Notat

6. august 2018

Aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
– antal og andel aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere med mindst 1 års anciennitet, der ikke har deltaget i aktivt tilbud eller haft
mentor det seneste år.

Hvad viser opgørelsen?

Opgørelsen indeholder alle personer, som har modtaget kontanthjælp og uddannelseshjælp i minimum en uge af henholdsvis månederne august 2017 til og med maj
2018, som var aktivitetsparate, og som på nedslagstidspunktet har en ydelsesanciennitet på minimum 52 uger – det vil sige personer, som ultimo den pågældende
måned har modtaget hhv. kontanthjælp eller uddannelseshjælp i mindst 52 sammenhængende uger.
Der er anvendt et 4 ugers afbrydelseskriterium i opgørelsen af anciennitet. Det
betyder, at ancienniteten på ydelsen tælles som antal uger med ydelse, fra ultimo
den pågældende måned og tilbage i tid, indtil personen har 4 uger i træk uden ydelse. Kun personer med mindst 52 sammenhængende uger i hhv. kontanthjælp- eller
uddannelseshjælpssystemet efter denne definition indgår i opgørelsen.
For hver person opgøres det, hvorvidt vedkommende har deltaget i aktivt tilbud
eller haft mentor fra den pågældende måned og bagud i tid i de seneste 52 uger.
Opgørelsen viser således, hvor mange af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der har været i uddannelseshjælp i mindst 1 år, som, ifølge de indberettede oplysninger, ikke har deltaget i et aktivt tilbud eller haft mentorstøtte i det
seneste år.
Datagrundlag

Opgørelsen er lavet på beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM og
mentordata.
Definitioner

Uddannelseshjælp er defineret som alle uger med kontanthjælp i henholdsvis august 2017 til maj 2018 i DREAM.
Kontanthjælp er defineret som alle uger med kontanthjælp i henholdsvis august
2017 til maj 2018 i DREAM.
Visitationskriterium er opgjort ultimo kvartalet, de to forgående måneder og den
efterfølgende er koblet til et kvartal. Dvs. månederne februar, marts og april hører
til visitationskategorien for første kvartal. Opgørelsen vedrører kun personer som
på dette tidspunkt er visiteret aktivitetsparate.
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Aktivt tilbud er defineret som alle aktive tilbud givet i beskæftigelsessystemet dvs.
al vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Såfremt forløb
med personlig jobformidler eller lignende indsatser er registreret som øvrig vejledning og opkvalificering, vil dette indgå i opgørelsen som deltagelse i aktivt tilbud.
Hvis det derimod registreres på anden vis – eksempelvis som samtaler med borgeren – vil det ikke indgå.
Mentor indgår i opgørelsen.
Der er ikke betinget på, at tilbuddet skal have en sammenhængende varighed på
mindst 2 uger. Det vil sige, at al deltagelse i aktivt tilbud – uanset varigheden af
deltagelse – indgår i opgørelsen.
Der er ikke taget højde for fritagelser. Det betyder, at der, blandt de personer i opgørelserne, som indgår i antallet af borgere uden deltagelse i aktivt tilbud, kan være
personer, som er fritaget for aktivering på opgørelsestidspunktet.
Aktive tilbud og mentorstøtte vedrører kun tilbud og mentorstøtte givet i beskæftigelsessystemet. Indsatser givet i andre kommunale forvaltninger indgår ikke.
Bopælskommune er opgjort primo den pågældende måned.
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Personer i jobafklaringsforløb
– antal og andel sygedagpengemodtagere med mindst 1 års anciennitet, der
ikke har deltaget i aktivt tilbud det seneste år

Hvad viser opgørelsen?

Opgørelsen indeholder alle personer, som er i jobafklaringsforløb i minimum en
uge af henholdsvis månederne august 2017 til og med maj 2018, og som på dette
tidspunkt har en anciennitet på sygedagpenge på mindst 52 uger – det vil sige personer, som har modtaget sygedagpenge i mindst 52 sammenhængende uger.
Der er anvendt et 4 ugers afbrydelseskriterium i opgørelsen af anciennitet. Det
betyder, at ancienniteten på sygedagpenge tælles som alle uger med jobafklaring
fra ultimo måneden og tilbage i tid, indtil personen har 4 uger i træk uden sygedagpenge. Kun personer med mindst 52 sammenhængende uger med jobafklaring efter
denne definition indgår i opgørelsen.
For hver person opgøres det, hvorvidt vedkommende har deltaget i aktivt tilbud de
seneste 52 uger.
Opgørelsen viser således, hvor mange af de personer i jobafklaringsforløb, der har
modtaget jobafklaring i mindst 1 år, som, ifølge de indberettede oplysninger, ikke
har deltaget i et aktivt tilbud eller været delvis raskmeldt i det seneste år.

Datagrundlag

Opgørelsen er lavet på beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Definitioner

Jobafklaring og anciennitet i jobafklaringsforløb er defineret som alle uger med
jobafklaring i DREAM. Anciennitet er opgjort som antal uger på jobafklaring i
træk, hvor der er anvendt et 4 ugers afbrydelseskriterium.
Aktivt tilbud er defineret som alle aktive tilbud givet i beskæftigelsessystemet dvs.
al vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud. Såfremt forløb
med personlig jobformidler eller lignende indsatser er registreret som øvrig vejledning og opkvalificering, vil dette indgå i opgørelsen som deltagelse i aktivt tilbud.
Hvis det derimod registreres på anden vis – eksempelvis som samtaler med borgeren – vil det ikke indgå.
Der er ikke betinget på, at tilbuddet skal have en sammenhængende varighed på
mindst 2 uger. Det vil sige, at al deltagelse i aktivt tilbud – uanset varigheden af
deltagelse – indgår i opgørelsen.
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Der er ikke taget højde for fritagelser. Det betyder, at der, blandt de personer i opgørelserne, som indgår i antallet af borgere uden deltagelse i aktivt tilbud, kan være
personer, som er fritaget for aktivering på opgørelsestidspunktet.
Aktive tilbud vedrører kun tilbud givet i beskæftigelsessystemet. Indsatser givet i
andre kommunale forvaltninger indgår ikke.
Kommune er opgjort som bopælskommunen primo måneden.
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Sygedagpengemodtagere
– antal og andel sygedagpengemodtagere med mindst 1 års anciennitet, der
ikke har deltaget i aktivt tilbud det seneste år

Hvad viser opgørelsen?

Opgørelsen indeholder alle personer, som har modtaget sygedagpenge i minimum
en uge af henholdsvis månederne august 2017 til og med maj 2018, og som på
dette tidspunkt har en anciennitet på sygedagpenge på mindst 52 uger – det vil sige
personer, som har modtaget sygedagpenge i mindst 52 sammenhængende uger.
Der er anvendt et 4 ugers afbrydelseskriterium i opgørelsen af anciennitet. Det
betyder, at ancienniteten på sygedagpenge tælles som alle uger med sygedagpenge
fra ultimo måneden og tilbage i tid, indtil personen har 4 uger i træk uden sygedagpenge. Kun personer med mindst 52 sammenhængende uger med sygedagpenge
efter denne definition indgår i opgørelsen.
For hver person opgøres det, hvorvidt vedkommende har deltaget i aktivt tilbud
eller været delvis raskmeldt de seneste 52 uger.
Opgørelsen viser således, hvor mange af de sygedagpengemodtagere, der har modtaget sygedagpenge i mindst 1 år, som, ifølge de indberettede oplysninger, ikke har
deltaget i et aktivt tilbud eller været delvis raskmeldt i det seneste år.

Datagrundlag

Opgørelsen er lavet på beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM.

Definitioner

Sygedagpenge og anciennitet på sygedagpenge er defineret som alle uger med sygedagpenge i DREAM. Anciennitet er opgjort som antal uger med sygedagpenge i
træk, hvor der er anvendt et 4 ugers afbrydelseskriterium.
Aktivt tilbud er defineret som alle aktive tilbud givet i beskæftigelsessystemet dvs.
al vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud samt delvise
raskmeldinger. Såfremt forløb med personlig jobformidler eller lignende indsatser
er registreret som øvrig vejledning og opkvalificering, vil dette indgå i opgørelsen
som deltagelse i aktivt tilbud. Hvis det derimod registreres på anden vis – eksempelvis som samtaler med borgeren – vil det ikke indgå.
Der er ikke betinget på, at tilbuddet skal have en sammenhængende varighed på
mindst 2 uger. Det vil sige, at al deltagelse i aktivt tilbud – uanset varigheden af
deltagelse – indgår i opgørelsen.

5

Der er ikke taget højde for fritagelser. Det betyder, at der, blandt de personer i opgørelserne, som indgår i antallet af borgere uden deltagelse i aktivt tilbud, kan være
personer, som er fritaget for aktivering på opgørelsestidspunktet.
Aktive tilbud vedrører kun tilbud givet i beskæftigelsessystemet. Indsatser givet i
andre kommunale forvaltninger indgår ikke.
Kommune er opgjort som bopælskommunen primo måneden.
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