. kr. til en opnormering af antallet af sagsbehandlere på 8 års-værk. 
Det betyder, at kapaciteten til en individuel kontakt og samtaler til den enkelte borger bliver forøget.

Flere sagsbehandlere forventes at skabe effekt, fordi:
• Komplekse sager kræver et mere indgående kendskab og overblik over sagen med henblik på, at 

der bliver lagt den rette handlingsplan. Flere sagsbehandlere kan derfor medvirke til en tættere 
kontakt til borgeren og dermed øge borgerens progression mod arbejdsmarkedet.

• At der kommer mere fokus på at iværksætte de rette tiltag, tid til at gennemføre en effektiv koor-
dination ift. hver enkelt sag og en skærpet målstyring i hver sag.

• En øget kapacitet til kontakt og samtaler giver mulighed for at iværksætte intensiverede og ac-
celererede forløb for udvalgte borgere, hvor et intensivt kontaktforløb timingsmæssigt kan under-
støtte øget progression.

Udvikling af ny praksis:  Udvikling af ny sagsbehandlingspraksis for 
 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
Der investeres 0,5 mio. kr. i kompetence- og praksisudvikling af jobcenterets indsats for målgruppen. 
Investeringen skal sikre at den øgede sagsbehandlerkapacitet omsættes til reelle resultater for borgerne. 
Det vil ofte kræve, at man ikke blot ”arbejder som man plejer” men videreudvikler praksis. Investerin-
gen kan have karakter af et udviklingsprojekt, som understøttes af interne eller eksterne konsulenter 
og kan omfatte praksisnær kompetenceudvikling, omlægning af arbejdsgange/tilbud, fokus på udvik-
ling af kerneydelser som ”samtalen” og ”den gode sagsbehandling”.

Udviklingen af ny sagsbehandlerpraksis forventes at skabe effekt, fordi:
• En øget og effektiv tværgående koordination vil skabe større progression og resultater i indsatsen.
• Omlægning af praksis skal sikre en yderligere forøgelse af  kapaciteten til kontakt med den enkelte 

borger.
• Ny praksis skal understøtte en højere grad af målstyring af iværksatte aktiviteter i hver enkelt sag.
• Ny praksis skal understøtte øget parallelitet i indsatsen og undgå passive ventetider.
• Ny praksis skal understøtte at der ledelsesmæssigt følges  tættere op på fremdriften i den enkelte 

sagsstamme.

Øget virksomhedsrettet indsats:  
En styrket virksomhedsrettet indsats for målgruppen
Der investeres 1,8 mio. kr. til en styrket virksomhedsrettet indsats for målgruppen. Konkret ansættes 
4 ekstra virksomhedskonsulenter, som dels skal sikre en øget volumen i antal virksomhedspladser til 
målgruppen og dels sikre en bedre kvalitet i den ”håndholdte” virksomhedsrettede indsats, herunder 
kvalitet i matchning af borger og virksomhed, samt at flere borgere opnår uger med lønnet beskæfti-
gelse. Det forventes, at de 4 årsværk løbende vil kunne håndtere 100-120 virksomhedsrettede forløb 
for målgruppen.

Investeringen i en øget virksomhedsrettet indsats forventes at  skabe effekt, fordi:
• Flere og individuelt tilpassede virksomhedsrettede forløb vil øge den enkelte borgers progression 

mod arbejdsmarkedet, herunder med fokus på at sikre rette match ift. borgerens skånebehov og 
motivation.

• Flere pladser vil kunne understøtte en effektiv indsats for alle borgere i målgruppen, både de mest 
udsatte borgere, som  alene skal opnå træning og stabilitet via et virksomhedsforløb og øvrige bor-
gere, som har brug for at opnå lønnet beskæftigelse.

1

2

3
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Tværfaglige tilbud: Øget tværfaglig indsats for målgruppen
Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. til en målrettet tværfaglig indsats til målgruppen. Der er tale om 
en ekstraordinær indsats for målgruppen, som ligger udover de normale kommunale forpligtelser i 
sundheds- og serviceloven. Puljen vil f.eks. give mulighed for at 50 pct. af målgruppen vil få en tvær-
faglig indsats til en gennemsnitspris på 7.500 kr.

Midlerne kan inden for de i kommunen aftalte visitationskriterier og kvalitetsstandarder disponeres 
til:
• Tilbud inden for Børn og Familieområdet.
• Midlertidigt ophold.
• Personlig træning via kommunale træningstilbud.
• Sundhedspakker.
• Bostøtte.
• Misbrugsindsats.

Investeringen skal understøtte, at der sker en kraftig intensivering af den tværfaglige indsats, hvor 
kommunens forskellige tilbud på tværs af forvaltninger bringes i anvendelse med afsæt i den enkelte 
borgers behov ift. at opnå progression ift. arbejdsmarkedet.

4
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BUSINESSCASE 
Flere uddannelsesparate unge – øget optag og fastholdelse i uddannelse

KOMMUNE MED UDFORDRINGER I UNGEINDSATSEN

Der tages afsæt i en modelkommune med 56.000 indbyggere, som ultimo 2015 har ca. 490 unge 
modtagere af uddannelseshjælp. I 2016 forventes kommunens nettoudgift til forsørgelsesudgifter til 
uddannelseshjælp at udgøre ca. 35 mio. kr. når der tages højde for den ny refusionsomlægning.

Kommunen er udfordret på ungeområdet og har aktuelt en større andel af unge i befolkningen, som 
modtager uddannelseshjælp (6,5) end i sammenligningskommunerne (5,6), jf. figur 1. Det høje ni-
veau for uddannelseshjælpsmodtagere skal ses i lyset af, at kommunen i det seneste år har oplevet en 
stigning i målgruppen på 15 pct., mens sammenligningskommunerne har oplevet en stigning på 10 
pct. 

FIGUR 1:  
Andel unge i befolkningen, som modtager  uddannelseshjælp 3. kvartal 2014. til  
3. kvartal 2015
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Anm. Andel af uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen mellem 18-30 år (fuldtidspersoner).

I det følgende beskrives et eksempel på en businesscase for en målrettet og 
 intensiveret indsats for uddannelseshjælpsmodtagere med henblik på, at flere unge 
påbegynder og fastholdes i uddannelse.

FLERE UDDANNELSESPARATE  
UNGE – ØGET OPTAG OG FAST-
HOLDELSE I UDDANNELSE
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FIGUR 2: Udviklingen i antal unge uddannelseshjælpsmodtagere fra 3. kvt. 2014 til  
3. kvt. 2015
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Anm. Udvikling i antallet af udddannelseshjælpsmodtagere fra 3. kvt. 2014 til 3. kvt 2015   
(fuldtidspersoner).

Udviklingen afspejler særligt en stigning i antallet af aktivitetsparate unge, som er steget med 8 pct. i 
kommunen, mens sammenligningskommunerne i samme periode har oplevet et fald på 6 pct., jf. figur 
2. En forskel, der ikke skyldes, at kommunens unge adskiller sig fra sammenlignelige kommune med 
hensyn til barrierer ud over ledighed (fx andel med psykisk sårbarhed mv.). 

Samlet set er andelen af aktivitetsparate unge højere i kommunen (78 pct.) end i sammenlignings-
kommunerne (63 pct.), jf. figur 5. Kommunen visiterer dermed en større andel af sine uddannelses-
hjælpsmodtagere som aktivitetsparate sammenlignet med klyngekommunerne.

FIGUR 3: Fordelingen af uddannelseshjælpsmodtagere i 2015
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Det høje niveau af uddannelseshjælpsmodtagere i kommunen øger risikoen for, at flere unge ender 
i langvarige perioder med offentlig forsørgelse. Samtidig vil nettoudgifterne til ungegruppen stige i 
kommende år, hvis det ikke lykkes at få nedbragt antallet af ydelsesmodtagere. Kommunen har derfor 
valgt at investere i en businesscase, som skal styrke uddannelsesperspektivet for målgruppen og bidrage 
til, at flere unge påbegynder og fastholdes i uddannelse, at unge har kortere forløb på uddannelses-
hjælp og at andelen af unge, som visitereres som aktivitetsparat nedbringes. 
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Businesscasen adresserer følgende potentialer i indsatsen:
• Hvis kommunen lykkes med at nedbringe andelen af unge uddannelseshjælpsmodtagere i be-

folkningen til gennemsnittet i klyngekommunerne, svarende til 70 færre fuldtidspersoner, vil det 
alene i 2016 være muligt at spare 5 mio. kr. I perioden 2016-19 vil den akkumulerede besparelse 
udgøre 20 mio. kr.

• Hvis antallet af uddannelseshjælpsmodtagere fortsætter med at stige med eksempelvis fem procent 
årligt i perioden 2016-2019 vil den akkumulerede merudgift i perioden udgøre 18 mio. kr.

Casen skal særligt bidrage til at sikre, at der sker en forstærket uddannelsesrettet indsats for den store 
gruppe af unge, som hverken er åbenlyst aktivitets- eller uddannelsesparate, og som i den nuværende 
indsats typisk ender med længerevarende forløb som aktivitetsparat. Businesscasen sætter således fokus 
på at implementere en tidlig indsats for unge i visitationsperioden, som kan kvalificere langt flere unge 
til at blive parate til uddannelse.

HVAD VISER BUSINESSCASEN?

Med en investering i en målrettet og intensiveret indsats for uddannelseshjælpsmodtagere på 2,1 mio. 
kr. i 2016 og 1,6 mio. kr. årligt frem mod 2022 forventes på 7 års sigt følgende provenu:
• En effekt på 5 pct. årligt vil medføre et samlet provenu for kommunen på 32,6 mio. kr.
• En effekt på 7 pct. årligt vil medføre et samlet provenu for kommunen på 47,9 mio. kr.

En øget overgang af unge fra uddannelseshjælp til uddannelse vil samtidig bidrage til at en større andel 
af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse og kan samtidig på sigt understøtte kommunens 
skatteunderlag.

FIGUR 4: Provenu i 2016 til 2022 forskellige effekt-forudsætninger  
(akkumulerede nettoudgifter)
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FIGUR 5: Investering i indsatsen: Centrale forudsætninger i casen

Investering i intensiv indsats Mio. kr.

Intensivering af visitationsindsatsen
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Opnormering af tilbud til målgruppen
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• Investeringerne i indsatser gennemføres fra 2016 og fastholdes fremadrettet. Dog ikke for ”praksis-
udvikling”, der tilføres som en engangsinvestering i 2016.

Provenuet vil afhænge af indsatsens effekt. Jo bedre det lykkes kommunen at øge unges uddannelses-
parathed – og dermed mindske antallet af unge, som visiteres som aktivitetsparate – og samtidig øge 
andelen af unge, der påbegynder og fastholdes i uddannelse, jo højere vil det økonomiske provenu 
blive og jo tidligere vil det investerede beløb være tjent hjem. Investeringen vil således være udgiftsneu-
tral i løbet af 2 år, såfremt målgruppens selvforsørgelse/SU-forsørgelse kan øges med 5 pct. hvert år, 
jf. figur 3.

Centrale forudsætninger i businesscasen

• I casen er forudsat, at det hidtidige udgiftsniveau til drift og indsatser for målgruppen fasthol-
des i budgetårene, så investeringen på 2,1 mio. udgør en forøgelse af udgiftsniveauet ift. 2015. 

• Det forudsættes, at en årlig forøgelse af andelen af borgere, der overgår til uddannelse eller 
selvforsørgelse understøttes af forskellige effekter:

 – Der vil være en øget andel af unge, der overgår til enten uddannelse eller selvforsørgelse i 
selve visitations perioden.

 – Der vil være en større andel af unge, der visiteres som uddannelsesparate, hvilket vil betyde 
at denne andel af unge er bragt tættere på uddannelse og hurtigere vil opnå uddannelses-
start.

 – Der vil være en øget fastholdelse af de unge, der starter på en uddannelse, hvilket vil sikre 
mindre tilbagefald til uddannelseshjælp.

 – Provenuet vil bestå af en øget – og varig – selvforsørgelsesgrad til målgruppen som helhed. 
Nogle vil overgå til uddannelsesstøtte (SU) og senere til lønindkomst. Indsatsen vil således 
medføre en reduktion af forsørgelsesuger til målgruppen.

• Det forudsættes, at investeringstiltagene vil sikre en opbremsning af den hidtidige stigning i 
bestanden af uddannelseshjælpsmodtagere. En årlig effekt på 5 pct. i investeringscasen inde-
bærer således, at bestanden af fuldtidspersoner vil falde med 5 pct. årligt – og at den løbende 
tilgang af nye unge som samtidig tilgår i investeringsårene vil blive modsvaret af en tilsvarende 
afgang fra målgruppen.

• Den isolerede effekt af øget selvforsørgelse i målgruppen vil betyde, at bestanden af uddan-
nelseshjælpsmodtagere med en effekt på 7 pct. vil blive reduceret med ca. 35 pct. i en syvårig 
periode (fra 458 i 2016 til 297 i 2022)
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UDGANGSSITUATIONEN FOR KOMMUNENS INDSATS

Ungemålgruppen er sammensat af unge med meget forskelligartede behov og barrierer ift. at kunne 
påbegynde og blive fastholdt i uddannelse. Blandt de aktivitetsparate unge er ca. 65 pct. psykisk sår-
bare, knap halvdelen er tidligere frafaldet fra en uddannelse og har faglige udfordringer, mens ca. 30 
pct. har fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse. Endelig er der dele af de unge, som har udfordrin-
ger i form af misbrug (15 pct.). Det er derfor afgørende at ungeindsatsen tager afsæt i en individuelt 
tilpasset indsats, som har fokus på at understøtte den enkelte unges progression mod uddannelse, 
hvilket bl.a. stiller krav til sagspraksis, kontaktkapacitet og tilbud. 

Samlet forventes der i 2015 udbetalt ca. 25.600 ydelsesuger til de i alt 490 unge uddannelseshjælps-
modtagere. Over halvdelen af målgruppen (56 pct.) har modtaget offentlig forsørgelse i mindst et år, 
hvor den statslige refusion fra 2016 alene udgør 20 pct. Kommunen vil derfor samlet set i 2016 skulle 
afholde 70 pct. af den samlede nettoudgift til målgruppen, svarende til ca. 35 mio. kr., såfremt antallet 
af ydelsesmodtagere fastholdes på et uændret niveau i de kommende år.

FIGUR 6: Ydelsesuger i 2015 og beregnede kommunale nettoudgifter i 2016

Varighed af forløb 
(uger)

Antal  
ydelsesuger i 2014

Beregnede  
kommunale udgifter i 2016

Statslig  
refusions-pct

0-4 1.559 602.290 80

5-26 5.567 6.451.819 40

27-52 4.199 5.677.661 30

Efter 52 14.311 22.113.630 20

I alt 25.636 34.845.399 30

Indsats i visitationsperioden for uddannelseshjælpsmodtagere
Indsatsen for kommunens uddannelseshjælpsmodtagere er kendetegnet ved følgende:
• Der er i jobcenteret ansat 5 sagsbehandlere.
• Der arbejders ikke ud fra en specialisering. Hver sagsbehandler arbejder således med borgeren fra 

indgang til udgang.
• Der er løbende ca. 80 sager i visitationsperiodens 90 dage. 
• Målgruppen er karakteriseret ved, at de modtager en række tilbud, der er finansieret via LAB-

loven og der gøres i den nuværende indsats brug af Ungdommens Uddannelsesvejledning
• 25 pct. af de unge har tilknyttet en mentor.
• Der er ansat et årsværk som fastholdelsesmentor for unge i uddannelse, og der indgår virksom-

hedskonsulenter i den nuværende indsats.

Samlet set vurderes det, at andelen af unge, der kan påbegynde uddannelse eller opnå selvforsør-
gelse, kan øges ved en intensiveret indsats i kommunen. Dette kræver dels at der tidligt sker en 
grundig afdækning af den enkelte unges uddannelsespotentiale, således at de fra start mødes med 
den rigtige indsats, og dels at der efterfølgende sættes ind med en individuelt tilpasset udviklings- og 
fastholdelses indsats.
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INVESTERING I EN INTENSIVERET OG UDDANNELSESRETTET INDSATS FOR 
UDDANNELSESHJÆLPSMODTAGERE

Nedenstående investeringstiltag bygger på indsatser, der for det første skal sikre en kraftig forøgelse af 
andelen af uddannelsesparate efter de første 3 måneders visitationsperiode og for det andet, at disse 
uddannelsesparate unge dernæst hjælpes videre og fastholdes i uddannelse. 

Indsatsen vil bygge på en første screening af alle unge med henblik på at identificere unge, som er 
enten åbenlyst uddannelsesparate eller åbenlyst aktivitetsparate:
• De åbenlyst uddannelsesparate vil straks herefter modtage et uddannelsespålæg med henblik på at 

søge og påbegynde uddannelse. 
• De unge, som vurderes at have så store barrierer at de uden tvivl kan vurderes som aktivitetspa-

rate, vil straks herefter få igangsat en individuelt tilpasset indsats.

Potentialet vurderes at være i den store gruppe af unge, som hverken kan vurderes som åbenlyst 
uddannelsesparate eller åbenlyst aktivitetsparate, når de ansøger om uddannelseshjælp. Her er det 
afgørende, at der iværksættes en indsats, som i løbet af visitationsperiodens 3 måneder sikrer, at flest 
mulige opnår en reel progression mod uddannelse med henblik på visitation som uddannelsesparat og 
efterfølgende uddannelsesstart.

Investeringstiltag Forventet afkast

1

Intensivering af  
visitationsindsatsen 
Omlægning til færre sager i visitations-
perioden, og flere efter visitationen

0,0 mio. kr. pr. år

Øget kapacitet og overblik i sagsbehandlingen
Ekstra intensiv og individuelt tilpasset kontakt med den unge  
tidligt i periopden på uddannelseshjælp

5 
pc

t. 
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et
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vf

or
sø
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 h

ve
rt

 å
r

2
  Udvikling af ny praksis 
0,5 mio. kr. pr. år

Strategisk brug af kontaktforløb og uddannelsesplanen
Øget korrekt visitation ved afslutning af visitationsperioden
Øget fokus på empowerment og plan for uddannelse
Tydelig strategi for visitationsperioden og efterfølgende indsats

3
Opnormering af tilbud  
til målgruppen 
1,6 mio. kr.

Øgning af brobygning og fastholdelsesmentor
Flere borgere i virksomhedsrettede aktiviteter
Bedre brobygning

I alt 2,1 mio. kr.
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Intensivering af visitationsindsatsen:  
Øget overblik, øget kontakt, øget progression
Der gennemføres en omlægning af praksis i visitationsperioden for de uddannelseshjælpsmodtagere, 
som ved indgangen hverken vurderes åbenlyst uddannelsesparate eller åbenlyst aktivitetsparate. Der 
tilrettelægges en ny praksis med fokus på at få en grundig screening og afklaring af den enkelte unges 
uddannelsespotentiale, en fastlæggelse af en klar handlingsplan for hver enkelt ung med vægt på klare 
progressionsmål og en intensiv kontakt. Derudover skal sagsnedbringelsen bruges til at øge kapacite-
ten til kontakt og samtaler, så den unge oplever et forløb med udvikling og progression fra start.

Det lavere sagstal i visitationsteamets sagsstammer tilvejebringes via en omlægning af praksis og 
 arbejdstilrettelæggelsen i ungeenheden. Omlægningen betyder, at sagsbehandlerne, der arbejder med 
de unge efter visitationsperioden i beregningen arbejder med flere sager pr. sagsbehandler. Med en 
intensiveret indsats i visitationsperioden forventes det, at flere unge vil kunne hjælpes direkte videre 
i uddannelse og at færre unge bliver visiteret aktivitetsparate i løbet af visitationsperioden. Endelig 
forventes det, at den intensiverede indsats betyder, at den unge efter visitationsperioden står tilbage 
med en relevant og kvalificeret plan, som der kan arbejdes direkte videre med efter visitationsperioden. 
Der foretages i investeringsperioden en løbende reallokering af medarbejderressourcer fra indsatsen 
for aktivitetsparate til uddannelsesparate i takt med at flere unge kategoriseres som uddannelsesparate 
frem for aktivitetsparate.

Omlægningen af indsatsen forventes at skabe effekt, fordi:
• Øget kendskab til den enkelte unge i visitationsperioden betyder, at der bliver lagt den rette ud-

dannelsesplan for den unge og sikres progression mod uddannelse.
• Øget fokus på det der bliver igangsat, og der bliver fuldt op med de rette tilbud, der uddannelses-

modner den enkelte unge.
• Opdeling af sagsbehandlerne i hhv. visitationssagsbehandlere og sagsbehandlere, der har ansvar 

for den efterfølgende periode, betyder, at sagsbehandlerne kan yde en mere specialiseret indsats 
på det givne tidspunkt i den unges periode på uddannelseshjælp.

• De ekstra samtaler kan blandt andet øge samarbejdet med UU og medføre, at den unge tidligt i 
processen kan få en specialiseret vejledning i uddannelsesvalg, og at sagsbehandler via deltagelse i 
samtalen, kan indtænke dette i det videre arbejde med den unge.

Udvikling af ny praksis: Udvikling af ny praksis for ungeindsatsen
For at sikre, at den øgede sagsbehandlerkapacitet omsættes til reelle resultater for de unge, investeres 
0,5 mio. kr. i kompetence- og praksisudvikling, hvor dels den nye struktur for indsatsen fastlægges, 
og hvor sagsbehandlerarbejdet udvikles. Som led i praksisudviklingen gennemføres en omlægning af 
arbejdstilrettelæggelsen, som skal sikre at der sker en forøget kapacitet til en tættere kontakt og indi-
viduel tilgang til uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Investeringen kan have karakter af 
et udviklingsprojekt, som understøttes af interne eller eksterne konsulenter og kan omfatte praksisnær 
kompetenceudvikling, omlægning af arbejdsgange, arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, fokus på ud-
vikling af kerneydelser som ”samtalen” og ”den gode sagsbehandling” m.m.

1

2

19ØKONOMISK POTENTIALE_i beskæftigelsesindsatsen



BUSINESSCASE 
Flere uddannelsesparate unge – øget optag og fastholdelse i uddannelse

Udvikling af ny praksis for ungeindsatsen forventes at skabe effekt, fordi:
• Omlægning af arbejdsgange sikrer, at der dels sker en forøgelse af kontaktkapaciteten ift. de unge, 

samt at der arbejdes aktivt med den unges progression, herunder igangsættelse af tilbud og brug 
af uddannelsesplanen.

• Kompetenceudviklingen skal sikre at samtalerne i visitationsperioden bruges effektivt og effekt-
fuldt, så der foretages en korrekt visitation, og at der arbejdes aktivt med borgerens ressourcer og 
barrierer. Samtidig bliver sagsbehandlerne bedre til at vejlede og rådgive i forbindelse med uddan-
nelsespålægget. 

• Kapaciteten i indsatsen kan øges ved at ressourceanvendelsen sker mere effektivt, blandt andet i 
form af forbedrede systematikker, som udvikles i kompetence- og praksisudviklingen.

Opnormering af tilbud til målgruppen: 
Der afsættes 1,6 mio. kr. til opnormering af tilbud til målgruppen. Investeringen skal dels sikre et 
øget brug af mentorer, virksomhedskonsulenter, UU-vejleder til styrket uddannelsesvejledning i vi-
sitationsperioden og øget brug af øvrige tilbud, herunder brobygning, opkvalificering og rådgivning 
og vejledning. Investeringen i opnormering af tilbud er rettet mod hele perioden frem til at den unge 
optages på uddannelse, og i øget indsats for at fastholde den unge på uddannelsen.

De 1,6 mio. kr. kunne fx fordeles således:
Mentorer: 0,45 mio. kr. til ansættelse af en ekstra brobygning og fastholdelsesmentor.
Virksomhedskonsulent: 0,45 mio. kr. afsættes til et ekstra årsværk til en virksomhedskonsulent, hvil-
ket forventes at ville øge antallet af forløb for målgruppen med ca. 30 ekstra i forhold til i dag.
Øget brug af UU: 0,45 mio. kr. afsættes til et ekstra årsværk til UU for at dække deltagelse i de ekstra 
samtaler i visitationsperioden.
Øget brug af øvrige tilbud: 0,24 mio. kr. afsættes til øget brug af øvrige tilbud. Denne pulje er afsat 
til opnormering af tilbudsdelen efter at den unge er visiteret som uddannelsesparat. Opnormeringen 
medfører yderligere 25 unge vil kunne få et tilbud af 8 ugers varighed og med en timepris på 1.200 
kr. pr. uge.

Opnormering af tilbud til målgruppen forventer at skabe effekt, fordi:
• En øget brug af mentorer i visitationsperioden vil støtte flere unge til at håndtere barrierer ud 

over ledighed, og derigennem mindske antallet af unge, der visiteres aktivitetsparate.
• En øget brug af mentorer i motivations- og fastholdelsesarbejdet vil aktivt støtte målgruppen af 

unge, der visiteres som uddannelsesparate, men som har behov for en styrket indsats for at søge 
optag på, opstarte og fastholde uddannelse.

• En øget brug af virksomhedskonsulenter vil give flere virksomhedsrettede forløb for de unge både 
i forhold til visitationsperioden, hvor fx snusepraktikker og afklarende praktikker vil hjælpe den 
unge i sit uddannelsesvalgt, samt frem mod uddannelsesstart hvor virksomhedspraktikker kan 
være medvirkende til at sikre den unge vej mod uddannelse eller selvforsørgelse.

• En øget brug af UU sikrer, at den unges ressourcer og barrierer kortlægges i samarbejde mellem 
sagsbehandler, den unge selv og UU-vejleder, samt at den unge kan få øget råd og vejledning til 
valg af uddannelse.

• Øget brug af øvrige tilbud sikrer eksempelvis at flere unge kan modtage opkvalificering (fx FVU, 
enkeltfag, AMU-kurser, m.m.), at der kan iværksættes flere brobygningsforløb eller at der kan 
iværksættes flere forløb med fokus på sociale kompetencer eller yderligere afklaring for de unge 
der behov for dette. Dermed sikres en intensivering af de uddannelsesrettede indsatser.

3
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KOMMUNE MED UDFORDRINGER PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET

Der tages afsæt i en modelkommune med 56.000 indbyggere, som ultimo 2015 har 870 borgere, 
der modtager sygedagpenge eller jobafklaringsforløb. I 2016 forventes kommunens nettoudgift til 
målgruppens forsørgelsesudgifter i udgangspunktet at udgøre 94 mio. kr., når der tages højde for den 
ny refusionsomlægning.

Kommunen har igennem en årrække haft en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere, og kom-
munen har aktuelt en gennemsnitlig varighed af alle sygedagpengeforløb, som ligger 1 uge over gen-
nemsnittet for sammenlignelige kommuner, jf. figur 1. Den høje gennemsnitlige varighed gør sig 
gældende på tværs af både kortvarige og langvarige sagssegmenter. Den stigende sagsvarighed afspejler 
sig også i kommunens økonomi. Siden 2008 er nettoudgifterne til sygedagpenge steget med 40 pct. 
til et niveau på i alt 93 mio. kr. i 2015, jf. figur 2.

FIGUR 1: Gennemsnitlig varighed af sygedagpenge forløb (uger), 2015
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Anm: Gnsn. varighed af alle sygedagpengeforløb, jobindsats.dk.

SYGEDAGPENGE OG  
JOBAFKLARINGSFORLØB
I det følgende beskrives et eksempel på en businesscase for investering i en inten-
siveret indsats for sygedagpengemodtagere med henblik på, at sikre at sygemeldte 
borgere vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet og hvor kommunen samtidig 
opnår et økonomisk provenu som følge af reducerede forsørgelsesydelser.
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FIGUR 2: Kommunale nettoudgifter til sygedagpenge og jobafklaringsforløb (mio. kr.)
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Anm: Anm: 2015-2019 udgør estimerede nettoudgifter for kommunen ved en 2,5 pct. årlig stigning i 
målgruppen beregnet med afsæt i data fra Jobindsats.dk fra 2014 (faste priser).

Såfremt der ikke investeres i en indsats, som kan nedbringe sagernes varighed tættere på gennemsnittet 
for sammenlignelige kommuner, er der risiko for at kommunens udgifter vil blive øget til et niveau fra 
94 mio. kr. i 2016 til 104 mio. kr. i 2019:
• Hvis den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene afkortes med 1 uge, så kommunen 

har samme gennemsnitlige varighed som i klyngekommunerne, vil det være muligt at spare 9 
mio. kr. i 2016 og en samlet akkumuleret besparelse på 36 mio. kr. i perioden fra 2016 til 2019.

• Hvis det samlede antal af sygedagpengeuger som hidtil fortsætter med at stige med 2,5 procent 
årligt i perioden 2016-2019 vil den akkumulerede merudgift udgøre 22 mio. kr.

På baggrund af ovenstående har kommunen gennemført en analyse af sagspraksis i sygedagpengeop-
følgningen og identificeret en række potentialer, som via en businesscase skal indfri de økonomiske 
potentialer i indsatsen.

HVAD VISER BUSINESSCASEN?

Casen viser, at en investering i en arbejdsmarkedsrettet praksisomlægning i sygedagpengeindsatsen for 
1,25 mio. i 2016 og 0,75 mio. kr. i 2017, vil være udgiftsneutral allerede i første år, såfremt antallet af 
forsørgelsesuger på området kan nedbringes med blot 2 pct., jf. figur 3.

På 2 års sigt vil investeringscasen give et betydeligt provenu:
• En nedbringelse i antallet af sygedagpengeuger på 10 pct. årligt i de to år vil medføre et samlet 

provenu for kommunen på knap 18 mio. kr. i 2 års-perioden.
• En nedbringelse i antallet af sygedagpengeuger på 5 pct. årligt i de to år vil generere et provenu 

på ca. 9 mio. kr. 

Det endelige provenu vil afhænge af indsatsens effekt i form af afkortning af varigheden af forløb. Jo 
større afkortning af sagsvarigheden, jo tidligere vil det investerede beløb være tjent hjem, og jo større 
provenu vil der kunne akkumuleres efter 2 år. Casen vil som en afledt konsekvens derudover kunne 
bidrage til at øge kommunens skatteindtægter samt nedbringe udgifter til supplerende ydelser.
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FIGUR 3: Besparede forsørgelsesudgifter og investeringsudgifter 
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FIGUR 4: Investering i sygedagpengeindsatsen
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• Investeringerne gennemføres fra 2016 og fastholdes i 2017.
• Fra 2017 reduceres udgifterne med 0,5 mio. kr., da praksisudviklingen gennemføres i 2016. 

Investeringen bortfalder efter 2017.

Businesscasens initiativer baserer sig på en analyse, som kommunen har gennemført af den faglige 
kvalitet i sygedagpengeopfølgningen, hvor der er afdækket en række potentialer, som søges realiseret i 
businesscasen. Casen omfatter følgende tre hovedinitiativer:
• En gennemgribende udvikling og forankring af en arbejdsmarkedsrettet praksis i sygedagpenge-

indsatsen.
• En målrettet implementering af en fast-track ordning.
• En brobygningsindsats for borgere som skifter ydelser mellem A-dagpenge og sygedagpenge.
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Centrale forudsætninger i businesscasen

• I casen er forudsat, at det hidtidige udgiftsniveau til drift og aktive tilbud til målgruppen fast-
holdes i de to investeringsår (2016 og 2017), så investeringen på i alt 2 mio. kr. udgør en for-
øgelse af udgiftsniveauet ift. 2015.

• Det forudsættes, at der gennemføres en effektiv implementering og ledelsesmæssig opfølg-
ning på casens praksis- og indsatselementer

• Det forudsættes, at den intensiverede indsats ikke vil føre til en øget afgang af borgere til res-
sourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob end i foregående år.

• Det forudsættes, at der vil være en øget tilgang til jobafklaring i budgetårene set i forhold til 
udgangsåret 2015, jf. indfasningen af den ny sygedagpengereform. Samtidig vil praksisom-
lægningen bidrage til en afkortning af jobafklaringsforløbenes varighed.

• Det forudsættes, at den intensiverede indsats vil øge omfanget af borgere, som overgår fra 
sygedagpenge til A-dagpenge, herunder som følge af sygedagpengesager, som afsluttes ved 
en bred vurdering (uarbejdsdygtighed § 7). Brobygningsindsatsen skal understøtte at disse 
borgere kommer hurtigst muligt videre i job, og dermed får afkortet det samlede ydelsesforløb 
på sygedagpenge og A-dagpenge

• I beregningen af effekten er forudsat at der sker en afkortning af varigheden fordelt på alle 
varighedssegmenter. Det forudsatte økonomiske provenu kan realiseres hurtigere såfremt af-
kortningen af varigheden primært sker blandt de langvarige sager, hvor den statslige refusion 
er lavest.

• Det forudsættes at den realiserede afkortning af varigheden i 2016 og 2017 vil frigive ressour-
cer, som dermed vil kunne finansiere en fortsættelse af fast-track ordningen og brobygnings-
indsatsen i de efterfølgende budgetår.

UDGANGSSITUATIONEN FOR KOMMUNENS INDSATS

Modelkommunen med 56.000 indbyggere har ved indgangen til 2016 i alt 870 borgere der modtager 
sygedagpenge eller jobafklaringsforløb. Antallet af fuldtidspersoner i målgruppen er steget fra 810 i 
2009 til 870 i 2015. 

FIGUR 5: Udviklingen i antallet af sygedagpenge  modtagere og borgere i job-
afklaringsforløb (fuldtidspersoner)
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FIGUR 6: Ydelsesuger i 2015 og beregnede kommunale nettoudgifter i 2016

Varighed af forløb 
(uger)

Antal ydelsesuger  
i 2014

Beregnede kommunale  
udgifter i 2016

Statslig  
refusions-pct

0-4 4.349 2.889.495 80

5-26 15.983 31.856.680 40

27-52 15.506 35.507.181 30

Efter 52 9.200 23.820.566 20

I alt 45.039 94.073.922 36

Samlet forventes der i 2015 udbetalt 45.000 ydelsesuger til målgruppen. Den største andel af mål-
gruppen (35 pct.) har modtaget ydelser mellem 5-26 uger, hvor den statslige refusion fra 2016 udgør 
40 pct. Samlet forventes kommunen i 2016 skulle afholde 54 pct. af udgifterne til sygedagpenge og 
jobafklaringsforløb svarende til 94 mio. kr.

Jobcenterets indsats for sygedagpengemodtagere
Indsatsen for de sygedagpengemodtagerne varetages af kommunens jobcenter og er kendetegnet ved 
følgende:
• Der er i jobcenteret ansat 18 sagsbehandlere.
• Som led i indsatsen kan efter behov gives forskellige tilbud, som er finansieret via LAB-loven. 
• Virksomheder og borgere anvender stort set ikke muligheden for en ”fasttrackindsats” i jobcente-

ret.

Samlet vurderes der at være et potentiale for at investere i en række tiltag med henblik på at afkorte 
varigheden af sygedagpengeforløbene. 
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INVESTERING I EN INTENSIVERET ARBEJDSMARKEDSRETTET  
INDSATS FOR SYGEDAGPENGEMODTAGERE

Udgangspunktet for investeringstiltagene er erfaringen for, at langvarige sygedagpengeforløb i sig selv 
kan bidrage til at den enkelte borger øger afstanden til arbejdsmarkedet og måske helt mister fodfæ-
stet. Jo længere forløb på sygedagpenge, jo større risiko er der for at ”sygedomsidentiteten” tager over 
frem for ”arbejdsidentiteten”, og jo større risiko er der for, at det bliver vanskeligere at fastholde og 
udvikle arbejdsevnen og skabe videre progression ift. borgeren. Erfaringer fra en række kommuner 
viser derfor, at der kan være et betydeligt potentiale i at investere i en intensiveret arbejdsmarkedsrettet 
indsats for sygedagpengemodtagere med heraf følgende økonomiske gevinster for kommunen.

Businesscasen omfatter følgende investeringstiltag:

Investeringstiltag Forventet afkast

1    
  Udvikling af ny praksis 
0,5 mio. kr.

Øget arbejdsmarkedsrettet fokus (§7)- både i SDP og JAF sager
Styring og opfølgning med fokus på målstyring i sagerne
Skærpet fokus på anvendelse af virksomhedspraktikker
Skærpet fokus på iværksættelse af progressionstrapper
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2. Fasttrack for sygemeldte 
0,30 mio. kr. pr. år

Indførelse af fast-track ordning i kommunens egne institutioner
Hurtig igansættelse af indsats øger fastholdelse
Færre fuldtidssygemeldte og flere delvist raskmeldte

3    
3. Ekstra brobygningskonsulent 
0,45 mio. kr. pr. år

Håndholdt indsats for SPD-borgere som overgår til A-dagpenge
Sikre at indsatsen bygger videre på SDP-indsatsens progression
Virksomhedsrettet indsats, som matcher skånebehov

I alt 1,25 mio. kr.
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Udvikling af ny praksis: 
Udvikling af ny sagsbehandlingspraksis for sygedagpengemodtagere
Der investeres 0,50 mio. kr. i kompetence- og praksisudvikling af sygedagpengeindsatsen. Investerin-
gen skal sikre at der sker en videreudvikling af en fælles faglig platform i sagspraksis med et stort fokus 
på vurdering af uarbejdsdygtighed og borgerens progression i alle sygedagpenge- og jobafklaringssager. 
Derudover vil praksisudviklingen have fokus på at implementere en styringskultur, som i højere grad 
har fokus på at få fastlagt konkrete handlingsplaner i alle sager med klare mål, næste skridt og eksekve-
ring heraf. Investeringen kan f.eks. have karakter af et udviklingsprojekt, som understøttes af interne 
eller eksterne konsulenter og kan omfatte praksisnær kompetenceudvikling, redskabsudvikling, nye 
arbejdsgange, udvikling af styring og opfølgning m.v.

Praksisudviklingen skal realisere en række potentialer, som er blevet afdækket af modelkommunen:
• Der er et potentiale for, at styrke det arbejdsmarkedsrettede fokus i sagsopfølgningen både i de 

korvarige og langvarige sager samt i jobafklaringssager, hvor der særligt ses en risiko for en for-
længet varighed. I modelkommunen er afdækket en aktuel sagspraksis, hvor der er stort fokus på 
at indhente og vurdere de helbredsmæssige aspekter i sagen, men hvor der ikke er tilstrækkeligt 
fokus på samtidig at vurdere borgerens kompetencer/arbejdsmarkedserfaring og skånebehov og 
matche disse ift. konkrete muligheder på det brede arbejdsmarked. Et styrket fokus på anvendel-
sen af sygedagpengelovens §7 i alle sagssegmenter forventes derfor at medføre en øget progression 
for borgerne mod arbejdsmarkedet og dermed en afkortning af sagsvarigheden. 

• Der er et potentiale for at styrke indsatsen for at bringe sygemeldte med job hurtigere tilbage til 
fuld beskæftigelse. Der er behov for at intensivere samarbejdet med virksomhederne, og at der i 
sagsbehandlingen fastlægges skarpere progressionsplaner med den rette optrapning af arbejdstid i 
delvise raskmeldinger m.v.

• Der er et potentiale for at styrke indsatsen for at bringe ledige sygemeldte tilbage på arbejdsmar-
kedet. Dels er der behov for at styrke kvaliteten og målretningen i anvendelse af virksomheds-
praktikker, og dels er der behov for at styrke koordination og progressionsfokus ift. borgere som 
skifter mellem jobcenterets sygedagpenge og A-dagpengeteam.

• Der er et potentiale for at styrke opfølgningskulturen i sygedagpengeindsatsen, så der i ledelsens 
opfølgning og blandt sagsbehandlerne er langt større fokus på at skabe overblik over sagsstam-
mens flow, få fastlagt handlingsplaner i hver enkelt sag med klare mål og progressionssigte og få 
planerne konkretiseres til ”næste skridt” og eksekveret.

Udviklingen af ny sagsbehandlerpraksis forventes at skabe effekt, fordi:
• Praksisnær kompetenceudvikling som understøttes af konkrete redskaber samt ledelsesmæssig 

opfølgning vil sikre en effektiv forankring af ny praksis.
• Det intensiverede fokus på at fastholde og udvikle borgerens arbejdsevne – og fokus på borgerens 

muligheder ift. det brede arbejdsmarked med de givne skånebehov – vil bidrage til en afkortning 
af ydelsesforløbenes varighed.

• En stærkere målstyring i sagsbehandlingen vil bidrage til en større fremdrift i sagerne, reducere 
passiv ventetid, øge parallelitet i indsatsen etc.

• En styrket styrings og opfølgningskultur vil øge fokus på resultatskabelsen og de faktorer som har 
betydning for at skabe resultater.

• En afkortning af varigheden af sygedagpengeforløb vil i sig selv skabe grundlag for øget overblik i 
sagsstammer og fokus på at skabe progression i hver enkelt sag.

1
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Fasttrack for sygemeldte:
Indførelse af fast-track for sygemeldte fra kommunens egne institutioner
Der afsættes 0,30 mio. kr. til udvikling og implementering af en fast-track ordning for sygedagpen-
gemodtagere, som kommer fra ansættelser i kommunens egne institutioner. Baggrunden for inve-
steringen er, at en stor andel af sygedagpengemodtagere kommer fra beskæftigelse inden for social, 
ældre- og dagplejeområdet, herunder fra kommunens egne institutioner. Der er derfor et potentiale 
for at udnytte lovgivningens fast-track ordning og igangsætte en tidlig indsats for disse grupper med 
henblik på at nedbringe varigheden af sygeforløb.

Som led i projektet vil kommunens sygefraværspolitik blive videreudviklet, så sygemeldte medarbej-
dere i kommunen fremover omfattes af en fast-track ordning forankret i jobcenteret. Fast-track ord-
ningen indebærer, at medarbejdere i kommunen, som sygemelder sig med udsigt til et længerevarende 
sygeforløb, allerede inden for 14 dage efter sygemeldingen vil modtage en indsats fra jobcenteret.

En implementeret fast-track ordning i kommunale institutioner vil skabe en effekt, fordi: 
• En tidlig og intensiv indsats fra sygemeldingens start vil medvirke til at borgeren hurtigere vender 

(gradvist) tilbage til arbejdspladsen, hvorved det samlede sygedagpengeforløb afkortes.
• At færre medarbejdere afskediges som følge af en sygemelding.
• At færre medarbejdere fuldtidssygemeldes og flere indgår i en delvis raskmelding tidligere i forlø-

bet.

I forlængelse af, at de kommunale arbejdspladser kobles til fast-track ordningen, vil ordningen kunne 
udvides til andre virksomhedssegmenter på arbejdsmarkedet.

Ekstra brobygningskonsulent: Brobygningskonsulent målrettet sygedagpenge-
modtagere, som overgår til A-dagpenge
Der afsættes 0,45 mio. kr. til ansættelse af en brobygningskonsulent, som skal sikre en effektiv indsats 
for borgere, som overgår fra sygedagpenge til A-dagpenge. Som led i en arbejdsmarkedsrettet sygedag-
pengeindsats vil der løbende være et flow af borgere, som afslutter deres sygedagpengesag, fordi de ikke 
anses som værende uarbejdsdygtige ift. det brede arbejdsmarked, og som derfor overgår til A-dagpen-
geindsatsen som ledige. Borgerne anses ikke som uarbejdsdygtige ift. det brede arbejdsmarked, men 
kan samtidig have visse skånebehov ift. arbejdsmarkedet, som den videre indsats skal tage højde for.

En målrettet brobygningsindsats mellem sygedagpenge- og a-dagpengeområdet forventes at skabe 
effekt, fordi:
• At der i A-dagpengeindsatsen bygges direkte videre på resultaterne fra sygedagpengeafdelingens 

progressionsarbejde og sikres fortsat momentum i borgerens progression i overgangsfasen.
• At der sker en håndholdt virksomhedsrettet indsats for borgere med skånebehov, hvorved varig-

heden af det samlede ydelsesforløb på sygedagpenge og A-dagpenge afkortes.
• At der sker et tæt og koordineret samarbejde med A-kasserne om gruppen af overgangsborgere 

med henblik på at få den enkelte borger hurtigst muligt i job.

2
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AKTIVITETSPARATE BORGERE MED BEHOV FOR EN  
VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS

Der tages afsæt i en modelkommune med 56.000 indbyggere. Kommunen har inden for en årrække 
oplevet en stigning i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, så der ultimo 
2015 er 940 fuldtidspersoner, som har behov for en målrettet indsats for at vinde fodfæste på arbejds-
markedet. Stigningen betyder, at kommunen aktuelt har en større andel af aktivitetsparate borgere 
over 30 år i befolkningen (4,2 pct.) end i sammenlignelige kommuner (3,8 pct.), jf. figur 1.

Sammenholdt med klyngekommunerne har modelkommunen samtidig en gennemsnitligt større 
samarbejdsgrad med virksomhederne i kommunen, jf. figur 2. Dermed findes der et solidt grundlag 
for at anvende den store samarbejdsgrad til at målrette indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere. 

FIGUR 1: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i pct. af befolkningen
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Anm. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år i pct. af befolkningen mellem 30-66 år, 
 jobindsats.dk

I det følgende beskrives et eksempel på en businesscase for iværksættelse af ny 
virksomhedsindsats, som skal medvirke til at styrke virksomhedssamarbejdet i 
 beskæftigelsesindsatsen og samtidig realisere et økonomisk provenu for kommu-
nen som følge af sparrede udgifter til offentlig forsørgelse.

VIRKSOMHEDSINDSATSEN
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FIGUR 2: Modeljobcentrets samarbejdsgrad med virksomheder i kommunen i pct., 
2015
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Anm. Jobindsats.dk og egne beregninger.

Den høje andel af aktivitetsparate borgere i befolkningen udgør et stigende udgiftspres for kom-
munen. Hvis antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år fortsætter med at stige 
med fem procent årligt i perioden 2016-2019 vil den akkumulerede merudgift således udgøre 34 
mio. kr. Samtidig kan kommunen realisere et stort økonomisk provenu på 10 mio. i 2016 eller i 
alt 40 mio. kr. i perioden 2016 til 2019, såfremt det lykkes at nedbringe andelen af aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere til gennemsnittet i klyngekommunerne, svarende til 90 færre aktivitetsparate 
(fuldtidspersoner).

En styrket virksomhedsrettet indsats for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil være 
et væsentligt element i at indfri ovenstående økonomiske potentiale. Der er således evidens for, at 
virksomhedsrettede forløb øger målgruppens selvforsørgelsesgrad. Samtidig vil en øget og professionel 
servicering af virksomhederne kunne bidrage til at skabe effekter for jobcenterets øvrige målgrupper.

HVAD VISER BUSINESSCASEN?

Neden for er beskrevet et eksempel på en investeringscase for den pågældende kommune, hvor der 
investeres 2,75 mio. kr. årligt til en intensiveret virksomhedsrettet indsats, der dels skal støtte udsatte 
ledige i ordinær beskæftigelse via virksomhedspraktik og dels servicere virksomhederne og derved 
medvirke til at virksomhederne får tilfredsstillet deres rekrutteringsbehov, samtidig med at kommu-
nen lykkedes med at formidle ressourcestærke ledige videre i selvforsørgelse.

Neden for er beskrevet et eksempel på en investeringscase for den pågældende kommune, hvor der 
investeres 2,25 mio. kr. årligt til en intensiveret virksomhedsrettet indsats, der dels skal støtte udsatte 
ledige i ordinær beskæftigelse via virksomhedspraktik og dels servicere virksomhederne og derved 
medvirke til at virksomhederne får tilfredsstillet deres rekrutteringsbehov, samtidig med at kommu-
nen lykkedes med at formidle ressourcestærke ledige videre i selvforsørgelse.
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Investeringen vil give et positivt afkast på 4,2 mio. kr. i de første 3 år, såfremt målgruppens selvforsør-
gelse øges med 4 pct. hvert år. På 7 års sigt vil investeringscasen give et betydeligt provenu: 
• En effekt på 4 pct. årligt vil medføre et samlet provenu for kommunen på 10,5 mio. kr. i 7 års-

perioden frem til 2022.
• En beskeden effekt på 2 pct. årligt betyder, at investeringen vil være udgiftsneutral i 7 års-perio-

den.

En øget selvforsørgelsesgrad for målgruppen vil samtidig bidrage til øgede skatteindtægter og lavere 
udgifter til supplerende ydelser til målgruppen. På længere sigt kan indsatsen endvidere bidrage til at 
reducere virkninger af negativ social arv og bremse tilgangen af unge til det offentlige forsørgelses-
system.

FIGUR 3: Besparede forsørgelsesudgifter og investeringsudgifter 
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FIGUR 4: Investering i indsatsen: Centrale forudsætninger i casen

Investering i virksomhedsindsatsen Mio. kr. 

Årsværk til etablering og servicering af partnerskabsaftaler

Årsværk til håndholdt udplacering

Årsværk til rekruttering og virksomhedsservice

Praksisudvikling

0,45

1,35

0,45

0,50

I alt 2,75

• Investeringerne gennemføres fra 2016 og fastholdes frem til 2022.
• Fra 2017 reduceres udgifterne med 0,5 mio. kr., da praksisudviklingen gennemførres i 2016.

Det endelige provenu vil afhænge af indsatsens effekt, hvor flere jobparate borgere formidles til job 
samtidig med at aktivitetsparate borgere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet og gradvist opnår flere 
uger med lønnet beskæftigelse. Jo højere effekt, jo tidligere vil det investerede beløb være tjent hjem 
og jo større provenu vil der kunne akkumuleres efter 7 år, jf. figur 3. 
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Centrale forudsætninger i businesscasen

• Det forudsættes, at jobcentret rekrutterer seks virksomhedskonsulenter, med den rette profil 
og de rette kompetencer.

• Det forudsættes, at effekterne af de gennemførte investeringstiltag supplerer den eksisterende 
resultatskabelse i indsatsen

• Det forudsættes, at casens praksisudvikling bliver implementereret, så de forudsatte antal 
jobordrer og virksomhedspladser indhentes, og der sikres den rette kvalitet i matchning og 
udplacering.

• Det forudsættes, at indsatsen skaber effekter ved at A-dagpengemodtagere og jobparate kon-
tanthjælpsmodtagere formidles til ordinære job og derved opnår job hurtigere, end de ellers 
ville have gjort. Det antages at virksomhederne i 80 pct. af de indkomne jobordrer efterspørger 
kvalifikationer som kan besættes af kvalificerede ledige som er bosat i kommunen, og som 
derved får afkortet deres ledighed med 4 uger. De øvrige 20 pct. af jobordrene vil blive besat 
af kvalificerede ledige bosat i andre kommuner

• Besættes af borgere, som er bosat i kommunen, og som får afkortet deres ledighed med 4 
uger.

• Det forudsættes at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere opnår lønnet beskæftigelse i 
forlængelse af virksomhedspraktik og dermed modtager hhv. 2, 4 eller 6 pct. færre uger med 
kontanthjælp.
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ETABLERING AF NY VIRKSOMHEDSINDSATS

Virksomhedsindsatsen har allerede et stort fokus i kommunernes beskæftigelsesindsats. En generel 
investering i virksomhedsindsatsen skal medvirke til at udbygge og vedligeholde et virksomhedssam-
arbejde, som både er til gavn for virksomhederne og for ledige og udsatte borgere. En investering i 
virksomhedsindsatsen handler blandt andet om at skabe et øget flow af optræningspladser til udsatte 
borgere med væsentlige behov for udvikling af arbejdsevnen, opkvalificering og optræning på en ar-
bejdsplads. Samtidig skal en investering i virksomhedsindsatsen bidrage til systematisk og styret ser-
vicering af virksomhederne, så flere personer kan formidles direkte i ordinære job.

Investeringstiltag Forventet afkast

1

Opnormering af virksomheds kon-
sulenter til etablering og service-
ring af partnerskabsaftaler
Omlægning til færre sager i visitations-
perioden, og flere efter visitationen

0,45 mio. kr. pr. år

Ansættelse af 1 ekstra virksomhedskonsulent
Flere borgere i praktikforløb (60 helårspersoner pr. år.)
Flere borgere i perioder med lønnet beskæftigelse
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2  

Opnormering af virksomheds-
konsulenter til håndholdt  
praktikformidling
1,35 mio. kr. pr. år

Ansættelse af 3 ekstrea virksomhedskonsulenter
414 håndholdte praktikforløb svarende til 103,5 fuldtidspersoner

3  

Opnormering af virksomheds-
konsulenter til servicering  
og rekruttering
0,45 mio. kr.

Ansættelse af 1 ekstra virksomhedskonsulent til servisering
150 ekstra jobåbninger 
Reduceret ledighedsperider på 4 uger for de jobparete borgere i 
kommunen, der kommer i job

4  
Praksisudvikling
0,5 mio. kr.

Tydelig systematik og arbejdsgange
Øget målstyring skaber overblik for partnerskabsaftaler
Øget afsøgning af virksomhedernes latente behov

I alt 2,75 mio. kr.

33ØKONOMISK POTENTIALE_i beskæftigelsesindsatsen



BUSINESSCASE 
Virksomhedsindsatsen

Opnormering af virksomhedskonsulenter til etablering  
og servicering af partnerskabsaftaler
Der investeres 0,45 mio. kr. til opnormering af 1 yderligere virksomhedskonsulent, som skal sikre flere 
partnerskabsaftaler og dermed flere faste pladser, som kommunen kan anvende til virksomhedsrettet 
opkvalificering og udvikling. Særligt udsatte målgrupper har gavn af en tidlig og direkte virksomheds-
vendt indsats. Der er i den forbindelse behov for en kombination af stor volumen i virksomhedsplad-
ser, der kan støtte udsatte ledige i at få oparbejdet kompetencer, tilpasset skånebehov og opnå eller 
fastholde kontakt til arbejdsmarkedet. 
• Det forventes, at det investerede årsværk løbende vil kunne administrere 75 pladser. 
• Det antages, at der gennemsnitligt driftes med en belægningsgrad på mindst 80 pct. hvilket  

betyder, at der på årsbasis gennemføres praktikforløb for 240 personer svarende til 60 helårsper-
soner. 

• Såfremt partnerskabsaftalerne bidrager til at reducere de 240 borgeres ydelsesuger på kontant-
hjælp med 4 pct., vil dette reducere kommunens nettoudgifter til forsørgelse med ca. 0,95 mio. 
kr. årligt.

Opnormering af virksomhedskonsulenter til håndholdt praktikformidling
Der investeres 1,35 mio. kr. til opnormering af virksomhedskonsulenter til håndholdt praktikformid-
ling hovedsagligt for udsatte ledige. Konkret ansættes 3 ekstra virksomhedskonsulenter som skal sikre, 
at der formidles flere praktikker, hvor matchet tager afsæt i en konkret vurdering og udsøgning af 
relevante praktikpladser til udsatte ledige. Erfaringerne fra jobcentrene er, at den mest effektive virk-
somhedsvendte formidling for udsatte ledige er via håndholdte praktikker, hvor udplaceringen sker 
i samarbejde med den ledige og hvor der udsøges specifikke firmaer for dels at opnå de rette match, 
og dels for at øge sandsynligheden for, at samarbejdet efter afsluttet praktik kan fortsætte på ordinære 
vilkår. Mens opnormeringen af virksomhedskonsulenter til etablering og servicering af partnerskabs-
aftaler skulle sikre øget volumen til opkvalificering og udvikling, skal nærværende opnormering sikre 
øget kvalitet i det faglige match mellem den lediges kompetencer og skånebehov og en virksomheds 
potentiale for ansættelse af personen i ordinær beskæftigelse. 
• Det forventes, at hver virksomhedskonsulent vil kunne håndtere 15 løbende udplaceringer. 
• Det forventes samtidig, at hver udplacering i gennemsnit tager fem uger. Det svarer til, at der på 

årsbasis kan udplaceres 138 personer i håndholdt praktik, svarende til 34,5 fuldtidspersoner pr. 
virksomhedskonsulent. 

• Samlet set betyder det, at der gennemføres håndholdte praktikforløb for 414 borgere svarende til 
103,5 fuldtidspersoner.

• Såfremt virksomhedspraktikforløbene bidrager til at reducere de 414 borgeres ydelsesuger på kon-
tanthjælp med 4 pct., vil dette reducere kommunens nettoudgifter til forsørgelse med ca. 1,75 
mio. kr. årligt.

1

2
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Opnormering af virksomhedskonsulenter til servicering og rekruttering
Der investeres 0,45 mio. kr. til opnormering af virksomhedskonsulenter til servicering af virksomhe-
der og samarbejdspartnere. Samtidig skal virksomhedskonsulenterne aktivt bidrage til at understøtte 
virksomhederne med rekrutteringsbehov, fastholdelsesarbejde, opkvalificering og øvrig servicering. 
Virksomhedskonsulentteamets kontakt med oplandets virksomheder og en styrket tilgang til bredere 
formidling af kommunens servicemuligheder betyder, at konsulenterne vil formidle flere rekrutte-
ringsopgaver fra virksomhederne ind i jobcentret. 
• Det antages at en løbende opfølgning og opsøgende kontakt til virksomheder betyder, at der 

årligt kan indhentes ca. 150 ekstra jobåbninger ift. niveauet i udgangsåret, hvoraf det forventes, 
at kommunen kan besætte 80 pct. med jobparate ledige bosat i kommunen, svarende til 120 per-
soner årligt. 

• Såfremt de indkomne jobordrer bidrager til at få 80 pct. jobparate borgere i kommunen hurtigere 
i job, så det reducerer ledighedsperioden med 4 uger, vil det reducere kommunens nettoudgifter 
til forsørgelse med 1,1 mio. kr.

Praksisudvikling:
Der investeres 0,5 mio. kr. i kompetence- og praksisudvikling af virksomhedsindsatsen. 
Investeringen skal sikre, at virksomhedsindsatsens organisation og kompetencer er gearet til at ska-
be den forudsatte øgede volumen, kvalitet i det konkrete match mellem ledig og virksomhed og 
at virksomhedskonsulenterne har overblik, overskud og kompetencer til at formidle bred viden om 
jobcentrets muligheder. Investeringen kan have karakter af et udviklingsprojekt, som understøttes af 
interne eller eksterne konsulenter og kan omfatte praksisnær kompetenceudvikling, omlægning af 
arbejdsgange, fokus på udvikling af kerneydelser som udsøgning, opfølgning, match og formidling af 
ydelser samt salgsteknikker. 
Udviklingen af ny praksis for virksomhedsindsatsen forventes at skabe effekt, fordi:
• En tydeligere systematik og arbejdsgange øger produktiviteten ved at minimere passive ventetider.
• Målstyring på performance skaber overblik og retning i forhold til antal af partnerskabsaftaler, 

belægningsgrad, indhentning af jobordrer og formidling af borgere i håndholdt praktik.
• Formidling af bred viden til virksomhederne afsøger latente behov hos virksomhederne.
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Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 

Marselisborg er en privat videns- og konsulentvirksomhed, der 
siden 2001 har arbejdet på at understøtte udviklingen og driften 
af den offentlige sektor. Marselisborg er specialiseret i at udføre 
analyser samt forandrings- og udviklingsopgaver for staten, kom-
munerne og private virksomheder. Marselisborg arbejder inden for 
beskæftigelsesområdet og den sociale sektor. 

Vi udvikler indsatsen på et strategisk, operationelt og driftsmæssigt 
niveau i samarbejde med ministerier, styrelser, kommuner, jobcen-
tre og deres samarbejdspartnere. Marselisborgs løsninger bygger 
på erfaring og viden, der er udviklet og afprøvet i tæt samarbejde 
med vores kunder. Samtidig udvikler vi nye metoder i Marselis-
borgs egne driftsenheder, hvor vi omsætter viden til implementer-
bare produkter. 

Besøg os på www.marselisborg.org

MARSELISBORG – Center for Udvikling, Kompetence & Viden 
Nørre Allé 70 F, 2. sal, 8000 Aarhus C
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