
Dato: 10. oktober 2022 

 

Sags ID: SAG-2022-04328 

Dok. ID: 3261511 

 

E-mail: BRS@kl.dk 

Direkte: 3370 3450 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 3 

NOTAT 

 

Fakta om den aktive beskæftigelsesindsats 

Målgrupperne i jobcentrene:  

• Ledige udgør kun 25 pct. af borgerne, som er i kontakt med jobcen-

trene. Resten af borgere uden fodfæste på arbejdsmarkedet 

• Over 1 mio. borgere er i kontakt med jobcentrene hvert år (hertil 

kommer borgere som tilkendes førtids- og seniorpension)  

 

Målgrupper i jobcentrene i 2021 Antal personer Fuldtidspersoner 

A-dagpenge 271.894 90.549 

Kontanthjælp 80.706 58.722 

   -Heraf jobparate(ledige) 23.982 12.396 

Uddannelseshjælp 51.460 31.513 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. 15.273 10.361 

Sygedagpenge 597.827 91.698 

Jobafklaringsforløb 32.619 15.469 

Revalidering 3.620 2.530 

Ressourceforløb 27.138 21.783 

Ledighedsydelse 30.359 15.587 

Fleksjob 96.873 85.743 

I alt 1.231.751 423.955 

Kilde: Jobindsats.dk 

Note: borgere som har fået flere ydelser tælles med flere gange 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Hvad kendetegner borgere langt fra arbejdsmarkedet?  

 

Typiske udfordringer for unge i gruppen er:  

• Svage boglige forudsætninger – mere end 6 ud af 10 har ikke be-

stået 9. klasses eksamen i skriftlig dansk eller matematik  

• Psykiske udfordringer – 2 ud af 3 har været i kontakt med hospitals-

psykiatrien over en 5-årig periode. Det er 8 gange oftere end blandt 

unge i job og uddannelse. 

• Sociale problemer og svag familiebaggrund – hver fjerde har været 

anbragt uden for hjemmet, og ca. 40 pct. har modtaget forebyg-

gende foranstaltninger  

• Nederlag i uddannelsessystemet – knap en tredjedel har afbrudt 

mindst to uddannelser 

• Misbrug – cirka hver femte har dokumenterede misbrugsproblema-

tikker. 

• Kriminalitet – lidt under en fjerdedel er dømte. 

 

Typiske udfordringer for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:  
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Vi ser nu det laveste antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i mange 

år. I 2022 var der knap 38.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mod 

ca. 58.000 i 2017. Hertil kommer en gruppe i ressourceforløb på omkring 

20.000 personer. 

• Tre fjerdedele er ufaglærte 

• To tredjedele har ikke bestået 9. klasses dansk og matematik 

• 8 ud af 10 har væsentlige helbredsproblemer 

• Knap halvdelen har haft et forløb i hospitalspsykiatrien indenfor 5 år 

• En fjerdedel har væsentlige misbrugsproblemer 

 

Typiske udfordringer for sygedagpengemodtagere: 

I april 2022 var der 423.000 berørte personer i sygedagpengesystemet, her-

under ca. 386.000 sygedagpengemodtagere og lidt over 37.000 i et jobafkla-

ringsforløb. For de fleste sygemeldtes vedkommende er kontakten af kortere 

varighed (under 8 uger), men for ca. 20 pct. bliver der tale om et længereva-

rende forløb. 

• Cirka halvdelen af alle langtidssygemeldinger skyldes psykiske lidel-

ser 

• Over halvdelen af de sygemeldte fra ledighed har et sygedagpenge-

forløb, der varer mere end et halvt år, mens dette alene gælder for 

ca. 40 pct. af dem, der sygemeldes fra job. 

 

Kilde: jobindsats.dk og KL’s egne analyse af målgrupperne 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Fordelingen af medarbejdere i jobcentrene 

 

Gennemsnitlige antal årsværk fordelt på ydelsesgrupper 

I alt A-dagpenge kontanthjælp Sygedagpenge Uddannelseshjælp Ressourceforløb Øvrige 

135 19 26 21 14 20 32 

Kilde: VIVE’s analyse fra maj 2022: Jobcentrenes Beskæftigelsesindsats 

 

Det vil sige, at jobcentrene bruger knap 20 pct. af årsværkene på de ledige 

(dagpenge og jobparate på kontanthjælp) og 80 pct. på borgere langt fra ar-

bejdsmarkedet. Da ca. 1/3 af kontanthjælpsmodtagerne er ledige (jobparate) 

antages, at der bruges tilsvarende andel af ressourcerne.  

 

Fordelingen af medarbejdere i jobcentrene 

Ledige (dagpenge og kontanthjælp) 20% 

kontanthjælp (aktivitetsparate) 13% 

Sygedagpenge 16% 

Ungeindsats 10% 

Ressourceforløb/jobafklaring mv. 15% 

Øvrige (primært virksomhedsservice) 26% 

I alt 100% 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Virksomhedstilfredshed med jobcentrene 

 

Blandt virksomhederne, der samarbejder med jobcentrene, er over 80% til-

fredse eller meget tilfredse med samarbejdet 

 

Kilde: KL’s virksomhedstilfredshedsmåling 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Strukturel ledighed 

 

Professor Michael Rosholm i JP: Citat ”Fra 1994 og frem påbegyndte man 

imidlertid udrulningen af den aktive beskæftigelsesindsats, og sidenhen er 

bruttoledigheden strukturelt faldet fra 11 pct. i 1993 til 4 pct. i dag.” 

 

 

Langtidsledigheden har aldrig været lavere 

Der var i juli måned i alt ca. 12.500 langtidsledige, hvilket er det laveste an-

tal, siden målingerne startede i 2007. Samlet udgør de langtidsledige 16,6 

pct. af den samlede bruttoledighed. 

 

Kilde: jobindsats.dk 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Borgertilfredshed  

 

Ifm. coronanedlukningen spurgte vi borgerne om deres oplevelse med job-

centeret 

 

Borgernes samlede tilfredshed med deres kontakt med jobcenteret under 

nedlukningen er høj. 81 pct. er således enten meget tilfreds eller tilfreds med 

kontakten, mens blot 5 pct. er utilfreds eller meget utilfreds. Tilfredsheden er 

højest blandt borgere på sygedagpenge og lavest blandt borgere på uddan-

nelseshjælp. 

 

Kilde: Beskæftigelsesindsatsen under covid-19 (kl.dk) 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/beskaeftigelse/beskaeftigelsesindsatsen-under-covid-19/

