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Rapportens formål:

At bidrage til forståelsen af 
udviklingen i perioden 2011-2019 i 
jobcentrenes målgrupper og udgifter, 
samt betydningen af reformer herfor.

At bidrage til tværkommunal 
benchlearning og dermed til en 
effektfuld og effektiv 
beskæftigelsesindsats. 

Todelt oplæg

• Den overordnede udvikling i 
målgrupper, indsatser og 
udgifter

• Hvad kendetegner det gode 
jobcenter?



Kort om data

Data fra mange forskellige kilder:

• Individbaserede registerdata fra DST, DREAM og DFDG

• Regnskabsdata om udgifter til jobcenterdrift og 
beskæftigelsesindsats

• To surveys til jobcentre:

• Surveydata til at korrigere udgifter til jobcenterdrift for forskelle i 
kommunernes organisering og konteringspraksis mht. fx udgifter til 
husleje og ejendomsdrift, varetagelse af ydelsesudbetaling, 
lægeerklæringer og klinisk enhed.

• Survey om jobcentrenes organisering, indsatser og samarbejder

• Kvalitative interviews i udvalgte jobcentre (casebesøg).

→ Målgruppedefinitionen varierer lidt på tværs af datakilder



Udvikling i målgrupper, 
indsatser og udgifter



Udviklingen på beskæftigelsesområdet, 
kort fortalt

• Positive konjunkturer, færre ledige - og uændrede samlede udgifter

• Faldende udgifter til aktiv beskæftigelsesindsats og stigende 
udgifter til jobcenterdrift

• Reformer med fokus på intensiverede indsatser og flere samtaler –
også for ledige langt fra arbejdsmarkedet

• Øget beskæftigelse især for målgrupper tæt på arbejdsmarkedet, 
men også for målgrupper længere væk fra arbejdsmarkedet

• Ændret målgruppesammensætning og stigende udgifter pr. 
fuldtidsledig

• Og variationer i udgiftsprioriteringerne på tværs af kommuner



Færre ledige, faldende udgifter til beskæftigelses-
indsats og stigende udgifter til jobcenterdrift



Reformbagtæppe

Stigende politisk fokus på 
at alle ledige – også 
borgere langt fra 
arbejdsmarkedet – skal 
have en aktiv 
helhedsorienteret 
beskæftigelsesorienteret 
indsats og hyppige 
jobsamtaler. 



Faldende udgifter til beskæftigelsesindsats
• Færre ledighedsmåneder med aktiv beskæftigelsesindsats                                                                       

- ikke mindst mht. offentlig virksomhedsrettet indsats og øvrig vejledning/opkvalificering

• Reducerede udgifter til dagpengemodtagere og – sidst i perioden – til kontant- og 
udd.hjælpsmodtagere. Men stigende udgifter til ressourceforløbs- og sygedagpengemodtagere 

NB: fald for dagpengemodtagere
men stigning for andre målgrupper



Flere samtaler



Ændret målgruppesammensætning
Færre dagpengemodtagere og jobparate - og relativt flere 
sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate (aktivitetsparate kontanthjælps-
modtagere, uddannelseshjælpsmodtagere (uddannelses- og aktivitetsparate), integrationsydelsesmodtagere samt 
ressourceforløbsmodtagere og revalidender og for-revalidender)

Overgang fra ledighed til 
beskæftigelse stiger især 
for dagpengemodtagere og 
jobparate – men også for 
aktivitetsparate



Stigende samlede udgifter pr. fuldtidsledig
Faldende udgifter til beskæftigelsesindsats pr. fuldtidsledig

Stigende udgifter til jobcenterdrift pr. fuldtidsledig



Høje og/eller stigende udgifter pr. fuldtidsledig
til beskæftigelsesindsats for målgrupper, der er 
blevet relativt større

Faldende udgift pr. fuldtidsledig 
til beskæftigelsesindsats for 
dagpengemodtagere

Stigende udgift pr. fuldtidsledig 
for kontant-/uddannelses-
hjælpsmodtagere

Og høje udgifter pr. fuldtidsledig 
for ressourceforløbsmodtagere



Variationer mellem kommuner

De samlede udgifter pr. fuldtidsledig til beskæftigelsesindsats og 
jobcenterdrift er større:

I kommuner med gunstige rammevilkår og i de mindste jobcentre

Jo større andel sygedagpengemodtagere, ressourceforløbsmodtagere 
og ledighedsydelsesmodtagere udgør af det samlede antal 
fuldtidspersoner

Udgiften til jobcenterdrift og beskæftigelsesindsats pr. fuldtidsledig 
er særligt steget: 

I de jobcentre, som har haft det relativt største fald i antallet af ledige 

og i de mindste jobcentre (~stigende stordriftsfordele i de store 
jobcentre)



Forklaringselementer i fht. udgiftsudviklingen
Reformer med ambitioner om tidligere og/eller mere intensive indsatser – også for ledige 
langt fra arbejdsmarkedet

Nye og ”dyre” målgrupper som ressourceforløbsmodtagere + krav om rehabiliteringsteams 
og at flere borgere langt fra arbejdsmarkedet skal have helhedsorienterede indsatser

Færre ledige (tæt på arbejdsmarkedet) og ændret målgruppesammensætning

Ressourceforløbsmodtagere og sygedagpengemodtagere udgør en væsentligt større andel af 
modtagerne i slutningen af perioden – og dagpengemodtagere en væsentligt mindre andel

Stigende antal samtaler pr. fuldtidsledig

Øget brug af business cases og investeringstankegang, opnormering af 
sagsbehandlerindsatsen over for målgrupperne længst væk fra arbejdsmarkedet

Medarbejderkapaciteten ikke tilpasset i takt med det faldende antal ledige

Udgiften til jobcenterdrift og beskæftigelsesindsats særligt steget i de jobcentre, som har haft det 
relativt største fald i antallet af ledige – og i de mindste jobcentre (~stigende stordriftsfordele i de 
store jobcentre)



Forudsætningerne for 
vellykkede borgerforløb

Medarbejdere og lederes erfaringer på 8 jobcentre med gode resultater 
for forskellige målgrupper



Formålet med undersøgelsen:

at formidle de elementer, som de interviewede medarbejdere og ledere i de besøgte 
jobcentre selv fremhæver som afgørende for vellykkede borgerforløb rettet mod 
målgrupper henholdsvis længere væk fra og tættere på arbejdsmarkedet

at undersøge om der er elementer, der går på tværs af de besøgte jobcentre og på tværs 
af målgrupperne, og dermed kan bidrage til benchlearning.



Besøg i 8 jobcentre

De besøgte jobcentre ligger alle højt på benchmarking for de udvalgte målgrupper

2 jobcentre med succes i forhold til sygedagpengemodtagere

1 jobcenter med succes i forhold til dagpengemodtagere

1 jobcenter med succes i forhold til jobparate kontanthjælpsmodtagere

4 jobcentre med succes i forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Interview med sagsbehandlere, jobformidlere/virksomhedskonsulenter, ledere og 
fagkoordinatorer samt jobcenterchef

I alt har 66 personer deltaget i interview



Generelt om de 8 jobcentre

De forudsætninger, som medarbejdere og ledere peger på for at lykkes med borgerne, er 
ret ens på tværs af målgrupper, hvilket måske er lidt overraskende. 

Deltagerne i interviewene gav alle udtryk for stor arbejdsglæde. De anvender deres 
kompetencer og erfaringer i arbejdet med borgerne, og de oplever at udføre et 
meningsfuldt arbejde

Ledere og medarbejdere, der trives, leverer tilsyneladende en effektiv indsats



Stort handlerum – Den røde tråd

Handlerum for medarbejderne til at tage beslutninger i borgerforløbene, som er baseret på 
deres faglige kompetencer og erfaringer med målgruppen

Dette handlerum skabes ifølge lederne ved en strategi med en værdimæssig forankring 
samt en tæt monitorering af forløbene herunder stikprøver og sagssparring

Handlerummet for det samlede jobcenter skabes ved, at det politiske niveau godkender 
strategi og værdier, og at jobcenteret lever op til deres mål. Det er ledelsen i jobcentrene, 
der er proaktive ved formuleringer af strategier og businesscases

Samspillet med det politiske niveau er et vigtigt redskab for de 8 jobcentre



Organiseringen – vigtigt element

Organiseringen i teams og afdelinger er forskellig, men fælles er, at der tilstræbes at opnå 
en funktionel fleksibilitet, inspiration og mindre sårbarhed ved at samle fx 2 målgrupper i 
samme team. 

Storrumskontorer samt placering på samme etage og adresse fremmer det uformelle 
samarbejde. Fælles deltagelse i projekter og kompetencedage fremmer et fælles sprog

Den organisatoriske placering af virksomhedskonsulenter skal fremme to formål: kendskab 
til målgruppen og kendskab til virksomhederne.



Samarbejdet med virksomhederne

Det gode match til tiden kræver stor samarbejdsflade. Kunsten er at stille krav til 
virksomhederne samtidig med, at virksomhederne serviceres. 

Nogle borgere har stadig brug for træningsbaner i form af praktikker, og her er et godt 
samarbejde med virksomheden afgørende

Virksomhedssamarbejdet fremmes, når det politiske niveau og ledelsen prioriterer 
området på forskellig vis



Meningsfulde og in-house indsatser

Hurtig indsats, hyppige samtaler og et beskæftigelsesrettet fokus – vægten varierer lidt 
afhængig af målgruppen, men afspejler at jobcentre har været dygtige til at implementere 
reformer og puljer. 

Oplevelsen af det meningsfulde i indsatsen er vigtig for både medarbejdere og ledere (og 
fra anden forskning ved vi, at det også er vigtigt for borgerne), derfor metodefrihed

In-house indsatser. De besøgte jobcentre har trukket indsatserne hjem, og ser det som en 
fordel. Indsatsdelen varetages af kollegaer underlagt samme strategi og samme 
værdigrundlag. Samarbejdet er tæt og uproblematisk



Tak for opmærksomheden!

Rapporten kan findes på www.VIVE.dk
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