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1.kt/sil

Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemfører kontrollerede forsøg for at få videnskabeligt
belyst, hvilken beskæftigelsesindsats, der virker. I et kontrolleret forsøg får
kontrolgruppen den ’almindelige’ indsats, mens deltagerne i forsøget får den
indsats, som man ønsker at teste.
Hurtigt i gang 2 er et kontrolleret forsøg gennemført af Arbejdsmarkedsstyrelsen i
perioden 18. februar 2008 - 18. januar 2009.
Fra tidligere forsøg ved vi, at en tidlig og intensiv indsats virker. Formålet med
Hurtigt i gang 2 var at finde ud af, hvilken tidlig og intensiv indsats, der virker
bedst for nyledige a-dagpengemodtagere og om indsatsen kunne gøres mere
omkostningseffektiv. Fire indsatser blev testet i 11 jobcentre i de fire regioner:





Intensivt kollektivt kontaktforløb i Nordjylland
Intensivt individuelt kontaktforløb i Hovedstaden og Sjælland
Fremrykket aktivering i Midtjylland
Intensivt kollektivt kontaktforløb samt fremrykket aktivering i Syddanmark

Fem hovedkonklusioner fra hurtigt i gang 2
1. Kombination af hyppige samtaler og tidlig aktivering virker bedst
En indsats med en kombination af hyppige samtaler og tilbud om aktivering tidligt
i ledighedsforløbet virker bedst. Det virker for alle uanset køn og alder.
I Syddanmark, som gennemførte denne indsats, blev ledighedsforløbene i
gennemsnit reduceret med 1,9 uger inden for de første 40 uger sammenlignet med
kontrolgruppen, som fik den almindelige indsats.
2. Vigtigt at afholde hyppige samtaler
Forsøget viser, at det er vigtigt at afholde hyppige samtaler. Når der afholdes
hyppige samtaler kan samtalerne afholdes på 15-20 min. Forsøget viser, at korte
hyppige samtaler giver gode resultater.
3. Tidlig og intensiv indsats giver et samfundsøkonomisk overskud.
De gode effekter af hyppige samtaler og aktivering tidligt i ledighedsforløbet
understreges af, at indsatsen også giver et samfundsøkonomisk overskud. I den
eksterne evaluering gennemført af professorerne Michael Rosholm og Michael
Svarer opgøres det samfundsøkonomiske overskud af forsøget i Syddanmark til
6.247 pr. ledig. Det offentlige sparer med andre ord udgifter til dagpenge og får
flere skatteindtægter, når en nyledig kommer knap to uger tidligere i arbejde. Så til

trods for, at det koster penge at afholde samtaler og gennemføre aktivering, er
indsatsen en overskudsforretning.
4. Andelen af ledige på sygedagpenge stiger, når ledighedsperioden stiger.
Også vigtig med en aktiv indsats for sygemeldte.
For både deltagergruppe og kontrolgruppe viser evalueringen, at der er en stigende
andel på sygedagpenge, når ledighedsperioden stiger. Derudover viser evalueringen
at forsøgsindsatsen i to ud af fire forsøg medfører højere afgang til sygedagpenge i
deltagergruppen end i kontrolgruppen. Men på trods af øgede udgifter til
sygedagpenge giver indsatsen i Syddanmark et stort samfundsøkonomisk overskud.
Det er afgørende, at jobcentrene tilbyder sygemeldte en aktiv indsats - en
mulighed, som kommunerne har efterspurgt. Derfor har Regeringen fra 1. juli i år
givet kommunerne adgang til tilbyde en aktiv indsats til syge ud fra en konkret
individuel vurdering af den syges behov og ressourcer. Derudover har
Arbejdsmarkedsstyrelsen igangsat et kontrolleret forsøg, der skal belyse effekten af
en aktiv indsats for sygemeldte. Resultaterne af sygeforsøget forventes ultimo
2009.
5. Sagsbehandlerne i forsøget er positive over for en tidlig og intensiv indsats.
Den kvalitative evaluering af sagsbehandlerne i forsøget peger på stor tilfredshed
med at gennemføre en tidlig og intensiv indsats. Sagsbehandlerne vurderer, at
hyppige samtaler tidligt i ledighedsforløbet giver en bedre kontakt til de ledige og
bidrager til at få ledige hurtigt i job.
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