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Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Hvor og hvor mange?

• STAR Brønderslev: 44

• AMK Midt-Nord: 29

• AMK Syd, SJH og WIDK: 48

• AMK Øst: 34

• Haraldshus: 282

HARALDS-
HUS

AMK 
ØST

2



Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekruttering

Mål: Flest muligt i arbejde på et 

bæredygtigt arbejdsmarked

Politikforberedelse 

• Betjene minister og Folketinget 

Implementering

• Lovgivning og vejledninger

• Digitale løsninger

• Evidens- og vidensarbejde

• Tilsyn og kontrol 
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142.000 flere lønmodtagere på ét år – den største stigning nogensinde

2.916.500 lønmodtagere i Danmark – historisk mange

Det går rigtig godt på det danske arbejdsmarked

44

4,1 pct. BNP-vækst i 2021 – den højeste vækst i 27 år

file://prod.sitad.dk/dfs/CU2823/faelles/STAR/Powerpoint skabeloner/PNG/Vækst-GettyImages-1281064006 [Konverteret].png


Personer uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet
Mange har fortsat kontakt til arbejdsmarkedet 
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Nogle står midlertidigt uden for arbejdsmarkedet

Ca. 750.000 står uden for arbejdsmarkedet

10 pct. af kontanthjælpsmodtagere har lønnede timer

~ 90.000 er i fleksjob og 14.000 er visiteret til fleksjob

9 pct. af sygedagpengemodtagere er delvist raskmeldte 



Viden og evidens
Tradition for systematisk at arbejde med 

evidens

Forsøg og effektanalyser:
• Hurtigt i gang 1, 2005-2006

• Hurtigt i gang 2, 2008-2009

• Alle i gang, 2008

• Aktive Hurtigere Tilbage, 2009

• Unge-Godt i gang, 2009-2010

• På rette vej i job, 2010-2012 

• LVU-forsøget, 2011-2012

• Mentorforsøget, 2012-2013

• IPS, 2012-2017

• Tjeklisteforsøget, 2016-2018

• Jobfirst, 2016-2017

• IBBIS1, 2016-2018

• RCT 225-timers visualisering, 2018-2019

• Jobbro til Uddannelse, 2018-2020

• RCT Dashboard, 2019-2021

• IBBIS2, 2019-2022
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1 Vi udvikler ny viden og har en 
tradition for at forsøg  
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Viden og evidens
Tradition for at arbejde systematisk med 

evidens
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Vi opsamler eksisterende viden
fra dansk og international forskning

2
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Viden og evidens
Tradition for at arbejde systematisk med 

evidens
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Vi formidler viden – og vi vil gerne 
være endnu bedre!!! 
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Troen på den ledige er vigtigt! 

• Troen på, at den ledige kommer i job – både hos borgere og 
sagsbehandlere

• Den bedste måde at vise tro på ledige er ved at formidle konkrete jobs

Hvad virker, når vi skal hjælpe ledige tilbage i job?
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Oplevede at de blev 
præsenteret for konkrete 
jobs ved seneste samtale

32 %

Hvad virker, når vi skal hjælpe ledige i job?

Jobformidling virker!
• Status: 3.700 jobordrer i januar 2022, og mange kommer i arbejde under 

eller efter aktivering

Ordinære timer til de svageste ledige virker!
• Status: Fx har 10 pct. af kontanthjælpsmodtagerne har ordinære timer

Jobsøgning virker! 
• Status: Dagpengemodtagere logger ca. 2 jobansøgninger om ugen i snit



Hvad virker, når vi skal hjælpe ledige tilbage i job?
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Andel kontanthjælpsmodtagere med ordinære 
timer, november 2021

Største andel kth.modtagere

med ordinære timer

Gladsaxe

Vallensbæk

Hedensted

Odder

Odsherred13,9 %

14,3 %

14,7 %

16,2 %

19,1 %

Andel jobordre ift. antallet af dagpenge-
modtagere og jobparate kth.modtagere

Struer

Flest jobordrer pr. ledig

Haderslev

Billund

Syddjurs

Vejen13,3 %

15,5 %

15,6 %

16,4 %

18,2 %



De rette opkvalificeringsindsatser til de rette ledige

Hvad virker, når vi skal hjælpe ledige tilbage i job?

Fra ”Serviceeftersynet” af 

uddannelsesindsatsen ved vi, at:

• Erhvervsrettet uddannelse generelt har 

positive beskæftigelseseffekter

• Opkvalificering er særligt effektivt for 

gruppen med mindst uddannelse

• Ufaglærte er umiddelbart interesserede i 

opkvalificering – særligt hvis udsigten til 

job er god
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file://prod.sitad.dk/dfs/CU2823/faelles/STAR/Powerpoint skabeloner/GettyImages/Arbejdsplads/Ingeniør, teknik, naturvidenskab/GettyImages-1209265562.jpg


Betingelserne for at hjælpe ledige i job er gode! 
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Vi ser rekordmange ny-opslåede stillinger
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Spørgsmål


