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Information om oprettelse af persongruppemarkeringer i ’Flere skal med’

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har nu oprettet seks persongruppemarkeringer, som kommunen skal gøre brug af i projektet ’Flere skal med’.
Markeringerne er oprettet med henblik på løbende at kunne følge resultaterne af
projektet samt at give kommunerne mulighed for at udsøge og følge projektets
målgruppe.
De seks persongruppemarkeringer er navngivet som følger:
 Flere Skal Med – bruttomålgruppe
 Flere Skal Med Gr. 1 – Vis. til indsatsgruppen
 Flere Skal Med Gr. 2 – Indkaldes til rehab-team
 Flere Skal Med Gr. 3 – Socialforvalt. Underrettes
 Flere Skal Med Udskudt visitation
 Flere Skal Med Personlig jobformidler tildeles
Markeringerne vil være søgbare i kommunernes fagsystemer senest ved udgangen
af uge 26. Førstnævnte markering er udfyldt på forhånd, mens de resterede markeringen skal udfyldes af kommunen.
Hvorfor skal persongruppemarkeringerne udfyldes?

Persongruppemarkeringerne vil som nævnt indgå i STAR’s løbende monitorering
af projektets resultater. De resterende data der indgår i monitoreringen vil blive
indhentet fra centrale registre. Monitoreringen vil blandt andet ligge til grund for
vurderingen af, hvornår den enkelte kommune har nået projektets resultatkrav1. Det
er derfor vigtigt at kommunen løbende udfylder markeringerne så, der sikres et
retvisende billede af projektets fremdrift og resultater.
Hvordan anvendes persongruppemarkeringerne?

I det følgende beskrives det hvordan kommunen skal anvende de seks markeringer
hver især.
Flere Skal Med – bruttomålgruppe

Denne persongruppemarkering er præudfyldt og angiver kommunens bruttomålgruppe. Det vil sige aktivitetsparate modtagere af kontant-, uddannelseshjælp og
integrationsydelse, der har været i mindst 5 år i kontanthjælpssystemet2. Populationen er opgjort i december 2016. Via denne markering er det dermed muligt for den
enkelte kommune, at fremsøge cpr-numre på borgere, der er i bruttomålgruppen for
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’Flere skal med’. Primo september 2017 sætter STAR en afslutningsdato for bruttomålgruppemarkeringen på de personer der har forladt bruttomålgruppen før projekt start, det vil sige i perioden december 2016 – 31. juli 2017. Jævnfør følgende
afsnit ’i tilfælde af ændring i bruttomålgruppen siden december 2016’.
Flere Skal Med Gr. 1 – Vis. til indsatsgruppen

Persongruppemarkeringen skal udfyldes af kommunen, hvis kommunen i forbindelse med startafklaringen af borgeren beslutter, at borgeren tilhører gruppe 1 og
dermed skal visiteres til projektindsatsen i Flere skal med.
Flere Skal Med Gr. 2 – Indkaldes til rehab-team

Persongruppemarkeringen skal udfyldes af kommunen, hvis kommunen i forbindelse med startafklaringen af borgeren beslutter, at borgeren tilhører gruppe 2. Det
vil sige er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Markeringen må udfyldes når det er besluttet at borgeren skal for rehabiliteringsteamet, se
også visitationsguiden. Denne markering skal endvidere udfyldes i det tilfælde
borgeren tilkendes revalidering.
I det tilfælde kommunen ved startafklaring af borgeren har visiteret borgeren til
gruppe 1, men efterfølgende vurderer, at borgeren er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension eller at borgeren skal tilkendes revalidering og
derfor skal overgå til gruppe 2, skal denne persongruppemarkering ligeledes udfyldes. Se endvidere bemærkning i nedenstående boks.
Flere Skal Med Gr. 3 – Socialforvalt. Underrettes

Denne persongruppemarkering skal udfyldes af kommunen, i det tilfælde kommunen i forbindelse med startafklaringen af borgeren beslutter, at borgeren tilhører
gruppe 3. Det vil sige er vurderet ude af stand til at deltage i projektindsatsen pga.
meget alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer. Det kan fx være fordi
borgeren er ukontaktbar fx pga. massivt ubehandlet misbrug eller ubehandlet psykisk lidelse. Jævnfør visitationsguiden.
I det tilfælde kommunen ved startafklaring af borgeren har visiteret borgeren til
gruppe 1, men efterfølgende vurderer, at borgeren tilhører gruppe 3, skal denne
markering ligeledes udfyldes. Se endvidere bemærkning i nedenstående boks.
Flere Skal Med Udskudt visitation
Denne persongruppemarkering er tilegnet de tilfælde, hvor borgeren midlertidigt
ikke kan deltage i kontaktforløbet. Det kan eksempelvis være borgere der afventer
at skulle afsone fængselsstraf hvor varighed er mindre end 2 år, eller borgere der
har en forestående barsel.
Flere Skal Med Personlig jobformidler tildeles

Denne persongruppemarkering skal udfyldes af kommunen, når borgeren har fået
tilknyttet en personlig jobformidler. Det defineres som, når den personlige jobformidler er udpeget og vedkommendes navn er skrevet ind i Min Plan.
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Bemærk:
 At de tre persongruppemarkeringer ”Med Gr. 1 – Vis. til indsatsgruppen”,
”Flere Skal Med Gr. 2 – Indkaldes til rehab-team” og ”Flere Skal Med Gr. 3 –
Socialforvalt. Underrettes” er gensidigt udelukkende. Det betyder, at kommunen i det tilfælde en borger flyttes fra gruppe 1 til gruppe 2 eller 3, skal sætte
en slutdato på markeringen ”Flere Skal Med Gr. 1 – Vis. til indsatsgruppen”.
Bemærk at personer det ved startafklaring visiteres til gruppe 1, fortsat indgår i
monitorering og kravet om 40 % virksomhedsrettet indsats, selvom de på et senere tidspunkt flyttes til gruppe 2 eller 3. Personer der ved startafklaring er placeret i gruppe 2 eller 3, som senere flyttes til gruppe 1, tæller ikke med i monitoreringen af gruppe 1, og indregnes ikke i forhold til kravet om 40 % i virksomhedsrettet indsats.


At persongruppemarkeringer ikke kan tilbagedateres. Det vil sige, at det eksempelvis ikke er tilladt at registrere en borger i gruppe 1 i december 2017 hvis
visitationen og indsatsen reelt er påbegyndt i september. STAR opfordrer
kommunerne til at udfylde alle markeringer umiddelbart efter handlingen er
sket.

Hvis I har spørgsmål til persongruppemarkeringerne, er I velkommen til at kontakte fuldmægtig Niels Korsgaard Andersen på nka@star.dk.
STAR har oprettet en FAQ, der løbende opdateres med spørgsmål og svar til anvendelse af persongruppemarkeringerne.
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