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1

Indledning

1.1

Baggrund



Hvad karakteriserer de borgere og virksomheder, som deltager i den virksomhedsrettede indsats, og hvilken variation er der i kommunernes

En række analyser og evalueringer peger på, at

brug af virksomhedsrettede indsatser?

virksomhedsrettede tilbud har en større beskæftigelseseffekt for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere



Hvilke økonomiske incitamenter har borgere,

end andre aktive tilbud1. Beskæftigelseseffekterne

virksomheder og jobcentre til at deltage i, igang-

er imidlertid relativt små, og der er fortsat begræn-

sætte og udbyde virksomhedsrettede indsatser

set viden om, hvad virkningsmekanismerne er for
den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejds-



for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere?
Hvilke drivkræfter og barrierer oplever borgere,
virksomheder og jobcentre i forhold til at øge

markedsparate borgere.

brugen og virkningen af virksomhedsrettede tilbud?

På den baggrund har Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering (STAR) bedt DAMVAD om at udarbejde en rapport, der undersøger drivkræfter og

Ved at besvare disse spørgsmål kan undersøgelsen

barrierer for den virksomhedsrettede indsats til ikke-

også udpege centrale faktorer på de tre aktørni-

arbejdsmarkedsparate borgere.

veauer, der kan medvirke til at øge omfanget af de
virksomhedsrettede indsatser og forbedre virknin-

Rapporten vil indgå i Ekspertgruppen om udredning

gen heraf.

af den aktive beskæftigelsesindsats’ arbejde. Ekspertgruppen skal i foråret 2015 komme med en

1.3

Undersøgelsens design

række anbefalinger til, hvordan man bør indrette
den aktive beskæftigelsesindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate

borgere2.

Undersøgelsesspørgsmålene besvares ved hjælp
af en deskriptiv registeranalyse, en kortlægning af
økonomiske incitamenter og en kvalitativ analyse.

1.2

Formål med undersøgelsen

Gennemgående for analyserne er, at de er struktureret på baggrund af de tre aktørniveauer: Borgere,

Denne rapport undersøger drivkræfter og barrierer

virksomheder og jobcentre.

for at øge brugen og virkningen af de virksomhedsrettede indsatser for ikke-arbejdsmarkedsparate

Der er gennem hele undersøgelsen arbejdet med

borgere på de tre centrale aktørniveauer: Borgere,

en række hypoteser omkring potentielle barrierer og

virksomheder og jobcentre. De centrale undersø-

drivkræfter, som løbende er blevet kondenseret og

gelsesspørgsmål i rapporten er dermed:

kvalificeret.
Deskriptiv registeranalyse
Der er gennemført en deskriptiv analyse af den virksomhedsrettede indsats med fokus på at give en ka-

Se eksempelvis: SFI, (2012): ’Effekter af virksomhedsrettet aktivering for
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere’ og Rosholm, M. & Svarer, M. (2011):
’Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive beskæftigelsespolitik’.
2
Det udgør fase 2 af ekspertgruppens arbejde. I fase 1 var fokus på den
aktive beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate borgere. Denne
1

fase blev afsluttet med rapporten ’Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats
med mening’. Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (februar 2014).
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rakteristik af de tre centrale aktører. Det undersø-

1.4

Læsevejledning

ges også, hvordan dette varierer på kommuneniveau. Dette arbejde har bidraget med input til hypo-

Ud over indledningen består rapporten af 6 kapitler.

tesearbejdet. Analysen bygger på registerdata fra
Danmarks Statistik og STAR.
Kortlægning af økonomiske incitamenter
Undersøgelsen indeholder derudover en kortlægning af de økonomiske incitamenter til at deltage i,
begynde og udbyde virksomhedsrettede indsatser.
Analysen indeholder en gennemgang af den relevante lovgivning og en række regneeksempler baseret herpå. Den økonomiske kortlægning indgår
lige som den deskriptive analyse i arbejdet med at
opstille hypoteser.

Kapitel 2 sammenfatter konklusionerne på tværs af
de forskellige undersøgelsesdele, herunder de tre
aktørniveauer. Dermed tydeliggøres de virksomme
mekanismer i forhold til at øge omfanget og effekten
af de virksomhedsrettede tilbud, som analysen har
konstateret.
Kapitel 3 karakteriserer den virksomhedsrettede
indsats på de tre aktørniveauer. Formålet er at give
et overblik over omfanget af de virksomhedsrettede
indsatser og en karakteristik heraf.

Kvalitativ analyse
Den kvalitative del går i dybden med virksomheds-

Kapitel 4 kortlægger de enkelte aktørers økonomi-

og jobcentercases på baggrund af besøgsinterview

ske incitamenter til at udbyde, igangsætte og del-

i 12 kommuner over hele landet. De afdækker via

tage i de virksomhedsrettede indsatser. Formålet er

fokusgrupper og besøgsinterview, hvilke barrierer

at beskrive og vise ved hjælp af regneeksempler,

og drivkræfter, borgere, virksomheder og jobcenter-

hvordan de lovgivningsmæssige rammer påvirker

medarbejdere oplever i praksis.

de tre aktører.

Endvidere er der gennemført 23 telefoninterview
med virksomheder, som ikke samarbejder med job-

Kapitel 5 belyser på borgerniveau de oplevede bar-

centret i deres respektive kommuner om den virk-

rierer og drivkræfter ved at inddrage erfaringerne fra

somhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkeds-

de gennemførte cases og surveys. Formålet er at

parate borgere.

afdække tematisk, hvilke barrierer og drivkræfter
den enkelte borger oplever i praksis.

På baggrund af jobcenter- og virksomhedscases,
den deskriptive registeranalyse og kortlægningen af

Kapitel 6 undersøger de barrierer og drivkræfter,

de økonomiske incitamenter er der opstillet en

som virksomhederne oplever. Det bygger på indsig-

række hypoteser, som er kvalificeret og forsøgt testet i to surveys:

terne fra besøgsinterviewene samt surveys. Formå-



En survey til jobcentre i landets kommuner, hvor

let er at afdække drivkræfter og barrierer, som i
praksis påvirker virksomhederne.

der er indsamlet 249 svar fra sagsbehandlere,



virksomhedskonsulenter og jobcenterchefer i

Kapitel 7 afdækker de barrierer og drivkræfter, som

83 af de 98 kommuner.

gør sig gældende i forhold til jobcentrene. Det sker

En virksomhedssurvey blandt 250 private virk-

med udgangspunkt i indsigterne fra besøgsinter-

somheder over hele landet.

viewene samt de to surveys. Formålet er at vise,
hvilke forhold der på jobcenterniveau påvirker effekten og omfanget af de virksomhedsrettede tilbud.
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Sammenfatning

I det følgende sammenfattes rapportens hovedkon-

Analysen peger imidlertid på, at rammerne for at

klusioner i relation til at identificere drivkræfter og

øge omfanget og forbedre effekten af den virksom-

barrierer for at øge omfanget og forbedre effekten

hedsrettede indsats langt hen ad vejen er på plads.

af den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejds-

Der er således kun identificeret få lovgivningsmæs-

markedsparate borgere. Til sidst i sammenfatnin-

sige barrierer i rapporten.

gen vises en tabel over samtlige identificerede drivkræfter og barrierer på de tre aktørniveauer: Bor-

Det største potentiale ligger i at udvikle de interne
forhold i jobcentrene

gere, virksomheder og jobcentre.

Analysen identificerer en række barrierer hos borgerne i målgruppen for at kunne øge omfanget af

2.1

Tværgående konklusioner

den virksomhedsrettede indsats, herunder motivationsproblemer og sociale og sundhedsmæssige bar-

Potentiale i at arbejde med den virksomhedsrettede indsats
I 2013 var der omkring 680.000 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, som i kortere eller længere tid
modtog offentlig forsørgelse.3 Heraf deltog ca. 1/5 i
en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Der er
stor variation i omfanget af den virksomhedsrettede
indsats på tværs af kommuner. Redskabet bruges
tre gange oftere i de kommuner, som bruger det
mest, sammenlignet med de kommuner, der bruger
det mindst. Det indikerer, at der er et potentiale i at

rierer. Disse udfordringer er dog et grundvilkår for
arbejdet med denne målgruppe. Analysen peger
samtidig på, at virksomhederne generelt er samarbejdsvillige. Da de lovgivningsmæssige rammer
langt hen ad vejen er på plads, tyder det på, at det
største potentiale for at øge omfanget og styrke effekten af den virksomhedsrettede indsats er at påvirke, hvordan jobcentrene konkret tilrettelægger
indsatsen.

øge omfanget i en række kommuner.

Fokuseret organisering og prioritering på alle niveauer samt formidling af gode eksempler er centralt

Få nemme løsninger, men rammerne er på plads

Konkret viser analysen, at den interne organisering

Overordnet tegner rapporten et billede af et område,

og dét at sikre tilstrækkelig fokus på området i hele

hvor det er småt med nemme løsninger. Nogle bor-

jobcentret er helt centralt, hvis man vil øge omfan-

gere i målgruppen kan yde en reel arbejdsindsats i

get og forbedre effekten af den virksomhedsrettede

et virksomhedsrettet forløb, mens forløbene for an-

indsats til målgruppen.

dre i højere grad udgør en social indsats. For sidstnævnte gruppe kræver succesfulde forløb ofte et individuelt tilrettelagt forløb med tæt dialog mellem
borger, virksomhed og jobcenter. Derfor kan anvendelsen af standardiserede forløb være en udfordring, idet det kan være vanskeligt at imødekomme
ønsket om et stort omfang af indsatsen og effektfulde forløb på samme tid.

3

Udelades job- og uddannelsesparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, var der omkring 350.000 ikke-arbejdsmarkedsparate
borgere, som modtog en offentlig ydelse i 2013.
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Jobcentrene giver udtryk for, at iværksættelsen af

mer i forhold til at øge omfanget og forbedre effek-

virksomhedsrettede indsatser altid hviler på en so-

ten af indsatsen er således langt hen ad vejen på

cialfaglig vurdering af, hvorvidt det giver mening for

plads. Dette gælder både i forhold til borgere, virk-

den enkelte borger. Der er imidlertid stor forskel på

somheder og jobcentre. De lovgivningsmæssige

jobcentrenes vurdering heraf. Derfor kan nytænk-

barrierer, som er identificeret i analysen, er opridset

ning, inspiration og formidling af gode eksempler, i

i nedenstående boks.

forhold til hvilke arbejdsopgaver målgruppen kan
varetage, og hvordan de kan indgå i virksomheden,
være en vej til at øge og styrke indsatsen.
2.2

Lovgivningsmæssige barrierer:


Forholdstalsreglen (rimelighedskravet) udgør særligt en
barriere i forhold til virksomheder med få lønnede medarbejdere, fx foreninger og organisationer



Jobcentrene oplever, at mentorrammen er en barriere i
forhold til at øge omfanget og effekten af indsatsen.



Bagudbetalt refusion af borgerens transportudgifter
svækker borgerens motivation



Manglende økonomisk incitament for borgere til at deltage i virksomhedstilbud

Konklusioner på jobcenterniveau

Få lovgivningsmæssige barrierer
Analysen identificerer som nævnt kun få direkte lovgivningsmæssige barrierer. De overordnede ram-

FIGUR 2.1
Analysens hovedkonklusioner

Virksomheder

Borgere

- Motivationsproblemer og mangeartede udfordringer
- Et grundvilkår for
arbejdet

Jobcentre
- Få lovgivningsmæssige barrierer
- Intern organisering
og prioritering kan
være barrierer

8

- Generelt
samarbejdsvillige
- Konkrete forudsætninger skal være
opfyldt

Rammerne for indsatsen er
overordnet på plads
Potentialet ligger især i ændring af
interne forhold i jobcentrene
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Manglende dækning af virksomhedens udgifter i forbindelse med virksomhedsforløbet
Jobcentermedarbejderne oplever, at administrative byrder hæmmer arbejdet med at iværksætte virksomhedsindsatser.

Jobcentrene vurderer, at de allerede prioriterer
indsatsen højt
Jobcentrene vurderer, at de prioriterer den virksomhedsrettede indsats højt. Således vurderer ca. 2/3
af jobcentermedarbejderne, at de i højere grad prioriterer de virksomhedsrettede indsatser end andre
aktive tilbud. Dette skyldes bl.a., at det er bredt anerkendt, at virksomhedsrettede indsatser er det



Rodfæst prioriteringen af virksomhedsindsatsen på alle
niveauer – politisk, ledelses- og medarbejderniveau.

Jobcentrenes interne organisering af indsatsen udgør et centralt forbedringspotentiale
Analysen peger på, at bedre intern organisering af
indsatsen i jobcentrene er central i forhold til at
kunne øge omfanget og forbedre effekten af de virksomhedsrettede tilbud. Nedenstående boks sammenfatter en række forhold ved jobcentrets organisering, der kan styrke den virksomhedsrettede indsats.

mest effektive redskab til at hjælpe målgruppen i arbejde. Men det er også drevet af det nuværende refusionssystem, som tilskynder til brugen af virksom-

Mekanismer, som kan styrke den virksomhedsrettede
indsats på jobcenterniveau:


Etablér en organisering, der sikrer, at virksomhedskonsulenterne både har borger- og virksomhedskontakt



Øget brug af tværfaglige indsatser kan give mere effektive forløb



Styrk det tværfaglige og -kommunale samarbejde. Øget
koordinering og samarbejde er essentielt for en tværfaglig indsats



Styrk serviceniveauet over for virksomhederne (minimér
administrative byrder, let adgangen til jobcentret, tæt opfølgning under virksomhedsforløb)

omfanget af den virksomhedsrettede indsats til mål-



Styrk opfølgningsindsatsen under og efter forløbene

gruppen ikke er større.



Behov for øget prioritering på alle niveauer i
jobcentret



hedstilbud.
Jobcentrene understreger, at iværksættelsen af
virksomhedsrettede indsatser altid hviler på en socialfaglig vurdering og iværksættes, når det giver
mening for den enkelte borger. Derfor anser mange
jobcentre det ikke nødvendigvis som et problem, at

Selvom der generelt er fokus på området i jobcen-

Etablér opsøgende virksomhedsenheder, som tager første (telefoniske) kontakt til virksomhederne
Begræns de administrative byrder for jobcentermedarbejderne i forbindelse med virksomhedsrettede og parallelindsatser.

trene, oplever knap halvdelen af de adspurgte jobcentermedarbejdere og ledere, at det er en udfordring at få alle niveauer i jobcentret til at prioritere
de virksomhedsrettede indsatser til målgruppen.

2.3

Konklusioner på borgerniveau

Analysen indikerer således, at der er et potentiale i

Manglende motivation og forskelligartede udfordringer hos borgerne er et grundvilkår

at arbejde med interne forhold i jobcentrene, særligt

Indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

prioriteringen af virksomhedsindsatserne. I neden-

vanskeliggøres af målgruppens mange forskelligar-

stående boks sammenfattes nogle af de identifice-

tede udfordringer. Samtidigt har en del af målgrup-

rede drivkræfter for at styrke prioriteringen.

pen motivationsproblemer. Hver femte jobcentermedarbejder peger således på, at målgruppen i høj

Mekanismer, der kan styrke prioriteringen af den virksomhedsrettede indsats:


grad er motiveret for at deltage i den virksomhedsrettede indsats.

Styrk det strategiske og systematiske arbejde med virksomhedsrettede indsatser i jobcentret, fx gennem udarbejdelse af en virksomhedsstrategi
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Forskelligartede udfordringer og motivationsproble-

virksomheder allerede samarbejder med jobcentret

mer udgør på den ene side en central barriere i for-

om de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. 4 ud af 10

hold til at kunne styrke den virksomhedsrettede ind-

af de adspurgte virksomheder har således haft en

sats, men er på den anden side et grundvilkår i for-

ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering inden

hold til jobcenterets arbejde med målgruppen.

for de seneste to år.

Analysen identificerer en række virksomme redska-

Analysen viser, at virksomhederne først og frem-

ber og motivationsfremmende faktorer, som jobcen-

mest er motiveret af ønsket om at tage et socialt an-

trene kan arbejde med i forhold til at styrke den virk-

svar, men ønsket om at bruge aktiveringsforløbene

somhedsrettede indsats. De væsentligste er sam-

som en rekrutteringskanal er også en afgørende

menfattet i nedenstående boks.

motivationsfaktor. Derudover peger analysen på, at
virksomhederne er drevet af et ønske om at hjælpe

Virksomme og motivationsfremmende redskaber i forhold til samarbejdet med borgerne:

deres nærområde – særligt i udkantskommunerne.



Tydeliggør at virksomhedstilbuddet er en del af en langsigtet plan

Trods den store samarbejdsvilje identificerer analy-



Tydeliggør at borgeren ikke er gratis arbejdskraft

som skal være på plads, for at virksomhederne vil



Anvend en helhedsorienteret indsats med fokus på borgernes sociale og emotionelle vanskeligheder

samarbejde. Disse er oplistet i nedenstående boks.



Anvend en empowerment-orienteret tilgang over for borgeren (inddragende tilgang)



Tydeliggør formålet med virksomhedsforløbet og borgerens progression undervejs



Fremhæv de unikke fordele ved virksomhedsrettede tilbud, såsom kolleger, ”noget at stå op til”, ”at komme væk
fra jobcentret og ud i virkeligheden”



Garantér reelle arbejdsopgaver til borgerne i virksomhedsindsatserne



Minimér borgerens økonomiske udlæg i forbindelse med
virksomhedsforløbet (fx via forudbetalt refusion for udgifter til fx transport, arbejdstøj mv.)



Lav overgangsordning for borgere med stor gæld



Styrk det økonomiske incitament for borgeren til at deltage i virksomhedsrettede aktiviteter
Anvend efterværn til borgere i ordinær beskæftigelse.



sen imidlertid også en række centrale betingelser,

Betingelser som skal være på plads for at virksomhederne er samarbejdsvillige:


Borgeren skal møde til tiden, så virksomhederne ikke
spilder deres tid



Jobcentret skal minimere virksomhedernes administrative omkostninger



Der skal grundlæggende være god økonomi i virksomheden
Virksomheden skal have relevante arbejdsopgaver, der
matcher borgerens kompetencer og skånebehov.



Nye perspektiver på indsatsen hos virksomhederne kan øge omfanget
Selvom virksomhederne generelt er samarbejdsvillige, opfatter mange virksomheder manglen på fleksible arbejdsopgaver som en barriere i forhold til at

2.4

Konklusioner på virksomhedsniveau

iværksætte virksomhedsforløb. Analysen peger dog
på, at det er muligt at etablere virksomhedsforløb i

10

Virksomhederne er generelt samarbejdsvillige

mange forskellige typer af virksomheder, også højt

Analysen peger overordnet på, at virksomhederne

effektiviserede produktionsvirksomheder. Analysen

kun i begrænset omfang udgør en barriere. Stort set

indikerer således, at nytænkning hos virksomhe-

alle jobcentermedarbejderne vurderer, at virksom-

derne, i forhold til hvilke arbejdsopgaver målgrup-

hederne generelt er samarbejdsvillige. Den stærke

pen kan varetage, også kan være med til at styrke

samarbejdsvilje bekræftes yderligere af, at mange

den virksomhedsrettede indsats.
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KONKLUSIONER PÅ BORGERNIVEAU
Motivation og
barrierer på
tværs af målgrupper
Det gode virksomhedsforløb

Arbejdsidentitet
Økonomiske
barrierer
Sociale og
sundhedsmæssige barrierer

1.
2.
3.

Sygedagpengemodtagere er mere motiverede end kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere
Der er barrierer i forhold til at etablere virksomhedstilbud for ikke-vestlige indvandrere
Sprog er den største hindring i forhold til at etablere virksomhedsforløb for ikke-vestlige indvandrere

Virksomhedsrettede indsatser, der ikke fører til noget, svækker borgerens motivation
Virksomhedstilbuddet skal være en del af en langsigtet plan
Empowerment øger borgernes motivation
Tydeliggørelse af formålet med virksomhedsforløbet øger borgerens motivation
Tydelig kommunikation af borgerens progression øger motivationen
Kolleger og ’noget at stå op til’ øger motivationen
En oplevelse af at være ”gratis arbejdskraft” svækker borgerens motivation
Bagudbetalt refusion af transportudgifter svækker motivationen
Gæld svækker borgernes motivation
Den manglende økonomiske gevinst ved at deltage i virksomhedstilbud svækker borgernes motivation
Manglende efterværn til borgere i ordinær beskæftigelse reducerer chancerne for fastholdelse på arbejdsmarkedet
15. Sociale og psykiske vanskeligheder svækker motivationen
16. Virksomhedstilbud rummer ikke alle borgere
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KONKLUSIONER PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU
Økonomiske incitamenter
Virksomhedernes motivation
og samarbejde
med jobcentret

Tilrettelæggelse
af de gode virksomhedsforløb

17. Virksomhederne lægger stor vægt på, at jobcentret dækker udgifterne, og borgerne yder en indsats
18. Som det ser ud i dag får virksomhederne dækket de direkte udgifter, men kun i mindre grad de indirekte udgifter
19. Virksomhederne er drevet af et ønske om at tage socialt ansvar
20. Det sociale ansvar er et fælles projekt for hele virksomheden
21. Jobcentrene er uenige om, hvorvidt offentlige virksomheder er mere rummelige end private
22. Stor samarbejdsvilje hos virksomhederne
23. 4 ud af 10 virksomheder samarbejder med jobcentret om ikke-arbejdsmarkedsparate borgere
24. Få virksomheder overvejer at oprette nye forløb for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere
25. Borgerens mødestabilitet er en væsentlig forudsætning for et godt virksomhedsforløb
26. Det er ikke afgørende om borgerne selv finder virksomhedspladsen
27. Virksomheder ønsker at hjælpe i nærområdet
28. Aktiveringsforløbene er en rekrutteringskanal for virksomhederne
29. Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver medfører flere og mere succesfulde forløb
30. Flere virksomheder kan ikke tilbyde den nødvendige fleksibilitet
31. Effektfulde forløb forudsætter, at der ikke er for mange borgere i aktivering på samme virksomhed
samtidig
32. Et godt match danner grobund for et effektfuldt virksomhedsforløb
33. Virksomhedsmentorer understøtter gode virksomhedsforløb
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KONKLUSIONER PÅ JOBCENTERNIVEAU
Strategi og organisering

Tværfaglige indsatser og mentorstøtte

Det individuelle,
håndholdte forløb

Koordinering og
tværfagligt samarbejde
Det gode virksomhedssamarbejde

12

34. Strategisk og systematisk arbejde med den virksomhedsrettede indsats giver større fokus
35. Partnerskabsaftaler og god tilgængelighed er særlige strategiske prioriteter
36. Teamorganisering eller virksomhedsserviceenhed – der er fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer
37. Fravær af en opsøgende virksomhedsenhed besværliggør etablering af nye virksomhedssamarbejder
38. Virksomhedskonsulenterne bør både have borger- og virksomhedskontakt
39. Organisering efter brancher eller målgrupper er mindre afgørende i forhold til at skabe effektfulde forløb
40. Virksomhedscentre er generelt mindre effektfulde end individuel virksomhedspraktik
41. Den virksomhedsrettede indsats har høj prioritering sammenlignet med andre aktive tilbud
42. Virksomhedsrettede forløb vurderes effektive og prioriteres derfor højt
43. Udfordringer med at få prioriteret den virksomhedsrettede indsats blandt alle i jobcentret
44. Vigtigt med rodfæstning af virksomhedsindsatsen på alle niveauer
45. Tværfaglige indsatser er særligt effektive for borgere med psykiske og/eller somatiske lidelser
46. Brugen af tværfaglige indsatser kan med fordel øges
47. Flere former for indsatser parallelt med virksomhedsrettede indsatser øger effekt
48. Mentorordninger er et bærende element i virksomhedsindsatsen
49. Jobcentrene vurderer uddannelse af og sparringsmuligheder for mentorer som vigtigt
50. Virksomhederne vurderer ikke et stort behov for uddannelse af virksomhedsmentorer
51. Blandede vurderinger af udfordringen med at uddanne mentorer
52. Behov for flere ressourcer til mentorstøtte, hvis antallet af virksomhedsrettede indsatser skal øges
53. Vigtigt med skræddersyede forløb frem for standardløsninger
54. En udfordring at opfylde borgernes behov for en individuel tilrettelagt indsats
55. Løbende og udviklingsfokuseret opfølgning bidrager til effektfulde virksomhedsforløb
56. En forbedret opfølgningsindsats under virksomhedsforløbet kan øge effekten
57. Flere midler til opfølgning efter virksomhedsforløbet kan øge effekten
58. Koordinering og samarbejde øger effekten af virksomhedsforløb
59. Et mindretal oplever det tværgående samarbejde som en barriere
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Let adgang til jobcentret styrker virksomhedernes samarbejdslyst
Minimering af virksomhedernes administrative arbejde øger omfanget af virksomhedsforløb
De mange administrative byrder for jobcentermedarbejdere kan udgøre en barriere
Klar forventningsafstemning bidrager til et godt virksomhedsforløb
Virksomhedernes samarbejdslyst fastholdes, hvis jobcentret skiftevis visiterer svage og stærke borgere
Jobcentrene oplever, at forholdstallet udgør en barriere for at øge omfanget af virksomhedsforløb
Virksomhederne oplever ikke, at forholdstallet er en barriere for at øge omfanget
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Deskriptiv analyse

3.1

Sammenfatning

Vi vil her sammenfatte de vigtigste pointer fra den
deskriptive analyse.

Borgere uden uddannelse aktiveres i mindre grad
virksomhedsrettet
Borgere uden en kompetencegivende uddannelse
er generelt underrepræsenterede i den virksomhedsrettede indsats i forhold til borgere med en ud-

3.1.1 Hovedresultater for borgere

dannelse.

Stor forskel i brugen af virksomhedsrettede tilbud
mellem ydelsesgrupper

3.1.2 Hovedresultater for virksomheder

Der er stor forskel på brugen af den virksomheds-

Ikke-arbejdsmarkedsparate aktiveres relativt ofte i
private virksomheder

rettede indsats på tværs af de enkelte ydelsesgrupper. Når delvis raskmelding ikke medtages, svinger
andelen fra 6 pct. blandt sygedagpengemodtagere
til 42 pct. blandt borgere, som modtager ledighedsydelse. Til sammenligning er det ca. 25 pct. af dagpengemodtagere, som er virksomhedsrettet aktiveret.

Ca. 2/3 af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere,
som er i virksomhedsforløb, er aktiveret i private
virksomheder. Det svarer nogenlunde til, hvordan
den generelle beskæftigelse fordeler sig.
Ikke-arbejdsmarkedsparate aktiveres ofte inden for
handel og i mindre grad i industrien
I forhold til den ordinære beskæftigelse er ikke-ar-

Delvise raskmeldinger udgør en høj andel af indsatsen til sygedagpengemodtagere
Delvise raskmeldinger udgør en høj andel af beskæftigelsesindsatsen over for sygedagpengemodtagere. Det er primært sygedagpengemodtagere
med en kompetencegivende uddannelse, der kommer i delvis raskmelding, ligesom ældre oftere er
delvist raskmeldte end yngre.
Størstedelen af indsatsen er virksomhedspraktik –
løntilskud bruges sjældent
Virksomhedspraktik udgør tæt på 90 pct. af den
samlede virksomhedsrettede indsats over for ikkearbejdsmarkedsparate borgere.
Ikke-vestlige indvandrere aktiveres i mindre grad i
virksomhedsrettede tilbud end andre borgere
Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande er generelt underrepræsenterede i den virksomhedsrettede indsats, som udgør knap 20 pct. af
gruppen mod 30 pct. for andre borgere.

bejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsforløb
overrepræsenteret i branchen ”Handel og transport
mv.” (især inden for handel), men underrepræsenteret i branchen ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed”.
Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er overrepræsenterede i mindre virksomheder
Sammenlignet med den generelle beskæftigelse er
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede indsatser overrepræsenterede i små virksomheder og underrepræsenterede i de store virksomheder.
Virksomhedsrettede tilbud foregår ofte i virksomheder med manuelle og faglærte arbejdsopgaver
Ligeledes er ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i
virksomhedsrettede indsatser underrepræsenterede i virksomheder med få manuelle arbejdsopgaver (under 5 pct. af de ansatte har manuelt arbejde)
og overrepræsenterede i virksomheder med relativt
mange manuelle arbejdsopgaver.

ANALYSE AF DRIVKRÆFTER OG BARRIERER FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS FOR IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE BORGERE | DAMVAD.COM

13

3.1.3 Hovedresultater for kommuner
Den virksomhedsrettede indsats er størst i jyske
kommuner og mindst i de store byer

3.2

Overblik over omfanget af den virksomhedsrettede indsats

Generelt er de jyske kommuner mere intensive i

I 2013 var der omkring 680.000 ikke-arbejdsmar-

brugen af den virksomhedsrettede indsats, mens

kedsparate borgere, som i kortere eller længere tid

kommuner på især Sydsjælland og i Hovedstads-

modtog offentlig forsørgelse (se boks nedenfor for

området er mindre intensive i brugen af den virk-

opgørelsesmetoder), jf. tabel 3.1.4 Heraf deltog om-

somhedsrettede indsats.

kring 18 pct. i en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Medregnes delvise raskmeldinger som en

Stor kommunal variation i omfanget af den virksomhedsrettede indsats
Der er stor variation i, hvor meget kommunerne bruger den virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Andelen svinger fra under
10 pct. til over 30 pct. i de kommuner, som bruger
den virksomhedsrettede indsats mest. Variationen i
brugen af den virksomhedsrettede indsats til ikkearbejdsmarkedsparate kan ikke forklares ud fra forskelle i kommunernes overordnede rammevilkår.
Kommuner med stor virksomhedskontakt har relativt mange borgere i virksomhedsrettede forløb
Der er en positiv sammenhæng mellem omfanget af

virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere, stiger tallet til godt 28 pct.
Opgørelse af ikke-arbejdsmarkedsparate
Borgere, som modtager følgende ydelser, er medtaget som
ikke-arbejdsmarkedsparate: Sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælps- og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er medtaget
til gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate i den deskriptive
analyse, men vil kunne udskilles fra resten af gruppen, hvor
det er relevant.
Opgørelse af den virksomhedsrettede indsats
I rapporten omfatter den virksomhedsrettede indsats offentlig
og privat løntilskud og virksomhedspraktik. For sygedagpengemodtagere medtages endvidere delvise raskmeldinger, når
det er relevant.

ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i kommunen.

Andelen af borgere i en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats (offentlig eller privat virksomhedspraktik eller løntilskud)
er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse.

Kommuner med stor virksomhedsindsats aktiverer
ofte borgere uden uddannelse og ofte i industrien

Der er stor forskel på brugen af den virksomheds-

Andelen af borgere uden uddannelse, som er virk-

rettede indsats på tværs af de enkelte ydelsesgrup-

somhedsrettet aktiveret, er dobbelt så høj i de kom-

per. Når delvis raskmelding ikke medtages, svinger

muner, som har den højeste andel borgere i virk-

andelen fra 6 pct. blandt sygedagpengemodtagere

somhedsrettede indsatser i forhold til kommuner

til 42 pct. blandt borgere, som modtager ledigheds-

med den laveste andel borgere i virksomhedsret-

ydelse.

virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,
og omfanget af den virksomhedsrettede indsats til

tede indsatser. Samtidig har kommunerne med den
højeste andel borgere i virksomhedsrettede indsat-

Til sammenligning er det ca. 25 pct. af dagpenge-

ser flere forløb inden for industrien.

modtagere, som er virksomhedsrettet aktiveret.

4

Udelades job- og uddannelsesparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, var der omkring 350.000 ikke-arbejdsmarkedsparate
borgere, som modtog en offentlig ydelse i 2013.

14
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For sygedagpengemodtagere, personer i ressourceforløb og uddannelseshjælps- og aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere er andelen i virksomhedsrettede indsatser lavere end gennemsnittet. Sam-

TABEL 3.1
Antal borgere (berørte) og andel borgere aktiveret i
virksomhedsrettet indsats fordelt på ydelser, pct.
Antal
personer

menlagt udgør denne gruppe borgere omkring 90
pct. af alle ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.
For alle ydelsesgrupper udgør virksomhedspraktik
langt hovedparten af den virksomhedsrettede indsats, og for den samlede virksomhedsrettede indsats udgør virksomhedspraktik tæt på 90 pct. for
alle ydelser under ét.
Delvise raskmeldinger udgør en stor andel af den
virksomhedsrettede indsats for sygedagpengemodtagere. Godt 6 pct. af sygedagpengemodtagerne
aktiveres i løntilskud eller virksomhedspraktik, mens
knap 19 pct. er delvist raskmeldte.
I tabel 3.1 ses en fordeling af borgere på tværs af
ydelser og karakteristika. I bilag 1 kan ses en oversigt over målgruppen omregnes til helårspersoner.

Sygedagpenge
Med delvis
raskmelding
Uddannelseshjælp, uddannelsesparate
Uddannelseshjælp, aktivitetsparate
Kontanthjælp,
jobklare
Kontanthjælp,
aktivitetsparate
Revalidering
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
I alt
Med delvis
raskmelding

373.848

Virksomhedspraktik
OfPrivat
fentlig

Løntilskud
Offentlig

Privat
0,2

0,2

3,2

2,4

I alt

6,1
24,9

9.647

1,2

0,6

12,7

7,4

21,9

33.066

0,4

0,1

10,6

4,3

15,4

92.518

5,7

7,2

19,4

11,3

43,5

133.476

1,8

1,1

16,9

7,7

27,4

13.104

3,4

0,7

18,5

11,4

34,1

24.666

0,2

0,1

28,0

14,0

42,2

2.132

-

-

4,9

3,2

8,1

682.457

1,3

1,3

9,9

5,5

17,9
28,1

Kilde: www.jobindsats.dk
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014. Andel borgere
i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede
antal borgere, som modtager den enkelte ydelse. Tallene i tabellen kan
afvige fra registerdatatallene, idet borgere kan indgå på flere indsatser.
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3.3

Borgerne

af de 30-64 årige, som er aktiveret i en virksomhedsrettet indsats, mens det tilsvarende tal er ca. 20

I dette afsnit ses nærmere på, hvilke borgere der

pct. for de 16-29-årige.

aktiveres i virksomhedsrettede tilbud.
På tværs af de enkelte ydelser er der imidlertid stor
Sygedagpengemodtagere adskiller sig væsentligt

variation i, i hvor høj grad de enkelte aldersgrupper

fra den øvrige gruppe af ikke-arbejdsmarkedsparate

aktiveres i en virksomhedsrettet indsats.

borgere. Det skyldes bl.a., at mange sygedagpengemodtagere har haft en relativt stabil tilknytning til

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ledig-

arbejdsmarkedet før deres sygdomsforløb. Hertil

hedsydelsesmodtagere og personer i ressourcefor-

kommer, at sygedagpengemodtagere som den ene-

løb aktiveres yngre borgere oftere i en virksomheds-

ste gruppe har mulighed for gradvis tilbagevenden

rettet indsats end ældre borgere.

til arbejdsmarkedet i form af delvis raskmelding. Sygedagpengemodtagere behandles derfor særskilt i

Modsat er der blandt revalidender en klar tendens

afsnit 3.4.

til, at ældre borgere i højere grad aktiveres i en virksomhedsrettet indsats.

3.3.1 Alder
Generelt aktiveres yngre borgere i mindre grad i

Jf. bilag 1 fylder borgere under 30 år mest i kontant-

virksomhedsrettede tilbud end ældre borgere, jf. fi-

hjælpssystemet, mens der er relativt store grupper

gur 3.1. I gennemsnit er det således omtrent 30 pct.

FIGUR 3.1
Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på alder, pct.
70
60
50
40
30
20
10

16-29

30-49

I alt

Ressourceforløb

Ledighedsydelse

Revalidering

Kontanthjælp, jobparat

Kontanthjælp,
aktivitetsparat

Uddannelseshjælp,
uddannelsesparat

Uddannelseshjælp,
aktivitetsparat

0

50-64

Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet
af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse.
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over 50 år blandt revalidender, modtagere af ledig-

vestlige indvandrere 13 pct. af gruppen af aktivitets-

hedsydelse og borgere i ressourceforløb.

parate kontanthjælpsmodtagere mod kun 10 pct.
blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere ge-

3.3.2 Herkomst

nerelt, jf. bilag 1.

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande er generelt underrepræsenterede i den virksomhedsrettede indsats, jf. figur 3.2. Knap 30 pct.
af borgerne med vestlig baggrund aktiveres i virksomhedsrettede indsatser. Dette tal er knap 20 pct.
for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige
lande.
Den relativt lave andel af ikke-vestlige indvandrere i
virksomhedsrettede indsatser er særligt udtalt for
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.
Det er samtidig i denne gruppe, at andelen af ikkevestlige indvandrere er højest. Således udgør ikke-

FIGUR 3.2
Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på herkomst, pct.
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Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet
af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse
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3.3.3 Uddannelsesniveau
Borgere uden en kompetencegivende uddannelse
er generelt underrepræsenterede i den virksomhedsrettede indsats i forhold til borgere med en uddannelse, jf. figur 3.3. Således er andelen af borgere, der aktiveres i en virksomhedsrettet indsats,
omkring 30 pct. for borgere med en uddannelse, og
omkring 20 pct. for borgere uden uddannelse.
Jf. bilag 1 er det imidlertid borgere uden uddannelse, der udgør den højeste andel af gruppen af
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere på tværs af
ydelser.

FIGUR 3.3
Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på uddannelsesniveau, pct.
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Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet
af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse.
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3.3.4 Sundhedsindikatorer

Ofte vil ikke-arbejdsmarkedsparate borgere være

Jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har be-

ramt af enten fysiske og/eller psykiske problemer,

søgt en psykiater, aktiveres i samme grad, som

og der er således ikke tendens til, at borgere med

jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke har be-

psykiske problemer aktiveres i mindre grad end an-

søgt en psykiater jf. figur 3.4. For uddannelsespa-

dre borgere.

rate uddannelseshjælpsmodtagere gælder, at en
større andel af de borgere, som har besøgt en psykiater, aktiveres virksomhedsrettet, mens det omvendte er tilfældet for ledighedsydelsesmodtagere.
Her er det en større andel af de borgere, som ikke
har besøgt en psykiater, der aktiveres virksomhedsrettet. Der er således ikke noget entydigt billede på
tværs af ydelser.
Generelt aktiveres borgere, som har besøgt en psykiater i år 2012, i samme grad som borgere, der ikke
har besøgt en psykiater i løbet af året.

FIGUR 3.4
Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på antal besøg hos psykiater i 2012, pct.
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Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet
af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse. Figuren er lavet for borgere, som
har været på ydelsen minimum 80 pct. af året.
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3.4

Sygedagpengemodtagerne

med en kompetencegivende uddannelse bliver i højere grad delvist raskmeldte end borgere uden ud-

I dette afsnit ses nærmere på borgere på sygedag-

dannelse.

penge. Der ses alene på de sygedagpengemodta-

res i en virksomhedsrettet indsats, er stort set konstant på tværs af alder. Imidlertid bliver unge under
30 år i mindre grad delvis raskmeldt end de øvrige
aldersgrupper.
FIGUR 3.5
Andel sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet
indsats, fordelt på alder, pct.
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FIGUR 3.6
Andel sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet
indsats, fordelt på uddannelsesniveau, pct.
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gere, som har været længere end 8 uger på syge-

Delvis raskmelding

30
Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013. Andel sygedagpengemodtagere i en virksomhedsrettet
indsats (praktik eller løntilskud) eller delvis raskmelding er opgjort som antallet af sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede indsatser eller delvis raskmelding divideret med det samlede antal sygedagpengemodtagere.
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Virksomhederne
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Virksomhedsrettet indsats

50-64

I alt

Delvis raskmelding

Dette afsnit ser nærmere på de virksomheder, der
har ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede indsatser. For at undersøge om disse

Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013. Andel sygedagpengemodtagere i en virksomhedsrettet
indsats (praktik eller løntilskud) eller delvis raskmelding er opgjort som antallet af sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede indsatser eller delvise raskmelding divideret med det samlede antal sygedagpengemodtagere.

virksomheder adskiller sig fra andre virksomheder,
sammenlignes med den generelle beskæftigelse og
med virksomheder, som har arbejdsmarkedsparate
borgere i virksomhedsrettede indsatser.
3.5.1 Sektor

20

3.4.2 Uddannelsesniveau

Ca. 2/3 af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere,

Brugen af virksomhedsrettede tilbud til sygedag-

som er i virksomhedsforløb, er aktiveret i private

pengemodtagere er stort set ens på tværs af bor-

virksomheder, jf. figur 3.7. Det svarer nogenlunde

gernes uddannelsesbaggrund. Dette billede ændrer

til, hvordan den generelle beskæftigelse fordeler

sig, når delvise raskmeldinger medtages. Borgere

sig.
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Set i forhold til den generelle beskæftigelse er ikkearbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede indsatser overrepræsenteret i den kommunale
sektor, men underpræsenteret i staten. Kommunerne står for ca. 30 pct. af forløbene.
Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede forløb aktiveres oftere i private virksomheder og i mindre grad i kommuner end arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere.

FIGUR 3.7
Fordeling af beskæftigede og borgere i virksomhedsrettede indsatser fordelt på sektor, pct.
70
60
50
40
30
20
10
Kommune

Region

Stat

Privat

Ordinær beskæftigelse
Dagpengemodtagere
Job- og uddannelsesparate
Ikke-arbejdsmarkedsparate
Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejdsmarkedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som
er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannelsesparate dækker over jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i et virksomhedsrettet tilbud. Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

3.5.2 Branche
Figur 3.8 viser branchefordelingen for den generelle
beskæftigelse og for borgere i virksomhedsrettede
indsatser.
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I forhold til den ordinære beskæftigelse er ikke-ar-

3.5.3 Virksomhedsstørrelse

bejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsforløb

Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheds-

overrepræsenteret i branchen ”Handel og transport

rettede forløb er overrepræsenterede i små virk-

mv.”, men underrepræsenteret i branchen ”Industri,

somheder (under 10 ansatte), jf. figur 3.9. Omtrent

råstofudvinding og forsyningsvirksomhed”.

15 pct. af den ordinære beskæftigelse er ansat i
virksomheder med under 10 ansatte, mens det gæl-

Det er især underbranchen ”Handel”, der har en høj

der for godt 30 pct. af de ikke-arbejdsmarkedspa-

andel ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virk-

rate borgere i virksomhedsforløb.

somhedsrettede indsatser i forhold til den ordinære
beskæftigelse (se bilag 2).

FIGUR 3.8
Fordeling af ordinært beskæftigede og borgere i virksomhedsrettede indsatser fordelt på branche, pct.
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Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejdsmarkedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som er i
et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannelsesparate dækker over borgere, som i er et virksomhedsrettet tilbud og modtagere
kontanthjælp eller uddannelseshjælp (og er jobparat eller uddannelsesparat). Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.
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Omvendt er ikke-arbejdsmarkedsparate underre-

Omvendt aktiveres dagpengemodtagere i højere

præsenterede i forhold til den ordinære beskæfti-

grad i virksomheder med samme omfang af manu-

gelse i virksomheder med mere end 250 ansatte.

elle arbejdsopgaver som blandt de ordinært beskæftigede.

I forhold til antallet af ansatte, aktiveres ikke-arbejdsmarkedsparate i virksomhedsrettede tilbud i
stort set de samme typer virksomheder som dagpengemodtagere og arbejdsmarkeds- og uddannelsesparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere.

FIGUR 3.10
Fordeling af beskæftigede og borgere i virksomhedsrettede indsatser efter omfanget af manuel arbejdskraft, pct.
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FIGUR 3.9
Fordeling af beskæftigede og borgere i virksomhedsrettede indsatser på virksomhedsstørrelse, pct.
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Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejdsmarkedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som
er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannelsesparate dækker over borgere, som er i et virksomhedsrettet tilbud og
modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp (og er jobparat eller uddannelsesparat). Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejdsmarkedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som
er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannelsesparate dækker over borgere, som er i et virksomhedsrettet tilbud og
modtagere kontanthjælp eller uddannelseshjælp (og er jobparat eller uddannelsesparat). Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

3.5.5 Ufaglært arbejdskraft
Figur 3.11 viser beskæftigede og borgere i virksomhedsrettede forløb fordelt efter andelen af ufaglært
arbejdskraft i virksomheden.

3.5.4 Manuelle arbejdsopgaver
Sammenlignet med den generelle beskæftigelse, er

Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheds-

ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheds-

rettede indsatser er overrepræsenterede i de virk-

rettede indsatser underrepræsenterede i virksom-

somheder, der er intensive i brugen af ufaglært ar-

heder med få manuelle arbejdsopgaver (under 5

bejdskraft, mens de er underrepræsenteret i virk-

pct. af de ansatte har manuelt arbejde) og overre-

somheder, hvor mindre end ¾ af arbejdskraften er

præsenterede i virksomheder med relativt mange

ufaglært.

manuelle arbejdsopgaver.
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Til sammenligning har dagpengemodtagere i virk-

10 pct. til over 30 pct. i de kommuner, som bruger

somhedsrettede indsatser nogenlunde samme for-

den virksomhedsrettede indsats mest, jf. figur 3.12.

deling efter andelen af ufaglært arbejdskraft som de
ordinært beskæftigede.

Variationen kan ikke forklares ud fra forskelle i kommunernes overordnede rammevilkår. Således er

FIGUR 3.11
Fordeling af beskæftigede og borgere i virksomhedsrettede indsatser, fordelt på andelen af ufaglært arbejdskraft i virksomheden, pct.

der også stor variation i andelen af borgere, som
kommer i virksomhedsrettede indsatser inden for de
standardiserede klynger af kommuner med ens
rammevilkår. Ligeledes er der på tværs af klyngerne
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kun mindre forskelle i fordelingen, jf. bilag 2.
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FIGUR 3.12
Andel ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede tilbud fordelt på kommuner, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejdsmarkedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som
er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannelsesparate dækker over borgere, som er i et virksomhedsrettet tilbud og
modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp (og er jobparat eller uddannelsesparat). Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

3.6

Kommunerne

Dette afsnit belyser variationen i kommunernes
brug af den virksomhedsrettede indsats på tværs af
landet.
3.6.1 Kommunal variation i den
virksomhedsrettede indsats
Der er stor variation i, hvor meget kommunerne bru-

Kilde: www.jobindsats.dk
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel ikkearbejdsmarkedsparate borgere, samt job- og uddannelsesparate kontantog uddannelseshjælpsmodtagere i en virksomhedsrettet indsats (praktik
eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede
indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse. Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

ger den virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejdsmarkedsparate. Andelen svinger således fra under

24

ANALYSE AF DRIVKRÆFTER OG BARRIERER FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS FOR IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE BORGERE | DAMVAD.COM

3.6.2 Kommunernes virksomhedskontakt
en andel af virksomhederne i en kommune, der
samarbejder med et jobcenter og omfanget af den
virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i kommunen5.
Andelen af virksomheder i en kommune, som samarbejder med et jobcenter, svinger fra under 20 pct.
til tæt på 50 pct. Figuren viser, at der er en positiv
sammenhæng mellem omfanget af virksomheder,
der samarbejder med et jobcenter og omfanget af
den virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i kommunen. Dvs. kommuner,
hvor mange af virksomhederne har kontakt til et jobcenter, også har relativt mange ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsforløb.
De røde cirkler angiver de fire store byer, København, Aarhus, Odense og Aalborg, der alle har en
relativt lav andel borgere i virksomhedsrettede indsatser i forhold til andelen af virksomhedskontakter
i kommunen.

FIGUR 3.13
Sammenhæng mellem andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede indsatser
og andel virksomheder i kommunen, der samarbejder med et jobcenter
Andel borgere i
virksomhedsrettede indsatser, pct.

Figur 3.13 viser sammenhængen mellem, hvor stor
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Kilde: www.jobindsats.dk
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel ikkearbejdsmarkedsparate borgere, samt job- og uddannelsesparate kontantog uddannelseshjælpsmodtagere i en virksomhedsrettet indsats (praktik
eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede
indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse. Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

Det bør bemærkes, at opgørelsen ikke skelner mellem, om virksomheder samarbejder med jobcentre i
eller uden for deres egen kommune.

3.6.3 Har kommuner med stort virksomhedsrettet fokus målrettet indsatsen mod bestemte borgergrupper?
For nærmere at belyse eventuelle kommunale forskelle i tilgangen til den virksomhedsrettede indsats
over for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere sammenlignes særtræk ved indsatsen i de 15 kommuner med henholdsvis den højeste og laveste andel
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede indsatser, jf. bilag 3.

5

Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder er givet ved andelen af virksomheder i den valgte kommune, som har et samarbejde med
enten jobcentret i den valgte kommune eller jobcentre uden for den valgte

kommune. Kontakt mellem jobcentrene og virksomhederne omfatter følgende: Løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, opkvalificeringsjob, mentor, personlig assistance
og nyttejob.

ANALYSE AF DRIVKRÆFTER OG BARRIERER FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS FOR IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE BORGERE | DAMVAD.COM

25

Figur 3.14 viser, hvor stor en andel som deltager i

så høj i kommuner med den højeste andel i virksom-

den virksomhedsrettede indsats i hver alders-

hedsrettede indsatser i forhold til kommuner med

gruppe. Figuren er opdelt i de kommuner med den

den laveste andel i virksomhedsrettede indsatser.

højeste og den laveste andel i virksomhedsrettede
indsats.
Kommuner med stort fokus på den virksomhedsrettede indsats generelt har en relativt høj andel i virksomhedsrettede tilbud for alle aldersgrupper, jf. figur 3.14.

FIGUR 3.15
Andel borgere i virksomhedsrettet indsats fordelt på
uddannelse og kommuner, pct.
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FIGUR 3.14
Andel borgere i virksomhedsrettet indsats fordelt på
alder og kommuner, pct.
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Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Antallet af overførselsindkomstmodtagere i virksomhedsrettede forløb (løntilskud eller virksomhedspraktik) i forhold til overførselsindkomstmodtagere på de tidligere beskrevne ydelser for de 15 kommuner med
henholdsvis den laveste og højeste andel i virksomhedsrettet indsats,
samt gennemsnit for alle kommuner. Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Antallet af overførselsindkomstmodtagere i virksomhedsrettede forløb (løntilskud eller virksomhedspraktik) i forhold til overførselsindkomstmodtagere på de tidligere beskrevne ydelser for de 15 kommuner med
henholdsvis den laveste og højeste andel i virksomhedsrettet indsats,
samt gennemsnit for alle kommuner. Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

3.6.4 Har kommuner med stort virksomhedsrettet fokus målrettet indsatsen mod bestemte virksomheder?
Figur 3.16 viser sektortilknytningen for borgere i

Kommuner med den højeste andel har det både for

virksomhedsrettede indsatser i de 15 kommuner

borgere med og uden uddannelse. Forskellen mel-

med henholdsvis den højeste og laveste andel i

lem de to grupper af kommuner er dog størst for per-

virksomhedsrettede indsatser. For både de kommu-

soner uden uddannelse, jf. figur 3.15.

ner med den højeste og laveste andel i virksomhedsrettede indsatser finder omkring 60 pct. af ind-

Andelen af borgere uden uddannelse, som er virk-

satserne sted i den private sektor, mens omkring 40

somhedsrettet aktiveret, er således omtrent dobbelt

pct. finder sted i den offentlige sektor (kommune, region eller stat).
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FIGUR 3.16
Andel i virksomhedsrettet indsats fordelt på sektor
og kommuner, pct.

FIGUR 3.17
Andel i virksomhedsrettet indsats fordelt på brancher og kommuner, pct.
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Note: Antallet af overførselsindkomstmodtagere i virksomhedsrettede forløb (løntilskud eller virksomhedspraktik) i forhold til overførselsindkomstmodtagere på de tidligere beskrevne ydelser for de 15 kommuner med
henholdsvis den laveste og højeste andel i virksomhedsrettet indsats,
samt gennemsnit for alle kommuner. Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

Derimod adskiller branchefordelingen af virksomhedsforløbene sig for de kommuner, som bruger
den virksomhedsrettede indsats relativt meget, fra

Finansiering og
forsikring
Handel og
transport mv.
Industri, råstofindvinding
og forsyningsvirksomhed
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Note: Antallet af overførselsindkomstmodtagere i virksomhedsrettede forløb (løntilskud eller virksomhedspraktik) i forhold til overførselsindkomstmodtagere på de tidligere beskrevne ydelser for de 15 kommuner med
henholdsvis den laveste og højeste andel i virksomhedsrettet indsats,
samt gennemsnit for alle kommuner. Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

andre kommuner, jf. figur 3.17.
De 15 kommuner med den højeste andel har således en højere andel borgere i virksomhedsrettede
indsatser i branchen ”Industri, råstofudvinding og
forsyningsvirksomhed” end især de 15 kommuner
med den laveste andel.
Omvendt har kommunerne med den højeste andel i
virksomhedsrettede indsatser en mindre andel i
branchen ”Offentlig administration, undervisning og
sundhed”.
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4

Kortlægning af lovgivningsbestemte økonomiske incitamenter

Dette kapitel kortlægger de lovgivningsbestemte
økonomiske incitamenter, som borgere, virksomheder og jobcentre står over for i forbindelse med aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i
virksomhedsrettede tilbud6.
Der er alene fokus på den umiddelbare, direkte øko-

Få regler påvirker virksomhedens økonomiske incitament til at igangsætte virksomhedsforløb
Der er få lovgivningsmæssige regler som direkte
påvirker virksomhedernes økonomiske incitament til
at tilbyde ikke-arbejdsmarkedsparate borgere praktik- og/eller løntilskudsforløb.

nomiske effekt for henholdsvis borgere, virksomhe-

Støttemuligheder dækker dele af virksomhedernes
udgifter til virksomhedsforløb

der og jobcentre, når borgere går fra at være i en

Virksomhederne har ingen direkte økonomiske inci-

passiv periode (dvs. ikke i aktivering) til at være ak-

tamenter til at oprette forløb til ikke-arbejdsmar-

tive i et virksomhedsrettet tilbud.

kedsparate borgere. Dog gør støttemuligheder til arbejdsredskaber, virksomhedscentre og mentor-

4.1

Sammenfatning

støtte det muligt for virksomhederne at få dækket
dele af udgifterne til forløbene.

Hovedparten af borgerne har ikke et økonomisk incitament til at deltage i virksomhedsrettet aktivering
Få ikke-arbejdsmarkedsparate borgere har et direkte økonomisk incitament til at deltage i virksomhedspraktik og/eller et offentligt løntilskud. Således
har skønsmæssigt 95 pct. ingen direkte økonomisk
gevinst ved at deltage i disse tilbud.

Refusionssystemet giver jobcentrene en økonomisk gevinst til virksomhedsrettet aktivering
I forhold til forsørgelsesudgifterne har jobcentrene
som hovedregel en direkte økonomisk gevinst ved
aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i
virksomhedsrettede tilbud, da der hermed gives højere refusion af forsørgelsesudgifterne fra staten.
Dette er baseret på refusionsreglerne for 2014, det

Aktivitetstillæg giver et økonomisk incitament

vil sige før den kommende omlægning af refusions-

For ikke-arbejdsmarkedsparate modtagere af ud-

systemet.

dannelses- og kontanthjælp under 30 år giver munomisk incitament til at deltage i aktive tilbud, her-

Større økonomisk incitament til aktivering i virksomhedspraktik end øvrig vejledning og opkvalificering

under virksomhedsrettede tilbud.

Kommunerne har størst økonomisk gevinst ved ak-

Økonomisk incitament til at deltage i privat
løntilskud

tivering af borgere i virksomhedspraktik i forhold til

Alle ikke-arbejdsmarkedsparate borgere har som

ring.

udgangspunkt et direkte økonomisk incitament til at
påbegynde et privat løntilskudsforløb, da forløbet ty-

Jobcentrenes økonomiske incitament mindskes,
når mentorloftet er nået

pisk vil være forbundet med en indkomstfremgang.

Når mentorrammen er nået, reduceres jobcentrets

Private løntilskudsforløb udgør imidlertid under 1

økonomiske incitament til at igangsætte virksom-

pct. af den samlede virksomhedsrettede indsats for

hedsrettede forløb, idet jobcentret ikke længere kan

gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

opnå refusion for mentorudgifter.

ligheden for at få et aktivitetstillæg et markant øko-

aktivering i form af øvrig vejledning og opkvalifice-

6

Gennemgangen er baseret på de gældende regler for 2014. Det vil sige,
at der ikke er taget højde for den kommende reform af refusionssystemet.
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4.2

Borgernes økonomiske incitamenter

borgere er der ikke nogen direkte økonomisk gevinst ved at deltage i virksomhedspraktik eller of-

I dette afsnit belyses de direkte økonomiske konse-

fentligt løntilskud.

kvenser for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere ved
at deltage i virksomhedsrettede tilbud.

Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere vil som hovedregel have et direkte økonomisk incitament til at del-

4.2.1 Borgernes indkomstgrundlag i virksomhedsrettede tilbud

tage i løntilskud. Det skyldes, at en borger, der er
ansat i løntilskud, har ret til løn- og ansættelsesfor-

Få ikke-arbejdsmarkedsparate borgere har et di-

hold svarende til overenskomsten, hvilket vil være

rekte økonomisk incitament til at deltage i virksom-

et højere indkomstgrundlag end de analyserede

hedsrettede forløb. Dette skyldes, at det for de fle-

ydelser.

ste ydelsesgrupper gælder, at en borger, der ansættes i virksomhedspraktik i en privat eller offentlig

Ved løntilskud i det offentlige gælder dog, at lønnen

virksomhed, modtager samme ydelse, som borge-

maksimalt kan udgøre 115,62 kr. pr. time (2014-ni-

ren hidtil har modtaget.

veau), samt at lønnen skal ligge på niveau med den
ydelse, borgeren fik forud for løntilskudsansættel-

Tabel 4.1 viser et simpelt regneeksempel på de

sen. Dette sikres ved at justere antallet af timer i

ikke-arbejdsmarkedsparate borgeres bruttoydelse i

løntilskud. Således vil ydelsen være den samme for

passive perioder og i virksomhedspraktik fordelt på

borgeren, uanset om borgeren er i løntilskud eller i

seks ydelser. Der er i regneeksemplet taget ud-

passiv periode8.

gangspunkt i ikke-arbejdsmarkedsparate forsørgere, og for kontanthjælp er det ydelsen for en modtager over 30 år, der er illustreret. Det fremgår, at
der for de fleste ydelser ikke er nogen indkomstfremgang forbundet med at deltage i et virksomhedspraktikforløb.
Uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år modtager som de eneste et
aktivitetstillæg, som gør, at ydelsen vil være højere
i en aktiv periode end i en passiv periode. Denne
gruppe vil derfor have et direkte økonomisk incitament til at deltage i en virksomhedsrettet indsats på
lige fod med anden aktivering.
Uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år udgør ca. 5 pct. af de ikkearbejdsmarkedsparate borgere7. For de resterende
omtrent 95 pct. af de ikke-arbejdsmarkedsparate

7

www.jobindsats.dk

8

Borgeren vil dog modtage pension under løntilskudsforløbet.
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4.3

Virksomhedernes økonomiske incitamenter

TABEL 4.1 REGNEEKSEMPEL
De ikke-arbejdsmarkedsparate borgeres bruttoydelse i passive perioder og aktive perioder i virksomhedspraktik, kr. pr. måned (2014-niveau)
Passiv
periode
Sygedag-

Aktiv
periode

Bruttoforskel

Dette afsnit ser nærmere på virksomhedernes direkte økonomiske incitamenter til at tilbyde praktik
eller løntilskudsforløb. Der er i afsnittet ikke taget
højde for indirekte økonomiske gevinster, såsom

17.658

17.658

0

5.857

14.204

8.347

ekstra arbejdskraft og mulighed for rekruttering.

penge
Uddannelses-

tamenter til at oprette forløb til ikke-arbejdsmar-

hjælp
Kontanthjælp

14.203

14.203

0

Revalidering

17.663

17.663

0

Ledigheds-

14.203

14.203

0

14.203

14.203

0

ydelse
Ressource-

Virksomhederne har ingen direkte økonomiske inci-

forløb
Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160653,
http://star.dk/da/Ydelser-og-ferie/Ledighedsydelse.aspx
Note: Der er fokuseret på følgende borgere: Uddannelseshjælpsmodtagere, som er forsørgere og bor med andre end en person på SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, kontanthjælpsmodtagere (over 30 år), revalidender, ledighedsydelsesmodtagere og ressourceforløbsmodtagere
(over 25 år), som er forsørgere. Bruttoforskellen er givet under antagelse
af, at borgeren skifter fra en måned i fuld passiv periode til en måned i
fuld aktiv periode. Der er i beregningerne ikke taget højde for ændret
skattebetaling, modregning i diverse serviceydelser, samt indirekte udgifter til transport mv.

kedsparate borgere. Dog gør støttemuligheder til arbejdsredskaber, virksomhedscentre og mentorstøtte det muligt for virksomhederne at få dækket
dele af udgifterne til forløbene.
4.3.1 Støtte til hjælpemidler mv.
Virksomhederne kan få støtte af jobcenteret til hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger i forbindelse med et praktik- eller løntilskudsforløb.
4.3.2 Oprettelse af virksomhedscentre
Virksomhederne har mulighed for at oprette et virksomhedscenter, der har til formål at øge samarbejdet mellem jobcentret og virksomheden. I virksomhedscentret skal der være mindst fire faste pladser
til rådighed for jobcentret, og målgruppen for plad-

For en stor andel af de ikke-arbejdsmarkedsparate

serne i virksomhedscentret er de aktivitetsparate

borgere er der således ingen direkte økonomisk ge-

kontanthjælpsmodtagere. Det er jobcentrene, som

vinst ved at deltage i virksomhedsrettede tilbud.

finansierer virksomhedscentrene, herunder driftsudgifter og løn til mentorer på virksomhederne. Virk-

Har en borger, som deltager i et virksomhedsrettet

somhederne har derfor ingen direkte udgifter til at

tilbud, omkostninger til fx transport til og fra arbejds-

etablere centrene.

stedet, kan vedkommende få befordringsgodtgørelse på op til 1.000 kr. pr. måned (op til 1.500 kr. i
særlige tilfælde) med tilbagevirkende kraft. Dvs. at
borgeren selv skal lægge ud for udgifterne.

4.3.3 Støtte til mentorstøtte
Som led i en virksomhedsrettet indsats har borgerne mulighed for at få tilknyttet en mentor. Det kan
enten være en medarbejder i virksomheden, der er
mentor for borgere, eller en ekstern mentor, som
jobcentret bevilger enten mod betaling eller på frivillig basis. Hvis det er en intern medarbejder, der va-
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retager mentorfunktionen, giver mentorstøtteordningen mulighed for, at virksomheden kan købe den
pågældende medarbejder fri fra sit ordinære arbejde i de timer, hvor medarbejderen varetager sin

TABEL 4.2
Refusionssats af forsørgelsesudgifter fra stat til
kommuner

mentorfunktion. Det er jobcentrene, som vurderer,

Forsørgelsesudgifter

om der skal ydes mentorstøtte til den berørte bor-

Sygedagpenge fra og

ger, og det er et krav, at indsatsen ligger ud over,

med 9. fraværs-uge

hvad virksomheden ellers forventes at varetage

Uddannelseshjælp

som led i et virksomhedsrettet forløb.

Kontanthjælp

Jobcentrenes økonomiske incitamenter

Dette afsnit kortlægger jobcentrenes direkte økonomiske incitamenter til at aktivere kommunens ikkearbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsret-

Passiv
50

30

50

30

50

30

50 (65*)

30

Ledighedsydelse

50

30

Ressourceforløb

50

30

Revalidering

4.4

Aktiv

Kilde: www.star.dk og www.retsinformation.dk
Note: I forbindelse med tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering opnås
refusion på 30 pct.
* Ved løntilskud og virksomhedspraktik ydes der 65 pct. refusion

tede indsatser.
4.4.2 Følgeudgifter
4.4.1 Refusion af forsørgelsesudgifter

Aktivering af borgere er normalt forbundet med flere

I forhold til forsørgelsesudgifter har kommunerne et

udgifter for kommunerne end den udgift, der alene

direkte økonomisk incitament til at få borgere i virk-

knytter sig til selve aktiveringen.

somhedsrettede indsatser (eller ordinær uddannelse). Det skyldes, at staten yder højere refusion

Følgeudgifter dækker over udgifter til hjælpemidler,

af kommunernes udgifter til forsørgelse, når borge-

såsom undervisningsmateriale, arbejdsredskaber

ren er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud.

og mindre arbejdspladsindretninger i forbindelse
med aktivering af borgeren. Kommunerne kan få re-

For alle ydelser gælder, at staten refunderer 30 pct.

funderet 50 pct. hos staten af de følgeudgifter, de

af kommunens udgifter til forsørgelse, så længe

har til aktivering, og der er ikke noget loft over refu-

borgeren er i en passiv periode. Når borgeren er i

sionen.

en aktiv periode (virksomhedsrettet eller ordinær
uddannelse), yder staten 50 pct. i refusion af kom-

4.4.3 Mentorer

munens udgifter til forsørgelse. For borgere på re-

Kommunerne har mulighed for at tilbyde mentor-

validering refunderer staten 65 pct. af kommunens

støtte til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Sta-

udgifter til forsørgelse, så længe borgeren er i løn-

ten refunderer 50 pct. af kommunernes udgifter til
mentorstøtte inden for mentorrammen. Mentorram-

tilskud eller virksomhedspraktik.

men for refusion af kommunernes udgifter til menRefusionsbidraget fra staten er vist i tabel 4.2 ne-

torstøtte er fastlagt på baggrund af kommunernes

denfor.

andel af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Hvorvidt en kommune kan hjemtage refusion for mentorstøtte til fx en sygedagpengemodtager er derfor afhængig af kommunens an-
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del af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-

skellige ydelser (sygedagpenge, uddannelses-

modtagere og uddannelsesparate uddannelses-

hjælp, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse

hjælpsmodtagere.

og ressourceforløb). Kommunen opnår 50 pct. refusion af forsørgelsesudgifterne, når borgerne er i ak-

Kommunernes udgifter til mentorstøtte til borgere i

tiv periode. Kommunen vil derfor alt andet lige have

ressourceforløb er ikke omfattet af den udmeldte

en fortjeneste ved at igangsætte virksomhedsprak-

mentorramme.

tikforløb for borgerne. Der er imidlertid også udgifter
forbundet med et praktikforløb.

4.4.4 Serviceramme
Det er kommunerne selv, der står for at afholde udgifter til driften af jobcentrene, herunder løn til personalet, der står for at holde samtaler med de berørte borgere, administration i form af henvisning til
aktive tilbud mv. Disse udgifter er begrænsede af
den statsligt styrede serviceramme, som samtlige
kommuner under ét er underlagt.

I dette regneeksempel er der antaget følgeudgifter
på 1.000 kr. (2014-niveau) pr. måned og mentorudgifter på 2.000 kr. (2014-niveau) pr. måned, således
at andre udgifter beløber sig til 3.000 kr. Følgeudgifterne kunne eksempelvis fordele sig på 500 kr. til
arbejdsredskaber og 500 kr. til transport. Halvdelen
af følgeudgifterne refunderes af staten. Mentorudgifterne refunderes ligeledes med 50 pct., såfremt

Hvis et jobcenter ønsker at ansætte en sagsbehandler på jobcentret, er kommunen nødt til at
sænke serviceniveauet i andre dele af kommunen

kommunen er inden for mentorrammen. Der opnås
ingen refusion for de udgifter til mentor, som ligger
uden for rammen.

for at overholde servicerammen. Kommunerne er
således begrænsede i forhold til frit at kunne bestemme eksempelvis antallet af ansatte på jobcentrene, omfanget af kontakt til virksomhederne i kommunen mv.
4.4.5 Regneeksempler

For alle ydelsesgrupper - med undtagelse af uddannelseshjælp - har kommunen et direkte økonomisk
incitament til at aktivere en borger i virksomhedspraktik. Dette er også tilfældet, selvom mentorrammen er nået, jf. tabel 4.3.

I det følgende præsenteres to regneeksempler.
Regneeksempel 1 viser bruttoforskellen i kommu-

På trods af en højere refusion af forsørgelsesudgif-

nernes udgifter mellem en periode i virksomheds-

terne i aktive perioder stiger kommunens udgifter til

praktik og en passiv periode. Regneeksempel 2 vi-

forsørgelse af uddannelseshjælpsmodtagere i ak-

ser bruttoforskellen i kommunernes udgifter mellem

tive perioder. Det skyldes, at uddannelseshjælps-

en periode i aktivering i øvrig vejledning og opkvali-

modtagere har ret til et aktivitetstillæg i aktive perio-

ficering og en passiv periode. De to regneeksempler

der. Kommunen har derfor ikke et direkte økono-

viser, at kommuner opnår en større umiddelbar ge-

misk incitament til at igangsætte et virksomheds-

vinst ved at aktivere borgere i virksomhedspraktik

praktikforløb for uddannelseshjælpsmodtagere.

end i øvrig vejledning og opkvalificering.
Regneeksempel 1
I regneeksempel 1 tages udgangspunkt i ikke-arbejdsmarkedsparate forsørgere, fordelt på seks for-
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vejledning og opkvalificering i forhold til i en passiv
periode. Dog vil kommunens udgifter til forsørgelse
TABEL 4.3
Direkte økonomiske konsekvenser for kommunerne
af virksomhedsrettet praktik pr. måned (2014-niveau)
Bruttoforskel i
forsørgelsesudgifter i forhold til passiv
periode

Følge- og
mentorudgifter ved
virksomhedspraktik*

Bruttoforskel
med omkostninger til virksomhedspraktik*

3.532

1.500

2.032

(2.500)

(1.032)

1.500

- 4.502

(2.500)

(- 5.502)

1.500

1.340

(2.500)

(340)

1.500

4.682

(2.500)

(3.682)

1.500

1.340

(2.500)

(340)

1.500

1.340

(2.500)

(340)

Sygedagpenge
Uddannel-

- 3.002

seshjælp
Kontant-

2.840

hjælp
Revalide-

6.182

ring
Ledigheds-

2.840

ydelse
Ressourceforløb

2.840

Kilde: ams.dk og retsinformation.dk
Note: Der er fokuseret på følgende borgere: Uddannelseshjælpsmodtagere, som er forsørgere og bor med andre end en person på SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, kontanthjælpsmodtagere (over 30 år), revalidender, ledighedsydelsesmodtagere og ressourceforløbsmodtagere
(over 25 år), som er forsørgere. Bruttoforskellen er givet under antagelse
af, at borgeren skifter fra en måned i fuld passiv periode til en fuld måned
i virksomhedspraktik. Andre udgifter dækker over følgeudgifter på 1.000
kr. (2014-niveau) pr. måned og udgifter til mentorordning på 2.000 kr.
(2014-niveau) pr. måned.
* Tallene i parentes angiver andre udgifter, når mentorrammen er nået, og
der derfor ikke kan opnås refusion af mentorudgifterne.

stige for uddannelseshjælpsmodtagerne som følge
af aktivitetstillægget.
Kommunernes årsomkostninger til fuldtidsaktivering i øvrig vejledning og opkvalificering antages at
udgøre 130.393 kr. (2014-niveau)9. Herudover er
der antaget en effektiv refusionssats af driftsudgifter
på 43 pct. Den månedlige udgift for kommunerne af
øvrig vejledning og opkvalificering er således 6.194
kr. (2014-niveau).
Da der ikke er nogen ændring i kommunens udgifter
til forsørgelse, vil de 6.194 kr. derfor også være bruttoforskellen i kommunens samlede udgifter til øvrig
vejledning og opkvalificering for alle ydelsesgrupper
på nær for uddannelseshjælpsmodtagere, jf. tabel
4.4. For denne gruppe er bruttoforskellen i kommunens omkostninger til øvrig vejledning og opkvalificering 12.037 kr. (2014-niveau) pr. måned. Således
har kommunen ingen direkte økonomiske incitamenter til at igangsætte forløb i øvrig vejledning og
opkvalificering.
På grund af kravet om ret og pligt til tilbud for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere kan
kommunerne imidlertid være nødt til at igangsætte
disse forløb.

Regneeksempel 2
I regneeksempel 2 tages udgangspunkt i ikke-arbejdsmarkedsparate forsørgere fordelt

på

de

samme seks ydelser som i eksempel 1. Kommunen
opnår refusion for 30 pct. af forsørgelsesudgifterne
under øvrig vejledning og opkvalificering, og der er
derfor ingen ændring i kommunens refusion af forsørgelsesudgifterne, når borgeren er under øvrig

9

Oplyst af STAR.
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TABEL 4.4
Direkte økonomiske konsekvenser for kommunerne
af vejledning og opkvalificering pr. måned (2014-niveau)

Sygedag-

Bruttoforskel
i forsørgelsesudgifter i
forhold til
passiv periode

Driftsudgifter til
øvrig vejledning
og opkvalificering

Bruttoforskel
med omkostninger til øvrig vejledning
og opkvalificering

0

6.194

- 6.194

- 5.843

6.194

- 12.037

0

6.194

- 6.194

0

6.194

- 6.194

0

6.194

- 6.194

0

6.194

- 6.194

penge
Uddannelseshjælp
Kontanthjælp
Revalidering
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
Note: Der er fokuseret på følgende borgere: Uddannelseshjælpsmodtagere, som er forsørgere og bor med andre end en person på SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, kontanthjælpsmodtagere (over 30 år), revalidender, ledighedsydelsesmodtagere og ressourceforløbsmodtagere
(over 25 år), som er forsørgere. Bruttoforskellen er givet under antagelse
af, at borgeren skifter fra en måned i fuld passiv periode til en fuld måned
i øvrig vejledning og opkvalificering. Der er antaget en gennemsnitlig enhedspris for øvrig vejledning og opkvalificering på 130.393 kr. pr. år. Der
regnes med en effektiv refusionssats på driftsudgifter på 43 pct.

Af de to regneeksempler fremgår det, at kommunerne har størst direkte økonomisk gevinst ved at
aktivere borgere i virksomhedspraktik relativt til aktivering i form af øvrig vejledning og opkvalificering.
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5

Drivkræfter og barrierer for borgere

I dette kapitel vil vi afdække drivkræfter og barrierer

meget høj eller i høj grad er motiverede. Til sam-

for virksomhedsrettede indsatser for ikke-arbejds-

menligning oplever ca. hver fjerde medarbejder, at

markedsparate borgere på borgerniveau. Drivkræf-

ledighedsydelsesmodtagere

terne og barriererne præsenteres inden for forskel-

kontanthjælpsmodtagere (over og under 30 år) i

lige, men relaterede temaer, som er centrale på bor-

meget høj eller høj grad er motiverede.

og

aktivitetsparate

gerniveau.
Ifølge de interviewede jobcentermedarbejdere kan
5.1

Motivation og barrierer på tværs af mål-

den ekstra motivation hos sygedagpengemodta-

grupper

gerne hænge sammen med, at sygedagpengemodtagere typisk er ’tættere’ på arbejdsmarkedet end

Sygedagpengemodtagere er mere motiverede end
kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere

de andre målgrupper, bl.a. pga. af følgende:

De interviewede sagsbehandlere og virksomheds-



Nogle har allerede tilknytning til en arbejdsplads

konsulenter oplever, at sygedagpengemodtagere



De har typisk større erhvervserfaring bag sig

og modtagere af ledighedsydelse er mere motive-

end fx kontanthjælpsmodtagerne

rede til at deltage i virksomhedsrettede indsatser



De har ofte været kortere tid væk fra arbejds-

end andre ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

markedet end de andre målgrupper

Af jobcentersurveyen fremgår det imidlertid, at det

Enkelte jobcentre fortæller derudover, at nogle sy-

alene er gruppen af sygedagpengemodtagere, der

gedagpengemodtagere er opmærksomme på, at de

har en større motivation end andre ikke-arbejdsmar-

kun er berettiget til sygedagpenge for en begrænset

kedsparate borgere. Som figuren neden for illustre-

periode. Jobcentrene oplever, at varighedsbe-

rer, vurderer 41 pct. af de adspurgte jobcentermed-

grænsningen styrker deres motivation for at deltage

arbejdere og ledere, at sygedagpengemodtagere i

i et virksomhedsrettet tilbud.

FIGUR 5.1
I hvilken grad oplever du, at modtagere af følgende ydelser er motiverede for at komme i et virksomhedsrettet tilbud?
100%
80%
60%
40%

41%

53%

64%

57%
42%

24% 25% 23%

24%
11%

20%

20% 17%

0%
I meget høj / høj grad

I nogen grad

I mindre / meget lav grad

Ledighedsydelsesmodtagere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30

Sygedagpengemodtagere

Kilde: DAMVAD jobcentersurvey 2014
Note: n=168
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Barrierer i forhold til at etablere virksomhedstilbud
for ikke-vestlige indvandrere
Flere af de interviewede sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter har mødt særlige udfordringer
i forhold til at etablere virksomhedsforløb for gruppen af ikke-vestlige indvandrere.
Jobcentersurveyen indikerer ligeledes, at der er

hold til at etablere virksomhedstilbud for ikke-vestlige indvandrere. Uddannelse er således den næststørste barriere.
FIGUR 5.3
I hvilken grad oplever du, at følgende faktorer er en
barriere i forhold til at få ikke-vestlige indvandrere i
et virksomhedsrettet tilbud?

særlige udfordringer forbundet med denne mål-

Sproglig barriere

64%

gruppe. Størstedelen (86 pct.) af de adspurgte jobcentermedarbejdere og ledere vurderer i mindre

Uddannelsmæssig barriere

grad eller meget lav grad, at det er lettere at få ind-

Kulturel barriere

vandrere fra ikke-vestlige lande i et virksomhedsret-

Manglende motivation

tet tilbud end gruppen af etniske danskere.

Manglende ønske om
integration

FIGUR 5.2
I hvilken grad oplever du, at borgere fra ikke-vestlige lande er lettere at få i et virksomhedsrettet tilbud
end etniske danskere?
100%

86%

Sort arbejde

53%
37%
31%
13%
6%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=222, andel, som har svaret i meget høj eller høj grad.

80%
60%
40%
20%

Til sammenligning oplever et mindretal af jobcenter4%

10%

I meget høj / høj
grad

I nogen grad

medarbejderne, at vanskelighederne kan begrundes i manglende motivation (31 pct.) og/eller et

0%
I mindre / meget
lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=177

Sprog er den største hindring i forhold til at etablere virksomhedsforløb for ikke-vestlige indvandrere

manglende ønske om at lade sig integrere (13 pct.).
Det er således i højere grad kompetencer frem for
motivation, der udgør en barriere i forhold til at
iværksætte virksomhedsforløb for ikke-vestlige indvandrere.
5.2

Det gode virksomhedsforløb

Ser man på, hvilke konkrete barrierer der er forbunpen af ikke-vestlige indvandrere, så udgør sprog

Virksomhedsrettede indsatser, der ikke fører til noget, svækker borgerens motivation

den største barriere. Således oplever 64 pct. af de

På tværs af kommuner har de interviewede borgere

adspurgte jobcentermedarbejdere og ledere i høj el-

givet udtryk for, at praktikforløb, der ikke fører til no-

ler meget høj grad en sproglig barriere. Eksempel-

get, svækker deres motivation for at deltage i nye

vis i form af utilstrækkelige danskkundskaber. Godt

forløb. Oplevelsen af, at et praktikforløb ikke fører til

halvdelen (53 pct.) svarer, at manglende uddan-

noget, handler typisk om, at borgerne oplever, at

nelse i meget høj eller høj grad er en hindring i for-

praktikforløbet hverken bringer dem i job, uddan-

det med at etablere virksomhedsforløb for målgrup-

nelse eller flytter dem tættere på samme efter endt
forløb.
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De interviewede jobcentermedarbejdere understreger ligeledes vigtigheden af dette og peger endvidere på, at borgernes motivation for at deltage i et
virksomhedsforløb styrkes, når der er udsigt til en
Fokus på progression og delmål undervejs

jobåbning i virksomheden efter endt forløb.
Som det fremgår af nedenstående figur, tilkendegiver 72 pct. af de adspurgte jobcentermedarbejdere
ligeledes, at muligheden for ordinær beskæftigelse,
uddannelse eller elevplads efter et endt forløb i meget høj eller høj grad styrker borgerens motivation.
Virksomhedstilbuddet skal være en del af en langsigtet plan
Flere af de interviewede borgere fortæller, at det er
afgørende for dem, at de kan se, at virksomhedstilbuddet indgår i en langsigtet plan for deres forløb
som et skridt på vejen mod job eller uddannelse.
Jobcentermedarbejderne vurderer ligeledes, at
dette spiller en afgørende rolle. Som figuren nedenfor illustrerer, viser jobcentersurveyen, at 72 pct. af
de adspurgte jobcentermedarbejdere oplever, at det
i meget høj eller høj grad styrker borgerens motiva-

De interviewede sagsbehandlere understreger, at virksomhedspraktik bør indgå som en del af en langsigtet plan, men
påpeger samtidig, at der er behov for at opstille en række realistiske delmål undervejs. Årsagen er, at flere af de mest udsatte borgere kan have vanskeligt ved at forholde sig til fremtiden og til de meget langsigtede mål om job eller uddannelse.
Sagsbehandlerne fortæller, at borgerne kontinuerligt skal anerkendes for små fremskridt og deres udvikling skal synliggøres for dem. Dette styrker selvtilliden og troen på, at de kan
opnå en ’normal’ tilværelse.

Empowerment øger borgernes motivation
Jobcenterinterviewene viser, at flere sagsbehandlere aktivt arbejder med en empowerment-inspireret
tilgang til borgerne. Det kunne fx være gennem en
proces, hvor borgeren får indflydelse på indsatsen
og derigennem tager ejerskab for sin vej mod job
eller uddannelse. Sagsbehandlernes erfaring er, at
denne inddragende metode øger borgernes motivation for at deltage i virksomhedsforløb.

tion.
Hvis borgeren skal tage ejerskab over sit forløb, er
det ifølge de interviewede sagsbehandlere helt af-

FIGUR 5.4
I hvilken grad oplever du, at følgende forhold styrker borgernes motivation for at deltage i et virksomhedsrettet tilbud?
100%
80%

72%

72%

60%
40%

17%

20%

22%

11%

6%

0%
I meget høj / høj grad

I nogen grad

I mindre / meget lav grav

At borgeren har mulighed for ordinær beskæftigelse/uddannelse/elevplads efter endt forløb
At det virksomhedsrettede tilbud er en del af en langsigtet plan for den enkelte borger
Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=80, spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.
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gørende, at borgeren inddrages og sikres mest mulig medindflydelse på hele processen omkring
iværksættelse af virksomhedsforløbet fra start til
slut. Her er inddragelse i valget af praktikvirksomhed og efterfølgende tilrettelæggelse af forløbet i
virksomheden eksempelvis helt centrale elementer.

Jobcentrene understreger, at selvom borgerne ikke altid selv
kan afgøre, om de skal i virksomhedspraktik eller ej, så handler det om at få det præsenteret, så borgerne oplever, at der
er et reelt valg.

Tydeliggørelse af formålet med virksomhedsforløbet øger borgerens motivation
De interviewede jobcentermedarbejdere peger på,

Jobcentersurveyen bekræfter, at inddragelse i valg

at tydelig kommunikation af formålet med virksom-

af praktikvirksomhed styrker motivationen, idet 76

hedsforløbet har en afgørende betydning for borge-

pct. af de adspurgte sagsbehandlerne oplever, at

rens lyst til at deltage.

inddragelsen i meget høj eller høj grad styrker motivationen, mens lidt færre (62 pct.) af virksomheds-

Jobcentersurveyen understøtter dette, idet langt

konsulenterne har samme oplevelse, jf. figur 5.5.

størstedelen (87 pct.) af jobcentermedarbejderne i
meget høj eller høj grad oplever, at tydeliggørelse

FIGUR 5.5
I hvilken grad oplever du, at borgernes inddragelse
i udvælgelsen af virksomhed styrker motivationen
for at deltage i et virksomhedsrettet tilbud?
100%
80%

76%
62%

60%
40%

3%

9%

0%
I meget høj / høj I nogen grad I mindre / meget
grad
lav grad
Sagsbehandlere
Virksomhedskonsulenter
Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=78, spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

Empowerment inspireret tilgang
Flere af de interviewede sagsbehandlere har gode erfaringer
med en empowerment-baseret tilgang til borgerne. De arbejder eksempelvis med at:

Hjælpe borgeren med at se sine egne ressourcer i relation til arbejdsmarkedet

Udfylde blanketter og papirer sammen med borgeren,
hvilket kan give borgeren en følelse af at være med til at
styre ”slagets gang”

Inddrage borgeren i valget af praktiksted

Afholde et forventningsafstemmende formøde på virksomheden med deltagelse af arbejdsgiver, borger og
sagsbehandler/virksomhedskonsulent.

Tage borgeren med på råd, når der skal fastsættes timetal, skånehensyn mv.
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FIGUR 5.6
I hvilken grad oplever du, at borgerens motivation
for at deltage i et virksomhedsrettet tilbud styrkes
ved at tydeliggøre formålet med det virksomhedsrettede tilbud?
100%

29%
21%

20%

af formålet styrker borgernes motivation.

87%

80%
60%
40%
13%

20%

0%

0%
I meget høj /
høj grad

I nogen grad

I mindre /
meget lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=82, spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

Tydelig kommunikation af borgerens progression
øger motivationen
Erfaringen blandt de interviewede jobcentermedarbejdere er, at borgernes motivation styrkes, når de
får hjælp til at se deres progression i et virksomhedsrettet forløb.
Jobcentersurveyen bakker op om denne pointe.
Samlet set vurderer 68 pct. af jobcentermedarbej-
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derne, at tydelig kommunikation af borgerens pro-

arbejdere. Forhold som de interviewede sagsbe-

gression er afgørende for borgerens motivation.

handlere og virksomhedskonsulenter også har

Der er forskel mellem sagsbehandlere og virksom-

nævnt.

hedskonsulenters vurdering. Mens 79 pct. af sagsbehandlerne oplever, at tydelig kommunikation af

Jobcentersurveyen bekræfter denne pointe. Som

udviklingen i meget høj eller høj grad styrker borge-

det fremgår af nedenstående figur, så er 85 pct. af

rens motivation, giver alene 61 pct. af virksomheds-

jobcentermedarbejderne enige i, at konkrete og re-

konsulenterne samme vurdering.

elle arbejdsopgaver i meget høj eller høj grad styrker de ikke-arbejdsmarkedsparate borgeres motiva-

FIGUR 5.7
I hvilken grad oplever du, at tydelig kommunikation
til borgeren om hans/hendes udvikling/fremdrift under virksomhedsforløbet styrker motivationen for at
deltage i et virksomhedsrettet tilbud?
100%

79%

80%

61%

60%
20%

FIGUR 5.8
I hvilken grad oplever du, at følgende forhold styrker borgernes motivation for at deltage i et virksomhedsrettet tilbud?
80%

0% 4%

0%
I meget høj / høj I nogen grad I mindre / meget
grad
lav grad
Sagsbehandlere

gen grad styrker motivationen.

100%

35%
21%

40%

tion. Et mindretal (13 pct.) oplever, at det kun i no-

Virksomhedskonsulenter

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=80. Spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

85%
73%
61%

60%
34%
23%
13%

40%
20%

1% 4% 5%

0%
I meget høj /
høj grad

I nogen grad

I mindre /
meget lav grad

At borgeren udfører konkrete og reelle arbejdsopgaver
At borgeren har noget at stå op til
At borgeren får kollegaer

Flere af de interviewede i virksomhederne peger ligeledes på, at tydeliggørelse af progression er et

Kilde: DAMVAD jobcentersurvey.
Note: n=82. At procenterne ikke summerer til 100 skyldes afrunding.
Spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

konkret værktøj til at øge borgerens motivation.
Kolleger og ’noget at stå op til’ øger motivationen
5.3

Arbejdsidentitet

De interviewede jobcentermedarbejdere oplever, at
borgerne motiveres af, at de får en grund til at stå

Et ”rigtigt” arbejde med meningsfulde opgaver øger

op og komme væk hjemmefra, samt at de får kolle-

motivationen

ger, som interesserer sig for dem. Dette bakkes li-

Flere borgere peger på, at det er vigtigt, at de ople-

geledes op af borgerne, der peger på, at de i ar-

ver, at der er brug for dem, når de er i virksomheds-

bejdssituationen får et frirum for deres dagligdags-

praktik. De skal udføre meningsgivende opgaver,

problemer. Flere borgere fortæller derudover, at de

som virksomheden har et reelt behov for at få løst.

er glade for at komme ud i virksomhederne, i den

Derudover skal de indgå i virksomheden på lige fod

virkelige verden, i nogle helt andre rammer end job-

med de andre ansatte. Det kan fx handle om, at de

centret.

har det samme arbejdstøj på som de ordinære med-
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Jobcentersurveyen bakker ligeledes op om betyd-

Borgerinterviewene peger på, at det primært er de

ningen af at have noget at stå op til, jf. figur 5.8. Her

borgere, der har været igennem flere praktikker,

svarer 73 pct. af de adspurgte jobcentermedarbej-

som ikke efterfølgende har ført til job eller uddan-

dere, at det at have noget at stå op til, i meget høj

nelse, der føler sig som gratis arbejdskraft.

eller høj grad styrker borgernes motivation for at
deltage i et virksomhedstilbud. Lidt færre (61 pct.)

5.4

Økonomiske barrierer

oplever, at kolleger i meget høj eller høj grad styrker
Bagudbetalt refusion svækker motivationen

motivationen.
En oplevelse af at være ”gratis arbejdskraft” svækker borgerens motivation
De interviewede borgere giver udtryk for, at det
svækker deres motivation, hvis de føler sig som gratis arbejdskraft for virksomheden. En problemstilling
som de interviewede jobcentermedarbejdere ofte

Stort set alle de interviewede jobcentermedarbejdere, borgere og virksomheder peger på, at der er
udfordringer forbundet med, at borgerne selv skal
lægge ud for udgifter til transport mv. og først kan få
refusion sidst på måneden. Selv mindre udgifter
(under 50 kr.) kan være årsag til, at borgerne udebliver fra virksomhedspraktikken. Jobcentrene oplever, at borgerne udebliver, selvom de er motive-

løber ind.
Jobcentersurveyen viser, at der mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter er forskellige
opfattelser af, i hvor høj grad borgernes følelse af at
være gratis arbejdskraft svækker deres motivation
for at deltage i virksomhedsrettede tilbud. Mens 61

rede, fordi de ikke har råd til at lægge ud for udgifter
i forbindelse med virksomhedspraktikken. Omvendt
oplever de også, at borgere, der i forvejen ikke er
motiverede for at deltage i virksomhedspraktik, får
en undskyldning for ikke at møde op.

pct. af virksomhedskonsulenterne mener, at det i
meget høj eller høj grad svækker motivationen, er
dette kun gældende for 45 pct. af sagsbehandlerne.

Jobcentersurveyen bekræfter denne økonomiske
barriere, jf. figuren nedenfor. Virksomhedskonsulenterne oplever i lidt højere grad end sagsbehand-

FIGUR 5.9
I hvor høj grad oplever du, at det svækker borgerens
motivation for at deltage i et virksomhedsrettet tilbud, at han/hun føler sig som gratis arbejdskraft?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

lerne, at udlæg svækker motivationen. Således erklærer 67 pct. af virksomhedskonsulenterne sig
enige i, at udlæg til udgifter svækker motivationen i
meget høj eller høj grad, mens det samme er gældende for 55 pct. af sagsbehandlerne.

61%
45%
30%28%

24%
11%

I meget høj / høj I nogen grad I mindre / meget
grad
lav grad
Sagsbehandlere

Virksomhedskonsulenter

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=79, spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Procenterne for sagsbehandlere summerer ikke til 100 på
grund af afrunding.
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FIGUR 5.10
I hvor høj grad oplever du, at det svækker borgerens
motivation for at deltage i et virksomhedsrettet tilbud, at han/hun selv skal lægge ud for udgifter (fx
transportudgifter)?

FIGUR 5.11
I hvor høj grad oplever du, at det svækker motivationen for at deltage i et virksomhedsrettet tilbud,
at borgeren skylder penge til SKAT, der skal afdrages, hvis han/hun kommer i beskæftigelse?
100%

100%
80%

80%
60%

67%
60%

55%

40%

24% 27%

20%

55%

40%
21%
7%

24%

21%

I nogen grad

I mindre /
meget lav grad

20%
0%

0%
I meget høj / høj
grad
Sagsbehandlere

I nogen grad

I mindre / meget
lav grad
Virksomhedskonsulenter

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=78, spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Procenterne for virksomhedskonsulenter summerer ikke til
100 på grund af afrunding.

I meget høj /
høj grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=58, spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

Forklaringen på, at gæld svækker borgernes motiInterview med jobcentermedarbejdere peger endvi-

vation, er, at den økonomiske gevinst ved at komme

dere på, at udfordringen i forhold til udlæg især fin-

i ordinær beskæftigelse forsvinder, når gælden bli-

des i yderkommunerne, hvor afstandene er store og

ver tilstrækkelig stor. Et succesfuldt praktikforløb vil

den offentlige transport er mindre dækkende.

bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet, men
borgere med stor gæld frygter en tilbagevenden til
arbejdsmarkedet, fordi det betyder, at de skal af-

Jobcentrene foreslår forudbetalt refusion
Flere jobcentre foreslår, at borgernes udgifter til transport, arbejdstøj og lignende udbetales på forhånd, samt at de får mulighed for at sanktionere borgerne, hvis de ikke kan dokumentere, at pengene er anvendt som aftalt, fx til transport til og fra
virksomhedspraktikstedet.
I Jammerbugt kommune kompenserer de allerede borgerne
på forhånd. Erfaringen herfra er, at dette afhjælper de udfordringer, der er forbundet med udlæg til udgifter i forbindelse
med de virksomhedsrettede forløb.

Gæld svækker borgernes motivation
Nogle af de interviewede jobcentermedarbejdere

drage på deres gæld og dermed i praksis vil få en
nettonedgang i deres indtægt.

Jobcentrene foreslår overgangsordning for borgere med
stor gæld
Et jobcenter foreslår, at der indføres en overgangsordning, så
borgere, der opnår ordinær beskæftigelse, ikke fra første dag
skal afdrage fuldt ud på deres gæld.
En af de interviewede på et andet jobcenter fortalte om en
borger, der har 7 børn med 4 forskellige kvinder. For ham er
udsigten til at skulle betale børnepenge meget demotiverende
i forhold til at finde ordinær beskæftigelse

oplever, at borgere, der har gæld, ikke er motiverede for at komme i virksomhedspraktik. Dette bak-

Et økonomisk tillæg vil styrke borgernes motivation

kes op af jobcentersurveyen, der viser, at mere end

Stort set alle interviewede borgere er enige om, at

halvdelen af jobcentermedarbejderne i høj eller me-

et økonomisk tillæg i forbindelse med en virksom-

get høj grad oplever, at gæld til SKAT svækker bor-

hedspraktik vil øge deres motivation for at deltage.

gernes motivation.
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Både interview med jobcentermedarbejdere og jobcentersurveyen viser, at jobcentermedarbejderne er
enige heri. 65 pct. af alle de adspurgte jobcenter-

Et andet forslag, der stilles, er at gøre tillægget timebestemt.
Borgerne får dermed samtidig et incitament til at øge deres
timetal under virksomhedsindsatsen.

medarbejdere svarer, at en økonomisk gevinst i høj
eller meget høj grad vil styrke borgernes motivation

5.5

Sociale og sundhedsmæssige barrierer

for at deltage i virksomhedstilbud.
FIGUR 5.12
I hvilken grad oplever du, at en økonomisk gevinst
for at deltage i det virksomhedsrettede tilbud vil
styrke borgernes motivation?

Borgere, som efter succesrige praktikforløb kommer
i uddannelse eller ordinær beskæftigelse, har stadig
brug for jobcentrets støtte. Således erfarer flere af

100%
80%

Efterværn til borgere i ordinær beskæftigelse øger
chancerne for fastholdelse på arbejdsmarkedet

de interviewede jobcentermedarbejdere, at en del

64%

borgere falder tilbage til ledighed kort tid efter, de er

60%
40%

kommet i ordinær beskæftigelse. Deres vurdering

21%

15%

20%

er, at bedre muligheder for at bevilge efterværn kan
forebygge en del af disse tilbagefald.

0%
I meget høj / høj
grad

I nogen grad

I mindre / meget
lav grad

Resultaterne af jobcentersurveyen bakker op om
Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=75, spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

dette, idet især jobcenterledere (69 pct.) og –medarbejdere (75 pct.) vurderer, at flere midler målrettet
efterværn vil øge effekten af de virksomhedsrettede

Nogle af de interviewede jobcentermedarbejdere

indsatser. Lidt færre virksomhedskonsulenter er

peger på, at et tillæg til borgernes ydelse, mens de

enige i samme.

er i et virksomhedsrettet tilbud, vil øge borgernes
motivation, dels fordi de får en økonomisk gevinst,
og dels fordi de i højere grad vil betragte praktik som
et ”rigtigt” arbejde. Det er særligt i forhold til de stærkeste af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, at

FIGUR 5.13
I hvor høj grad vurderer du, at flere midler målrettet efterværn til borgere, som opnår beskæftigelse, er afgørende, hvis effekten af virksomhedsrettede indsatser skal øges?

dette vurderes at ville have en effekt. Flere af de in-

100%

terviewede virksomhedsrepræsentanter er dog be-

80%

kymrede for, at incitamentsstrukturen bliver uhen-

60%

sigtsmæssig med indførelse af et økonomisk tillæg.

40%

De frygter, at borgernes motivation for at deltage i

20%

virksomhedspraktik bliver økonomi fremfor et ønske

0%

om at komme tættere på arbejdsmarkedet.

75%
69%
56%

I meget høj /
høj grad
Jobcenterchefer

38%
20%16%

11%

9%
7%

I nogen grad

I mindre /
meget lav grad
Sagsbehandlere

Virksomhedskonsulenter
Jobcentrene foreslår et beskæftigelsestillæg
Et af jobcentrenes forslag er, at det økonomiske tillæg til borgerens ydelse under virksomhedsforløbet gøres afhængig af,
at borgerne overholder de aftaler, der indgås under virksomhedsindsatsen. Dermed kan borgerne ikke få tillægget og
samtidig udeblive fra virksomhedstilbuddet.
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Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=210. Procenterne for virksomhedskonsulenter summerer ikke til
100 på grund af afrunding.
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rette tilbud. De har så massive udfordringer, at det
Sociale og psykiske vanskeligheder svækker motivationen
De interviewede jobcentermedarbejdere peger på,
at en stor gruppe af borgerne har sociale og/eller
psykiske problemer, der påvirker deres lyst til at påbegynde et virksomhedsforløb. Det gælder især de
borgere, som har eller har haft en psykisk lidelse,
og dem, som har været væk fra arbejdsmarkedet i
længere tid eller har meget lidt erhvervserfaring. Det
kan fx handle om:


Præstationsangst og lavt selvværd



Angst for at møde nye mennesker



Angst for at få tilbagefald.

ikke er muligt at tilrettelægge et succesfuldt virksomhedsforløb.
Nogle af de interviewede virksomhedsrepræsentanter fortæller endvidere, at de ikke længere ønsker at
etablere virksomhedspraktikpladser som følge af
negative oplevelser med borgere, der er henvist fra
jobcentret, som havde så store udfordringer psykisk, socialt eller fysisk, at de ikke egnede sig til at
være i virksomheden.
Jobcentermedarbejderne anerkender denne problemstilling. De vurderer, at problemet er steget ef-

Dette bekræftes af et flertal af de adspurgte jobcentermedarbejdere, jf. figur 5.14. 62 pct. svarer således, at de i meget høj eller høj grad oplever, at borgernes sociale og emotionelle vanskeligheder påvirker motivationen negativt. Blot 8 pct. oplever, at det

ter reformen af førtidspensions- og fleksjobordningen i 2013. Deres vurdering er, at nogle af de borgere, som tidligere var i målgruppen for førtidspension, nu også tilbydes virksomhedsrettede indsatser.

kun i lav eller mindre grad gør sig gældende.
FIGUR 5.14
I hvor høj grad oplever du, at borgeren har sociale og
emotionelle vanskeligheder, som svækker borgerens
motivation for at deltage i et virksomhedsrettet tilbud?
100%
80%

62%

60%
30%

40%
20%

8%

0%
I meget høj /
høj grad

I nogen grad

I mindre /
meget lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=77, spørgsmålet er kun stillet til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

Virksomhedstilbud rummer ikke alle borgere
Flere af de interviewede virksomheder peger på, at
der er en gruppe af borgere, som har så store sociale og psykiske udfordringer, at de ikke kan rumme
dem, og for hvem virksomhedspraktik ikke er det
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6

Drivkræfter og barrierer for virksomheder

I dette kapitel vil vi afdække drivkræfter og barrierer
for virksomhedsrettede indsatser for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere på virksomhedsniveau.
Drivkræfterne og barriererne præsenteres inden for
forskellige, men relaterede temaer som er centrale
på virksomhedsniveau.

FIGUR 6.1
I hvilken grad er du enig eller uenig i, at det er vigtigt,
at jobcentret dækker de udgifter, der må være forbundet med aktiveringsforløbet for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere
100%

6.1

Økonomiske incitamenter

Virksomhederne lægger stor vægt på, at jobcentret
dækker udgifterne, og borgerne yder en indsats

80%
60%
40%

De interviewede i virksomhederne vurderer, at bor-

20%

gere i et virksomhedsrettet tilbud er en nettoudgift

0%

både direkte udgifter – fx arbejdstøj – og indirekte
anvender på at vejlede og hjælpe borgeren. Derfor

17%

Meget enig /
enig

for virksomhederne. Nettoudgiften kan skyldes
udgifter i form af den tid, som andre medarbejdere

58%

Hverken / eller

24%

Uenig / meget
uenig

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey.
Note: n= 99, kun virksomheder, som inden for de seneste to år har haft en
ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering i virksomheden.

er det vigtigt, at jobcentret så vidt muligt dækker udgifterne hertil.

Dertil kommer, at virksomhedssurveyen viser, at
virksomhederne også er fokuseret på, at borgeren

Virksomhedssurveyen bekræfter, at virksomhe-

kan yde en reel arbejdsindsats, der opvejer virk-

derne har et stort fokus på, hvorvidt borgeren er en

somhedernes udgifter til borgeren. Således er 75

nettoudgift. Det er på trods af, at mange af virksom-

pct. meget enige eller enige i, at dette er vigtigt.

hederne i høj grad motiveres af ønsket om at tage
et socialt ansvar, jf. nedenstående afsnit. Således
svarer 58 pct., at de er meget enige eller enige i, at
det er vigtigt, at jobcentret dækker virksomhedens
udgifter til aktiveringsforløbet. 24 pct. erklærer sig
meget uenige eller uenige heri, jf. figur 6.1.

FIGUR 6.2
I hvilken grad er du enig eller uenig i, at den ikkearbejdsmarkedsparate borger skal kunne yde en arbejdsindsats, der opvejer udgifterne ved at have
borgeren i aktivering?
100%
80%

Hertil kommer, at godt 2 ud af 3 af de virksomheder,

60%

som ikke har haft en ikke-arbejdsmarkedsparat bor-

40%

ger i aktivering inden for de seneste to år, erklærer

20%

sig meget enige eller enige i, at der bør være en

0%

økonomisk kompensation forbundet med at aktivere

75%

7%
Meget enig /
enig

Hverken / eller

18%

Uenig / meget
uenig

ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheden.

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey.
Note: n=99, kun virksomheder, som inden for de seneste to år har haft en
ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering i virksomheden. Procenterne
summerer ikke til 100 på grund af afrunding.

Erfaringerne fra interviewene med virksomheder er
ligeledes, at de nok ønsker at tage et socialt ansvar,

44

ANALYSE AF DRIVKRÆFTER OG BARRIERER FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS FOR IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE BORGERE | DAMVAD.COM

men at det skal harmonere med deres grundlæg-

altså en større usikkerhed blandt de adspurgte i for-

gende ønske om økonomisk rentabilitet.

hold til, om de indirekte udgifter dækkes. Erfarin-

Virksomhederne får dækket de direkte udgifter – i
mindre grad de indirekte

gerne fra virksomhedsinterviewene tyder på, at det
er meget forskelligt, hvor meget tid virksomhederne

De interviewede i jobcentrene vurderer, at virksom-

bruger på borgerne. Dette kan forklare, hvorfor det

hedens direkte udgifter til borgerens forløb (fx i form

er vanskeligt at afgøre, hvorvidt fx mentorstøtten

af arbejdstøj) stort set dækkes af jobcentret. Dog

dækker de reelle udgifter.

dækkes de indirekte udgifter, fx mentorens tid, ikke
i samme grad.

Virksomhedernes udgifter til borgere i aktivering

Virksomhedssurveyen bekræfter dette billede. Således vurderer næsten halvdelen (49 pct.) af virksomhedskonsulenterne, at jobcentret i meget høj eller høj grad dækker virksomhedens direkte udgifter
(fx arbejdstøj), jf. figur 6.3.

En virksomheds udgifter til en borger i aktivering kan opdeles
i:

Direkte udgifter (fx arbejdstøj, kantinemad)

Indirekte udgifter (fx andre medarbejderes tid, deltagelse
i personaleaktiviteter)
Erfaringen fra casestudierne er, at virksomhederne håndterer
deres udgifter til borgerne forskelligt. Nogle frabeder sig fx
mentortilskuddet, mens andre har større fokus på, at det er
jobcentret, som skal afholde udgifterne til borgeren.

FIGUR 6.3
I hvilken grad oplever du følgende:
6.2

100%

bejde med jobcentret

80%
60%
40%

Virksomhedernes motivation og samar-

Virksomhederne er drevet af et ønske om at tage
socialt ansvar

49%
30%

38%
29%

24%
13%16%

20%

dernes motivation for at tilbyde et virksomhedsrettet
0%

tilbud er drevet af ønsket om at tage et socialt an-

Ved ikke

svar. Meget få virksomheder ser det som en mulig-

0%
I meget høj /
høj grad

I nogen grad

I mindre /
meget lav grad

Flertallet af de interviewede oplever, at virksomhe-

Jobcentret dækker stort set en virksomheds udgifter til
arbejdstøj
Mentortilskuddet dækker stort set den tid, virksomheden
bruger
Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=45, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter. Procenterne for mentortilskuddet summerer ikke til 100 på grund af afrunding.

hed for at få en økonomisk gevinst.
Det bekræfter jobcentersurveyen, som viser, at godt
halvdelen (52 pct.) af virksomhedskonsulenterne
vurderer, at virksomhederne primært tager ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i aktivering, fordi de
ønsker at tage et socialt ansvar, jf. figur 6.4. 37 pct.

Anderledes forholder det sig i relation til virksomhedens indirekte udgifter. Her er virksomhedskonsulenterne mere usikre i deres vurdering. Således op-

svarer i nogen grad, mens 11 pct. vurderer, at det i
meget lav grad skyldes ønsket om at tage et socialt
ansvar

lever 30 pct. i meget høj eller høj grad, at mentortilskuddet dækker de indirekte udgifter, jf. figur 6.3.
Stort set lige så mange (29 pct.) vurderer det i nogen grad, mens 24 pct. svarer ”ved ikke”. Der er
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FIGUR 6.4
I hvilken grad vurderer du, at virksomhederne primært tager en borger i et virksomhedsrettet tilbud,
fordi de ønsker at tage et socialt ansvar?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

manifesterer sig som et fælles projekt for hele virksomheden, hvilket påvirker virksomhedernes lyst til
at have borgere i aktivering positivt.
Det bekræfter halvdelen af de adspurgte virksomhedskonsulenter i jobcentersurveyen. Her svarer 50

52%
37%

pct., at de i meget høj eller høj grad oplever, at virk11%

somhedernes medarbejdere ser det som et fælles
projekt at have borgere i aktivering, jf. figur 6.6. Der

I meget høj / høj I nogen grad I mindre / meget
grad
lav grad

er dog lidt mere end en tredjedel (35 pct.) af virksomhedskonsulenterne, som kun oplever, at det i

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=46, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter.

Virksomhedernes egen vurdering understøtter også
konklusionen. Således tilkendegiver hovedparten
(78 pct.) af virksomhederne i virksomhedssurveyen,

nogen grad gør sig gældende.
FIGUR 6.6
I hvilken grad oplever du, at virksomhederne ser det
som et fælles projekt, at have en ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering?

at de primært tog borgere i aktivering pga. ønsket
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om at tage et socialt ansvar. Kun 4 pct. er uenige
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heri, jf. figur 6.5

60%

Flere af de interviewede virksomheder peger endvi-

40%

dere på, at det ligefrem er en forudsætning for at

20%

have borgere i et virksomhedsrettet tilbud, at man

0%

er drevet af ønsket om at tage et socialt ansvar.

50%
35%
13%
I meget høj /
høj grad

I nogen grad

I mindre /
meget lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey

FIGUR 6.5
Note: n=46, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter
I hvilken grad er du enig eller uenig i, at I primært fik
en ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering, fordi Jobcentrene er uenige om, hvorvidt offentlige virkI ønsker at tage et socialt ansvar
somheder er mere rummelige end private
100%
80%
60%
40%
20%
0%

De interviewede jobcentermedarbejdere er delte i

78%

spørgsmålet om, hvorvidt offentlige virksomheder
generelt er mere rummelige end private. Nogle op18%
4%

lever, at offentlige arbejdspladser er en smule mere
rummelige end private. Deres vurdering er, at det

Meget enig / Hverken / eller Uenig / meget
enig
uenig

skyldes en kultur i det offentlige om at inkludere de,
der står uden for arbejdsmarkedet, hvorimod der i

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey
Note: n= 99, kun virksomheder, som inden for de seneste to år har haft en
ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering i virksomheden.

det private stilles større krav til fx produktivitet og
effektivitet, som disse borgere ikke kan leve op til.
Andre oplever derimod, at offentlige virksomheder

Det sociale ansvar er et fælles projekt for hele virksomheden

er mindre rummelige end private, jf. figur 6.7 De for-

Nogle af de interviewede virksomheder har ligele-

virksomhedsforløb, bl.a. fordi de er forpligtet til det

tæller, at offentlige virksomheder opretter mange

des nævnt, at ønsket om at tage et socialt ansvar
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af løntilskudskvoter, men at det primært er for de

at etablere virksomhedsforløb til ikke-arbejdsmar-

stærkeste borgere.

kedsparate borgere. Flere af de interviewede peger
i den forbindelse på, at når først virksomhederne

Jobcentersurveyen viser, at en tredjedel af de ad-

har haft en positiv erfaring med at have en borger i

spurgte virksomhedskonsulenter er meget uenige

et virksomhedsforløb, så fortsætter samarbejdet

eller uenige i, at offentlige virksomheder er mere

med jobcenteret ofte.

rummelige end private. Dernæst er 20 pct. enige,
mens næsten halvdelen (48 pct.) hverken er uenige

Jobcentersurveyen

eller enige i påstanden.

samarbejdsvilje. Således erklærer stort set alle (96

bekræfter

virksomhedernes

pct.) af de adspurgte virksomhedskonsulenter, som
FIGUR 6.7
Hvor enig eller uenig er du i, at offentlige virksomheder er mere rummelige end private virksomheder?
100%
80%
48%

60%
40%

33%
20%

20%
0%
Meget enig /
enig

Hverken / eller

Uenig / meget
uenig

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=45, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter

til daglig har kontakten til virksomhederne, sig meget enige eller enige i, at virksomhederne generelt
er samarbejdsvillige. Kun 4 pct. svarer hverken/eller.
FIGUR 6.8
I hvilken grad er du uenig eller enig i, at virksomhederne generelt er samarbejdsvillige i forhold til at
etablere virksomhedsrettede forløb til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere?
100%

96%

80%
60%
40%
20%

Jobcentersurveyen giver således ikke et entydigt
svar på, om offentlige virksomheder er mere rummelige end private. Idet lidt flere er uenige end enige
i, at offentlige virksomheder er mere rummelige, antyder den dog, at dette ikke er tilfældet.

4%

0%

0%
Meget enig /
enig

Hverken / eller Uenig / meget
uenig

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=45, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter

Casebesøg på virksomheder over hele landet viser

4 ud af 10 virksomheder samarbejder med jobcentret om ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

ligeledes, at der selv i de mest konkurrenceudsatte

Virksomhedssurveyen viser, at 40 pct. af de delta-

produktionsvirksomheder med højeffektiviserede

gende virksomheder har haft en ikke-arbejdsmar-

processer er plads til at integrere ikke-arbejdsmar-

kedsparat borger i et virksomhedsrettet tilbud inden

kedsparate borgere. Altså er erfaringen her, at pri-

for de seneste to år, jf. figur 6.9. Undersøgelsen vi-

vate virksomheder også er rummelige.

ser således, at der allerede er en forholdsvis høj an-

Stor samarbejdsvilje hos virksomhederne

del af virksomheder, der samarbejder med jobcen-

De interviewede jobcentermedarbejdere og -ledere

tret om ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

oplever, at virksomhederne i høj grad ønsker, at
samarbejde med dem om de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. De oplever generelt stor villighed til
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som aftalt. Dette bekræfter virksomhedssurveyen,
FIGUR 6.9
Har den virksomhed, hvor du pt. er ansat, inden for
de seneste 2 år haft ikke-arbejdsmarkedsparate
borgere i enten praktik- eller løntilskudsforløb?

jf. figur 6.10.
FIGUR 6.10
Hvor vigtig er det, at borgeren som regel møder til
tiden, for et godt aktiveringsforløb for din virksomhed?
100%

40%

97%

80%
60%

60%

40%
Ja

Nej

20%

1%

2%

Hverken / eller

Lidt / slet ikke
vigtigt

0%
Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey
Note: n=250, kun private virksomheder. Virksomhederne er i surveyen blevet forklaret begrebet ”ikke-arbejdsmarkedsparat borger”, hvilket minimerer sandsynligheden for, at de forveksler arbejdsmarkedsparate og ikkearbejdsmarkedsparate borgere.

Få virksomheder overvejer at oprette nye forløb for
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere
Dog indikerer resultaterne samtidig, at der kan være
en barriere for at oprette yderligere virksomhedsrettede forløb. Således tilkendegiver 77 pct. af de adspurgte virksomheder, som ikke har haft en ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering, at de ikke
har overvejet dette. Undersøgelsen viser videre, at
manglende tid er en faktor herfor. Således erklærer
40 pct. af disse sig meget enige eller enige i, at deres virksomhed mangler tiden hertil. Det kan også
hænge sammen med, at hver tredje (33 pct.) virksomhed ifølge virksomhedssurveyen ikke har haft
nogen kontakt med jobcentret inden for de seneste
to år.
Borgerens mødestabilitet er en væsentlig forudsætning for et godt virksomhedsforløb

Meget vigtigt /
vigtigt

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey
Note: n=99, kun virksomheder, som inden for de seneste to år har haft en
ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering i virksomheden.

Det er ikke afgørende om borgerne selv finder virksomheden
Enkelte af de interviewede i jobcentrene har givet
udtryk for, at det er afgørende for virksomhedernes
lyst til at samarbejde om de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, at det er borgeren selv, som har fundet virksomheden.
Jobcentersurveyen understøtter ikke denne pointe.
Således oplever kun hver fjerde af de adspurgte
virksomhedskonsulenter, at det i meget høj eller høj
grad er afgørende i forhold til virksomhedernes lyst
til at samarbejde, at borgeren selv finder praktikken.
43 pct. oplever, at det i nogen grad er afgørende,
mens 32 pct. i meget lav eller mindre grad erfarer,
at det er afgørende, jf. figur 6.11.

Selv om virksomhederne i vid udstrækning ønsker
at samarbejde med jobcentrene om de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, så er det ifølge virksomhederne altafgørende, at de borgere, som jobcentret sender, kommer til tiden. De kan håndtere
mange udfordringer, så længe borgerne kommer
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Dertil kommer, at et flertal (57 pct.) af virksomhedsFIGUR 6.11
I hvilken grad oplever du, at borgeren selv finder
praktikpladsen/løntilskuddet, for at virksomhederne
ønsker at samarbejde med jobcentret?

de skal orientere sig tæt på borgerens bopæl, når
de skal finde virksomheder, som er motiverede til at
tage borgeren i et aktiveringsforløb, jf. figur 6.13

100%
80%
60%
40%

konsulenterne i meget høj eller høj grad oplever, at

43%
25%

32%

20%
0%
I meget høj / høj
grad

I nogen grad

I mindre / meget
lav grad

FIGUR 6.13
I hvor høj grad oplever du som virksomhedskonsulent, at du primært skal orientere dig mod det lokale
arbejdsmarked, dvs. tæt på borgerens bopæl, når du
skal finde virksomhedsrettede indsatser?
100%
80%

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=44, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter.

Virksomheder ønsker at hjælpe i nærområdet

60%

57%

40%

Flere af de interviewede virksomheder peger på, at

20%

det er en motivationsfaktor, at de kan hjælpe i nær-

0%

28%
15%

I meget høj /
høj grad

området. De foretrækker således borgere, som er

I nogen grad

I mindre / meget
lav grad

”lokale”.
Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=46.

Jobcentersurveyen underbygger dette. Således oplever et flertal, at det er afgørende for et godt match
mellem borger og virksomhed, at man har kendskab

Et ønske om at hjælpe lokalt

til det lokale arbejdsmarked. 75 pct. svarer, at de i

Flere af de virksomheder, som er interviewet i udkantskommuner, udtaler, at de er opmærksomme på, at de tilhører det
såkaldte ”Udkantsdanmark”. De fortæller endvidere, at dette
spiller positivt ind på deres motivation for at modtage ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i aktivering. Fx udtalte en virksomhed i Hundested Kommune, at de først og fremmest ansætter borgere i virksomhedspraktik, fordi ”de passer på hinanden her i kommunen”.

meget høj eller høj grad oplever det, mens 5 pct.
svarer lav eller meget lav grad.
FIGUR 6.12
I hvilken grad oplever du, at kendskab til virksomhederne på det lokale arbejdsmarked er afgørende for
at skabe et godt match mellem borger og virksomhed?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Aktiveringsforløbene er en rekrutteringskanal for
virksomhederne

75%

Mange af de interviewede virksomheder anvender
20%
5%
I meget høj / høj I nogen grad I mindre / meget
grad
lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=227.

de virksomhedsrettede tilbud som rekrutteringskanal, da de har mulighed for at se borgeren an. Det
er ikke alle borgere, som er potentielle medarbejdere, men det er en mulighed for arbejdsgivere at
afsøge markedet uden at slå stillingen op og skulle
igennem en ressourcekrævende ansættelsesproces.
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6.3
Dette bekræfter virksomhedssurveyen. Således er-

Tilrettelæggelse af de gode virksomhedsforløb

klærer 7 ud af 10 (70 pct.) af virksomhederne sig
arbejdsmarkedsparat borger i aktivering, fordi de

Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver medfører
flere og mere succesfulde forløb

ønskede at se vedkommende an med henblik på

Mange af de interviewede i jobcentrene og på virk-

ansættelse, jf. figur 6.14. 18 pct. erklærede sig me-

somhederne vurderer, at det er nemmere at be-

get uenig eller uenig heri.

gynde forløb, når der er fleksibilitet i forhold til, hvilke

meget enige eller enige i, at de primært tog en ikke-

arbejdsopgaver borgere skal varetage på virksomFIGUR 6.14
I hvilken grad er du enig eller uenig i, at I primært fik
én ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering,
fordi I ønskede at se borgeren an med henblik på
evt. ansættelse i virksomheden?

bliver en succes. De interviewedes oplevelse er, at
det som regel ikke er muligt for denne gruppe af borgere at indgå i en ”almindelig” produktion, hvor der
stilles fastlåste krav til produktionsmål (fx antallet af

100%
80%

heden. Samtidig øger dette chancen for, at forløbet

enheder i timen). Mere fleksible arbejdsopgaver, så-

70%

som lagerarbejde, oprydning, pedelarbejde etc., er

60%

således mere velegnede til aktiveringsforløb.

40%
20%

12%

18%

Hverken / eller

Uenig / meget
uenig

Et lille flertal af virksomhederne (54 pct.), som har
haft en ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktive-

0%
Meget enig /
enig

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey.
Note: n=99, kun virksomheder, som har haft en udsat borger i aktivering
på virksomheden inden for de seneste to år.

For de virksomheder, som ikke har haft en ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering, erklærer 78
pct. sig meget enig eller enig heri.

ring, har tilpasset arbejdsopgaverne til borgeren og
givet dem opgaver, der var anderledes end de fastansattes, jf. figur 6.15.
FIGUR 6.15
Du bedes vurdere, hvilken af de to beskrivelser af
organisering, som bedst passede på den måde, aktiveringsforløbet for den ikke-arbejdsmarkedsparate borger var organiseret i din virksomhed

Undersøgelsen tyder således på, at aktiveringsforløb på virksomheder er en reel rekrutteringskanal
for nogle virksomheder. Flere af de interviewede
virksomheder tilkendegiver i den forbindelse, at de

46%

har denne tilgang og tilbyder de ”bedste” af borgerne en ansættelse efterfølgende.

54%

Den udsatte borger fik arbejdsopgaver, som var lig de
fastansattes
Den udsatte borger fik fleksible arbejdsopgaver, som
er anderledes end de fastansattes
Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey.
Note: n=99, kun virksomheder, som har haft en udsat borger i aktivering på
virksomheden inden for de seneste to år.
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Flere virksomheder anbefaler i den forbindelse, at
virksomhederne tilbyder borgerne arbejdsopgaver
uden rigide krav til produktivitet for at sikre gode forløb, idet virksomhederne derigennem kan håndtere
borgerens behov og tage højde for fx langsommere
produktion, ustabilt fremmøde etc.

Fleksible arbejdsopgaver
Virksomhedsbesøgene har vist, at selv produktionsvirksomheder, hvor medarbejderne som regel udgør en effektiviseret
del af produktionskæden, med succes har haft ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i et virksomhedsrettet tilbud. Det er
ofte sket ved at tilbyde borgerne fleksible arbejdsopgaver.
Eksempelvis havde et virksomhedscenter i Jammerbugt Kommune indrettet sig, så borgerne under virksomhedspraktikken
indgik i en særskilt og afgrænset produktion, som lå i selve
fabrikshallen. Her blev der ikke stillet de samme effektivitetskrav, og hvor der fx også var mulighed for at trække noget frisk
luft, hvis behovet opstod. Dermed var der ikke blot tale om, at
virksomheden fysisk kunne rumme de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, men også at de fik et ”åndehul”. Derudover
fungerede det som en indslusningskanal til den almindelige
fabrik og produktion. Samtidig mente virksomhedens direktør,
at det havde givet en fleksibilitet i produktionskapaciteten,
som medførte nogle økonomiske fordele

FIGUR 6.16
Hvor enig eller uenig er du i, at din virksomhed ville
kunne tilbyde fleksible arbejdsopgaver til en ikke-arbejdsmarkedsparat borger, fx arbejdsopgaver uden
strenge produktivitetskrav
100%
80%
60%
40%
20%
0%

47%

41%
13%
Meget enig /
enig

Hverken / eller Uenig / meget
uenig

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey.
Note: n=143, kun virksomheder, som ikke har haft en udsat borger i aktivering inden for de seneste to år. Procenterne summerer ikke til 100 på
grund af afrunding.

Effektfulde forløb forudsætter, at der ikke er for
mange borgere i aktivering samtidig
De interviewede virksomheder gør opmærksom på,
at det er afgørende for gode forløb, at de ikke har
for mange ikke-arbejdsmarkedsparate borgere på
virksomheden samtidigt. Oplevelsen hos de fleste
virksomheder er, at de ganske enkelt ikke har kapaciteten til at have flere borgere.

Flere virksomheder kan ikke tilbyde den nødvendige fleksibilitet
En lille overvægt (47 pct.) af de virksomheder, som
ikke har haft en ikke-arbejdsmarkedsparat borger i
aktivering, erklærer sig meget uenig eller uenig i, at
deres virksomhed ville kunne tilbyde en borger fleksible arbejdsopgaver.

Dette understøttes af virksomhedssurveyen. Et flertal (70 pct.) af de adspurgte virksomheder vurderer
således, at det er meget vigtigt eller vigtigt for et
godt aktiveringsforløb, at virksomheden kun har få
borgere i aktivering samtidig. 20 pct. vurderer, at det
er lidt vigtigt eller slet ikke vigtigt, jf. figur 6.17.

Dette kan på den ene side give en indikation af, at
manglende fleksibilitet i arbejdsopgaverne kan
være en barriere for at igangsætte forløb. På den
anden side peger det også på, at der muligvis er et
potentiale blandt de 41 pct. af virksomhederne, som
har mulighed for at tilbyde fleksible arbejdsopgaver,
men ikke har erfaring med at have ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i aktiveringsforløb.
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6.18. Et lille mindretal på 8 pct. svarer, at det kun er
lidt eller slet ikke vigtigt.
FIGUR 6.17
Hvor vigtigt vurderer du, det er, at man kun har få
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i aktivering
samtidig for at opnå et godt aktiveringsforløb?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

70%

10%

20%

FIGUR 6.18
I hvilken grad vurderer du, at det er vigtigt for et godt
aktiveringsforløb, at borgeren matches med jeres
virksomhed, dvs. at virksomhedskonsulenten har
vurderet, om jeres arbejdsopgaver passer med den
borgers kompetencer?
100%

89%

80%
Meget vigtigt / Hverken / eller Lidt / slet ikke
vigtigt
vigtigt

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey.
Note: n=99, kun virksomheder, som har haft en udsat borger i aktivering
på virksomheden inden for de seneste to år.

”Desto mere tid til borgerne, desto bedre resultater”
Flere af de interviewede virksomheder vurderer, at det er vigtigt for gode og effektfulde forløb, at der ikke er for mange
borgere ad gangen i virksomhederne. Virksomheden skal
ganske enkelt have kapaciteten til at kunne tage sig af borgerne – både for borgernes og virksomhedens skyld.
Eksempelvis fortæller en virksomhed i Esbjerg kommune, at
det er et vigtigt holdepunkt for dem, at de har den fornødne
tid til at tage sig af de enkelte borgere. Derfor kan virksomheden ikke rumme for mange ad gangen. Som en af virksomhedsrepræsentanterne udtrykte det: ”desto mere tid til borgerne, desto bedre resultater”.

Et godt match danner grobund for et effektfuldt
virksomhedsforløb
På tværs af de interviewede virksomheder er vurderingen, at matchet mellem borger (ønsker, kompetencer, skånebehov mv.) og virksomhed (ønsker,

60%
40%
20%

3%

8%

0%
Meget vigtigt / Hverken / eller Lidt / slet ikke
vigtigt
vigtigt
Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey.
Note: n=99, kun virksomheder, som har haft en udsat borger i aktivering
på virksomheden inden for de seneste to år.

Formøde danner grundlag for et godt match
Mange virksomheder og jobcentre anvender en fast model til
at sikre klar forventningsafstemning og vurdere, hvorvidt borger og virksomhed matcher hinanden.
De arrangerer et formøde på virksomheden med deltagelse
af borger, virksomhedsrepræsentant og virksomhedskonsulent. Mødet giver borger og virksomhed mulighed for at se
hinanden an og lære hinanden bedre at kende. Borgeren får
eksempelvis mulighed for at se virksomhedens fysiske rammer, mens virksomheden får afklaring på, hvilke arbejdsopgaver borgeren er i stand til at varetage i virksomheden. Efter
et sådant formøde har begge parter således også mulighed
for at takke nej, hvis det rette match ikke er tilstede. Flere af
de interviewede virksomheder har nævnt, at dette indimellem
sker.

udbud af arbejdsopgaver mv.) er helt afgørende for
hele virksomhedsforløbet.
Virksomhedssurveyen bekræfter dette. Således

Virksomhedsmentorer understøtter gode virksomhedsforløb

vurderer hovedparten (89 pct.) af de adspurgte virk-

Interview med virksomheder viser, at virksomheds-

somheder, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at job-

mentorerne er højt værdsat af virksomhederne. De

centret har vurderet, at borgerens kompetencer

fremhæves som et vigtigt middel til at opfylde de for-

passer med virksomhedens arbejdsopgaver, jf. figur
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hold, der er afgørende for gode og effektfulde virk-

”den rette støbning”, som kan håndtere disse bor-

somhedsforløb. Virksomhedernes erfaring er, at

gere, og som er i stand til at etablere en god relation

virksomhedsmentorerne:

til borgeren. Enkelte virksomheder påpeger dog, at



Indtager en central rolle i forløbet og fungerer

mentorkurserne – ud over det faglige indhold – har

som et bindeled mellem virksomheden, borge-

fungeret som et brugbart de facto mentornetværk,

ren og jobcentret

hvor de har kunne vidensdele og sparre med de an-

Støtter op om borgeren og sikrer et tilstrækkelig

dre mentorer.



”håndholdt” virksomhedsforløb.


Gør det lettere for virksomheden at tilpasse op-

Hvis man spørger virksomhedskonsulenterne, så er

gaver til borgeren, da virksomhedsmentoren får

det derimod deres klare vurdering, at de virksomhe-

et indgående kendskab til borgerens behov

der, som har gennemført et mentorkursus, oplever,
at de er frugtbare. Således svarer 77 pct. i jobcen-

Virksomhedssurveyen bekræfter betydningen af

tersurveyen, at de er meget enige eller enige i, at

virksomhedsmentorer, idet flertallet (65 pct.) af de

virksomhederne oplever, at mentorkurserne er

adspurgte virksomheder vurderer, at virksomheds-

frugtbare, jf. figur 6.20.

mentorer er meget vigtige eller vigtige for et godt aktiveringsforløb, jf. figur 6.19.
FIGUR 6.19
I hvilken grad vurderer du, at det er vigtigt for et godt
aktiveringsforløb, at der udpeges en ”virksomhedsmentor”, dvs. en medarbejder i virksomheden, som
fast fungerer som mentor?
100%
80%

FIGUR 6.20
I hvilken grad er du enig eller uenig i, at virksomhederne oplever, at mentorkurserne er frugtbare?
100%
80%

77%

60%
40%

23%

20%

65%

0%

0%

60%

Meget enig /
enig

40%

Hverken / eller

Uenig / meget
uenig

28%

20%

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=46, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter.

7%

0%
Meget vigtigt /
vigtigt

Hverken / eller

Lidt / slet ikke
vigtigt

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey.
Note: n=99, kun virksomheder, som har haft en udsat borger i aktivering
på virksomheden inden for de seneste to år.

Flere af de interviewede virksomheder peger på, at
det ikke er afgørende, hvorvidt virksomhedsmentorerne har gennemført et mentorkursus, som fx nogle
jobcentre tilbyder. De understreger, at det er langt
vigtigere, at virksomhedsmentoren er en person af
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7

Drivkræfter og barrierer for jobcentre

I dette kapitel vil vi afdække drivkræfter og barrierer
for virksomhedsrettede indsatser for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere på jobcenterniveau. Drivkræfterne og barriererne præsenteres inden for for-

FIGUR 7.1
Arbejder I med en særlig strategi for at opdyrke og
pleje virksomhedssamarbejdet om de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i dit jobcenter?

skellige, men relaterede temaer, som er centrale på
17%

jobcenterniveau.
7.1

Strategi og organisering
83%

Ja
Nej

En række strategiske og organisatoriske forhold på
jobcenterniveau kan drive eller udgøre en barriere
for flere og bedre virksomhedsrettede indsatser for

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=188, spørgsmålet er kun stillet til jobcenterchefer og virksomhedskonsulenter.

målgruppen på jobcenterniveau.
Strategisk og systematisk arbejde med den virksomhedsrettede indsats giver større fokus

Interviewdata indikerer, at strategisk og systematisk

Flere jobcentre har vedtaget en overordnet strategi

ger til at øge jobcentrets fokus på og prioritering af

for jobcentrets virksomhedsrettede indsats, som er

den virksomhedsrettede indsats også for ikke-ar-

styrende for virksomhedssamarbejdet. Virksom-

bejdsmarkedsparate borgere.

arbejde med den virksomhedsrettede indsats bidra-

hedssamarbejdet om de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er typisk en integreret del af denne
overordnede virksomhedsrettede strategi og ikke et
særskilt formuleret afsnit eller strategi. Andre steder
er det kommunens beskæftigelsesplan, som tydeliggør de strategiske prioriteringer i forhold til virksomhedsrettede indsatser for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Hovedelementer i jobcenter Lyngby-Taarbæks virksomhedsstrategi
Lyngby-Taarbæk har en høj andel af virksomhedsrettede tilbud – også for borgere med over 12 måneders ledighed. Der
er udarbejdet en virksomhedsstrategi, som yderligere skal
styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Den indebærer bl.a.:


Jobcentersurveyen bekræfter, at jobcentrene har en
systematisk tilgang til samarbejdet med virksomhe-



derne, jf. figur 7.1. 83 pct. af de adspurgte virksomhedskonsulenter og jobcenterledere oplyser, at de
arbejder med en særlig strategi for at opdyrke og
pleje virksomhedssamarbejdet om de ikke-arbejds-




markedsparate borgere.
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Tværgående virksomhedsservice - både i forhold til forløb
og formidling af arbejdskraft. Indebærer én telefonisk indgang (hotline) og virksomhedskonsulenterne, der er specialiseret i målgrupper, men arbejder i ét storrumskontor
for at sikre vidensdeling og effektivt match af jobåbninger
Fast kontaktperson og hurtig reaktion – virksomheder tilbydes fast kontaktperson med henblik på at understøtte
det uformelle og personbårne samarbejde
Opsøgende virksomhedsarbejde – med henblik på at
etablere nye samarbejder, bl.a. to fleksjobambassadører
Virksomhedscentre – primært målrettet ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Hvert virksomhedscenter har en fast
virksomhedskonsulent tilknyttet
Virksomhedsberedskab – fokuseret på borgere med psykiske vanskeligheder, hvor virksomheder får tilbudt bl.a.
undervisning i psykisk sårbarhed og supervision i forhold
til konkrete problemstillinger.
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Partnerskabsaftaler og god tilgængelighed er strategiske prioriteter

Teamorganisering eller virksomhedsserviceenhed
– fordele og ulemper ved forskellige organiseringer

Selvom nogle jobcentre ikke har en direkte formule-

Der er flere forskellige måder at udmønte de strate-

ret strategi for det virksomhedsrettede arbejde for

giske prioriteter rent organisatorisk i forhold til den

ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, påpeger de in-

virksomhedsrettede indsats over for målgruppen.

terviewede i jobcentrene oftest, at jobcenteret har

Nogle jobcentre vælger at organisere sig i forhold til

en systematisk tilgang til samarbejdet med virksom-

ydelsesgrupper, således at alle indsatser for ikke-

hederne omkring indsatser for ikke-arbejdsmar-

arbejdsmarkedsparate borgere er samlet under ét

kedsparate borgere. Disse strategiske initiativer

team, herunder også den virksomhedsrettede del.

omfatter bl.a.:


Deltagelse i byens erhvervsnetværk



Partnerskabsaftaler med lokale virksomheder



Dialogmøder med virksomhederne, hvor der in-

Esbjergs jobcenter: Tværfaglige team

formeres om jobcentrets indsatser og tilbud


Jobcentrets tilgængelighed – én indgang og/eller en fast kontaktperson, hotline mv.

Jobcentersurveyen viser endvidere, at jobcentrenes
strategiske arbejde særligt udmønter sig i partnerskabsaftaler (86 pct.) og styrkelse af jobcentrets tilgængelighed, særligt via faste kontaktpersoner (61
pct.) og én indgang til jobcentret (58 pct.), jf. figur

Jobcenter Esbjerg har organiseret deres indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i mindre tværfaglige team med
sagsbehandlere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter
og virksomhedskonsulenter. Virksomhedskonsulenterne har
endvidere sparring og koordinationsmøder med andre virksomhedskonsulenter, som arbejder med andre ydelsesgrupper.
Organiseringen blev valgt ud fra ønsket om at skabe en fælles
tilgang til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og undgå samarbejdsproblematikker mellem forskellige fagligheder.
Medarbejderne vurderer organiseringen meget positiv, eftersom de har et godt tværfagligt samarbejde, som sikrer én fælles, helhedsorienteret tilgang til borgeren.

7.2.

FIGUR 7.2
Hvordan arbejder I med at opdyrke og pleje virksomhedssamarbejdet?
Vi har en hotline i jobcentret målrettet virksomhederne

49%

Vi afholder dialogmøder med virksomhederne, hvor vi
informerer om jobcentrets indsats

46%

Virksomhederne har én fast kontaktperson i jobcentret

61%

Virksomhederne har én indgang til jobcentret

58%

Vi etablerer faste partnerskabsaftaler med virksomhederne i
lokalområdet

86%

Virksomhedskonsulenterne deltager i byens
erhvervsnetværk

48%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=139, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter og jobcenterledere
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Andre jobcentre vælger at organisere den virksom-



hedsrettede indsats under én enhed, som igen kan
være organiseret forskelligt, fx en bestiller-udfører-

Styrket kontakt med virksomhederne og bedre
muligheder for opsøgende arbejde

borgerkontakt, organisering i forhold til ydelsesgrup-

Fravær af en opsøgende virksomhedsenhed besværliggør etablering af nye virksomhedssamarbejder

per, hvor virksomhedskonsulenterne har borger-

Interview med jobcentre viser, at virksomhedskon-

kontakt mv.

sulenterne primært anvender de virksomheder, som

model, hvor virksomhedskonsulenterne ikke har

de i forvejen kender, når de iværksætter virksomGreves jobcenter: Virksomhedsserviceenhed

hedsforløb for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.
Endvidere har flere virksomhedskonsulenter i inter-

I Greve Jobcenter har man netop omorganiseret fra en teamorganisering til organisering i én virksomhedsserviceenhed.
Virksomhedskonsulenterne i virksomhedsservice er opdelt på
tre spor, hvoraf ét omfatter de ikke-arbejdsmarkedsparate. De
enkelte virksomhedskonsulenter samarbejder med sagsbehandlerne om borgerne inden for sporet/ydelsesgruppen.
Omorganiseringen blev lavet for at skabe en stærk faglighed
om det virksomhedsrettede arbejde og sikre rammerne for
mere opsøgende virksomhedskontakt.
Der er blandede vurderinger blandt medarbejderne. Det vurderes positivt, at fagligheden om det virksomhedsrettede arbejde er blevet styrket, men det vurderes sværere fremadrettet at sikre et tæt samarbejde med sagsbehandleren om borgeren og håndholdt indsats for de ikke-arbejdsmarkedsparate.

viewene påpeget, at de ikke har tilstrækkelig tid til
systematisk at opsøge nye samarbejdsvirksomheder. Flere jobcentermedarbejdere efterspørger derfor en central virksomhedsopsøgende enhed i jobcentret, som kan tage den indledende kontakt til
virksomhederne. Udfordringen i forhold til den opsøgende indsats vurderes særlig stor, når virksomhedskonsulenten også har tæt kontakt med borgeren, hvilket langt størstedelen af de adspurgte i jobcentersurveyen oplever som den mest effektive organisering af virksomhedskonsulenternes arbejde.
Vigtigheden af den opsøgende kontakt til virksom-

De mange forskellige former for organiseringer har

hederne understreges af, at 33 pct. af virksomhe-

forskellige fordele og ulemper. Overordnet nævnes

derne i virksomhedssurveyen ikke har været i kon-

særligt nedenstående som fordelene ved de to

takt med jobcenteret inden for de seneste to år. Der

nævnte overordnede organiseringsformer.

er således fortsat en stor andel af virksomhederne,
som jobcentrene kan opsøge med henblik på at

Fordele ved team-organisering:


Godt tværfagligt samarbejde i forhold til borgeren – muliggør helhedsorienterede indsatser



Én fælles tilgang til borgeren fra alle fagligheder



Tæt borgerkontakt og -kendskab for alle fagligheder, hvilket er grundlaget for at skabe et godt
match mellem borger og virksomhed

Fordele ved virksomhedsenhedsorganisering:


En stærk faglighed i det virksomhedsrettede arbejde



Koordination omkring virksomhedskontakter på
tværs af virksomhedskonsulenterne
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skabe nye samarbejder om virksomhedsrettede forløb.
Virksomhedskonsulenterne bør både have borgerog virksomhedskontakt
Organisering af virksomhedskontakten kan have
stor betydning for, hvor tæt kontakt virksomhedskonsulenten har med hhv. virksomheden og borgeren.
Jobcentersurveyen peger på, at hovedparten af jobcentrene (63 pct.) har organiseret virksomhedsindsatsen således, at virksomhedskonsulenterne både
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har borger- og virksomhedskontakt. En mindre andel (22 pct.) svarer, at de i deres jobcenter har en
bestiller-udfører-model, hvor virksomhedskonsulenterne alene har virksomhedskontakt.
FIGUR 7.3
Hvordan er virksomhedskonsulenternes arbejde organiseret i dit jobcenter?

FIGUR 7.4
Hvilken af følgende måder at organisere kontakten
til virksomhederne på, vurderer du, er den mest effektive i forhold til indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere?

15%

17%
22%

12%
63%

70%

Virksomhedskonsulenter har både borger og
virksomhedskontakt
Bestiller-udfører model, hvor virksomhedskonsulenterne
primært har virksomhedskontakt (ikke borgerkontakt)

Virksomhedskonsulenter har både borger og
virksomhedskontakt
Bestiller-udfører model, hvor virksomhedskonsulenterne
primært har virksomhedskontakt (ikke borgerkontakt)
Anden organisering

Anden organisering

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=226

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=226

Der er samtidig udbredt enighed om, at den mest

I interviewene i jobcentrene peger de fleste ligele-

effektive organiseringsform i forhold til indsatsen for

des på, at virksomhedskonsulenterne bør have

de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, er når virk-

både borger- og virksomhedskontakt. Dette er både

somhedskonsulenter både har borger og virksom-

muligt med en teamorganisering og virksomhedsen-

hedskontakt. Således erklærer 70 pct. af de ad-

hedsorganisering. Fordelene ved at virksomheds-

spurgte sig enige i dette, jf. figur 7.4. En ren bestil-

konsulenten både har borger- og virksomhedskon-

ler-udfører model, hvor virksomhedskonsulenten

takt er bl.a.:

ikke har borgerkontakt kan således udgøre en bar-



den giver bedre mulighed for skabe et godt

riere i forhold til at skabe mere effektive virksomhedsrettede forløb for målgruppen.

Godt kendskab til både borgeren og virksomhematch og gør det nemmere at lave opfølgning



Bedre mulighed for tæt samarbejde med sagsbehandleren om sikring af en helhedsorienteret
indsats.

Nogle af ulemperne ved at organisere indsatsen,
således at virksomhedskonsulenten både har borger- og virksomhedskontakt, nævnes at være:
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Virksomhedens ønsker og behov konkurrerer

rustet til at håndtere de grupper af borgere, som er

med borgeren om virksomhedskonsulentens fo-

allerlængst væk fra arbejdsmarkedet. Virksomheds-

kus

centrene bliver ofte brugt som en form for præ-for-

Begrænsningen i antallet af virksomheder den

løb eller træningsbane for de borgere, der er længst

enkelte virksomhedskonsulent kan have kon-

væk fra arbejdsmarkedet før opstart i et individuelt

takt med og agere fast kontaktperson for, når

virksomhedsforløb. Trods dette foretrækker en del

virksomhedskonsulenten også skal stå for kon-

af de interviewede jobcentermedarbejdere individu-

takten til borgerne

elle virksomhedspraktikker frem for brugen af virk-

Organisering efter brancher eller målgrupper er
mindre afgørende i forhold til at skabe effektfulde
forløb
Interviewene med jobcentermedarbejdere og -le-

somhedscentre. Nogle udtrykker, at der bliver
kvote-tænkning i brugen af virksomhedscentre og
mindre matching af borger og virksomhed, som er
centralt for et effektivt forløb.

dere viser, at nogle jobcentre har gode erfaringer
med at specialisere den virksomhedsrettede indsats. Det kan fx være i form af, at virksomhedskonsulenterne er organiseret efter brancher eller bestemte målgrupper/ydelsesgrupper. Fordelen ved
denne specialisering er, ifølge de interviewede, at
de i højere grad bliver i stand til at imødekomme
virksomhedernes behov og efterspørgsel.
Flertallet af de virksomhedskonsulenter og ledere,
der har deltaget i jobcentersurveyen, er ikke enig i
denne pointe. Figur 7.5 på neden for viser, at blot
15 pct. af de adspurgte virksomhedskonsulenter og
jobcenterledere svarer, at brancheopdeling i meget
høj eller høj grad er afgørende, hvis der skal etableres effektfulde forløb. En højere andel (38 pct.) tilskriver organisering efter ydelsesgrupper en afgørende betydning.
Virksomhedscentre er generelt mindre effektfulde
end individuel virksomhedspraktik
Et andet centralt element i organiseringen af den
virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er, hvorvidt og i hvilket omfang
jobcentrene anvender virksomhedscentre og/eller
individuelle virksomhedspraktikker.
Flere jobcentre tilkendegiver, at de er glade for de
muligheder, som følger med virksomhedscentrene.
De oplever bl.a., at virksomhedscentrene er særligt
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Jobcentersurveyen tegner ikke et entydigt billede af
virksomhedscentrenes rolle i forhold til at sikre effektfulde virksomhedsforløb. Godt halvdelen (54




Virksomhedscentre ”fyldes op” (kvotetænkning)
Fare for at andre målgrupper af ledige fortrænges

pct.) af de adspurgte virksomhedskonsulenter og

Den virksomhedsrettede indsats har høj prioritering sammenlignet med andre aktive tilbud

jobcenterledere vurderer, at stor brug af virksom-

Et andet centralt element i forhold til udmøntning af

hedscentre i meget høj eller høj grad er afgørende i

jobcentrenes strategi for den virksomhedsrettede

forhold til at sikre effektfulde forløb, mens den reste-

indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er,

rende halvdel i nogen eller lav grad erklærer sig

hvorvidt og hvordan virksomhedsrettede indsatser

enige i dette, jf. figur 7.5.

prioriteres særligt sammenlignet med andre aktive
tilbud. De interviewede jobcentre fortæller, at den

Der er derimod langt større enighed om værdien af

virksomhedsrettede indsats over for ikke-arbejds-

de individuelle virksomhedsforløb. Således svarer

markedsparate borgere bliver prioriteret højt set i

87 pct., at de i høj eller meget høj grad vurderer, at

forhold til andre aktive tilbud.

individuelle virksomhedsforløb er afgørende i forhold til at sikre effektfulde forløb.

Jobcentersurveyen understøtter dette, idet mere
end halvdelen (57 pct.) af de adspurgte sagsbehandlere vurderer, at de i høj eller meget høj grad

Om brugen af virksomhedscentre

prioriterer virksomhedstilbud sammenlignet med

Fordele

Virksomhedernes forventninger til borgerne er afstemt

Særlig opmærksomhed på borgernes behov for en
håndholdt indsats

Ofte uddannede virksomhedsmentorer tilknyttet

Virksomhedernes administrative byrder lettes

andre aktive tilbud, jf. figur 7.6.

Ulemper

Sværere at sikre et godt match ml. borger og virksomhed

FIGUR 7.5
I hvilken grad vurderer du, at følgende organisatoriske elementer i den virksomhedsrettede indsats målrettet ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er afgørende for at sikre effektfulde forløb?
87%

100%
80%

62%

60%
40%
20%

54%
38%

15%

22%

28%

35%

52%
31%

12%

16%

28%

20%

1%

0%
Brancheopdeling af den
Opdeling på
virksomhedsrettede ydelsesgrupper af den
indsats
virksomhedsrettede
indsats

I meget høj / høj grad

Stor anvendelse af
individuelle
virksomhedsforløb

I nogen grad

Stor anvendelse af
virksomhedscentre

Anvendelse af bestillerudfører modellen

I mindre / lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=164, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter og jobcenterledere.
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FIGUR 7.6
I hvor høj grad prioriterer jobcentret virksomhedsrettet indsats i forhold til andre aktive tilbud?

når det handler om at hjælpe borgerne tættere på

100%

sætte et virksomhedsforløb altid hviler på en social-

80%
60%

job eller uddannelse. Særligt sagsbehandlerne understreger endvidere, at beslutningen om at iværkfaglig vurdering af, hvad der er bedst for den enkelte

66% 65%
57%

borger. Dette betyder imidlertid ikke, at de er blinde
over for, at jobcentret har et økonomisk incitament

40%

28% 29%
22%

20%

13%14%
6%

0%
I meget høj / høj
grad

I nogen grad

Jobcenterchefer
Sagsbehandlere

I mindre / lav
grad

Virksomhedskonsulenter

til at opprioritere virksomhedstilbud. Men de fastslår, at dette aldrig er den primære årsag til, at de
vælger praktik eller job med løntilskud. Sagsbehandlernes tro på, at virksomhedsrettede forløb virker, er i sig selv en forudsætning for, at de prioriterer
disse forløb og dermed en drivkraft for at få igangsat

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=207. Ordlyden på spørgsmålet til sagsbehandlerne er en smule
anderledes end ordlyden på spørgsmålet til jobcenterlederne og virksomhedskonsulenterne. For eksakte spørgsmålsformuleringer henvises der til
tabelrapporten.

de virksomhedsrettede forløb.
Blandt de jobcentermedarbejdere og ledere, der har
deltaget i jobcentersurveyen, er der ligeledes udbredt enighed om, at virksomhedspraktik er et effek-

Cirka 2/3 af de adspurgte ledere og virksomhedskonsulenter vurderer tilsvarende, at de i deres jobcenter prioriterer virksomhedstilbud højt eller meget
højt i forhold til andre aktive tilbud.

tivt redskab over for ikke-arbejdsmarkedsparate
borgere, jf. figur 7.7. Således vurderer 78 pct., at individuel virksomhedspraktik er et af de tre mest effektive tilbud. En ligeså stor gruppe (77 pct.) tilskri-

Virksomhedsrettede forløb vurderes effektive –
derfor høj prioritering

ver mentorstøtte samme effekt (mere herom se-

Den primære årsag til den høje prioritering er ifølge

vejledning- og opkvalificering er et af de tre mest ef-

de interviewede i jobcentrene, at virksomhedstilbud,

fektive tilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

nere). Til sammenligning vurderer alene 33 pct., at

særligt virksomhedspraktik, er et effektivt redskab,

FIGUR 7.7
Hvilke af følgende aktiveringsindsatser vurderer du er mest effektive i forhold til at flytte ikke-arbejdsmarkedsparate borgere tættere på job/uddannelse?
100%

78%

80%
60%

77%
53%

43%

33%

40%
13%

20%
0%
Løntilskud (offentlig og
privat)

Individuel
virksomhedspraktik

Praktik i
virksomhedscenter

Mentorstøtte

Ordinær uddannelse

Øvrig vejledning og
opkvalificering

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: N=236, procenterne summerer til mere end 100, da respondenterne har angivet de tre vigtigste aktiveringsindsatser.
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Figur 7.8 viser, at der er bred enighed om, at høj
prioritering af virksomhedsindsatsen på tværs af
jobcentrets faggrupper er et afgørende element i at
skabe effektive virksomhedsforløb. Næsten alle (97
pct.) af de adspurgte jobcenterledere og virksomhedskonsulenter erklærer sig enige i dette.
Udfordringer med at få prioriteret den virksomhedsrettede indsats blandt alle i jobcentret

Rodfæstning af virksomhedsindsatsen på alle niveauer
Flere af de interviewede kommuner har positive erfaringer med at rodfæste en fælles virksomhedsrettet tilgang på tværs af niveauer og faggrupper. Deres erfaring er, at det bl.a. kræver:


virksomhedsrettede indsats


Jobcentersurveyen indikerer imidlertid, at der kan
være udfordringer forbundet med at sikre en høj pri-

Høj lokalpolitisk prioritering og opbakning til den
Et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på det
virksomhedsvendte arbejde i jobcentret



oritering af virksomhedsindsatsen blandt alle job-

En kulturændring blandt alle jobcentrets medarbejdere og opgør med vanetænkning.

centrets medarbejdere. Knap halvdelen (42 pct.) af
de adspurgte ledere og virksomhedskonsulenter

7.2

Tværfaglige indsatser og mentorstøtte

oplever, at det er en udfordring at få hele organisationen til at prioritere virksomhedsindsatsen, jf. figur
7.8.

Selvom der er stor enighed om, at virksomhedsrettede indsatser er effektive og prioriteres højt, understreger jobcentersurveyen også vigtigheden af pa-

FIGUR 7.8
Hvor enig er du i følgende udsagn?
100%

rallelle indsatser – som mentorstøtte og tværfaglige
indsatser – i indsatsen over for en stor del af de

97%

ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Dette afsnit

80%
60%

kigger på, hvad der kan være en drivkraft og barri-

42%

40%

34%
22%

20%

2% 1%

0%
Det er vigtigt, at alle i
Det er en udfordring at få
jobcentret prioriterer
alle i jobcentret til at
virksomhedsindsatser højt prioritere et stort fokus på
ift. at få effektive indsatser
virksomhedsindsatser
for ikkearbejdsmarkedsparate
borgere

ere i den forbindelse.
Tværfaglige indsatser er særligt gode over for borgere med psykiske og/eller somatiske lidelser
Mange af borgerne i målgruppen har ifølge de interviewede i jobcentrene psykiske og/eller somatiske
lidelser. Sådanne lidelser kan være en barriere for
at få borgerne til at påbegynde og/eller gennemføre

Meget enig / enig

Hverken enig / uenig

Uenig / meget uenig

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=179, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter og jobcenterledere

et virksomhedsrettet forløb. Derfor peger flere af de
interviewede på, at hvis de virksomhedsrettede indsatser skal bidrage til at udvikle de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i retning af job eller uddannelse,

Dette perspektiv kommer ligeledes til udtryk i interviewene med jobcentrene. Af samme grund arbejder flere af de interviewede jobcentre aktivt med at
skabe et fælles fodslag i forhold til at få prioriteret
den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejds-

er det afgørende, at virksomhedstilbuddene for en
stor del af borgerne understøttes af parallelle indsatser, som fx tværfaglige sociale- og/eller sundhedsfaglige indsatser – enten før eller under virksomhedsforløbet.

markedsparate borgere blandt alle jobcentrets faggrupper.
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Brugen af tværfaglige indsatser kan med fordel
øges

Mentorordninger er et bærende element i virksomhedsindsatsen

Jobcentersurveyen indikerer ligeledes, at tværfag-

Dog peger de adspurgte i jobcentersurveyen på, at

lige indsatser er centrale i kombination med virk-

både mentorer i jobcenterregi og virksomhedsmen-

somhedsrettede indsatser for målgruppen, og at der

torer i kombination med en virksomhedsrettet ind-

er brug for at anvende tværfaglige indsatser i endnu

sats i endnu højere grad end sundhedsfaglige ind-

højere grad end hidtil. Langt størstedelen (75 pct.)

satser kan bidrage til, at borgeren kommer tættere

af de adspurgte jobcentermedarbejdere og -ledere

på arbejdsmarkedet. Således vurderer 67 pct., at

svarer, at øget anvendelse af tværfaglige indsatser

støtte fra mentorer i jobcenterregi i kombination

er en betydningsfuld faktor, hvis effekten af virksom-

med virksomhedsrettede indsatser i meget høj eller

hedsforløbene skal øges.

høj grad øger chancerne for, at borgerne kommer
tættere på arbejdsmarkedet, jf. figur 7.10. Den til-

FIGUR 7.9
I hvor høj grad vurderer du, at øget brug af tværfaglige indsatser er afgørende i forhold til at øge effekten af virksomhedsforløb?
100%
80%

75%

60%
40%

22%

20%

3%

0%
I meget høj /
høj grad

I nogen grad

I mindre /
meget lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=216

Flere former for indsatser parallelt med virksomhedsrettede indsatser giver øget effekt
I interviewene peges der bl.a. på, at forskellige

svarende andel for virksomhedsmentorindsatsen er
oppe på 78 pct.
FIGUR 7.10
I hvilken grad oplever du, at følgende indsatser i
kombination med virksomhedsrettede tilbud øger
chancerne for, at ikke-arbejdsmarkedsparate borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet?
Støtte fra mentor på
virksomheden
(virksomhedsmentor)

78%

Støtte fra mentor i
jobcenterregi (mentor ansat
af jobcentret eller frivillige
mentorer)
En sundhedsfaglig indsats,
(fx psykologhjælp, fysioterapi,
fysisk træning mv.)

67%

57%

0% 20% 40% 60% 80%100%
Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=228, andel, som har svaret i meget høj eller høj grad

sundhedsfaglige indsatser som psykologhjælp, fysioterapi, fysisk træning mv. i kombination med virk-

Også de interviewede i jobcentrene peger på, at

somhedsrettede indsatser er effektive over for en

mentorstøtte er et helt centralt redskab i den virk-

del af målgruppen – særligt den del af borgerne,

somhedsrettede indsats. Dette kan både være i

som er meget langt væk fra arbejdsmarkedet.

form af professionelle mentorer (fx sociale mentorer) ansat i jobcenterregi, der kan understøtte bor-

Dette bekræftes delvist i jobcentersurveyen, idet 57

gerens hverdagsmestring under et virksomhedsfor-

pct. i meget høj eller høj grad vurderer, at sundheds-

løb, og virksomhedsmentorer ansat på praktikvirk-

faglige indsatser (psykologhjælp, fysioterapi, fysisk

somheden, der kan hjælpe borgeren med at hånd-

træning mv.) i kombination med virksomhedsrettede

tere de virksomhedsnære udfordringer.

indsatser øger chancerne for, at borgerne kommer
tættere på arbejdsmarkedet, jf. figur 7.10.
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Ligeledes er virksomhederne enige i vigtigheden af
mentorstøtte. Lidt mere end 4 ud af 10 (43 pct.) af
de virksomheder, der har deltaget i virksomhedssurveyen er enige i, at mentorstøtte i virksomheden er
en vigtig faktor for et godt virksomhedsforløb, jf. figur 7.12.
Jobcentrene vurderer uddannelse af og sparringsmuligheder for mentorer som vigtigt
Flere af de interviewede jobcentermedarbejdere og
-ledere erfarer, at de som jobcenter bør klæde mentorerne på (det kan både være virksomheds- og sociale mentorer) til at håndtere målgruppen af ikkearbejdsmarkedsparate borgere. Det er vigtigt, at
mentorerne får en god forståelse for, hvad mentorrollen indebærer og samtidig tilegner sig en række
konkrete værktøjer til at takle de vanskelige situationer, der kan opstå under et virksomhedsforløb.
Dette understøttes i jobcentersurveyen, hvor 64 pct.
angiver, at de i meget høj grad eller høj grad er
enige i, at det er nødvendigt, at mentorerne er uddannet af jobcentret, jf. figur 7.11.
Ud over mentoruddannelse vurderer et stort flertal
(83 pct.) af de adspurgte i jobcentersurveyen, at det
er vigtigt, at mentorerne har sparringsmuligheder i
form af mentornetværk eller tæt kontakt til virksomhedskonsulenter eller sagsbehandlere i jobcentret.
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Virksomhedsmentorerne har forskellige uddannelsesbehov

FIGUR 7.11
I hvilken grad oplever du følgende?
100%
80%

83%
64%

60%
40%

25%
15%

11%

20%

2%

Det er vidt forskelligt, hvem der udpeges som mentor i virksomheden. Nogle gange er det eksempelvis borgerens nærmeste leder, mens det andre gange er en kollega. Virksomhedsmentorerne har derfor meget forskellige forudsætninger
for at påtage sig mentorrollen og derfor også varierende uddannelsesbehov. En af de interviewede virksomhedsmentorer fortæller eksempelvis om mentorkurset, at det er overflødigt. Som virksomhedsleder besidder han i forvejen meget af
den viden og de kompetencer, som mentorrollen kræver.

0%
At mentorer er uddannet af
At mentorer har
jobcentret til at håndtere sparringsmuligheder (fx i
ikkeform af mentornetværk
arbejdsmarkedsparate
eller tæt kontakt til
borgere
virksomhedskonsulenter
eller sagsbehandlere)
I meget høj / høj grad I nogen grad I mindre / meget lav grad

Blandede vurderinger af udfordringen med at uddanne mentorer
Flere af de interviewede jobcentermedarbejdere efterspørger flere midler til at professionalisere og opkvalificere mentorstøtten. Deres erfaring er, at de

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=218

frivillige mentorer kan have svært ved at håndtere
de mest udsatte borgere. Det kræver ”professio-

Virksomhederne vurderer ikke et stort behov for
uddannelse af virksomhedsmentorer
Virksomhedssurveyen peger imidlertid på, at en stor
andel af virksomhederne er uenige i behovet for uddannelse af virksomhedsmentorer. Her svarer alene
43 pct., at det er meget vigtigt eller vigtigt at jobcentrene klæder mentorerne på i form af mentorkurser.
Interview med virksomheder viser, at en del af forklaringen på dette kan findes i virksomhedsmentorernes meget forskellige støtte- og uddannelsesbehov.

flere interviewede de begrænsede ressourcer til at
ansætte og uddanne det nødvendige antal. Der peges særligt på denne udfordring fremadrettet, da
flere har anvendt midler fra de Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) til dette. Med nedlæggelsen af LBR er
de i tvivl om, hvorvidt det fortsatte uddannelsesbehov fortsat vil blive dækket.
Jobcentersurveyen viser dog, at det ca. er hver
fjerde adspurgte i jobcentersurveyen, som angiver,

FIGUR 7.12
I hvilken grad vurderer du, at det er vigtigt for et godt
aktiveringsforløb, at jobcentret klæder virksomhedsmentorerne på med kurser mv.?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

nelle” mentorer. Udfordringen er imidlertid ifølge

at det er en udfordring at uddanne mentorer i jobcentrene eller virksomhedsmentorer, jf. figur 7.13.

48%

43%
10%
Meget vigtigt /
vigtigt

Hverken / eller

Lidt / slet ikke
vigtigt

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey
Note: n=99, kun virksomheder, som har haft en udsat borger i aktivering
på virksomheden inden for de seneste to år.
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FIGUR 7.13
I hvilken grad oplever du følgende?

FIGUR 7.14
I hvor høj grad oplever du, at flere midler målrettet
ansættelse og uddannelse af mentorer er afgørende for at øge antallet af virksomhedsrettede indsatser til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere?

100%
80%
60%
40%

43%

37% 39%
26%

24%

32%

100%
80%

20%

60%

0%

40%

Det er en udfordring at
Det er en udfordring at
uddanne
uddanne mentorer ansat i
virksomhedsmentorer (fx
jobcentret (fx pga.
pga. manglende ressourcer) manglende ressourcer)
I meget høj / høj grad

I nogen grad

41%
13%

20%
0%
I meget høj / høj
grad

I mindre / meget lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=172. Procenterne summerer ikke til 100 på grund af afrunding.

46%

I nogen grad

I mindre / meget
lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=203

Behov for flere ressourcer til mentorstøtte, hvis antallet af virksomhedsrettede indsatser skal øges

Der er således bred enighed både blandt jobcen-

Selvom der er blandede vurderinger af, hvorvidt det

trene og virksomhederne omkring vigtigheden af

er en udfordring at få uddannet mentorerne, er der

mentorer i forhold til at bringe ikke-arbejdsmarkeds-

bredere enighed omkring, at der er behov for flere

parate borgere i virksomhedsrettede forløb tættere

midler målrettet ansættelse og uddannelse af men-

på arbejdsmarkedet. Men hvorvidt der er midler nok

torer, hvis antallet af virksomhedsrettede indsatser

til denne opgave vurderes mere forskelligt.

for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere skal øges.
Ligeledes vurdereres tværfaglige parallelle indsatCirka halvdelen (46 pct.) af de adspurgte jobcenter-

ser som centrale i forhold til at skabe effektive virk-

medarbejdere og -ledere er i meget høj grad eller

somhedsrettede forløb for målgruppen – særligt den

høj grad enige i, at flere midler målrettet ansættelse

del som har psykiske og/eller somatiske lidelser.

og uddannelse af mentorer er afgørende, hvis antallet af virksomhedsrettede indsatser skal øges.

7.3

Det individuelle, håndholdte forløb

Den anden halvdel mener kun, at dette er tilfældet i
nogen eller mindre grad.

I forlængelse af ovenstående afsnit, peger mange
på vigtigheden af det individuelle, håndholdte forløb
for borgeren. I den forbindelse er der identificeret
forskellige drivkræfter og barrierer.
Vigtigt med skræddersyede forløb frem for standardløsninger
Størstedelen af de interviewede jobcentermedarbejdere peger på, at ikke-arbejdsmarkedsparate
borgere er en meget heterogen gruppe, der hver
især har brug for meget forskelligartet støtte og indsats. Det er derfor afgørende, at hvert enkelt forløb
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skræddersys til den enkelte borger, hvis indsatsen
skal bidrage til, at borgeren kommer tættere på beskæftigelse eller uddannelse. Standardløsninger
kan således være en barriere for at skabe effektive
virksomhedsrettede forløb for målgruppen.
Jobcentersurveyen bekræfter vigtigheden af at tilrettelægge individuelle forløb, som er skræddersyet
borgernes skånebehov og kompetencer, hvis borgeren skal opleve udvikling og progression i deres

FIGUR 7.16
Hvor enig eller uenig er du i, at en af årsagerne til at
virksomhedsrettede indsatser ikke i højere grad anvendes er, at de ikke er håndholdte nok?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Meget enig /
enig

forløb. Således angiver 89 pct. af de adspurgte i jobcentersurveyen, at de er enige i dette. jf. figur 7.15.
FIGUR 7.15
I hvor høj grad vurderer du, at et individuelt tilrettelagt forløb er afgørende, hvis borgerne skal opleve
udvikling og progression?
100%
80%
60%
40%
20%
0%

51%
23%

26%

Hverken enig
eller uenig

Uenig / meget
uenig

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=211

Løbende og udviklingsfokuseret opfølgning bidrager til effektfulde virksomhedsforløb
De interviewede jobcentermedarbejdere erfarer, at
en løbende opfølgning med fokus på borgerens ud-

89%

vikling og progression er afgørende, hvis det skal
lykkes at skabe et succesfuldt forløb, der bringer
9%
I meget høj / høj
grad

I nogen grad

borgeren tættere på job eller uddannelse. Den tætte
2%

opfølgning sikrer, at jobcentermedarbejderen tidligt

I mindre / meget
lav grad

kan opspore eventuelle udfordringer og behov for

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=222

En udfordring at opfylde borgernes behov for en individuel tilrettelagt indsats

justeringer i fx timetal eller arbejdsopgaver. De understreger samtidig, at det er vigtigt, at opfølgningsfrekvensen tilrettelægges individuelt. I starten er der
måske behov for hyppigere opfølgningsbesøg end
senere i forløbet. Jobcentermedarbejderne fortæller

Flere af de interviewede jobcentermedarbejdere op-

desuden, at det er vigtigt, at de som virksomheds-

lever, at de har vanskeligt ved at tilbyde en tilstræk-

konsulenter eller sagsbehandlere ved, hvornår de

kelig håndholdt og specialiseret indsats. De peger

skal begynde at trække sig, så de undgår at blive for

på, at dette udgør en barriere i forhold til at etablere

omklamrende eller overbeskyttende over for borge-

effektive virksomhedsforløb.

ren.

Surveyresultaterne indikerer, at dette er et generelt
problem, idet godt halvdelen (51 pct.) af de adspurgte jobcentermedarbejdere og -ledere oplever,
at de virksomhedsrettede indsatser ikke er tilstrækkelig håndholdte og derfor ikke anvendes i det omfang, de kunne, jf. figur 7.16.
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De interviewede jobcentermedarbejdere understre-

somhedsforløb. De interviewede virksomhedskon-

ger derudover, at opfølgningen skal have et vedva-

sulenter oplever imidlertid, at ressourcerne er

rende fokus på borgerens udvikling og progression

knappe, og at de har vanskeligt ved at gennemføre

i de delmål og mål, der er opstillet. Borgerne skal

en tilstrækkelig tæt opfølgning. Dette kan i værste

hele vejen igennem forløbet have en klar be-

fald betyde, at de ikke er i stand til at afbøde de pro-

vidsthed om, hvad målet med virksomhedstilbuddet

blemer, der opstår under forløbet og justere og til-

er.

passe indsatsen til borgerens individuelle behov undervejs.

Jobcentersurveyen bekræfter, at den tætte opfølgning under virksomhedsforløbet med fokus på borgerens udvikling og progression, er et væsentligt
element i at understøtte borgerens udvikling mod
job eller uddannelse, jf. figur 7.17. Godt 90 pct. af
de adspurgte vurderer, at tætløbende opfølgning er
afgørende, mens 82 pct. peger på, at arbejdet med
progression og delmål er afgørende. Jobcentersurveyen viser derudover, at det er lige så væsentligt,
at virksomheden kommer med løbende tilbagemeldinger, og at borgerne let kan komme i kontakt med
jobcentret under virksomhedsforløbet.
En forbedret opfølgningsindsats under virksomhedsforløbet kan øge effekten
Opfølgningen er, som tidligere nævnt, helt afgørende, hvis der skal etableres virkningsfulde virk-

FIGUR 7.17
I hvor høj grad oplever du, at følgende faktorer i det virksomhedsrettede forløb er afgørende, hvis ikkearbejdsmarkedsparate borgere skal opleve fremdrift/progression i forhold til at komme tættere på uddannelse eller beskæftigelse?
100%

92%

88%

82%

82%

80%
60%
40%
20%

7% 1%

10%

17%
2%

13%
1%

5%

0%
Tæt, løbende opfølgning på
virksomhedsforløbet fra
jobcentrets side

Tilbagemeldinger fra
arbejdspladsen til jobcentret
under virksomhedsforløbet

I meget høj / høj grad

At den ledige kan få kontakt til
kontaktperson på jobcentret

I nogen grad

At der arbejdes med del/progressionsmål for borgeren
under virksomhedsforløbet

I mindre / meget lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=224
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Jobcentersurveyen bekræfter, at forbedring af den

på længere sigt. Udfordringen er imidlertid, at job-

nuværende opfølgningsindsats kan bidrage til mere

centrene ikke har tilstrækkelige ressourcer til at til-

effektfulde virksomhedsforløb for borgerne, jf. figur

byde borgerne efterværn.

7.18. Således peger 77 pct. af de adspurgte på, at
tættere opfølgning under et virksomhedsforløb kan

Som det fremgår af figur 7.18 bakker jobcentersur-

bidrage til mere effektive forløb i deres jobcenter.

veyen op om dette behov, idet godt ca. 2/3 af de

Dernæst vurderer 75 pct., at der kan skabes mere

adspurgte vurderer, at flere midler til målrettet efter-

effektive forløb, hvis der skrues op for brugen af de

værn kan øge effekten af de virksomhedsrettede

tværfaglige indsatser, mens 71 pct. erfarer, at større

indsatser.

fokus på det rette match kan øge effekten.
Flere midler til opfølgning efter virksomhedsforløbet kan øge effekten

Der er således bred enighed om, at individuelle,
håndholdte forløb – frem for standardiserede forløb

De interviewede virksomhedskonsulenter og sags-

– er afgørende for at skabe effektive virksomheds-

behandlere påpeger derudover, at der er en stor

rettede forløb for målgruppen. I den forbindelse vur-

gruppe af borgere, som opnår beskæftigelse eller

deres arbejdet med borgerens progression og tæt

uddannelse, der har behov for opfølgning eller en

opfølgning som centrale faktorer. Endvidere peges

kontaktperson/livline i jobcentret, efter de er kom-

på udfordringer med at opfylde borgernes behov for

met i ordinært job eller uddannelse. Dette efterværn

en individuelt tilrettelagt indsats, herunder hensyn til

bidrager til at fastholde borgerne i selvforsørgelse

skånebehov og ressourcer til opfølgning, såvel under som efter den virksomhedsrettede indsats.

FIGUR 7.18
I hvor høj grad vurderer du, at følgende faktorer er afgørende, hvis effekten af de virksomhedsrettede indsatser til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere skal øges?
Tættere kontakt og opfølgning til borgeren under det
virksomhedsrettede forløb

77%
75%

Øget brug af tværfaglige indsatser over for målgruppen

71%

Større vægt på at matche borgere og virksomheder

67%

Flere midler målrettet efterværn

64%

Større inddragelse af borgerne i planlægning af forløbet

61%

En hurtigere og mere kvalificeret visitation til virksomhedsforløb
Mere resultatorienteret tilgang til indsatsen med systematisk
indsamling, opfølgning og anvendelse af resultater

60%
51%

Øget brug af virksomhedsmentorer

47%

Øget brug af mentorer som er ansat af jobcentret

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=211 andel, som har svaret i meget høj eller høj grad.
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7.4

Koordinering og tværfagligt samarbejde

Individuelle, håndholdte indsatser, herunder brugen
af parallelle tværfaglige indsatser, forudsætter samarbejde såvel inden for jobcentret som på tværs af
kommunale forvaltninger og regionen. Der er identificeret forskellige drivkræfter og barrierer i den forbindelse.
Koordinering og samarbejde øger effekten af virksomhedsforløb

Jobcenter Middelfart og Jobcenter Fredericia samarbejder om indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere
Jobcenter Middelfart oplever, at kommunens størrelse påvirker jobcentrets kapacitet til at specialisere indsatsen overfor
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Årsagen er, at de højtspecialiserede tilbud kræver en vis volumen af borgere. Jobcentret har derfor indledt et samarbejde med Jobcenter Fredericia, der som en mindre kommune står over for samme
problemstilling. Derved får jobcentrene mulighed for at tilbyde
borgerne en mere specialiseret indsats, der i højere grad matcher deres specifikke behov.

Jobcentersurveyen viser, at et stort flertal (81 pct.)

Et mindretal oplever det tværgående samarbejde
som en barriere

af de adspurgte peger på, at koordinering og sam-

Interview med jobcentermedarbejdere og ledere pe-

arbejde mellem jobcentrets afdelinger er meget vig-

ger overvejende på, at jobcentrene har en række

tigt eller vigtigt, hvis der skal skabes en effektiv virk-

udfordringer forbundet med at samarbejde på

somhedsindsats, jf. figur 7.19. Ligeledes vurderer

tværs. Både i forhold til samarbejdet med andre for-

86 pct., at koordinering og samarbejde mellem kom-

valtninger, sundhedsregionen og internt mellem job-

munale forvaltninger er vigtigt i forhold til samme.

centrets egne afdelinger. Enkelte kommuner fortæller dog, at de oplever en forbedring af det tværfag-

FIGUR 7.19
Hvor vigtigt oplever du, at følgende forhold er i forhold til at skabe en effektiv virksomhedsrettet indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere?

på det, dels fordi de via førtidspensionsreformen er
underlagt nogle rammer, der gør, at de bliver tvunget til at samarbejde.

100%

86%

81%

80%

Når der opstår vanskeligheder i forhold til at samar-

60%

bejde med andre forvaltninger, består de typisk i, at
35%

40%
20%

lige samarbejde, dels fordi de har haft massivt fokus

38%
27%

16%

12%
2%

3%

Samarbejde
mellem
kommunens
forvaltninger

Meget vigtigt / vigtigt
Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: n=216

Lidt vigtigt

sammen. Internt i jobcentret bunder udfordringerne
bl.a. i, at der ikke i tilstrækkelig grad er skabt fælles

0%
Samarbejde
mellem
jobcentrets
afdelinger

forskellig lovgivning og forskellige kulturer støder

Samarbejde
med andre
jobcentre
Ikke vigtigt

fodslag i det virksomhedsrettede arbejde. Nogle af
virksomhedskonsulenterne har eksempelvis en oplevelse af, at sagsbehandlerne er for overbeskyttende over for borgerne. Flere af de interviewede
virksomheder har ligeledes oplevet, at virksomhedskonsulenterne i højere grad end sagsbehandlerne er ”på virksomhedernes side”, hvorimod sagsbehandlerne i større grad er ”på borgernes side”.
Jobcentersurveyen viser, at samarbejdsvanskelighederne ikke i udbredt grad gør sig gældende på
tværs af kommuner, jf. figur 7.20. En mindre andel
(19 pct.) af de adspurgte angiver, at de i høj eller
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meget høj grad oplever udfordringer forbundet med

arbejder flere jobcentre bevidst med at optimere de-

det interne samarbejde. Lidt flere (23 pct.) svarer, at

res virksomhedsindsats, så den i endnu højere grad

de i meget høj eller høj grad oplever udfordringer i

kan imødekomme virksomhedernes behov og for-

samarbejdet med andre forvaltninger. En mindre

ventninger.

andel på 11 pct. oplever udfordringer i samarbejdet
med andre jobcentre. Interviewene tyder på, at

En af hjørnestenene i et godt virksomhedssamar-

denne vurdering hænger sammen med, at det kun

bejde er jobcentrets tilgængelighed. Virksomheds-

er få jobcentre, der samarbejder med hinanden,

repræsentanter og virksomhedskonsulenter på

men at der, særligt for de små jobcentre, kan være

tværs af kommunerne vurderer, at det er afgørende,

et potentiale forbundet med at samarbejde mere

at jobcentret er let at komme i kontakt med for virk-

med nabojobcentrene.

somhederne, hvis det både skal lykkes at fastholde
virksomhedernes lyst til at samarbejde og etablere

7.5

Det gode virksomhedssamarbejde

effektfulde virksomhedsforløb til borgerne. Flere peger her på, at virksomheden skal have så få kon-

En række forhold ved virksomhedssamarbejdet kan

taktflader med jobcentret som muligt – ideelt set en

på jobcenterniveau ligeledes drive eller udgøre en

fast kontaktperson eller alternativt en indgang til job-

barriere for flere og bedre virksomhedsrettede ind-

centret. Således ved virksomhederne altid, hvor de

satser for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

skal henvende sig, hvis der opstår tvivlsspørgsmål

Let adgang til jobcentret styrker virksomhedernes
samarbejdslyst

eller udfordringer under virksomhedsforløbene.

Både de interviewede virksomheder og jobcentre
oplever, at et højt serviceniveau bidrager til et godt
virksomhedssamarbejde og fastholder virksomhedernes lyst til at samarbejde med jobcentret. Derfor

FIGUR 7.20
I hvilken grad oplever du følgende udfordringer i forhold til samarbejdet om indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere:
100%
73%

80%
53%

60%
40%

41%
19%

28%

35%

23%
11%

20%

15%

0%
Det interne samarbejde i jobcentret om
iværksættelse af virksomhedsindsatser for
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

Det tværfaglige samarbejde med andre
kommunale forvaltninger og regionen om
indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate
borgere

I meget høj / høj grad

I nogen grad

Samarbejdet med andre jobcentre om
virksomhedsrettede indsatser for ikkearbejdsmarkedsparate borgere

I mindre / meget lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=215
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Både jobcenter- og virksomhedssurveyen bekræfter denne vurdering. Godt 70 pct. af de adspurgte
virksomhedskonsulenter og jobcenterledere er i meget høj eller høj grad enige i, at en fast kontaktperson i jobcentret spiller en afgørende rolle for et godt
virksomhedssamarbejde, jf. figur 7.21, mens hele

FIGUR 7.22
Hvor vigtigt vurderer du, at følgende er for et godt
aktiveringsforløb: At der er en fast kontaktperson til
jer fra jobcentret

93 pct. af virksomhederne tilkendegiver, at en fast

80%

kontaktperson er meget vigtigt eller vigtigt for et

60%

godt samarbejde med jobcentret, jf. figur 7.22.

93%

100%

40%
20%

4%

3%

0%
Meget vigtigt / Hverken / eller Lidt / slet ikke
vigtigt
vigtigt
Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey
Note: n=99, kun virksomheder, som inden for de seneste to år har haft en
ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering i virksomheden.

FIGUR 7.21
I hvilken grad vurderer du, at følgende forhold i forhold til jobcentrets samarbejde med virksomheder om
virksomhedsrettede indsatser er afgørende for at sikre et godt virksomhedssamarbejde?
Jobcentret skal minimere virksomhedernes papirarbejde

88%

Kun én indgang for virksomhederne til jobcentret

68%

Virksomheder med indsatser skal tilbydes én fast
kontaktperson

71%

Tæt og løbende opfølgning fra jobcentret, mens den ikkearbejdsmarkedsparate borger er på virksomheden

94%

Opsøgende indsats så snart der kommer nye virksomheder til
kommunen

69%

Jobcentret skal vælge virksomheder, som tidligere har gode
erfaringer med at samarbejde med jobcentre omkring
aktiveringsindsatser

39%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=171, andel, som har svaret i meget høj eller høj grad. Spørgsmålet er kun til jobcenterchefer og virksomhedskonsulenter.
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spurgte virksomhedskonsulenter og jobcenterleEn fast kontaktperson styrker relationen mellem jobcenter og virksomhed
Flere af de interviewede jobcentre fortæller, at en fast kontaktperson samtidig bidrager til at opbygge særlig stærk samarbejdsrelation virksomhed og jobcenter imellem. Gennem et
vedvarende samarbejde opbygges en god relation til virksomhederne, og virksomhedskonsulenterne får en vigtig viden
om, hvilke målgrupper af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere
de forskellige virksomheder er i stand til at håndtere. Dette er
en væsentlig forudsætning for det rette match og derudover
helt essentielt, hvis det skal lykkes at fastholde virksomhedernes lyst til at samarbejde og etablere effektfulde virksomhedsforløb for de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Minimering af virksomhedernes administrative arbejde øger omfanget af virksomhedsforløb

dere, at det i høj eller meget høj grad er afgørende,
at jobcentret minimerer virksomhedernes papirarbejde jf. figur 7.22, mens hele 92 pct. af virksomhederne angiver, at det er meget vigtigt eller vigtigt, at
jobcentret håndterer papirarbejdet i forhold til aktiveringen af borgeren, jf. figur 7.23.
FIGUR 7.23
Hvor vigtigt er det, at jobcentret tager sig af papirarbejdet?
100%

92%

80%

Hvis det skal lykkes at etablere et godt virksom-

60%

hedssamarbejde, er det ligeledes vigtigt, at jobcen-

40%

trene afhjælper virksomhederne med administrative

20%

byrder, som er forbundet med virksomhedsforløbet.

0%
Meget vigtigt /
vigtigt

Både de interviewede virksomheder og jobcentre

4%

4%

Hverken / eller

Lidt / slet ikke
vigtigt

påpeger, at det er vigtigt, at virksomhederne ikke
oplever ekstra administrative byrder forbundet med

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey
Note: n=99

virksomhedsrettede indsatser, hvis virksomhedernes lyst til at samarbejde om de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere skal fastholdes. Det er derfor
vigtigt, at jobcentret står for at udfylde hovedparten
af det papirarbejde, der er forbundet hermed.

De mange administrative byrder for jobcentermedarbejdere kan udgøre en barriere
Interview med virksomhedskonsulenter viser, at
virksomhedskonsulenterne bruger mange ressourcer på administrativt arbejde, når der igangsættes
virksomhedspraktikker, hvilket opleves som en stor

Jobcentrene klargør alle blanketter

byrde af mange. Dette kan udgøre en barriere for at

Hovedparten af de interviewede virksomhedskonsulenter
håndterer denne problemstilling ved at klargøre alle blanketterne og udfylde de oplysninger, de kan, før de kommer ud i
virksomhederne, så virksomhederne stort set kun skal underskrive papirerne.

få iværksat flere virksomhedsrettede forløb for mål-

I Esbjerg kommune har de udviklet en digital løsning. Her
medbringer virksomhedskonsulenterne de dokumenter, der
skal underskrives, på en iPad. De oplever, at dette sparer virksomhederne og virksomhedskonsulenterne en masse ressourcer på papirarbejde.

platform kan afhjælpe deres udfordringer, idet 63

gruppen.
Jobcentersurveyen peger imidlertid på, at en digital
pct. af de adspurgte vurderer, at en digital platform
til underskrivelse af dokumenter mellem jobcenter
og virksomhed er afgørende, hvis der skal oprettes
flere virksomhedsforløb, jf. figur 7.24.

Jobcenter- og virksomhedssurveyen understreger
ligeledes vigtigheden af at minimere virksomhedernes papirarbejde. Således vurderer 88 pct. af de ad-
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at jobcentret sikrer en klar og ærlig forventningsafFIGUR 7.24
I hvor høj grad oplever du, at en digital platform til
underskrivelse af dokumenter mellem jobcenter og
virksomhed er afgørende for at øge antallet af virksomhedsrettede indsatser?

i virksomheden. Der skal bl.a. meldes åbent og ærligt ud om borgerens forventninger til virksomheden,
formålet med virksomhedsforløbet, udfordringer og
begrænsninger, skånebehov og arbejdsevne lige-

100%
80%

stemning mellem alle parter, før borgeren starter op

som virksomheden også skal være ærlig, hvad angår forventninger og krav til borgeren, arbejdsopga-

63%

60%

ver og kompetencebehov mv.

40%

23%

Jobcentersurveyen understøtter denne pointe, jf. fi-

14%

20%

gur 7.25. Langt hovedparten af de adspurgte (77
0%
I meget høj / høj
grad

I nogen grad

I mindre / meget
lav grad

pct.) bekræfter, at det er afgørende at tydeliggøre
borgerens udfordringer og begrænsninger, når der
skal skabes et godt match mellem borger og virk-

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=208

somhed. Stort set alle de adspurgte (96 pct.) erklærer sig ligeledes enige i, at en klar forventningsaf-

Klar forventningsafstemning bidrager til et godt
virksomhedsforløb
Matchet mellem borger og virksomhed er en vigtig
forudsætning for et succesfuldt virksomhedsforløb.
I den forbindelse er det ifølge både virksomhederne
og de interviewede jobcentermedarbejdere vigtigt,

stemning mellem borger og virksomhed er afgørende.
Virksomhedssurveyen understreger ligeledes vigtigheden af forventningsafstemningen. Her svarer
92 pct. af virksomhederne, at det er en væsentlig

FIGUR 7.25
I hvor høj grad er følgende faktorer afgørende i forhold til at skabe et godt match mellem borger og virksomhed?
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At tydeliggøre borgerens udfordringer og
begrænsninger for virksomheden
I meget høj / høj grad

Forventningsafstemning mellem borger og virksomhed
(fx ift. opgaver, formål og skånehensyn)

I nogen grad

I mindre / meget lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey.
Note: N= 227
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forudsætning for et godt virksomhedsforløb, at de

Denne pointe bekræftes af de virksomhedskonsu-

før opstart har mødt borgeren og i fællesskab med

lenter, der har deltaget i jobcentersurveyen. Her

jobcentret har indgået aftale om arbejdsopgaver,

svarer langt størstedelen (74 pct.), at de er enige i,

formålet med virksomhedsforløbet mv., jf. figur 7.26.

at denne vekslen mellem svage og stærke borgere
er nødvendig for at fastholde et godt virksomheds-

FIGUR 7.26
Hvor vigtigt vurderer du, det er, at I møder den ikkearbejdsmarkedsparate borger inden opstart og aftaler arbejdsopgaver, formålet med aktiveringen mv?
100%

92%

80%
60%
40%

FIGUR 7.27
For at bevare et godt samarbejde med en virksomhed om virksomhedsrettede tilbud skal jobcentret
skiftevis sende svage og stærke borgere til virksomheden?
100%
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Hverken / eller

Lidt / slet ikke
vigtigt

0%
Meget vigtigt /
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Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey
Note: n=99, kun virksomheder, som har haft en udsat borger i aktivering
på virksomheden inden for de seneste to år.

Virksomhedernes samarbejdslyst fastholdes, hvis
jobcentret skiftevis visiterer svage og stærke borgere
For at bevare et godt samarbejde med virksomhe-

80%

74%

60%
40%
15%

20%

10%

0%
Meget enig /
enig

Hverken enig
eller uenig

Uenig / meget
uenig

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=47, spørgsmålet er kun stillet til virksomhedskonsulenter.

derne om borgere, bør jobcentret indimellem give

Jobcentrene oplever, at forholdstallet udgør en
barriere for at øge omfanget af virksomhedsforløb

virksomhederne en pause fra de mest ressource-

Flere af de interviewede virksomhedskonsulenter

krævende borgere. Således fortæller en række af

peger på, at forholdstalsreglen (rimelighedskra-

de interviewede virksomhedskonsulenter, at de be-

vet)10 udgør en barriere i forhold til at etablere virk-

vidst veksler imellem at matche virksomhederne

somhedsforløb for de ikke-arbejdsmarkedsparate

med meget ressourcekrævende borgere, der har

borgere. Virksomhedskonsulenterne oplever, at en

behov for meget støtte under virksomhedspraktik-

række virksomheder er rigtig gode til at rumme de

ken, og stærke borgere, der har behov for mindre

ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og samtidig vil-

støtte under forløbet. Det er vigtigt at skabe en pas-

lige til at etablere flere virksomhedsforløb, men at

sende balance mellem de ”stærke” og de ”svage”

forholdstalsreglerne spænder ben for dette. De på-

borgere, for at undgå at virksomhederne bliver mæt-

peger, at forholdstalsreglen udgør en særlig stor

tede og mister lysten til at samarbejde med jobcen-

barriere i forhold til foreninger og organisationer

tret.

med få lønnede medarbejdere og mange frivillige,

10

Forholdstallet måles i antal personer (jf. Bekendtgørelse nr. 1645 af
27/12/2013, § 79).

Forholdet mellem borgere i aktivering i virksomheden og ordinært ansatte. Grænsen for virksomheder med mellem 0 og 50 ansatte er en ikkearbejdsmarkedsparat borger til fem ordinært ansatte. Grænsen for arbejdspladser med over 50 ansatte er en borger til 10 ordinært ansatte.
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idet de frivillige medarbejdere ikke tæller med som

Virksomhedssurveyen understøtter dette. Således

ansatte.

vurderer virksomhederne i høj grad, at det er vigtigt
for gode forløb, at der ikke er for mange ikke-ar-

Jobcentersurveyen peger på, at dette er en generel

bejdsmarkedsparate borgere i aktivering samtidig.

problemstilling, jf. figur 7.28. Således oplever mere
end halvdelen (53 pct.) af de adspurgte jobcentermedarbejdere, at ændring af forholdstalsreglerne
således at ikke-arbejdsmarkedsparate ikke tæller

FIGUR 7.29
Hvor vigtigt vurderer du, at det er for et godt aktiveringsforløb, at man kun har få ikke-arbejdsmarkedsparate borgere samtidigt?

med i forholdstallet, vil øge omfanget af virksom-

100%

hedsrettede indsatser. Årsagen er ifølge de inter-

80%

viewede virksomhedskonsulenter, at gruppen af

60%

ikke-arbejdsmarkedsparate borgere ikke tager ar-

40%

bejdet fra nogen. Alternativt foreslår flere virksom-

20%

hedskonsulenter, at forholdstallet udregnes i effek-

0%

tive arbejdstimer eller fuldtidspersoner frem for antal

70%

10%
Meget vigtigt / Hverken / eller
vigtigt

20%

Lidt /slet ikke
vigtigt

personer.
FIGUR 7.28
I hvor høj grad oplever du, at en ændring i lovgivningen, så ikke-arbejdsmarkedsparate borgere ikke
tæller med i forholdstallet, er afgørende for at
øge antallet af virksomhedsrettede indsatser?

Kilde: DAMVADs virksomhedssurvey
Note: n=99, kun virksomheder, som har haft en ikke-arbejdsmarkedsparat
borger i aktivering på virksomheden inden for de seneste to år.

100%
80%
53%

60%
40%

26%

21%

20%
0%
I meget høj / høj
grad

I nogen grad

I mindre / meget
lav grad

Kilde: DAMVADs jobcentersurvey
Note: n=181

Virksomhederne oplever ikke, at forholdstallet er
en barriere for at øge omfanget
Hovedparten af interviewede virksomheder oplever
ikke, at forholdstallet udgør en barriere for at øge
volumen af borgere i virksomhedsrettede tilbud.
Flertallet oplever ganske enkelt, at de ikke har kapacitet til at modtage flere, end hvad forholdstallet
tilskriver.
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Bilag 1. Oversigt over helårspersoner og målgruppens
baggrundskarakteristika
Antal borgere (helårspersoner) og andel aktiveret i
virksomhedsrettet indsats fordelt på ydelser, pct.
Antal
personer
Sygedagpenge
Uddannelseshjælp, uddannelsesparate
Uddannelseshjælp, aktivitetsparate
Kontanthjælp,
jobklare
Kontanthjælp,
aktivitetsparate
Revalidering
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
I alt

75.577

Virksomhedspraktik
OfPrivat
fentlig

Løntilskud
Offentlig

Privat
0,1

0,1

2,0

1,4

18.406

0,8

0,4

5,4

3,0

24.964

0,2

0,1

3,4

1,2

3,6

5,0

6,4

3,2

0,7

0,4

3,7

1,5

2,6

0,5

8,8

4,8

0,1

0,1

4,1

2,3

-

-

1,1

0,8

0,9

0,9

3,9

1,9

41.467

105.092
8.660
16.774
727
291.667

I alt

3,6
9,7

4,9
18,2
6,3
16,6
6,5
1,9
7,7

Kilde: www.jobindsats.dk
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014. Andel fuldtidsborgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet af fuldtidsborgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal fuldtidsborgere, som modtager den enkelte
ydelse.
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Fordeling af borgere over ydelse og karakteristika, pct.
Sygedag-

Uddan-

Uddannel-

Kontant-

Kontant-

Revali-

Ledig-

Res-

penge

nelses-

seshjælp, ud-

hjælp, akti-

hjælp,

dering

heds-

source-

hjælp, ak-

dannelsespa-

vitetsparat

jobparate

ydelse

forløb

tivitetspa-

rate

I alt

rate
Antal berørte

147.918

33.066

9.647

133.476

92.518

13.104

24.666

2.132

456.527

16-29

12

100

100

44

46

16

7

20

34

30-49

56

-

-

44

42

63

54

59

47

50-64

32

-

-

12

12

21

39

21

19

100

100

100

100

100

100

100

100

100

94

91

85

85

85

96

94

94

88

6

6

8

13

12

4

6

6

10

0

3

7

2

3

0

0

-

2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Uden uddannelse

31

97

97

77

71

38

47

43

61

Erhvervsuddannelse

46

3

3

19

22

44

40

43

28

Videregående uddannelse

23

0

-

4

7

18

13

14

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Alder

I alt
Herkomst
Danskere og indvandrere og efterkommere fra vestlige lande
Indvandrere fra ikke-vestlige
lande
Efterkommere fra ikke-vestlige
lande
I alt
Uddannelse

I alt

Sundhedshistorik - besøg hos psykiater i år 2012
Ikke besøgt psykiater

18

5

14

13

5

21

11

18

10

Besøgt psykiater

82

95

86

87

95

79

89

89

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

I alt

Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Fordelingen af borgere er beregnet ved det samlede antal borgere på ydelsen i den
specifikke kategori (fx alder 16-29) i forhold til det samlede antal borgere på ydelsen.
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Bilag 2. Udbygget karakteristik af borgere, virksomheder og
kommuner

-

0-9 pct.
Par

Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som
antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse.

10-29 pct.

30-69 pct.

I alt

0

Ressourceforløb

10

Ledighedsydelse

10

Revalidering

20

Kontanthjælp,
aktivitetsparat

20

I alt

30

Ressourceforløb

30

Ledighedsydelse

40

Revalidering

40

Kontanthjælp, jobparat

50

Kontanthjælp, aktivitetsparat

50

Uddannelseshjælp,
uddannelsesparat

60

Uddannelseshjælp,
aktivitetsparat

60

Enlig

78

Andel borgere i virksomhedsrettet indsats fordelt efter samlet overførelsesgrad de seneste 5 år

Kontanthjælp, jobparat

Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt
på civilstatus

70-100 pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata
Note: Tal for 2013. Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik
eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede
indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse.
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Fordeling af ordinært beskæftigede og borgere i
virksomhedsrettede indsatser fordelt på underbrancher i branchen Handel og transport mv.
30
25
20
15
10
5
-

Andel borgere i virksomhedsrettede tilbud rangordnet efter klynger
40%

Kynge 1

40%

30%

30%

20%

20%

Klynge 2

10%

10%

Ordinær beskæftigelse
Job- og uddannelsesparate

Transport

Hoteller og restauranter

Handel

0%

Dagpengemodtagere
Ikke-arbejdsmarkedsparate

Kilde: Egne beregninger på registerdata.
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejdsmarkedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som
er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannelsesparate dækker over borgere, som er i et virksomhedsrettet tilbud og
modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp (og er jobparat eller uddannelsesparat). Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

0%
40%

Klynge 3

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

40%

Klynge 5

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

40%

Klynge 4

Klynge 6

Klynge 7

30%
20%
10%
0%
Kilde: www.jobindsats.dk
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som
antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse.
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Bilag 3. Oversigt over kommuner med høj og lav andel i
virksomhedsrettet indsats

Opgørelse over de 15 kommuner med henholdsvis den højeste og laveste andel ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede indsatser
De 15 kommuner med den højeste andel
Jammerbugt
Vallensbæk
Vesthimmerland
Skive
Struer
Odder
Sønderborg
Morsø
Holstebro
Syddjurs
Kerteminde
Brønderslev
Skanderborg
Middelfart
Hedensted

De 15 kommuner med den laveste andel
Hørsholm
Fanø
Greve
Guldborgsund
Langeland
Bornholm
København
Frederiksberg
Fredensborg
Aalborg
Frederikssund
Vordingborg
Læsø
Ishøj
Dragør
0

10

20

30

40

Kilde: www.jobindsats.dk
Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som
antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse. Det er de 15 kommuner med henholdsvis den højeste og laveste andel ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og jobparate og uddannelsesparate kontanthjælpsog uddannelseshjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud.
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Bilag 4. Data og metode

Nærværende rapport er baseret på en række kvan-

I jobcentrene er der afholdt fokusgruppeinterview

titative og kvalitative data. I nedenstående følger en

med informanter på forskellige organisatoriske ni-

gennemgang af datagrundlaget samt en kort beskri-

veauer, herunder sagsbehandlere, virksomheds-

velse af den anvendte metode.

konsulenter og jobcenterledere. Derudover er der
gennemført enkelte fokusgruppeinterview med bor-

Kvantitative data
Registerdata
I rapporten er der anvendt registerdata på individog virksomhedsniveau. Registerdata er hentet fra
Danmarks statistik og STAR (særudtræk). Ved brug
af et sløret personnummer er informationer om borgere i virksomhedsrettede indsatser, sammenkoblet
med registerinformationer om borgerens alder, uddannelse, herkomst mv.

gere.
Ligeledes er der i 12 private og offentlige virksomheder foretaget interview med virksomhedsrepræsentanter, virksomhedsmentorer og borgere, som
er i et virksomhedsrettet tilbud i den pågældende
virksomhed.
Interviewene blev gennemført i perioden august –
september 2014.

Jobindsats.dk
På jobindsats.dk er der fundet oplysninger om an-

Besøgsinterview i jobcentre og virksomheder
Kommune

delen af personer i virksomhedsrettede indsatser

Esbjerg

fordelt på kommuner og ydelser.

Halsnæs
Hjørring

Kvalitative data

Greve

Analysen er baseret på en række forskellige kvali-

Jammerbugt

tative data, herunder:


København

Besøgsinterview med borgere, virksomhe-

Lolland

der og jobcentre i 12 udvalgte kommuner

Lyngby-Taarbæk



Telefoninterview med 23 virksomheder



En landsdækkende jobcentersurvey blandt

Randers

virksomhedskonsulenter, sagsbehandlere

Vejle

Middelfart

og jobcenterledere


En virksomhedssurvey blandt 250 virksom-

Vesthimmerland
Kilde: DAMVAD

heder i hele landet
Telefoninterview
Besøgsinterview
DAMVAD har gennemført besøgsinterview hos jobcentre og i virksomheder i 12 udvalgte kommuner
(se nedenstående figur). Udvælgelsen af kommunerne er foretaget på baggrund af kommunestørrelse, geografisk placering samt på baggrund af dialog med Beskæftigelsesregionerne i forhold til jobcenterets fokus på den virksomhedsrettede indsats.

DAMVAD har foretaget telefoninterview med 23 private og offentlige virksomheder, som ikke samarbejder med jobcentret i deres respektive kommune
om aktiveringen af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Interviewene er foretaget over hele landet i
perioden august – september 2014. DAMVAD er
blevet henvist til virksomhederne i samarbejde med
jobcentre, hvor der blev foretaget besøgsinterview.
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Jobcentersurvey
DAMVAD har via surveyprogrammet Enalyzer udsendt et elektronisk spørgeskema via e-mail til 458
sagsbehandlere, jobcenterchefer og virksomhedskonsulenter, som er udvalgt ud fra oplysninger fra
Beskæftigelsesregionerne. Der blev modtaget 249
svar fra 83 kommuner, hvilket giver en svarprocent
på 54 pct. Svarene blev indsamlet i perioden 9.-18.
september 2014. Det skal nævnes, at der i Region
Midtjylland blev udsendt et survey til jobcentercheferne, som efterfølgende blev videresendt til sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter. Der indkom 41 svar.
Virksomhedssurvey
Analyseinstituttet Valeur udførte for DAMVAD en te-

Datagrundlag for virksomhederne
Datagrundlaget for analysen er Danmarks Statistiks registerdata kombineret med data leveret fra STAR og DREAM-databasen. Fra DST er bl.a. datasættet for beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) anvendt for 1. kvartal 2013. Dette datasæt
indeholder bl.a. detaljeret viden om alle lønmodtageres ansættelsesforhold, dvs. brancheforhold, sektortilknytning, arbejdsfunktion mv. Kombineret med viden fra STAR om personers placering på diverse ydelser og i indsatser, er det muligt
at kortlægge udvalgte karakteristika for personer fordelt på
ydelser og indsatser.
Enkelte virksomheder fra STAR-datasættet kan ikke genfindes i BFL, ligesom der er enkelte tilfælde med manglende oplysninger om eksempelvis branche eller sektor. I de tilfælde,
hvor det ikke er nødvendigt at sammenkoble de to datakilder
eller at anvende viden om eksempelvis branche eller sektor,
er analysen udført på det størst mulige antal observationer. I
tilfælde, hvor det er nødvendigt at koble data fra STAR med
BFL eller at anvende viden om eksempelvis branche eller
sektor, er observationerne fjernet. Det betyder, at antallet af
observationer ikke er ens i alle opgørelser.

lefonisk survey i perioden 3.-16. september med
deltagelse af 250 private virksomheder. De blev udvalgt på baggrund af repræsentativ branchefordeling (i den private sektor) og region.

Datagrundlag om borgerne
Den deskriptive statistik om borgerne trækker på data fra tre
forskellige kilder: Danmarks Statistik, DREAM-databasen og
STAR. Fra Danmarks Statistik hentes informationer om alder,
køn, herkomst og geografi via BEF-registret. Uddannelsesstatus kommer fra UDDA-registret og sundhedshistorik fra
SSKO-registret, der stammer fra sygesikringen. Samtlige af
DST’s registre vedrører år 2013, bortset fra SSKO, der vedrører år 2012.
Der er ikke et perfekt match mellem alle personerne i alle registrene – dvs. nogle personer er at finde i STAR’s data, men
ikke i DREAM-databasens, og nogle personer mangler data
for eksempelvis uddannelse eller herkomst. Sammenkoblingen af datasættene er foretaget så ekstensivt som muligt, så
personer, der mangler data i en eller flere variable, kun er elimineret fra de opgørelser, hvor netop den pågældende variabel er relevant. For at indgå i analysen er det dog nødvendigt,
at personerne optræder i DREAM-databasen.
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