August 2018

Evaluering

’Udvikling i fleksjob’

Evaluering ’Udvikling i fleksjob’

INDHOLD
1. Indledning

3

2. Sammenfatning

5

3. Datagrundlag og metode

8

4. Målgruppen

11

5. Effekt

14

5.1 Forkortelse af tiden fra rehabiliteringsmødet til overgang til fleksjob .............. 14
5.2 Forkortelse af tiden mellem overgang til ledighedsydelse og overgang til
fleksjob ................................................................................................................ 21
5.3 Faldende andel af fleksjobvisiterede modtager ledighedsydelse ..................... 27
5.4 Andelen, som oplever progression i timetal forøges ........................................ 28

6. Implementering

37

Fase 1: Før mødet i rehabiliteringsteamet ............................................................ 37
Fase 2: På mødet i rehabiliteringsteamet ............................................................. 39
Fase 3: Når fleksjobbet skal findes........................................................................ 41
Fase 4: Når fleksjobbet er fundet.......................................................................... 43
Implementeringsgreb i projektet .......................................................................... 45

7. Kvalificering af indsatsmodel

49

Bilag: Kvantitativ slutevaluering af Udvikling i Fleksjob v.
Metrica ApS
53

-2-

Evaluering ’Udvikling i fleksjob’

1. INDLEDNING
I projekt ’Udvikling i fleksjob’ har 19 jobcentre fra 1. januar 2017 til 30 juni 2018 arbejdet
med at hjælpe ledighedsydelsesmodtagere og fleksjobansatte i fleksjob på 10 timer eller
derunder med at opnå progression. Projektet er finansieret via en pulje, der administreres af
STAR.
Baggrunden for projektet er, at det med reformen af førtidspension og fleksjob i højere grad
blev muligt for borgere med en lille arbejdsevne at komme i fleksjob. En begrænset del af
dem (ca. 20 % iflg. Jobindsats.dk) oplever at gå op i arbejdstid og samtidig er andelen af de
fleksjobtilkendte, der modtager ledighedsydelse relativt høj.
Progression i projektet er derfor defineret som
• Ledighedsydelsesmodtagere, der kommer i beskæftigelse
• Udvikling i effektiv arbejdstid for personer ansat i fleksjob, som det kan måles på
jobindsats.dk.
Projektets målgrupper er
• Borgere, der står foran et møde med rehabiliteringsteamet og som vurderes at
være i målgruppen for fleksjob på op til ti timer ugentligt
• Borgere, der i projektperioden overgår til ledighedsydelse
• Borgere, der i projektperioden opnår ansættelse i et fleksjob på op til ti timer
ugentligt eller som højst tre måneder før projektstart har opnået ansættelse i et
fleksjob på op til ti timer ugentligt
STAR har på grundlag af viden og erfaringer fra bl.a. ’Fleksjobambassadørerne’ og ’Fleksjob
født med progression’ defineret en række minimumskrav som ramme for jobcentrenes indsats. Minimumskravene omhandler 4 faser i indsatsen
1. Før mødet i rehabiliteringsteamet
2. På selve mødet i rehabiliteringsteamet
3. Når fleksjobbet skal findes, dvs. når deltageren modtager ledighedsydelse
4. Når fleksjobbet er fundet, dvs. når deltageren er blevet ansat i et fleksjob på op til ti
timer om ugen.
Blandt de 19 medvirkende jobcentre er der stor spredning mht. bl.a. størrelse og geografi.
Minimumskravene giver plads til, at jobcentrene kan tage højde for dette i deres indsats.
Jobcentrene har i deres ansøgninger beskrevet, hvordan de ville leve op til minimumskravene, og dette er senere blevet konkretiseret og beskrevet i projektplaner.
Minimumskravene er blevet omsat til konkrete spørgsmål, som projekternes medarbejdere
har besvaret i et webbaseret implementeringsværktøj. Resultaterne af projekternes registreringer er blevet vist i et implementeringsbarometer, så de enkelte projekter løbende har
kunnet følge implementeringen i såvel deres eget projekt som i de øvrige projekter.
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Projektets succeskriterier:
• At der sker en forkortelse af tiden fra rehabiliteringsmødet til overgang til fleksjob
• At der sker en forkortelse af tiden mellem overgang til ledighedsydelse og overgang til
fleksjob
• At andelen af personer på ledighedsydelse falder som følge af de to overstående succeskriterier
• At der sker en forøgelse i andelen som oplever progression i timetallet

De medvirkende jobcentre, som alle har ansøgt om puljemidler og beskrevet deres planlagte indsats, er:
• Norddjurs
• Silkeborg
• Frederikshavn
• Gladsaxe
• Nordfyn
• Stevns
• Gribskov
• Nyborg
• Tønder
• Holbæk
• Odense
• Vallensbæk
• Ringkøbing-Skjern
• Jammerbugt
• Vordingborg
• Køge
• Rødovre
• Aalborg
• Langeland
Jobcentrene er blevet fulgt tæt i projektperioden. Dels via monitorering af nøgletal og implementering, dels via besøg i de enkelte jobcentre samt på møder med projektledere og -medarbejdere mhp. videndeling og erfaringsopsamling. Desuden har en styregruppe med deltagelse af bl.a. STAR, KL, DH og evaluator løbende fulgt udviklingen i projektet og bl.a. været
på besøg i 4 af de 19 jobcentre.
Denne evaluering fokuserer dels på effekter af indsatsen målt på ovennævnte succeskriterier. Dels på tilrettelæggelsen og implementeringen af indsatsen i de enkelte kommuner og
på tværs af projekterne. Evalueringen belyser, hvilke varianter af indsatsen, der er implementeret samt hvordan der er arbejdet med implementering. Den danner dermed grundlaget for at kvalificere projektets indsatsmodel samt beskrive, hvordan indsatsen implementeres mest effektivt.
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2. SAMMENFATNING
Målgruppen
Projektets overordnede målgruppe – borgere, der varetager eller vurderes at kunne varetage et fleksjob på op til 10 timer ugentligt – er meget bred. Der er store variationer i bl.a.
deltagernes helbredstilstand og håndtering af denne, i deres uddannelse, erhvervserfaring
og motivation for fleksjob. På tværs af disse forskelle vurderer jobcentermedarbejderne, der
har deltaget i projektet, at borgers egen motivation er den vigtigste driver for at komme hurtigt i fleksjob. Jobcentermedarbejderne vurderer desuden, at en del af deltagerne før reformen ville være blevet tilkendt førtidspension, mens andre ville være blevet indstillet til fleksjob på 12-15 timer om ugen. Reformen har således haft en positiv effekt ift. personer, der
tidligere ville være blevet indstillet til førtidspension og nu er kommet i fleksjob. Men også
en negativ effekt ift. personer, der tidligere ville være blevet indstillet til 12 – 15 timers fleksjob og arbejder i fleksjob på 10 timer eller derunder, uden at det er lykkedes at skabe progression.

Effekter
Der ses tydelige effekter ift. målene om at flytte borgere fra ledighedsydelse til fleksjob:
• For målgruppen af borgere, der står foran et møde med rehabiliteringsteamet og
som vurderes at være i målgruppen for fleksjob på op til ti timer ugentligt, er det lykkedes at forkorte forløbet fra påbegyndt ledighedsydelse, dvs. fra mødet i rehabiliteringsteamet, til start på fleksjob. Denne effekt opstår efter 8 uger på ledighedsydelse
og indebærer, at overgangssandsynligheden fra ledighedsydelse til fleksjob øges
med 68% herefter.
• Deltagerne, som har påbegyndt et forløb på ledighedsydelse i projektperioden, overgår 20% hurtigere til fleksjob end sammenligningsgruppen.
• Andelen af fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse, har været lidt lavere i
de deltagende jobcentre i perioden januar-juni 2018, dvs. efter ca. 12 måneders projektindsats, sammenlignet med de øvrige jobcentre, der ikke har deltaget i projektet.
På landsplan har der i projektperioden været en faldende andel af fleksjobvisiterede,
der modtager ledighedsydelse og dette fald har været lidt større i de deltagende jobcentre.
Erfaringerne er, at en tidlig information om rammerne for fleksjob og samtaler hver 3. uge
med de ledige borgere skaber dynamik og sammenhæng i indsatsen, som medvirker til, at
borgerne kommer hurtigere i job. Dette medvirker desuden til at frigøre ressourcer i jobcentret til borgere med behov for særlig støtte til at finde job, hvilket yderligere er med til at
mindske ledigheden blandt fleksjobvisiterede.
Der ses ingen effekt ift. mål om progression
• Resultaterne vedr. andelen af deltagere, der er startet i et fleksjob på højest 10 timer om ugen og som har oplevet progression, er meget usikre, men det bedste skøn
er, at der ikke findes nogen effekt.
• Sammenlignes de 19 projektjobcentre med de øvrige jobcentre i projektperioden, er
andelen, der oplever progression i fleksjob på 1-10 timer om ugen, konstant ca. 1,5 –
2 % lavere i de deltagende jobcentre.
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Faktorer, der forventedes at fremme progression, var bl.a. at drøfte mulighederne for progression tidligt og kontinuerligt med både borger og virksomhed, indgå aftaler om progression samt tæt opfølgning i fleksjobbet. Alle jobcentre har fulgt indsatsmodellen, selvom
nogle medarbejdere som udgangspunkt udtrykte nogen skepsis over for denne del af indsatsen, modsat den øvrige indsats, som jobcentermedarbejderne fra starten har udtrykt stor
tiltro til. Deres skepsis bundede bl.a. i, at en del progression finder sted, allerede inden fleksjobbet etableres (fx i en praktik) og at de har oplevet, at det var svært ved at motivere såvel
borgere som virksomheder til at øge timetallet.
Men uanset om medarbejderne har troet på indsatsen eller ej, og uanset om de har forsøgt
at udvikle indsatsen eller har holdt sig tæt til minimumskravene, er der ikke nogen effekt at
spore ift. progression. Der er derfor ikke grund til at tro, at jobcentermedarbejdernes ’belief’
og de værktøjer, der har været til deres rådighed, kan skabe progression.
Derimod peger kvalitative data fra både jobcentermedarbejdere og borgere på, at borgers
egen motivation er afgørende for at opnå progression. Borgers primære incitament for fleksjob er at opnå social kontakt og en arbejdsidentitet, og fleksjobbet medvirker ofte til en oplevelse af øget trivsel. Det økonomiske incitament spiller derimod en meget lille rolle. Disse
fund stemmer overens med andre undersøgelser på området, bl.a. brugerundersøgelsen i
2017 ifm. evalueringen af Reform af førtidspension og fleksjob.
Borgerne oplever, at de opnår de sociale gevinster i fleksjob på få timer om ugen, mens de
økonomiske gevinster ved at øge timetallet er begrænsede eller i nogle tilfælde negative.
Bl.a. fordi nogle borgeres udbetaling af erstatning for tab af arbejdsevne er betinget af, at de
kun kan arbejde få timer om ugen. Generelt giver borgerne udtryk for, at få hundrede kroner
mere om ugen ikke motiverer dem, da de har indrettet sig tilfredsstillende med deres nuværende indtægt. Dvs. selvom der objektivt er et fornuftigt økonomisk incitament for progression, er det ikke virksomt i praksis.
Kun meget få borgere har som mål at arbejde sig ud af fleksjobordningen og blive selvforsørgende. Langt de fleste er ikke motiverede for at øge timetallet og udtrykker, at de foretrækker at bruge deres overskud på bl.a. familie, venner og fritidsinteresser. De oplever derfor, at
de ikke kan arbejde flere timer, uden at det vil gå ud over forhold i deres privatsfære eller
deres helbred. De udtrykker, at deres uge er fyldt op, og der er ikke plads til flere timer på
arbejde.
Incitamenterne for at øge timetallet matcher således ikke intentionerne om at opnå progression i fleksjob på få timer, ligesom intentionen om, at fleksjob også skal være et rehabiliterende værktøj, ikke understøttes af virksomme incitamenter.

Implementering
På tværs af alle projekter er minimumskravene til indsats opfyldt for 9 ud af 10 deltagere.
Projekterne har løbende kunnet følge implementeringsgraden i et implementeringsværktøj
udviklet specielt til dette projekt. Det har medvirket til den høje implementeringsgrad og
stor sikkerhed i vurderingen af, om programindsatsen har givet de ønskede effekter.
De vigtigste erfaringer fra implementeringen af indsatsen er:
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•

•
•

At inddrage ledelse fra alle involverede medarbejdergrupper/teams og løbende informere de involverede medarbejdere om indsatsen på teammøder mv. for at sikre
forståelse og opbakning. Bl.a. til at udvikle informationsmaterialet til borgerne, og få
etableret faste rutiner for at inddrage en virksomhedskonsulent i dialogen med borger forud for og på mødet i rehabiliteringsteamet.
At sikre kontinuitet i indsatsen for borgeren via virksomhedskonsulenten, dvs. før,
på og efter mødet i rehabiliteringsteamet.
At opfølgning på virksomheden sker første gang ca. ½ år efter etableringen af fleksjobbet, evt. tidligere, hvis der er behov for at tilpasse jobbet.

Se 7. Kvalificering af indsatsplanen for et overblik over øvrig praksis, der har haft positiv effekt.
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3. DATAGRUNDLAG OG METODE
•

•

•

Registerdata
Fra registreringer i det webbaserede implementeringsværktøj fås information om hvem,
der har deltaget i projektet og hvornår de er startet. Fra DREAM fås data om ugentlig arbejdsmarkedsstatus, og fra eIndkomst registeret fås det ugentlige antal ordinære timer.
Monitoreringsdata
Projekterne har løbende udfyldt implementeringsværktøjet med data vedrørende opfyldelsen af minimumskravene i projektet. Også manglende implementering er udfyldt, så
det er muligt at analyse årsagerne til dette. Monitoreringsdata viser således primært
graden af implementering. Data fra implementeringsværktøjet er desuden koblet til registerdata, så det muliggør en analyse af de deltagende borgeres progression.
Endelig har projekterne løbende kunnet følge udviklingen i såvel eget som andre projekter på et implementeringsbarometer.
Kvalitative data
• Erfaringer fra projektleder- og netværksmøder samt kommunebesøg
• Interviews – fokusgrupper og individuelle interviews med deltagende borgere
suppleret med interviews med div. nøglepersoner, der har haft indflydelse på
borgers udvikling fra modtager af ledighedsydelse til medarbejder i fleksjob.

Kvantitative data - effektmåling
For hver af de 3 målgrupper skal effekten af indsatsen estimeres. Oprindeligt foreslog evaluator en difference-in-differences matching strategi, som dog har vist sig ikke at være mulig,
da dette kræver, at den samme borger observeres både før og i indsatsperioden, og da de
fleste kun påbegynder et ledighedsforløb eller et fleksjob én gang, er dette ikke muligt.
Derfor er strategien tilpasset. Der er valgt er en form for difference-in-differences strategi,
da det vurderes at være vigtigt at kunne kontrollere både for den generelle udvikling over tid
samt forskelle mellem jobcentre i de ovenfor nævnte afhængige variable.
For hver målgruppe udvælges, den tilsvarende målgruppe i de samme jobcentre i perioden
fra primo maj 2016 til ultimo april 2017. Denne periode kaldes før-perioden. Tilsvarende
dannes for brutto-sammenligningsgruppen også en tilsvarende gruppe i før-perioden. Der er
herefter for hver målgruppe fire forskellige grupper
1. Deltagerne
2. Borgere i samme kommuner som deltagerne, som opfylder udtrækskriteriet året før
indsatsperioden
3. Borgere i landets øvrige kommuner, som opfylder udtrækskriteriet i indsatsperioden
4. Borgere i landets øvrige kommuner, som opfylder udtrækskriteriet året før indsatsperioden

Vi definerer to variable; efter, som tager værdien 1, hvis borgeren er trukket i indsatsperioden, og 0 ellers, og delt_komm, som tager værdien 1, hvis borgeren bor i en af de kommuner som deltager i Udvikling i Fleksjob, og 0 ellers. De fire grupper kan defineres entydigt ved
hjælp af disse to variable. Definer en tredje variabel, deltager:= efter*delt_komm, som indikerer deltager-gruppen.
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Effekterne af Udvikling i Fleksjob kan herefter estimeres i generiske ligninger af typen
𝑌𝑖 = 𝑋𝑖 𝛽 + 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑖 𝛾 + 𝑑𝑒𝑙𝑡_𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖 𝜃 + 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖 𝛿 + 𝜀𝑖
Y er den afhængige variabel, vi ønsker at måle effekten på, og estimatet på  angiver effekten af indsatsen,  fanger kommune-effekter, og  den generelle tidsmæssige udvikling. X er
et sæt af forklarende variable som angivet ovenfor.
Når den afhængige variabel er en varighed (tid indtil fleksjob), estimeres modellens parametre i en varighedsmodel, konkret en Cox proportional hazard model estimeret ved hjælp
af partial likelihood. Når den afhængige variabel er et antal timer eller en indikator for progression, estimeres parametrene i lineære regressioner. I alle tilfælde klynges standardfejl
på kommuneniveau.
For målgruppe 3 og målgruppe 3A1, hvor det har været meget svært at identificere en valid
sammenligningsgruppe, suppleres analyser med to propensity score matching analyser; en
hvor der matches på borgere i andre jobcentre i indsatsperioden, og en hvor der matches
med borgere i samme jobcenter året før. Som udgangspunkt er forventningen, at differencein-difference regressionerne på den reducerede målgruppe (3A) bør give de mest pålidelige
effekt-estimater.

Kvalitative data – møder og interviews
I projektperioden har evaluator løbende været i kontakt med alle projekter via 4 projektledermøder, 2 netværksmøder for 3-5 nøglemedarbejdere fra hvert projekt samt 2 kommunebesøg i hvert af de 19 jobcentre.
Kontakten er dels brugt til processtøtte, videndeling blandt projekterne, men også til indsamling af kvalitativ viden om drivere og barrierer i processen, bl.a. på workshops og via oplæg fra de deltagende jobcentre på projektleder- og netværksmøder. Viden og erfaringer er
løbende opsamlet i statusrapporter, som er en del af grundlaget for denne evaluering.
Der er ved projektets afslutning interviewet 9 udvalgte deltagere ved individuelle interviews
og gennemført 3 fokusgruppeinterviews i 3 forskellige jobcentre med i alt 10 deltagere.
Borgerne til de 9 individuelle interviews er fundet via en strategisk udvælgelse med udgangspunkt i en kvantitativ analyse, som estimerer chancen for succes som en funktion af en
række baggrundskarakteristika og den iværksatte indsats. Succes betragtes i denne sammenhæng som en hurtig overgang til et fleksjob og/eller progression i timetallet i fleksjob. Der
blev udtrukket en bruttogruppe på 24 borgere, som
• Har faktisk haft succes og den statistiske model forudsagde det
• Har faktisk haft succes på trods af, at den statistiske model forudsagde det modsatte
• Har ikke haft succes og den statistiske model forudsagde det
• Har ikke haft succes på trods af at den statistiske model forudsagde succes
1

Målgruppe 3: De som i ugen for første registrering starter i fleksjob eller har påbegyndt

et fleksjob med højst 10 timer pr uge indenfor de seneste 3 måneder.
Målgruppe 3A: De borgere i målgruppe 3, som i uge for første registrering faktisk starter i
fleksjob eller har påbegyndt et fleksjob med højst 10 timer pr uge indenfor de seneste 3
måneder.
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Ikke alle 24 borgere var kontaktbare eller ønskede at deltage, men de 9 informanter udgør et
repræsentativt udvalg fordelt på de 4 punkter ovenfor. De er interviewet ud fra en semistruktureret interviewguide mhp. at nuancere og kvalificere drivere og barrierer for progression med input fra borgere, der har deltaget i projektet. Der er desuden interviewet 5 nøglepersoner, som borgerne har givet samtykke til at evaluator kunne kontakte. De øvrige 4 borgere har ikke ønsket, at evaluator kontaktede nøglepersoner mhp. at interviewe dem om
borgerens situation og forløb, eller de nøglepersoner, borger har henvist til, har ikke været
kontaktbare.
De 3 fokusgruppeinterviews med projektdeltagere har haft hovedvægt på faser i indsatsen,
nemlig
• på indsatsen op til mødet i rehabiliteringsteamet og på selve mødet
• på indsatsen i jobsøgningsfasen
• på indsatsen for at skabe progression for deltagere i fleksjob.
Målet med interviewene har været at få deltagernes syn på virkningsfulde elementer i indsatsen og hvad der kunne have forbedret indsatsen.
De 10 borgere har alle været i fleksjob, 3 har oplevet progression, 2 har forventning om progression, mens de øvrige 5 ikke har haft progression. Jobcentrene har særligt udvalgt borgere, der har oplevet progression, men der har ikke på grundlag af disse unikke og individuelle cases kunnet udledes programteorier ift. progression.
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4. MÅLGRUPPEN
Projektets overordnede målgruppe er borgere, der varetager eller vurderes at kunne varetage et fleksjob på op til ti timer ugentligt. Det betyder, at målgruppen kan inddeles i følgende undermålgrupper:
1. Borgere, der står foran et møde med rehabiliteringsteamet og som vurderes at være
i målgruppen for fleksjob på op til ti timer ugentligt
2. Borgere, der i projektperioden overgår til ledighedsydelse
3. Borgere, der i projektperioden opnår ansættelse i et fleksjob på op til ti timer ugentligt eller som højst tre måneder før projektstart har opnået ansættelse i et fleksjob
på op til ti timer ugentligt
Målgruppe 2
Målgruppe 1

Når fleksjobbet skal findes

Indsats før/på mødet i
rehabiltieringsteamet

Målgruppe 3

Ca. 1.700 deltagere + ca.
1.000 deltagere, som kom i
fleksjob umiddelbart efter
tilkendelsen

Når fleksjobbet er fundet

ca. 2100 deltagere

ca. 2.000 deltagere

En deltager kan i løbet af projektperioden indgå i alle tre målgrupper. Fx når en borger, der
står overfor mødet i rehabiliteringsteamet, tilkendes fleksjob og overgår til ledighedsydelse
og senere finder et fleksjob på ti timer eller derunder.
Men deltagerne kan også alene indgå i en eller to af de tre målgrupper. Fx når en deltager
• vurderes at være i målgruppen for fleksjob på op til ti timer ugentligt, men tilkendes
ressourceforløb eller førtidspension (målgruppe 1)
• opsiges fra sit fleksjob og overgår til ledighedsydelse og er tilkendt fleksjob før projektets start. (målgruppe 2 og evt. 3, hvis vedkommende finder fleksjob)
• umiddelbart efter tilkendelsen til fleksjob starter i fleksjob uden at modtage ledighedsydelse (målgruppe 1 og 3)
For den kvantitative karakteristik af de tre målgrupper er der flg. afgrænsning.
• Målgruppe 1: De deltagere, som i ugen for første registrering er på kontanthjælpslignende ydelse, ressourceforløb, sygedagpenge eller jobafklaring. Der er 729 registrerede borgere i denne gruppe.
• Målgruppe 2: De deltagere, som i ugen for første registrering er på ledighedsydelse
og har påbegyndt forløbet i indsatsperioden. Der er registreret 1.354 borgere i
denne gruppe.
• Målgruppe 3: De deltagere, som i ugen for første registrering starter i fleksjob eller
har påbegyndt et fleksjob med højst 10 timer pr uge indenfor de seneste 3 måneder.
Der er registreret 1.382 borgere i denne gruppe.
For at sikre så præcist et sammenligningsgrundlag som muligt, er der for hver af de tre målgrupper defineret en ekstra målgruppe:
• Målgruppe 1A: De borgere i målgruppe 1, som i løbet af observationsperioden overgår til ledighedsydelse eller direkte til fleksjob. Der er 309 ud af de 729 borgere i
denne gruppe. Heraf overgik de 80 direkte til fleksjob og de resterende 229 til ledighedsydelse.
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•
•

Målgruppe 2A: De borgere i målgruppe 2, som rent faktisk har påbegyndt ledighedsydelsesforløbet efter 1. januar 2017. Der er 1.099 borgere i denne gruppe.
Målgruppe 3A: Borgere i målgruppe 3, som i ugen for første registrering faktisk starter i fleksjob eller har påbegyndt et fleksjob inden for de seneste 3 måneder. Der er
590 borgere i denne gruppe.

Kvantitativ beskrivelse af målgrupperne
Målgruppe1A: Borgere i denne gruppe er omkring 46 år gamle i gennemsnit, og knap 40% er
mænd. Ift. sammenligningsgruppen er der i deltagergruppen lidt færre med ikke-vestlig baggrund, lidt flere gifte, og de har i større omfang været beskæftiget inden for de sidste 6 og 3
år. Dette indebærer, at det er vigtigt at kontrollere for disse forhold, når effekterne skal estimeres.
Målgruppe 2: Borgerne i denne gruppe er 47,5 år i gennemsnit og 32 % er mænd. Ift. sammenligningsgruppen har de et større beskæftigelsesomfang i form af ustøttet beskæftigelse
bag sig. Den største forskel, som er meget markant, er imidlertid at deltagerne i gennemsnit
har tilbragt kun 23 uger på ledighedsydelse på registreringstidspunktet, mens sammenligningsgruppen har tilbragt næsten tre gange så længe, nemlig 64 uger, på ledighedsydelse.
Dette kunne tyde på, at de deltagende jobcentre overvejende har registreret borgere, der er
blevet visiteret til fleksjob for relativt nylig (dette understøttes af, at den gennemsnitlige tid
på ledighedsydelse for borgere i de deltagende jobcentre året før var på 61 uger). Denne tydelige selektion indebærer, at det er nødvendigt at kontrollere grundigt for den forudgående
varighed af ledighedsydelsen, og derfor er der valgt at inkludere indikatorer for hver varighed (en indikator for en uge, 2 uger, 3 uger osv.), så der i de statistiske analyser ’matches’
eksakt på varigheden, og ikke blot på gennemsnittet heraf.
Målgruppe 3: Borgerne i denne grupper er 47,2 år i gennemsnit, hvilket er op mod 3 år
yngre end sammenligningsgruppen, mens 40 % er mænd. Ift. sammenligningsgruppen har de
væsentligt mindre ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 3 og 6 år. Den største forskel
er igen, at deltagergruppen har tilbragt 32 uger i fleksjob, mens sammenligningsgruppen har
tilbragt 144 uger i fleksjob, og ligeledes er der en meget stor forskel på det ugentlige timetal,
som også gør det nødvendigt at kontrollere grundigt herfor. Dette gøres konkret ved at se på
ændringen i timetallet fra registreringsugen og frem. Herved analyseres, om det lykkes at
skabe en større fremgang i timetallet for deltagergruppen end for kontrolgruppen. Det er
dog stadig nødvendigt også at kontrollere for timetallet i registreringsugen, da det er muligt
at skabe en større fremgang, når udgangssituationen er et lavt timetal, end når det er højt.
Dette gøres ved hjælp af 37 indikatorer for det ugentlige timetal.
Se bilag for yderligere detaljer.
Kvalitativ beskrivelse af projektets målgruppe
Projektmedarbejderne har ved netværks- og projektledermøder ofte fremhævet, at målgruppen er meget bred. Borgernes vurderede arbejdsevne ligger inden for 1-10 timer om
ugen, men iflg. projektmedarbejderne ville del af deltagerne før reformen være blevet tilkendt førtidspension, mens andre ville være blevet indstillet til fleksjob på 12-15 timer om
ugen. Derudover er der store variationer i, hvilke forhold og faktorer, der påvirker sandsynligheden for, at borgeren hurtigt kommer i fleksjob og evt. opnår progression i fleksjobbet.
Yderpunkterne, der opridses nedenfor, kan forekomme i mange forskellige kombinationer.
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Faktorer, der påvirker
etablering af fleksjob og
evt. opnå progression

Fremmer sandsynlighed

Funktionsnedsættelse

Fysisk funktionsnedsættelse, som
er velbehandlet

Helbred

Stabil helbredstilstand

Uddannelse og erhvervserfaring

Borger har begge dele

Tid i ’systemet’

Har været igennem et relativt
kort forløb

Arbejdsidentitet

Har stærk arbejdsidentitet og måske ønske om at opnå selvforsørgelse

Motivation

Er motiveret for fleksjob

Begrænser sandsynlighed
Kombination af fysiske, psykiske/kognitive og sociale udfordringer
Ustabil eller løbende forværring af helbredstilstand
Borger har ingen af delene
har været gennem årelange
forløb, fx sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb
mv.
Henter identitet i daglige gøremål i hjemmet eller andre
sociale sammenhænge
Ønsker førtidspension og ’at
få fred’ for jobcentret

Medarbejderne i projektet peger på, at borgerens egen motivation for at komme i fleksjob
er en meget vigtig faktor, som ofte kan opveje andre forhold, der kan begrænse sandsynligheden for at opnå fleksjob, som fx en alvorlig funktionsnedsættelse. De peger desuden på at
borgerens motivation ofte er større, hvis vedkommende har haft oplevelsen af, at forløbet
frem til tilkendelsen har været gennemskueligt og meningsfyldt og/eller hvis borgeren har
arbejdserfaringer fra tidligere eller et ønske om at bruge sine faglige og personlige kvalifikationer i jobsammenhæng.
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5. EFFEKT
For at kunne vurdere om indsatsmodellen har haft effekt, sammenlignes effekten på deltagere med sammenligningsgrupper og nøgletal fra deltagende jobcentre med nøgletal fra jobcentre, der ikke har deltaget i projektet. Desuden sammenlignes nøgletal ved afslutningen af
projektperioden med nøgletal fra året før projektet gik i gang.

5.1 Forkortelse af tiden fra rehabiliteringsmødet til
overgang til fleksjob
Målgruppe 1

Målgruppe 2

Målgruppe 3

Indsats før/på mødet i
rehabiltieringsteamet

Når fleksjobbet skal
findes

Når fleksjobbet er
fundet

Det er i projektet lykkedes at forkorte forløbet fra påbegyndt ledighedsydelse, dvs. fra mødet i rehabiliteringsteamet, til start på fleksjob2. Denne effekt opstår efter 8 uger på ledighedsydelse og indebærer, at overgangssandsynligheden fra ledighedsydelse til fleksjob øges
med 68% herefter.
I figur 1 vises til venstre ugentlige afgangsrater til fleksjob, målt fra tidspunktet for påbegyndt ledighedsforløb, og til højre vises den tilhørende overlevelseskurve for ledighedsydelse. Det bemærkes, at da borgerne registreres indenfor perioden fra maj 2017 til april
2018, kan de maksimalt følges i 52 uger, hvorfor usikkerheden vokser og data-materialet
gradvist tynder ud hen mod 52 uger. Ikke desto mindre viser figuren, at deltagerne adskiller
sig markant, både når der sammenlignes med sammenligningsgruppen eller med borgere i
de samme jobcentre året før. Borgerne i deltagergruppen afgår langt hurtigere til fleksjob
end andre borgere, og det ser ud til, at forskellen især opstår efter omkring 8 uger.

Målgruppen er borgere, der står foran et møde med rehabiliteringsteamet og
som vurderes at være i målgruppen for fleksjob på op til ti timer ugentligt. Effektmålingen bygger på en afgrænset del af denne målgruppe 1A, nemlig de deltagere, som i ugen for første registrering er på kontanthjælpslignende ydelse, ressourceforløb, sygedagpenge eller jobafklaring og som i løbet af observationsperioden overgår til ledighedsydelse eller direkte til fleksjob.
2
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Figur 1. Afgangsrater og overlevelseskurve for afgang fra ledighedsydelse til fleksjob for borgere, som i observationsperioden overgår til ledighedsydelse og fleksjob fra sygedagpenge/jobafklaring, ressourceforløb eller en kontanthjælpslignende ydelse.3

Note: De rå afgangsrater og overlevelsesrater er estimeret med Kaplan-Meier metoden.
N = hhv. 309 deltagere og 6.536 borgere i ikke-deltagende kommuner.

At afgangsraterne er nogenlunde ens i begyndelsen af forløbet, kunne tyde på, at der ikke er
stor forskel på borgerne i de forskellige grupper ex ante, og at det er indsatsen, der gør udslaget. For yderligere at belyse dette, har vi estimeret effekten i en varighedsmodel. I tabel 1
vises resultaterne fra to modeller; i model 1 estimeres en gennemsnitseffekt af indsatsen,
men der i model 2 estimeres separate effekter før og efter 8 uger på ledighedsydelse (estimeres som koefficienterne til to tidsvarierende variable; variablen deltager interageret med
to indikatorer for om varigheden er henholdsvis under eller over 8 uger).
Tabel 1. Effekter på afgangsraten til fleksjob for målgruppe 1A.
Relativ risiko
Model 1
1.147
Model 2, uge 1-8
Model 2, uge 9 og derefter

0.994
1.682

P-værdi
0.942
0.949
0.001

Det ses, at der i model 1 er en positivt effekt svarende til en forøgelse i afgangsraten til fleksjob på 15%, som dog ikke er signifikant forskellig fra kontrolgruppens afgangsrate. Når denne
koefficient splittes op i to, som i model 2, ses en signifikant forøgelse af afgangsraten på 68%
fra uge 9 og frem, mens der ikke er nogen effekt de første 8 uger.
Når der allerede er en aftale med en virksomhed om et fleksjob, såfremt rehabiliteringsteamet indstiller borgeren hertil, er det i høj grad medvirkende til at forkorte perioden inden
Da det ud fra de tilgængelige data ikke er muligt at bestemme den nøjagtige
dato for rehabiliteringsmødet for deltagerne i projektet, er målgruppen defineret
ud fra den faktiske arbejdsmarkedsstatus i registreringsugen, for dermed at
danne valide sammenligningsgrupper. Det skyldes bl.a. at implementeringsværktøjet blev taget i brug primo maj 2017 og der var derfor behov for at efterregistrere indsatsen for de første måneder i projektets praksisperiode.
3
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overgangen til fleksjob. Samlet set er der på forhånd indgået en aftale med en virksomhed
om fleksjob for 40 % af de deltagere, der er blevet indstillet til fleksjob. De har derfor ikke
fået en indsats i projektets fase 3. Denne andel vurderes på grundlag af data fra implementeringsværktøjet at være ret konstant i projektperioden.

Indsatsen bag
For at opnå en forkortelse af tiden fra rehabiliteringsmødet til overgang til fleksjob har jobcentrene jf. minimumskravene arbejdet med at italesætte fleksjob inden mødet i rehabiliteringsteamet, bl.a. ved at tale med borgeren om fleksjob og inddrage en virksomhedskonsulent i dialogen med borgeren for at sikre at borgeren får konkrete og realistiske perspektiver
på jobmål og udviklingsmuligheder.
Jobcentrene har løst dette på forskellig vis:
• Ved at en virksomhedskonsulent har deltaget i møder med borgeren og vedkommendes sagsbehandler i forberedelsen af borgerens sag.
• Ved fælles informationsmøder for en gruppe af borgere, der står overfor et møde i
rehabiliteringsteamet
• Ved at borgeren deltager i korte forløb, hvor en gruppe af borgere får information
om de forskellige mulige indstillinger teamet kan komme med samt støtte og sparring til at forberede sig på mødet.
Minimumskrav til indsatsen

Spørgsmål i implementeringsværktøjet

1. Tidlig italesættelse allerede inden mødet med rehabiliteringsteamet
•

•

Tal om fleksjob: Der skal i den forberedende indsats forud for mødet med rehabiliteringsteamet tales med alle borgere om,
hvad et fleksjob er og informeres om, hvilke
krav der stilles til bl.a. udvikling af arbejdsevnen

1. Er der inddraget en virksomhedskonsulent i
dialogen med borgeren forud for mødet med
rehabiliteringsteamet?

Inddrag en virksomhedskonsulent: Der skal
inddrages en virksomhedskonsulent i dialogen med borgeren for at få konkrete og realistiske perspektiver på jobmål og udviklingsmuligheder

3. Har du talt med borgeren om, hvad et fleksjob er?

2. Har du talt med borgeren om, at der forventes udvikling i et fleksjob på få timer?

På tværs af projekterne har er minimumskravene for fase 1 opfyldt for 86 % af deltagere registreret
i implementeringsværktøjet i denne fase.

Desuden er der arbejdet med at skabe en klar forventningsafstemning på mødet med rehabiliteringsteamet. Primært ved at en virksomhedskonsulent deltager i møderne og kvalificerer drøftelser om jobperspektiver ved at tale om jobmål og muligheder for progression i
fleksjob på få timer.
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Minimumskrav til indsatsen

Spørgsmål i implementeringsværktøjet

2. Klar forventningsafstemning på mødet med rehabiliteringsteamet
•

•

Tal om jobmål og mulighed for progression:
Vil rehabiliteringsteamet indstille en borger
til fleksjob, skal teamet på mødet tale med
borgeren om konkrete jobperspektiver og
muligheder for progression. Overvejelserne
skal fremgå af teamets indstilling
Inddrag en virksomhedskonsulent: Der skal
deltage en virksomhedskonsulent på mødet
i rehabiliteringsteamet for at kvalificere
drøftelserne om jobperspektiver

1. Deltager en virksomhedskonsulent med kendskab til mulighederne på arbejdsmarkedet for
personer med nedsat arbejdsevne i mødet med
rehabiliteringsteamet?
2. Har I på mødet med rehabiliteringsteamet
talt med borgeren, om konkrete jobperspektiver?
3. Har I talt med borgeren om muligheder for
udvikling i fleksjobbet på mødet med rehabiliteringsteamet?

På tværs af projekterne har er minimumskravene for fase 2 opfyldt for 96 % af deltagere i denne
fase.

Nogle af de deltagende jobcentre har valgt at lade en virksomhedskonsulent deltage på alle
møder i rehabiliteringsteamet, mens andre alene har valgt at indkalde virksomhedskonsulenten, når der var en forventning om, at borgeren ville blive indstillet til et fleksjob på ti timer eller derunder.

Kvalitativ viden /erfaringer
Information til borgerne
Erfaringerne fra projektet er, at de fleste borgere har brug for meget grundlæggende information om fleksjob, da de færreste kender reglerne på området. Især er det vigtigt at informere om
• At timetallet i fleksjob kan ændres over tid og bl.a. afhænge af, hvilke arbejdsopgaver fleksjobbet kommer til at bestå af.
• At der stilles krav til borgere om at være aktivt jobsøgende, når de er tilkendt fleksjob. Det er især vigtigt at mane ’myten’ om, at man har ’fred’ som modtager af ledighedsydelse, i jorden.
• At fleksjob ofte er sammensat af enkelte arbejdsopgaver eller delopgaver.
• At borger forventes at være aktiv og ’tænke med’ i jobsøgningen frem for at vente
på at jobcentret finder fleksjobbet.
• At det er rehabiliteringsteamet, der indstiller til fleksjob (evt. ressourceforløb, førtidspension eller yderligere afklaring).
Desuden er det vigtigt, at borgerne får mulighed for – så vidt det er muligt – at få afdækket,
hvilke konkrete konsekvenser det vil have for den enkelte at komme i fleksjob, især ift. økonomi og opfyldelse af skånehensyn, ligesom det kan være vigtigt at præsentere borgeren for
konkrete jobåbninger.
De interviewede deltagere har generelt svært ved at huske præcist hvilke informationer, de
har fået om fleksjobordningen inden mødet. De husker bedst – og har haft mest udbytte af –
dialoger med en medarbejder på jobcentret, som har kunnet besvare konkrete spørgsmål
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om, hvad et fleksjob ville betyde for dem. Ikke mindst de økonomiske konsekvenser og hvordan de kan tage hensyn til deres helbred i et job samt forberede sig på mødet i rehabiliteringsteamet. En enkelt af de interviewede har haft en tæt kontakt til sin a-kasse i hele forløbet og har primært hentet sine informationer her. Denne borger har også brugt sin sagsbehandler fra a-kassen som bisidder på mødet i rehabiliteringsteamet.
De interviewede borgere, som har haft en konkret fleksjobåbning på hånden, fx i en praktikvirksomhed, har mindre interesse i at få information om fleksjob generelt, fordi de oplevede,
at de allerede var tilstrækkeligt informerede.
I løbet af projektperioden har projektmedarbejderne løbende drøftet det dilemma, der kan
være i at borgere, som ikke nødvendigvis vil blive indstillet til fleksjob, informeres grundigt
om ordningen. Bl.a. fordi informationen kan vække forventninger, som ikke bliver indfriet.
Projektmedarbejdernes erfaringer er, at borgere, som ikke indstilles til den indsats de ønsker
sig, ofte er vanskelige at motivere til den indsats, de rent faktisk indstilles til. Projektmedarbejderne har både drøftet dette indbyrdes og med kolleger, der har forberedt sagerne til rehabiliteringsteamet. Dilemmaet opstår bl.a. fordi fleksjob er ’populært’ og af mange borgere
opfattes som mere attraktivt end fx ressourceforløb. Løsningen har ofte været at udarbejde
fælles informationsmateriale og retningslinjer for alle borgere, der skal til møde i rehabiliteringsteamet. Projektmedarbejderne har desuden lagt vægt på at være tydelige om, at det er
teamet, der indstiller borgeren til fleksjob eller andet. Ulempen med den bredt anlagte information kan være, at det for nogle borgere er svært at forholde sig til information om alle de
forskellige indstillinger samt overskue konsekvenserne af dem.
Erfaringen hos jobcentermedarbejderne er samlet set, at de borgere, der har fået grundig
information om fleksjob inden tilkendelsen i en form, der tager højde for den enkelte borgers behov, er meget lettere at arbejde med efterfølgende, da de allerede er godt sporet ind
på, hvad fleksjob er og ved, at timetallet i fleksjob ikke ligger fast.

Forberedende forløb og informationsmøder
De jobcentre, der har valgt at tilbyde borgerne korte forløb som forberedelse til mødet i rehabiliteringsteamet, har erfaringer for, at muligheden for at overveje og formulere egne ønsker og behov og for at få besvaret spørgsmål om konsekvenserne af de indstillinger teamet
kan komme med, kan mindske borgerens nervøsitet for mødet i rehabiliteringsteamet. Det
kan desuden medvirke til, at overgangen til at være jobsøgende bliver lettere, da borgeren
allerede har haft mulighed for at overveje mulige job og jobsøgningsstrategier. Endelig er
der erfaring for, at når virksomhedskonsulenten, som laver de forberedende forløb, også er
med borger på mødet i rehabiliteringsteamet og følger borgeren efter tilkendelsen til fleksjob, medvirker dette til at forkorte perioden på ledighedsydelse. Bl.a. fordi borgeren oplever,
at der er sammenhæng i indsatsen og har etableret en god kontakt til virksomhedskonsulenten, hvilket gør at borgeren er bedre forberedt på og mere motiveret for fleksjob.
De jobcentre, som har haft informationsmøder for borgerne, har de bedste erfaringer med,
at der er mødepligt. Det kan ellers være vanskeligt at planlægge møderne og sikre, at alle
borgere faktisk får informationen. Ud over informationer i plenum er det vigtigt, at der også
afsættes tid til individuel samtale med de borgere, der har brug for det. Erfaringen er bl.a., at
selvom informationsmøderne umiddelbart kan synes mindre ressourcekrævende end forberedende forløb og individuelle samtaler mellem virksomhedskonsulent, sagsbehandler og
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borger, kræver informationsmøderne også en del koordination og god timing for at sikre, at
alle borgere kommer til møde inden mødet i rehabiliteringsteamet.
I tilrettelæggelsen af såvel forløb som informationsmøder er det desuden vigtigt at tage
højde for borgere, der kun kan møde op i få timer ad gangen, har sproglige eller kognitive
udfordringer samt for borgere, der allerede har været til møde i rehabiliteringsteamet.
Såvel kvalitativ viden fra projektmedarbejderne samt interviews med deltagere i projektet
indikerer, at borgere, som har fået støtte til at forberede sig på mødet i rehabiliteringsteamet og tale deres egen sag – alternativt at aftale med deres sagsbehandler, hvordan de i fællesskab skulle fremlægge sagen – har oplevet at være ’klædt godt på’ til mødet og være forberedte på teamets indstilling.
Forberedelsen kan ikke helt fjerne deltagernes uro for mødet, men mindske den, så borgerne i situationen får lettere ved at give deres holdning til kende og fremføre deres ønsker
og behov. Fx ved at have skrevet en tekst, de læser op eller lavet en liste med spørgsmål til
teamet.

Praktik i tiden op til mødet i rehabiliteringsteamet
Nogle jobcentre vælger at lade borgere, der er i praktik inden mødet i rehabiliteringsteamet,
fortsætte i praktikken, selvom borgerens arbejdsevne reelt er tilstrækkeligt afklaret. Formålet med dette er iflg. jobcentermedarbejderne, at borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, daglige rutiner, sociale kontakter mv. Desuden kan de fastholde kontakten til en
konkret arbejdsgiver, med aftale om at etablere et fleksjob, hvis rehabiliteringsteamet indstiller borgeren til dette. Flere af de deltagere, som har været i praktik forud for mødet i rehabiliteringsteamet, har oplevet, at praktikken blev omsat til et fleksjob umiddelbart efter
tilkendelsen. De er meget glade for det, da det giver dem en oplevelse af, at praktikken ikke
var spildt og at de undgik at skulle søge job med den usikkerhed, det kan medføre. Omvendt
er der skuffelse hos de borgere, hvis praktik ikke førte til fleksjob. Fx fordi der var ventetid på
at komme til møde i rehabiliteringsteamet, så virksomheden i mellemtiden ansatte en anden.
Projektmedarbejderne oplever generelt, at det er en god løsning, når en praktik kan omsættes til et fleksjob. Men de har også eksempler på, at teamet har valgt at indstille borgeren til
ressourceforløb i stedet for fleksjob. Fx fordi man vurderede, at borgerens arbejdsevne
bedre ville kunne udvikles på den måde eller fordi praktikken ikke havde afklaret borgerens
arbejdsevne bredt nok. Projektmedarbejderne oplever, at det kan være udfordrende for teamet at gå imod forventninger hos såvel borger og virksomhed som hos jobcentrets egne
medarbejdere, der har forberedt sagen. Men omvendt er drøftelserne, der har været i sådanne tilfælde, med til at skærpe fokus på kvaliteten i arbejdsprøvningsforløb og i praktikker
generelt.

Mødet i rehabiliteringsteamet
Projektmedarbejderne i de deltagende jobcentre peger overordnet set på, at en virksomhedskonsulent, som har et godt kendskab til målgruppen og til arbejdsmarkedet for borgere
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med nedsat arbejdsevne, kan være med til at kvalificere drøftelsen på mødet i rehabiliteringsteamet. Men det kræver ressourcer til forberedelse, koordination af møderne og at der
afsættes tid til at drøfte jobmuligheder / jobsøgning på mødet.
Virksomhedskonsulentens rolle
Virksomhedskonsulentens rolle på selve mødet har været drøftet på møder i projektperioden. Bl.a. fordi der i nogle jobcentre har været eksempler på, at virksomhedskonsulenten
ved dels at pege på de udfordringer, det vil være at finde fleksjob til en borger med meget
lille arbejdsevne og -identitet, dels pege på mangler i borgerens afklaring, kunne påvirke teamet til at give en anden indstilling end den, det forberedende team har forventet.
Oplevelsen blandt projektmedarbejderne er, at det kræver stor viden om og erfaring med
målgruppen og mulighederne for udsatte grupper på det lokale arbejdsmarked, at kunne bidrage positivt på mødet i rehabiliteringsteamet og sætte sig i respekt blandt teamets øvrige
medlemmer.
Enkelte har oplevet det som et dilemma, at når virksomhedskonsulenten har haft kontakt
med borgeren inden mødet og derigennem fået et godt kendskab til borgerens forløb, kan
borgeren opfatte virksomhedskonsulenten som sin bisidder, selvom virksomhedskonsulenten formelt ikke har den rolle. Til gengæld har mange af jobcentrene gode erfaringer med, at
virksomhedskonsulenten kan støtte borgeren efter mødet og i overgangen til ledighedsydelse. Både ift. at gennemgå og forklare teamets indstilling og ved at introducere borgeren
til indsatsen i fleksjobteamet.
Borgers oplevelse af mødet i rehabiliteringsteamet
Flertallet af de interviewede borgere ser først og fremmest mødet i rehabiliteringsteamet
som det tidspunkt, hvor de får en afklaring af deres situation. Udover at borgeren oplever at
have fået taletid og mulighed for at fremføre sin egen sag, er deres udbytte af mødet begrænset. I enkelte tilfælde har man drøftet muligheder for kompenserende ordninger, mulige jobsøgningstrategier eller konkrete jobåbninger, lige som enkelte borgere oplever, at det
har været positivt, at et tværfagligt team har forholdt sig til deres sag.
Mange af borgerne har svært ved at huske præcist, hvad der er blevet talt om på mødet.
Især fordi de har været meget spændte på, hvilken indstilling teamet ville nå frem til og
hvilke spørgsmål, teamet ville stille dem. Nogle borgere har oplevet uddybende spørgsmål
fra teamets medlemmer som der blev rejst tvivl. Fx om deres berettigelse til fleksjob eller
kvaliteten af deres afprøvning. I det hele taget beskriver mange borgere mødet som en ’eksamen’, hvor de har haft svært ved at gennemskue, hvad der skulle til for at ’bestå’.
Atter andre borgere har oplevet mødet som en ren formalitet, hvor der ikke er kommet nye
oplysninger frem. De ville lige så gerne have haft et brev om teamets indstilling.
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5.2 Forkortelse af tiden mellem overgang til ledighedsydelse og overgang til fleksjob
Målgruppe 1

Målgruppe 2

Målgruppe 3

Indsats før/på mødet i
rehabiltieringsteamet

Når fleksjobbet skal
findes

Når fleksjobbet er
fundet

Deltagerne, som har påbegyndt et forløb på ledighedsydelse i projektperioden, overgår
20% hurtigere til fleksjob end sammenligningsgruppen.
I figur 2 vises til venstre afgangsraten fra ledighedsydelse til fleksjob for borgerne i målgruppe 24. Her ses en stor forskel i afgangsraten allerede i registreringsugen, hvilket kan indikere et større selektionsproblem, som formentlig knytter sig tæt til den allerede tilbragte tid
i fleksjob, som er meget kortere for deltagergruppen.
Figur 2. Afgangsrater og overlevelseskurve for afgang fra ledighedsydelse til fleksjob, målgruppe 2.

Note: De rå afgangsrater og overlevelsesrater er estimeret med Kaplan-Meier metoden.
N = hhv. 1.354 deltagere og 10.852 borgere fra ikke-deltagende kommuner

Derfor er der i modellen kontrolleret for forudgående varighed på ledighedsydelse ved hjælp
af et sæt på op til 208 indikatorer for den præcise varighed (op til 208 uger).
Resultaterne fra varighedsmodellen ses i tabel 2 nedenfor.

4
Dvs. de deltagere, som i ugen for første registrering modtager ledighedsydelse
og har påbegyndt forløbet i indsatsperioden. For målgruppe 2 er kriteriet om, at
man skal have påbegyndt ledighedsydelse i indsatsperioden (regnet fra 1. januar
2017) ikke opfyldt for 19% af borgerne i deltagergruppen. Derfor er der også her
dannet en ekstra målgruppe for at sikre så præcist et sammenligningsgrundlag
som muligt: Målgruppe 2A: De borgere i målgruppe 2, som faktisk har påbegyndt
ledighedsydelsesforløbet efter 1. januar 2017. Der er 1.099 borgere i denne
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Tabel 2. Effekter på afgangsraten til fleksjob for målgruppe 2 og 2A.
Relativ risiko
Målgruppe 2
1.327
Målgruppe 2A
1.201

P-værdi
<0.001
0.015

Når vi ikke kontrollerer for forudgående varighed af ledighedsydelse (ikke vist i tabellen) findes en ’effekt’ svarende til en 77% forøgelse af afgangsraten til fleksjob. Denne reduceres til
33% for den fulde målgruppe 2, når der kontrolleres detaljeret for den forudgående varighed
samt øvrige variable som fx alder og køn, men er altså stadig signifikant positiv. Når målgruppen reduceres til kun at omfatte de, der opfylder det formelle krav om at have påbegyndt
ledighedsydelsesforløbet i indsatsperioden (og tilsvarende for sammenligningsgrupperne),
så reduceres effekten yderligere til en 20% forøgelse i afgangsraten.
Målgruppen havde som udgangspunkt meget få timers ordinær beskæftigelse, så derfor kan
det være interessant at se på udviklingen i timetallet. Givet at der er en positiv effekt på
overgang til fleksjob, vil vi her forvente at se en positiv effekt også på ændringer i antallet af
timer med ordinær beskæftigelse.
Analysen viser dog, at denne effekt er begrænset. Effekten er signifikant positiv 10-15 uger
efter registreringsdagen, og er på omkring 0,4 timer pr uge. For at sætte dette lidt i perspektiv, så ses i figur 2, at der efter 15 uger er ca. 20% i sammenligningsgruppen, som er kommet
i job. Effekten estimeret i tabel 5 indebærer, at omkring 33% flere er kommet i job i deltagergruppen, svarende til ca. 6,6 procent-points. Det betyder, at disse har opnået i gennemsnit
0,4*100/6,6 = 6 timers fleksjob om ugen. For målgruppe 2A findes kvalitativt de samme resultater; signifikante effekter i uge 10-15, som er lidt større (omkring 0,5 i uge 15).
At effekten falder efterfølgende, kan formentlig blot henføres til et faldende antal observationer og øget usikkerhed – eller til at sammenligningsgruppen ’indhenter’ deltagerne, så deltagerne finder fleksjobbet hurtigere, men ikke i større omfang end sammenligningsgruppen.
Det er imidlertid for tidligt at besvare disse spørgsmål; her må vi afvente at flere af deltagerne kan følges i længere tid.

Indsatsen bag
Minimumskravene, der skulle understøtte en forkortelse af tiden mellem overgang til ledighedsydelse og overgang til fleksjob, har været at gå hurtigt i gang med en intensiv indsats,
som bl.a. indebærer, at en virksomhedskonsulent bliver inddraget i at hjælpe borgeren med
jobsøgning. Det gælder uanset, om borger er tilkendt fleksjob for første gang eller bliver ledig efter at have været i fleksjob.
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Minimumskrav til indsatsen

Spørgsmål i implementeringsværktøjet

3. Tidlig indsats når fleksjobbet skal findes
•

•

Udarbejd hurtigt en klar strategi for jobsøgning: Senest to uger efter borgeren er visiteret til fleksjob, skal der afholdes et møde
med deltagelse af en virksomhedskonsulent, hvor der sammen med borgeren udarbejdes en detaljeret jobsøgningsstrategi.
Strategien skal noteres i Min plan på jobnet.dk og CV skal udarbejdes/opdateres
Følg op: Afhold opfølgningssamtaler med
højst tre ugers interval, hvor jobsøgningsstrategien revurderes. Har indsatsen ikke
ført til job efter tre måneder, skal der
igangsætte en mere fokuseret jobsøgningsindsats, fx ved at tilbyde borgeren en jobformidler eller via virksomhedspraktik. Inddrag en virksomhedskonsulent og evt. en
mentor som kan hjælpe borgeren med jobsøgningen.

1. Er borgerens CV på Jobnet.dk tilpasset jobsøgningstrategien?
2. Er der senest 2 uger efter, at borgeren er visiteret til fleksjob, udarbejdet en detaljeret jobsøgningsstrategi for borgeren?
3. Er en virksomhedskonsulent inddraget i at
hjælpe borgeren med jobsøgning?
4. Er strategien noteret i MinPlan?
Desuden er der blevet spurgt til, om der allerede ved tilkendelsen til fleksjob er indgået en
aftale med en virksomhed om et konkret fleksjob. Når det har været tilfældet, skulle indsatsen
i fase 3 selvsagt ikke gennemføres.

Samlet set er 89 % af minimumskravene opfyldt i fase 3.

Kvalitativ viden / erfaringer
Samtaler hver tredje uge
På tværs af jobcentrene er erfaringen, at ansvaret for og ejerskab til jobsøgning, så vidt det
er muligt, skal ligge hos borger. I projektperioden har jobcentrene haft hyppigere kontakt til
modtagere af ledighedsydelse og i nogle tilfælde tilbud om fx deltagelse i jobcafeer. Erfaringen er, at kontakt hver 3. – 4. uge er passende. Nogle borgere har brug for hyppigere møder,
fx til feedback på en konkret jobansøgning, mens andre borgere er mere ’selvkørende’ og
har brug for færre møder.
De hyppigere møder har medvirket til at holde gang i jobsøgningsprocessen, understøtte
borgerens motivation og tro på job samt lave gode jobmatch, fordi den ansvarlige virksomhedskonsulent og borgeren lærte hinanden bedre at kende. Borgers ’hjemmearbejde’ kunne
fx være at finde tre virksomheder, de kunne forestille sig at arbejde for; at finde ud af, hvilke
virksomheder, der ligger i deres nabolag; at spørge venner og bekendte om, hvilke kompetencer de ser hos vedkommende mv.
Jobcentrene har så vidt muligt fastholdt mødekadencen, selvom der er eksempler på borgere, der iflg. jobcentermedarbejderne har oplevet de hyppige møder som en stressfaktor og
har meldt sig syge. Det er bl.a. borgere, som tidligere har oplevet, at de fik ’fred’, når de
modtog ledighedsydelse eller som tidligere har modtaget kontanthjælp.
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Strategi, CV og MinPlan
Som tidligere nævnt er der stor forskel på deltagerne i målgruppen. Herunder også at nogle
kender og allerede bruger de redskaber, der bruges til ordinær jobsøgning, mens andre ikke
kender og heller ikke formår at bruge redskaberne uden støtte fra en medarbejder i jobcentret. En del af deltagerne er således fritaget fra at bruge E-boks mv. og har ingen eller meget
lille erfaringer med at bruge IT-redskaber overhovedet. Hvis disse deltagere ikke får særlig
støtte på job- eller CV-cafeer, kan vanskelighederne med at bruge redskaberne komme til at
skygge for selve jobsøgningen. Erfaringen fra projektet er derfor, at brugen af værktøjerne
skal tilpasses de enkelte borgere.
Også blandt de interviewede borgere er der forskellige oplevelser af IT-værktøjerne og jobcentrets tilbud. De interviewede peger især på, at de har brug for støtte til at lave et CV, der
afspejler deres nuværende situation og fokuserer på de kompetencer, de fremadrettet kan
bruge i et fleksjob. Fx er en borger, der uddannet elektriker, flere gange blevet kontaktet
med tilbud om at arbejde på ordinære vilkår som elektriker, selvom det ikke er muligt for
ham. Andre af de interviewede borgere efterspørger støtte til at omsætte erfaringer og kompetencer fra privatsfæren til brugbare kompetencer på arbejdsmarkedet. Endelig efterspørger borgerne støtte og inspiration til, hvordan de kan italesætte deres skånebehov overfor
arbejdsgiver på en proaktiv måde.
Borgere, som har været på CV-kurser, der var tilrettelagt for borgere uden andre problemer
end ledighed, har bl.a. oplevet, at de blev meget udtrættede, fordi de havde svært ved at på
kursus i så mange timer ad gangen. Andre har oplevet, at kurserne var spild af tid, fordi der
ikke var tid eller mulighed for individuel sparring, som tog højde for deres særlige situation.
De interviewede borgere lægger først og fremmest vægt på at få konkret hjælp og sparring
til at finde virksomheder med jobåbninger. Det skyldes især, at meget få fleksjob slås op på
Jobnet mv. De har derfor brug for at få ideer til, hvor de kan søge uopfordret eller hjælp til at
opsøge virksomheder. Fx ved at jobåbninger til fleksjob og/eller deltidsjob slås op i de lokaler, hvor de kommer til møder i jobcentret.

Fleksjobbevis
Et enkelt jobcenter har arbejdet med fleksjobbeviser, der beskriver borgeren kompetencer
og skånehensyn samt indeholder kontaktinformationer på den relevante medarbejder i jobcentret. Erfaringerne er begrænsede, men de interviewede borgere udtrykker interesse for
et sådant redskab. Dels fordi udfyldelsen af fleksjobbeviset giver mere mening for dem end
et bagudrettet CV, dels fordi de ser det som en god mulighed for at få beskrevet deres skånehensyn proaktivt.

Særlige tilbud til afgrænsede målgrupper
Nogle jobcentre har arbejdet med særlige tilbud til afgrænsede målgrupper. Fx borgere med
anden etnisk herkomst end dansk eller psykisk sårbare borgere. Jobcentrenes erfaringer er,
at det at møde andre i samme situation har god effekt på borgernes fremmøde og på at de
får et mere positivt syn på sig selv. Ikke mindst når det lykkes for nogle af deltagerne i gruppen at komme i job. Jobcenter Jammerbugt har i samarbejde med en borgergruppe haft særlige forløb til en del af deres modtagere af ledighedsydelse. De mødes tre timer en dag om
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ugen i 12 uger på forløb, der varetages af borgere, der selv tilhører eller har tilhørt målgruppen. Indsatsen minder om andre forløb på jobcentrene, men det har været en vigtig pointe,
at kurset netop ikke foregik på jobcentret, hvor mange af deltagerne har oplevet nederlag
eller konflikter med medarbejdere. På kurset er der plads til at lufte dårlige oplevelser og
problemer med helbredet, men dette får ikke lov til at fylde. Erfaringen har været, at deltagerne var gode til at give hinanden feedback og ideer til jobsøgning. Deltagere, som nu er i
job, kommer med mellemrum på forløbet og fortæller om deres job. Der er desuden café én
gang om måneden for alle, der har været med på forløbene. Dette er med til at støtte de
borgere, der er kommet i job og inspirere de borgere, der stadig er jobsøgende. Omkring
hver 3. deltager i forløbene er kommet i fleksjob.

Borgers motivation
Erfaringen på tværs af projekterne er, at jobcentrets indsats, før borgeren tilkendes fleksjob,
har stor indflydelse på såvel borgerens motivation, muligheder for at være aktiv i sin jobsøgning og komme hurtigt i fleksjob. Jo længere tid borgeren har været ’i systemet’, jo sværere
er de at hjælpe videre i job. Det skyldes blandt andet, at borgeren har mange ikke-jobrelaterede aktiviteter i sin hverdag og derfor har svært ved at forestille sig også at få tid til at passe
et fleksjob.
Jobcentermedarbejderne oplever det som en udfordring at bearbejde denne indstilling hos
borgeren og at stille krav til borgeren om at ændre i sin hverdag. Bl.a. fordi der ikke er nogen
grænse for, hvor længe en borger kan modtage ledighedsydelse. Generelt bruger jobcentermedarbejderne mest tid på de borgere, der kan arbejde meget få timer og samtidig har
mange skånehensyn, samt på de borgere, der ikke er motiverede for fleksjob.
Erfaringerne er,
• at borgere, der har været i jobafklaring umiddelbart inden de tilkendes fleksjob, generelt er tæt på arbejdsmarkedet og måske endda har en mulig fleksjobåbning med
fra deres afklaringsforløb, så de umiddelbart eller hurtigt efter tilkendelsen kan
starte i fleksjob.
• at borgere, der har været på langvarig kontanthjælp, ofte mangler reel arbejdsmarkedserfaring og ikke er i stand til at imødekomme kravene om aktiv jobsøgning, når
de modtager ledighedsydelse.
• at borgere, som har været i ressourceforløb umiddelbart inden de tilkendes fleksjob,
ofte har været i meget håndholdte forløb, hvor de ikke selv har været vant til at tage
initiativ. Når de overgår til ledighedsydelse og senere kommer i fleksjob, savner
mange deres ’livline’ til deres sagsbehandler fra ressourceforløbet. En del er desuden stadig tilknyttet psykiatri eller andre tilbud og behandlinger, som skal koordineres med fleksjobbet.
Jobcentrene sanktionerer som udgangspunkt, hvis borger ikke kommer til samtaler, men
med mere ’elastik’ end for andre målgrupper. Fx arbejder nogle jobcentre med telefonsamtaler i stedet for fremmøde, hvis en borger har angst eller har lang transport til jobcentret.
Der er også jobcentre, som har gode erfaringer med at ’nudge’ borgere til at møde op, bl.a.
ved at tilbyde konkrete jobåbninger til dem, der møder op.
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Praktikker som en del af jobsøgningen
Jobcentrenes brug af praktik i forbindelse med etablering af fleksjobbet varierer. Nogle jobcentre bruger ofte korte praktikker for at få jobbet på plads, for at give borgeren mulighed
for at prøve sig selv af i nye arbejdsopgaver mv. Andre bruger meget sjældent praktik, da de
mener borgere ansat i fleksjob i princippet ansættes på samme vilkår som medarbejdere i
ordinære job og bør have løn fra første arbejdsdag.
Flere jobcentre har besluttet ikke at etablere praktikker på virksomheder, der ikke er åbne
for, at praktikken kan blive til et fleksjob. Omvendt oplever jobcentrene, at der kan være
brug for at holde de jobsøgende borgere ’varme’ i en kort snusepraktik, som kan være med
til at motivere borger til at søge job i andre brancher og med andre arbejdsopgaver, end de
umiddelbart havde forestillet sig. Varigheden af praktikkerne varierer og afhænger bl.a. af,
hvor mange timer borgeren arbejder om ugen. Jo færre timer, jo længere praktik er der behov for, for at parterne reelt har tid til at se hinanden an.
Praktikken kan iflg. jobcentermedarbejderne også bruges som ’løftestang’ for at få et fleksjob på plads på virksomheder, der ikke kender noget til ordningen på forhånd. I praktikken
kan kemien mellem borgeren på vej i fleksjob og de øvrige medarbejdere prøves af, ligesom
der kan afprøves forskellige arbejdsopgaver og timetal. Der kan derfor ske en vis progression
allerede inden fleksjobbet etableres. Dette emne behandles nærmere i afsnit 5.4.

Borgere med lang ledighed
Iflg. projektmedarbejderne er der flere forhold, der medvirker til at nogle borgere er meget
svære at flytte fra ledighedsydelse til fleksjob:
•

•

•

Rehabiliteringsteams, der ’opfinder’ job, der reelt ikke findes (fx receptionist) / ikke
er lønbærende (fx en ung, der har været i praktik som medhjælper for ejendomsfunktionær på den døgninstitution, hvor vedkommende bor, men hvor der ikke er
mulighed for ansættelse/opgaverne ikke har været lønbærende.).
Når en borger tilkendes fleksjob som et resultat af, at rehabiliteringsteamets mødeleder samtidig er leder for ressourceforløbsindsatsen og har som mål at få borgere
flyttet fra ressourceforløb til fleksjob, selvom borger efter fleksjobteamets opfattelse ikke er klar til fleksjob (fx en borger, der er afklaret til at kunne sidde på en
græsslåmaskine 2 timer om ugen, men ikke er i stand til at fylde brændstof på eller
transportere græsslåmaskinen fra sted til sted.)
Borgere, der tilkendes fleksjob efter eget ønske, fordi de ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom teamet er indstillet på førtidspension.

Projektmedarbejderne vurderer, at borgere, som er svære at flytte, udgør mellem 10 og 25
% af den samlede gruppe, der modtager af ledighedsydelse. For denne gruppe bliver indsatsen i mange tilfælde mere til en dokumentation af, at alle jobmuligheder er udtømt mhp. revurdering til førtidspension. Det er projektmedarbejdernes oplevelse, at inddragelse af en
virksomhedskonsulent før og på mødet i rehabiliteringsteamet både kan åbne for alternative
beskæftigelsesmuligheder (fx i job med løntilskud til førtidspensionister) og lukke ned for
urealistiske forventninger til fleksjob.
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Et hurtigt flow af borgere, der allerede når de tilkendes fleksjob er forberedte på deres jobsøgning og evt. har en konkret jobåbning medvirker til, at projektmedarbejderne har kunnet
arbejde mere intensivt med borgere, der har komplekse problemstillinger, lang ledighed og /
eller mangler motivation og tro på, at de kan finde job.

5.3 Faldende andel af fleksjobvisiterede modtager ledighedsydelse
Andelen af fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse har været lidt lavere i de deltagende jobcentre i perioden januar-juni 2018, dvs. efter ca. 12 måneders projektindsats,
sammenlignet med de øvrige jobcentre, der ikke har deltaget i projektet. På landsplan har
der i projektperioden været en faldende andel af fleksjobvisiterede, der modtager ledighedsydelse, og dette fald har været lidt større i de deltagende jobcentre.
Som vist i figuren nedenfor har der været meget små forskelle på udviklingen i hhv. de deltagende og de øvrige jobcentre et år før projektstart i januar 2016 samt i hele 2017. Men fra
januar - juni 2018, dvs. efter ca. 1 års indsats i projektet, ligger andelen af fleksjobvisterede
på ledighedsydelse mellem 0,35 og 0,75 % lavere i de deltagende jobcentre.

Kilde: Jobindsats. Tallene er beregnet ud fra antallet af fuldtidspersoner fleksjobansatte og modtagere
af ledighedsydelse

I projektperioden er andelen af personer i fleksjobordningen øget med knap 8.000 fuldtidspersoner fra ca. 80.600 i januar 2017 til 88.400 i juni 2018. Også antallet af fleksjob er øget
med knap 8.000 i perioden, mens antallet af modtagere af ledighedsydelse er i nogenlunde
konstant mellem 14.000 og 15.000 fuldtidspersoner. Stor tilgang til fleksjobordningen har
udfordret nogle af de deltagende jobcentre ift. at opnå en lavere andel, som modtager LY.
Den gennemsnitlige varighed af ledighedsydelse er i projektperioden faldet fra 4,04 uger i
januar 2017 til 3,91 uger i juni 2018. I de øvrige jobcentre er varigheden også faldet fra 4,0 til
3,94 uger. På landsplan er varigheden uændret 4 uger, selvom der har været udsving i projektperioden.
Indsatsen bag og de kvalitative erfaringer på dette punkt er allerede præsenteret i det foregående afsnit.
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5.4 Andelen, som oplever progression i timetal forøges
Målgruppe 1

Målgruppe 2

Målgruppe 3

Indsats før/på mødet i
rehabiltieringsteamet

Når fleksjobbet skal
findes

Når fleksjobbet er
fundet

Resultaterne på dette område er meget usikre, men det bedste skøn er, at der ikke findes
nogen effekt.
Effekten måles for denne målgruppe5 på to udfald: antallet af ordinære timer og andelen,
som oplever progression heri. Antallet af ordinære timer måles som ændringen i antal timer
i forhold til registreringsugen. Progression er defineret ved, at det ugentlige timetal stiger
med mindst 1 time (for at undgå at afrundingsfejl fortolkes som progression). Effekten måles
uge for uge fra registreringsugen og op til 40 uger frem.
I bilaget, som beskriver den kvantitative effektmåling i detaljer, er det vist, hvordan der er
foretaget en række robusthedstjek, da det ikke har været nemt at afgrænse målgruppen.
Men uanset valg af metode og målgruppe definition, findes ingen signifikante effekter på antallet af ordinære timer. Ligeledes viser det mest pålidelige effektskøn på andelen, som oplever progression, at effekten er meget tæt på nul og ikke statistisk signifikant.
Figur 4 og 5 nedenfor viser udviklingen i effekten over tid (målt fra registreringsugen) for
hhv. timetal og progression for det, der vurderes at være det mest pålidelige effektmål. Heller ikke her ses signifikante effekter.

Målgruppe 3: Deltagere, som i ugen for første registrering starter i fleksjob eller
har påbegyndt et fleksjob med højest 10 timer pr. uge inden for de seneste tre
måneder før projektstart. Målgruppe 3 A: Deltagere i målgruppe 3, som i ugen for
første registrering faktisk starter i fleksjob eller har påbegyndt et fleksjob inden
for de seneste tre måneder.
5
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Figur 4. Effekt på timetallet (målgruppe 3A)
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Figur 5. Effekt på andel med progression i timetallet (målgruppe 3A)

Effekt på andel med progression i
timetallet

15%
10%
5%
0%
5

10

15

20

25

30

35

40

-5%
-10%
-15%
-20%

Uge

Resultaterne for målgruppe 3 skal tages med væsentlige forbehold på grund af den store
usikkerhed, hvilket gør at det er meget svært at konkludere noget med sikkerhed. En forsigtig konklusion kunne være, at der ikke er sikre indikationer på, at indsatsen har haft store
positive effekter for målgruppe 3.
Sammenlignes de 19 projektjobcentre med de øvrige jobcentre i projektperioden, er andelen, der oplever progression i fleksjob på 1-10 timer om ugen, konstant ca. 1,5 – 2 % lavere i
de deltagende jobcentre. Også et år før projektstart ligger projektjobcentrene 2 % lavere end
i de øvrige jobcentre. I projektperioden varierer forskellen fra lidt over 2 % i starten af projektperioden til ca. 1,5 % i det sidste halve år af projektperioden.
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Der er i perioden ganske små udsving i andelen, der oplever progression i begge grupper.
Der er samlet set en stigning i andelen i de 19 jobcentre fra 17,9 til 18,8 %, mens andelen er
20,5 % i både starten og slutningen af projektperioden i landets øvrige jobcentre.

%

Figur 6: Andel med progression (1-10 timer / uge)
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Kilde: Jobindsats

Indsatsen bag
Indsatsen for at øge andelen, som oplever progression i timetallet, er dels en styrkelse af
den forberedende indsats før og på mødet i rehabiliteringsteamet, dels en intensiveret indsats for modtagere af ledighedsydelse som beskrevet ovenfor. Desuden er der – når fleksjobbet er fundet – udarbejdet en skriftlig plan for, hvordan borgeren kan udvikle sig i fleksjobbet og en intensiveret opfølgningsindsats.
Minimumskrav til indsatsen

Spørgsmål i implementeringsværktøjet

Fase 4 Når fleksjobbet skal findes
•

•

Opstil klare rammer og mål for udvikling:
Jobcentret skal aktivt understøtte, at der
sker en afstemning af rammerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgivere og
fleksjobberen, og sikre at der udarbejdes en
skriftlig plan for, hvordan fleksjobberen kan
udvikle sig i jobbet. Anvend fx guidematerialet om fleksjobansættelser.

1. Er der sammen med virksomheden og borgeren udarbejdet en skriftlig plan for, hvordan
borgeren kan udvikle sig i fleksjobbet?
2. Er projektets plan for opfølgning i fleksjobbet
fulgt? (I de første tre måneder efter etableringen af fleksjobbet.)

Intensiveret opfølgning: Jobcentret skal arbejde med en intensiveret opfølgningsmodel i kontakten med fleksjobansatte i projektets målgruppe. Det skal fremgå af puljeansøgningen, hvordan og hvor ofte denne
opfølgning skal ske. Aftal med arbejdsgiver,
hvordan der skal arbejdes med progression
(timer, opgaver, indhold) og aftal klare milepæle.

Samlet set er 88,1 % af minimumskravene opfyldt for fase 4.
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Kvalitativ viden /erfaringer
Tiltag og indsatser afprøvet i projektet
Som vist ovenfor, er der ikke fundet effekter af indsatsen for at opnå progression. I det følgende gennemgås en række af de tiltag og indsatser, jobcentrene har afprøvet i projektperioden i forsøget på at fremme progression.
Belief
Erfaringen blandt projektlederne er, at mens arbejdet med at mindske andelen af borgere,
der modtager ledighedsydelse har været relativt ’kendt stof’, har der tidligere kun i meget
begrænset omfang været fokus på progression i fleksjob.
Iflg. projektmedarbejderne har jobcentrenes opfattelse generelt været, at når først fleksjobbet var etableret, var jobcentrets opgave løst, mens progression var noget, der ville ske ’af
sig selv’, hvis borgeren ’fik ro’. Ligeledes har virksomhederne ikke været vant til, at jobcentrene ’blandede sig’, med mindre der var problemer i fleksjobbet, lige som borgerne har forventet at ’få fred’ for jobcentret, når de først var i job. Der har således været behov for at
ændre mindset hos alle de involverede og i den forbindelse opbygge erfaringer om og dele
eksempler på progression.
Breve til borgere om forventninger til progression
I en del af projekterne bestod målgruppen − ud over borgere, som fik tilkendt fleksjob i projektperioden − også af borgere, som var tilkendt fleksjob i de sidste 3 måneder inden projektstart. Flere af disse projekter sendte breve til borgerne og orienterede om forventninger
om udvikling i jobbet. Reaktionerne varierede fra virksomheder og borgere, som meddelte
jobcentret, at de allerede på eget initiativ havde øget timetal/arbejdsopgaver, til bekymrede
opkald til jobcentret, fordi medarbejderne frygtede, at deres fleksjob skulle ændres. Bekymringen bundede i, at de ikke selv oplevede, at der var mulighed for progression og/eller for
flere opgaver på deres arbejdsplads. Erfaringen er derfor, at jo mere forberedt borger er på
at timetallet i fleksjob er dynamisk, jo større er sandsynligheden for, at borgeren bliver medspiller frem for modspiller i indsatsen for at opnå progression.
Aftaler med virksomheder
Projektets krav om konkrete aftaler og drøftelser om progression samt tæt opfølgning har
iflg. jobcentermedarbejderne medvirket til at skærpe deres eget fokus på progression og på
at arbejdsevnen er en dynamisk størrelse. De har desuden fået rutine i at italesætte progression overfor virksomhederne. Erfaringen er, at de fleste virksomheder godt kan se ideen i, at
borgeren udnytter sin arbejdsevne bedst muligt, hvis dette allerede ved etableringen kommunikeres klart ud, men ofte har brug en drøftelse af, hvordan det kan ske i netop deres tilfælde.
Den skriftlige aftale er med til at afstemme forventninger og sætte rammerne for arbejdet
med progression, og dermed åbne for, at virksomhed og borger kan arbejde med udvikling i
hverdagen, uden at jobcentret er direkte involveret.
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Jobcentrene har arbejdet med forskellige former for skriftlig aftale mellem virksomhed og
jobcenter:
• Aftale om opfølgning skrives ind i fleksjobaftalen – inkl. drøftelse af progression.
• Et fakta-ark til både borger og virksomhed om rammer for fleksjob, inkl. opfølgning
og drøftelse af udvikling i fleksjobbet.
• Skabelon fra STAR til fleksjobaftale. Nogle jobcentre har oplevet, at den har fungeret
godt, mens andre har oplevet, at den medførte stor modstand hos virksomheder,
der oplevede, at de med deres underskrift forpligtede sig til at øge timetallet, uanset
hvordan fleksjobbet og borgeren udviklede sig.
Opfølgning i fleksjobbet
Jobcentermedarbejderne har efter grundige drøftelser på projektleder- og netværksmøder
peget på, at opfølgningen bør ske første gang ca. ½ år efter etableringen af fleksjobbet eller
tidligere, hvis der er behov for det, mhp. at tilpasse jobbet. Herunder undersøge, om der er
mulighed for progression. Derefter er der løbende opfølgning en gang årligt.
Jobcentrets indsats for at understøtte etablering af fleksjobbet består konkret i at holde kontakt til borger for at følge, hvordan det går. Dermed har jobcentret mulighed for at bistå med
at justere jobbet eller udrede misforståelser, hvis der er brug for det. Denne del af opfølgningen finder både sted, når virksomhed eller borger kontakter jobcentret for at få hjælp til justeringer – en form for hotline til jobcentrets fleksjobteam – og som en del af en fast opfølgningsplan med et besøg eller et telefonopkald til borger og/eller virksomhed inden for de
første 3 måneder efter etablering af fleksjobbet. Det gælder især, hvis man ved etableringen
vurderer, at borgeren har særlige udfordringer, som vedkommende selv – eller arbejdsgiver
– har brug for støtte til tage hånd om.
Opfølgningen det første år efter fleksjobbet er etableret, har altså haft et dobbelt formål: at
understøtte etablering af fleksjobbet og fremme progression. Projektmedarbejderne har givet udtryk for, at opfølgningen først og fremmest har medvirket til fastholdelse og at progression først er en mulighed, når fleksjobbet er godt etableret og medarbejderen i fleksjob
har fundet sig til rette i fleksjobbet. Dette indebærer bl.a. at have opnået en vis rutine i at
løse arbejdsopgaverne og vænnet sig til sin nye hverdag som arbejdstager, samt oplevet at
de ressourcer, der tidligere blev brug til jobsøgning, er blevet frigjort.
Det varierer, hvor hurtigt parterne er klar til at drøfte progression. Typisk vil det være mellem 6 – 12 måneder efter etableringen, for at undgå, at medarbejder og arbejdsgiver etablerer rutiner og vaner, der gør det vanskeligt at arbejde med progression, både ift. timetal og
arbejdsintensitet. Hvis jobcentret presser for meget på med progression, inden borger og
virksomhed kan se en reel mulighed for at øge timetallet, medfører det typisk uro og/eller
irritation hos medarbejderen og virksomheden og dermed en risiko for at fleksjobbet ophører. Hvis det viser sig, at fleksjobbet ikke er et godt match, kan opfølgningen desuden medvirke til, at jobcentret er forberedt på, at borgeren bliver ledig og evt. overveje nye og mere
passende jobmatch.
Jobcentermedarbejderne er bevidste om, at progression først og fremmest måles i timetal,
men i praksis arbejdes der ofte med delmål på vejen, som fx nye arbejdsopgaver eller an-
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svarsområder, mødestabilitet, at forstå de sociale spilleregler på arbejdspladsen mv. Opnåelse af delmålene kan iflg. projektmedarbejderne resultere i øget trivsel, stabilitet og employability og måske på sigt resultere i progression i timetal. Men det vurderes ikke at være
tilstrækkeligt belæg for at kvalificere indsatsmodellen ift. progression.
De kvalitative interviews med borgere i fleksjob viser, at nogle er glade for den tætte opfølgning, fordi der er brug for hjælp til at justere jobbet og få sparring til klare den nye udfordring, det er at være i job. Andre vil helst, at jobcentret ’blander sig uden om’, fordi besøg
fra jobcentret indikerer, at de har en særlig status ift. deres kolleger eller fordi borgeren
helst vil ’slippe for’ mere kontakt med jobcentret.
Ift. til den fremadrettede indsats, når projektet er afsluttet, havde flere af projektlederne allerede inden projektets afslutning fået tilkendegivelser fra deres ledelse om, at de ekstra ressourcer til opfølgning, der har været i projektperioden, ikke vil blive prioriteret, når projektperioden slutter. Bl.a. fordi der ikke er tydelige indikationer af, at opfølgningen fører til øget
progression, og fordi der generelt kun i begrænset omfang er fokus på progression i jobcentrets ledelse.
Jobcentermedarbejderne peger på flg. erfaringer for opfølgning, der opleves meningsfuld for
såvel borger og virksomhed som for jobcentrets medarbejdere:
• En klar forventningsafstemning til opfølgningen er vigtig, så både borgeren i fleksjob
og virksomheden er klar over, hvad de kan forvente.
• ’Hotline’ i jobcentret, som virksomhed og/eller borger, hvis de har brug for hjælp til
at justere i jobbet, inden den aftalte opfølgning.
• Mødet, hvor målet er at tale progression 6-12 måneder efter etablering af fleksjobbet, kan med fordel bookes allerede, når fleksjobbet etableres, så både medarbejder
og arbejdsgiver er forberedte.
• Første kontakt mhp. progression:
o Nogle jobcentre har først taget kontakt til borger, alene fordi, det primært
var borger, der skulle rykkes for at opnå progression. Fx hvis borgeren har
haft svært ved at gå fra ledighedsydelse til fleksjob.
o Andre jobcentre har først taget kontakt til virksomheden for at undersøge,
om der var mulighed for progression, og derefter til borgeren med konkret
udspil til progressionsmål i fleksjobbet.
Samlet set er der ikke grundlag for at konkludere, at tæt opfølgning fremmer progression,
men opfølgning vurderes at kunne medvirke til at bevare fleksjob, der er i risiko for at blive
afbrudt.
Progression inden fleksjobbet etableres
Iflg. jobcentermedarbejderne vejleder de typisk borger og virksomhed til at starte forsigtigt
ud i fleksjobbet og langsomt øge timetal, arbejdsopgaver mv., for ikke at risikere, at borgeren sætter for hårdt ind i jobbet i den første tid. I den situation vil en eventuel progression
fremgå af Jobindsats.
Som nævnt i afsnit 5.2 er der en del jobcentre, der bruger praktik, inden fleksjobbet etableres. Som nævnt ovenfor var der i fire ud af ti fleksjob allerede en aftale om fleksjob i virksomheden, hvor borgeren var i praktik inden tilkendelsen til fleksjob. I de tilfælde har man
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allerede i en periode afprøvet forskellige arbejdsopgaver, timetal mv. Udover de tilfælde,
hvor borgeren har været i praktik i virksomheden inden tilkendelsen til fleksjob, er der også
enkelte fastholdelsesfleksjob samt praktikker, som er etableret med det formål, at parterne
kan se hinanden an, inden fleksjobbet etableres. Hvis der er progression i denne periode, vil
det med den nuværende beregningsmetode i Jobindsats ikke blive synligt.
Jobcentermedarbejderne har oplevet det som en stor udfordring at tage kontakt til virksomheder mhp. at drøfte progression kort tid efter etableringen af fleksjobbet i de tilfælde, hvor
der netop har været arbejdet med at øge timetal, arbejdsopgaver mv., inden fleksjobbet
blev etableret. Især når forventningerne til indholdet i jobcentrets opfølgning ikke var klart
aftalt på forhånd. Jobcentermedarbejderne har dels selv haft svært ved at se meningen med
at drøfte progression, lige som både de ansatte i fleksjob og den personaleansvarlige på virksomheden har oplevet det som et utidigt pres fra jobcentrets side og i nogle tilfælde spild af
alles tid.
Borgernes input på drivere for progression
De interviewede borgere peger på følgende faktorer, som drivere for progression:
• Tilbud om konkrete arbejdsopgaver fra deres arbejdsgiver. Dvs. at de ikke har skullet forholde sig til en abstrakt ide om at øge deres ugentlige timetal, men til en eller
flere konkrete arbejdsopgaver i en allerede kendt sammenhæng, som de har let ved
at forestille sig.
• Anerkendelse fra kolleger og arbejdsgiver for at løse arbejdsopgaver, som betyder
noget for at lette arbejdsgange og dagligdag for deres kolleger. Fx ved at arbejde
mere i perioder med spidsbelastning, hvilket har øget deres tro på, at de godt kunne
arbejde flere timer.
• Ønske om flere faglige udfordringer, mindre rutineprægede opgaver og er derfor i
gang med at se sig om efter et fleksjob, der passer bedre til deres ønsker og behov.
• Justering af deres job. Bl.a. hjælpemidler, som kompenserer for en del af deres nedsatte arbejdsevne eller tilrettelæggelse af jobbet, så der bedre kan tages hensyn til
deres skånebehov. Fx ved at ændre på mødetider eller skifte mellem forskellige arbejdsopgaver.
• Ønske om på sigt at arbejde sig ud af fleksjobordningen. Kun en af de interviewede
har haft dette mål – en ung borger, som har at oplevet strukturen, den sociale kontakt til kolleger mv. har medført en klar forbedring i den psykiske lidelse, som er baggrunden for, at borgeren fik tilkendt fleksjob.
Jobcentermedarbejderne har desuden forsøgt at italesætte progression som et forsøg, hvor
der er en ’kattelem’ for borgeren til at gå ned i timetal igen, hvis ikke det går. Det giver iflg.
jobcentermedarbejderne en tryghed for borgeren, så de er mere motiverede for at prøve.
Der er dog ikke grundlag for at konkludere, at disse tiltag er holdbare som grundlag for at
kvalificere indsatsmodellen ift. progression.

Barrierer for progression
Jobcentermedarbejderne har peget på en række forskellige faktorer, som efter deres opfattelse vanskeliggør progression:
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•

Afvejning af, at mødestabilitet er vigtigere end progression. Især i de tilfælde, hvor
borger har mange skånehensyn, arbejder få timer og/eller mangler arbejdserfaring
er jobcentermedarbejderne tilbageholdende med at opfordre til progression, fordi
de frygter, at det kan gå ud over mødestabiliteten, evt. at fleksjobbet ophører.

•

Når der ikke er mulighed for at øge timetallet på samme virksomhed.
o Iflg. jobcentermedarbejderne etableres især fleksjob på få timer på mindre
virksomheder, fordi de passer godt til virksomhedens begrænsede økonomi
og behov. Med mindre virksomheden er i vækst, er der ikke grundlag for
progression.
o Virksomhedens økonomi er ikke til at øge timetallet. Hvis jobcentret presser
på, er der risiko for at medarbejderen bliver opsagt.
o Der er ikke flere passende arbejdsopgaver på virksomheden.
Nogle jobcentre pålægger borgeren at finde et fleksjob mere, men oplever, at det
sjældent sker og at de ikke har ressourcer til at finde flere fleksjob til borgere, der
allerede har et. I de tilfælde prioriteres typisk at finde fleksjob til modtagere af ledighedsydelse. Der kan også være udfordringer med at kombinere to fleksjob, fordi der
ofte er en forventning om, at medarbejderen er fleksibel i forhold til begge fleksjob.

•

Medarbejderens helbredstilstand forværres eller er meget ustabil. Som vist i afsnit
5.3 er andelen af modtagere af ledighedsydelse faldet i de deltagende jobcentre.
Desuden oplever jobcentrets medarbejdere, at mange borgere med en meget lille
arbejdsevne er kommet i fleksjob, hvor muligheden for progression alt andet lige vil
være mindre. Dette kunne indikere, at selve det at en succesfuld indsats for at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse, kan gå mindske eller vanskeliggøre
muligheden for at øge andelen, der oplever progression.

•

Medarbejderen i fleksjob og borgeren indgår en ’alliance’ mod jobcentret, fordi de
oplever al tale om progression som et utidigt pres på borgeren. Det er typisk, hvis
der ikke allerede ved etableringen er afstemt forventninger ift. progression, hvis der
er sket progression inden fleksjobbet blev etableret, eller hvis man frygter eller har
konkrete erfaringer med, at øget timetal går ud over medarbejderens mødestabilitet
og trivsel.

•

Sæsonjob, hvor timetallet svinger. Kun i enkelte tilfælde lykkes det at finde supplerende fleksjob og jobcentret prioriterer ofte, at borgeren har udsigt til at vende tilbage til fleksjobbet næste sæson.

Gennem hele projektperioden har projektmedarbejderne påpeget, at borgernes egen motivation er afgørende for, at der sker progression. Denne motivation kan både være økonomisk og personlig:
• Jobcentermedarbejderne oplever, at hvis der er en begrænset eller slet ingen økonomisk gevinst for borgeren ved at øge timetallet, er det meget vanskeligt at motivere borger og virksomheden for progression. Det har ikke været muligt præcist på
afgrænsede grupper af fleksjobansatte, hvor denne udfordring gælder, da det er ret
komplekse og individuelle forhold, der spiller ind. Bl.a. kan incitamentet også afhænge af, at borgeren mister andre sociale ydelser som fx boligsikring, hvis deres
indkomst stiger, eller at deres arbejdsskadeserstatning bortfalder, hvis de arbejder
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mere end et fastsat timetal om uge. Endelig peger projektmedarbejderne på, at borgere i fag med lav timeløn ofte vil opleve en meget begrænset økonomisk gevinst
ved at øge deres timetal. At belyse disse forhold til bunds vil kræve en grundigere
analyse, som ligger uden for rammerne af denne evaluering.
•

De positive effekter af at have et job (som fx indhold/mening i hverdagen, sociale
kontakter, identitet mv.) opnås også i job på få timer. Det overskud, som nogle borgere oplever ved at være i et job, hvor de trives, foretrækker de ofte at bruge til familie, venner eller fritidsinteresser. De er derfor ikke interesserede i eller kan ikke
overskue at øge timetallet og evt. skifte job eller have mere end et fleksjob.

Projektlederne har desuden tilkendegivet, at de oplever at der med reformen af førtidspension og fleksjob er kommet en ændret opfattelse af fleksjob blandt både borgere og virksomheder, som også påvirker mulighederne for at skabe progression. Nemlig, at fleksjob efter
reformen fortrinsvist er job på ganske få timer. De borgere, der er indstillet til fleksjob og
vurderes at kunne arbejde 10-15 timer om ugen, findes stadig, men arbejder efter projektledernes opfattelse ofte færre timer nu.
De interviewede borgere i fleksjob peger på de samme forhold som jobcentermedarbejderne. De vægter først og fremmest, at de kan passe på deres helbred og har et stabilt arbejdsliv, hvor de ved, at de kan leve op til kravene i jobbet og samtidig har energi til familie,
fritidsinteresser mv. Men de peger også på, at de – lige som alle andre – ønsker at få en gevinst ud af en forøget indsats. Endelig peger de borgere, der er ansat i tidsbegrænsede stillinger på, at de ikke har været motiverede for, eller haft mulighed for progression.
De redskaber og tiltag, som er afprøvet i dette projekt, har således ikke været virksomme ift.
at påvirke den helt afgørende faktor for progression, nemlig borgerens egen motivation.
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6. IMPLEMENTERING
Antal deltagere 6Samlet set er der en opfyldelsesgrad (minimumskravene er opfyldt) på
tværs af deltagende jobcentre i alle 4 faser på 89,8%.
For de enkelte faser varierer opfyldelsesgraden fra 86 % i fase 1 til 96 % i fase 2.

Fase 1: Før mødet i rehabiliteringsteamet
I alt ca. 2.100 deltagere har fået indsat før mødet i rehabiliteringsteamet. Det er ca. 500
færre end projekternes skøn i deres ansøgninger.
Deltagere fase 1
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Kilde: Implementeringsværktøj

På tværs af projekterne har er minimumskravene for fase 1 opfyldt for 86 % af deltagere registreret i implementeringsværktøjet i denne fase.
For 83 % af deltagerne i fase 1 har en virksomhedskonsulent været inddraget i dialogen
med borgeren forud for mødet. Når det ikke er sket, skyldes det bl.a.
• At der især i begyndelsen af projektperioden var udfordringer med at få sagsbehandlerne til at huske at indkalde virksomhedskonsulenter til individuelle møder med
borgeren.
• At jobcentre, som informerede borgerne gruppevis på forforløb eller ved informationsmøder i nogle tilfælde havde svært ved at få forløbet på plads og sørge for at
borgerne deltog.

6

Beregninger af fidelitet bygger på alle registreringer i implementeringsværktøjet af indsatsen i hele projektets praksisperiode, mens beregninger af effekt bygger på data fra borgere,
hvis indsats er startet i perioden primo maj 2017 til ultimo april 2018. Dette skyldes at implementeringsværktøjet først blive taget i anvendelse maj 2017 og at e-data er tilgængelige
med ca. 2 måneders forsinkelse. Der er derfor et større datagrundlag for beregninger af fidelitet end for beregninger af effekt.
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Udfordringerne med at få indkaldt virksomhedskonsulenterne til møder skyldes dels, at der
var tale om nye arbejdsgange, som skulle indarbejdes, dels at det i nogle jobcentre var svært
at formidle til sagsbehandlerne, hvad virksomhedskonsulentens rolle skulle være, herunder
samspillet med sagsbehandleren og den virksomhedskonsulent, der måske allerede var tilknyttet borgere, der var i virksomhedspraktik i perioden op til mødet i rehabiliteringsteamet.
Udfordringerne var størst i de jobcentre, hvor de forskellige teams sad på forskellige adresser. Nogle sagsbehandlere oplevede desuden at borgerne var utrygge ved mødet med virksomhedskonsulenten og undlod med den begrundelse at indkalde virksomhedskonsulenten
til møde.
Udfordringerne med at etablere forforløb, hvor borgerne modtog information var især på et
jobcenter havde flere sideløbende projekter for samme målgrupper, borgere, der stod overfor et møde i rehabiliteringsteamet.
Udfordringerne med informationsmøder bestod primært i at finde den bedste løsning – frivillig deltagelse eller mødepligt. Frivillig deltagelse resulterede bl.a. i, at der kom meget få
deltagere og at det var svært at nå at besvare deltagernes individuelle spørgsmål, når man
ikke på forhånd vidste, hvor mange, der kom.
88 % af deltagerne i fase 1 har talt med en virksomhedskonsulent om, at der forventes udvikling i et fleksjob på få timer. Når det ikke er sket, skyldes det primært de ovennævnte årsager. Endelig har virksomhedskonsulenten i enkelte tilfælde undladt at drøfte dette med
borgere, hvor der alene var udsigt til forværring af helbredet.
87 % af deltagerne i fase 1 har talt med en virksomhedskonsulent om hvad et fleksjob er.
Også her skyldes det de ovennævnte årsager, når kravet ikke er opfyldt. Desuden har der
været ganske få tilfælde, hvor jobcentermedarbejdere i løbet af samtalen har vurderet, at
det var meget usikkert, om borger ville blive indstillet til fleksjob, og har derfor valgt ikke at
tale med borgeren om dette.

Kvalitative erfaringer
Erfaringerne fra de 19 jobcentre er, at en indsats på tværs af afdelinger og teams i jobcentret
kræver inddragelse af teamledere og information på teammøder mhp. at sikre opbakning i
alle de involverede afdelinger samt koordinering af informationen til borgerne om de mulige
udfald af rehabiliteringsteamets indstillinger. Det har desuden krævet en løbende og gentagen information til koordinerende sagsbehandlere om indsatsen og formålet med virksomhedskonsulenternes dialog med borger inden mødet, indtil der er etableret faste rutiner om
indsatsen.
I processen med at implementere indsatsen i fase 1, har flere jobcentre haft drøftelser på
tværs af de involverede teams, dvs. fleksjobteamet og de teams, der forbereder sager til rehabiliteringsteamet.
De forberedende sagsbehandlere har bl.a. haft indvendinger mod, at der alene blev informeret om fleksjob, da den endelige beslutning om indstilling først træffes på mødet i rehabiliteringsteamet. Derfor kunne der være modstand mod at informere borgeren meget grundigt
om fleksjob i de tilfælde, hvor teamet så ressourceforløb med henblik på at opnå tilbageven-
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den til job på ordinære vilkår som det mest realistiske mål for borgeren. Der har derfor været behov for at koordinere mål og prioriteringer på tværs af jobcentres afdelinger og teams
og fx arbejde tæt sammen om det borgerrettede informationsmateriale, så det handlede om
alle de mulige udfald af mødet på rehabiliteringsteamet.
Disse drøftelser internt i jobcentret om indholdet i dialogen med borgerne og informationsmaterialet til borgerne har i nogle jobcentre medvirket til, at indsatsen ikke blev fuldstændig
implementeret fra start, men også medført at der blev udviklet fælles arbejdsgange, informationsmateriale mv. samt delt viden og erfaringer. Bl.a. ved at nogle sagsbehandlere efter
at have overværet samtaler mellem virksomhed og borger selv begyndte at drøfte fleksjob
med borgere, som vurderes at være i målgruppen for fleksjob på få timer.

Fase 2: På mødet i rehabiliteringsteamet
Også i fase to har i alt ca. 2.100 deltagere har fået indsat før og på mødet i rehabiliteringsteamet, ca. 500 færre end projekternes skøn i deres ansøgninger.
Deltagere fase 2
400
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Kilde: implementeringsværktøj

På tværs af projekterne er minimumskravene for fase 2 opfyldt for 96 % af deltagere i denne
fase.
For 94 % af deltagerne i fase 2 har en virksomhedskonsulent med kendskab til mulighederne på arbejdsmarkedet for personer med nedsat arbejdsevne deltaget i mødet med rehabiliteringsteamet.
Når det ikke er sket, skyldes det, at der som i fase 1 især i starten af projektet har været vanskeligheder enkelte steder med at sikre, at virksomhedskonsulenten inddrages og med at få
koordineret virksomhedskonsulentens deltagelse.
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For 98 % af deltagerne i fase 2 er der drøftet konkrete jobperspektiver på mødet i rehabiliteringsteamet. I de ganske få tilfælde, hvor det ikke er sket, skyldes det, at borger skal i fastholdelsesfleksjob eller at det på mødet har vist sig, at indstillingen vil blive ressourceforløb
eller pension.
For 97 % af deltagerne i fase 2 er udviklingsmuligheder i fleksjobbet blevet drøftet. Årsagerne til ikke at drøfte det, er de samme som ovenfor. Derudover er der enkelte tilfælde,
hvor borgeren lider af en fremadskridende sygdom, som medfører, at progression vurderes
at være usandsynligt.

Kvalitative erfaringer
Nogle jobcentre har valgt at lade en virksomhedskonsulent deltage i alle rehabiliteringsteamets møder. Når der som udgangspunkt altid deltager en virksomhedskonsulent i rehabiliteringsteamets møder, sikrer man, at alle sager om fleksjob på få timer får input fra en virksomhedskonsulent.
Ressourceforbrug
Erfaringerne med at virksomhedskonsulenter deltager på alle møder i rehabiliteringsteamet
er blandede, men den generelle erfaring er, at virksomhedskonsulenten også kan bidrage
positivt i sager, hvor der ikke indstilles til fleksjob. Fx ved at tale mulige arbejdsopgaver med
borgere, der skal i ressourceforløb og mulighed for job med løntilskud til førtidspensionister.
Disse resultater bliver dog af jobcentrene afvejet ift. de ressourcer virksomhedskonsulenten
bruger på at forberede sig til og deltage på mødet. Derfor er der blandt jobcentrene både
nogle, der vil indføre, at der på alle møder deltager en virksomhedskonsulent, mens andre
vil vælge virksomhedskonsulenten fra. Fx når indstillingen forventes at blive førtidspension,
når der er tale om fastholdelsesfleksjob eller når borger har en fleksjobåbning til et konkret
job med på mødet i rehabiliteringsteamet. Endelig har behovet for at virksomhedskonsulenten sætter sig ind i mange sager sat fokus på at sikre læsevenlige og overskuelige referater af
sagerne til ikke bare virksomhedskonsulenten, men alle teamets medlemmer.
Fokus på sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger
Virksomhedskonsulentens deltagelse i mødet har medvirket til at sætte fokus på, at der i
jobcentret var forskellige opfattelser af kriterier for fleksjob og ressourceforløb samt god
praksis for afklaring. Det har medvirket til, at der i nogle jobcentre er kommet mere fokus på
at opstille klare mål og delmål for praktikker, muligheden for at opnå ordinære timer i praktikken, snitflader og overgange, når en borger går til ledighedsydelse eller fleksjob samt at
afstemme forventninger hos de forskellige teams til muligheder for at etablere fleksjob.
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Fase 3: Når fleksjobbet skal findes
Godt 1750 deltagere har fået en indsats i denne fase. 7 Figuren nedenfor viser fordelingen i
de deltagende kommuner.
Deltagere i fase 3
250
200
150
100
50
0

Kilde: Implementeringsværktøj

Samlet set er 89 % af minimumskravene opfyldt i fase 3.
96,7 % af deltagerne i denne fase har haft en virksomhedskonsulent tilknyttet deres jobsøgning. Når det ikke er sket, skyldes det primært, at borgeren har været sygemeldt.
82,7 % af deltagerne i denne fase har fået udarbejdet en jobsøgningsstrategi indenfor 2
uger efter visitation til fleksjob. Det har i nogle jobcentre været vanskeligt at nå indenfor 2
uger, bl.a. ifm. ferier mv. Jobsøgningsstrategien er udfyldt senere. I enkelte tilfælde er der
indgået mundtlige aftaler med borgeren om en strategi.
De borgere, som er kommet ind i projektet efter at være blevet ledige efter en ansættelse i
fleksjob, har af gode grunde ikke kunnet få en strategi inden for tidsgrænsen, da de er tilkendt fleksjob inden projektet startede. Den almindelige praksis har været at lave en strategi
for jobsøgning med disse borgere inden for 2 uger efter at de er blevet ledige.
I 91,6 % af tilfældene er borgerens CV i jobnet tilpasset jobsøgningsstrategien. Når det ikke
er sket, skyldes det bl.a. at borger er sygemeldt, at borger er fritaget for Jobnet CV og Joblog
og ofte også e-post. En del borgere har brug for hjælp til at tilrette deres CV og afventer i
nogle tilfælde at komme på Jobcafe for at få hjælp til at tilpasse deres CV. Der er også enkelte eksempler på, at borgerne er kommet i job inden CV’et er blevet justeret.

Samlet set skønnede projekterne, at ca. 3.000 deltagere ville få en indsats,
heraf ca. 500 deltagere, som fik tilkendt fleksjob i de tre måneder inden projektstart. Forskellen på projekternes skøn og antallet af deltagere i implementeringsværktøjet bunder bl.a. i at godt 1.000 deltagere fik etableret fleksjob umiddelbart
efter tilkendelsen, og derfor af gode grunde ikke har fået indsatsen. Samlet set er
der dermed ca. 300 færre deltagere end projekternes skøn ifm. ansøgning.
7
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84 % af deltagerne i denne fase har fået deres strategi indført i MinPlan. Når det ikke er
sket, skyldes det bl.a. at borgerne er kommet i job inden det er sket (Vordingborg), 2 kommuner (Køge og Nordfyn) har ikke brugt det til deres borgere på LY og først begyndt på dette
et stykke inde i projektperioden. 2 kommuner (Tønder og Nyborg) har ikke brugt dette til
borgere, der er kategoriseret som match 3. Endelig har en kommune undladt at gøre dette,
når man har vurderet at det ville stresse borgeren unødigt.

Kvalitative erfaringer
Indsatsen for borgere, der modtager ledighedsydelse, er den mest velkendte del af projektet, da en del af jobcentrene allerede har haft en etableret indsats, bl.a. med afsæt i fleksjobambassadørerne. Jobcentrene har oplevet det som en udfordring, at der i perioden har
været en relativt stor tilgang til fleksjobordningen, så der skulle etableres mange fleksjob
alene for at undgå at andelen på ledighedsydelse skulle stige.
Der er gode erfaringer med at sikre kontinuitet mellem indsatsen før borger tilkendes fleksjob og indsatsen for modtagere af ledighedsydelse. Fx ved at bygge videre på erfaringer og
materiale fra forberedelsen til mødet i rehabiliteringsteamet, hvor borger har arbejdet med
CV, jobønsker og jobsøgningsstrategi samt ved at fortsætte praktikker mhp. at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Der har været udfordringer med borgere, som er fritaget for Nem-ID. ift. arbejdet med Jobnet CV, MinPlan mv., ligesom ikke alle jobcentre ved projektstart havde konkrete erfaringer
med at bruge disse værktøjer for målgruppen.
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Fase 4: Når fleksjobbet er fundet
Der er i alt godt 2.200 deltagere i denne fase. Det er ca. 400 færre end projekternes skøn fra
ansøgning. Dette kan bl.a. forklares med at nogle af deltagerne kom i job på mere end 10 timer.
Deltagere i fase 4
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Kilde: Implementeringsværktøj

89,2 % af deltagerne i denne fase har fået lavet en skriftlig plan for udvikling i fleksjobbet.
For 89,5 % af deltagerne er planen for de første tre måneder af projektet opfølgning fulgt.
(Antal besøg, frekvens mv. varier fra projekt til projekt.)
Når det ikke er sket, skyldes det i begge tilfælde bl.a. at borgeren er opsagt inden der kunne
udarbejdes en plan, at borger har været sygemeldt eller at der er indgået en mundtlig aftale
i stedet.
Men der er også tilfælde, hvor jobcentermedarbejderen har vurderet, at progression ikke var
mulig set i lyset af borgers helbredstilstand eller fordi boger og/ eller virksomhed har tilkendegivet, at de ikke ønskede at indgå en sådan aftale, bl.a. fordi der ikke var økonomi hos
virksomheden til at øge timetallet.

Kvalitative erfaringer
Breve til borgere i fleksjob om forventninger til progression har resulteret i mange telefonopkald fra bekymrede borgere. De mange telefonopkald som følge af brevene giver god
grund til at forberede hele organisationen, når der sendes breve ud om progression, fordi
der må forventes henvendelser til jobcentret for at få uddybet brevene.
Jobcentrene har haft forskellige frekvenser for deres opfølgning. Enkelte jobcentre har haft
første opfølgning allerede efter en måned, men typisk har første opfølgning været 2-3 måneder efter etableringen.
Erfaringen er, at den første tid i jobbet typisk handler om at justere jobbet og sikre at det
holder, mens muligheden for progression først er efter 3-6 måneder.
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Der er gode erfaringer med at afholde møde på virksomheden 6-12 måneder efter at fleksjobbet er etableret. Både arbejdsgiver og medarbejder bør deltage i mødet med jobcentermedarbejderen. Dette er mere ressourcekrævende end skriftlig eller telefonisk opfølgning,
men fordelen, ved et møde på virksomheden, er, at alle parter får afstemt forventninger til
mål og indsats. Desuden giver virksomhedsbesøget jobcentermedarbejderen mulighed for at
styrke relationen til virksomheden og evt. finde nye jobåbninger til fleksjob eller andet.
På møderne har jobcentermedarbejderne bl.a. drøftet udformningen af planen for borgerens udvikling i fleksjob. Erfaringen er, at nogle virksomheder har afvist at medvirke, da de
har opfattet den skriftlige aftale som en garanti om, at medarbejderen i fleksjob kunne få
flere timer. Det har derfor været vigtigt at italesætte overfor virksomheden, at de alene forpligter sig til at drøfte muligheden for progression. Ligesom det har været vigtigt at italesætte over for medarbejderen i fleksjob, at der ikke vil blive stillet krav om, at de øger timetallet mere end de kan klare, men at muligheden for at øge timetallet vil blive drøftet og om
muligt afprøvet.
Det har iflg. jobcentermedarbejderne været lettere at indgå aftaler med virksomheder, der
fra starten er blevet informeret om, at der er en forventning om, at borger udvikler sig i
fleksjobbet. Mens det har været vanskeligt at indgå særlige aftaler med virksomheden efter
at fleksjobbet er etableret.
Timingen i opfølgning er derfor afgørende. Det skal på den ene side ikke være så tidligt at
medarbejderen og virksomheden føler sig presset, men på den anden side heller ikke så
sent, at parterne har fundet sig ’for godt’ til rette med timetal og arbejdsopgaver.
God praksis er derfor
• At forberede parterne på, at man vil komme på besøg/tage kontakt for at høre,
hvordan det går og på at udvikling i fleksjobbet er et af de emner, der vil blive taget
op
• At tage udgangspunkt i, hvordan medarbejderen trives på arbejdspladsen, herunder
hvordan vedkommende fysiske og psykiske helbredstilstand har udviklet sig siden
jobbet blev etableret, så aftalen om udvikling bliver så realistisk som muligt. Dvs. at
der også kan være behov for i en periode at sænke timetallet/mindske antallet af arbejdsopgaver for at sikre at jobbet bevares.
• At give sparring til at finde andre arbejdsopgaver end dem medarbejderen i fleksjob
aktuelt løser.
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Implementeringsgreb i projektet
Processtøtte
De 19 projekter har løbende fået støtte til processen. Der er afholdt en række møder, hvor
projektmedarbejderne har fået input fra evaluatorer og delt viden på tværs mht. best practice og løsninger på udfordringer i indsatsen. Processtøtten har haft flere formål; at sikre at
projekterne levede op til minimumskravene til indsatsen og i det hele taget understøtte
fremdriften i indsatserne lokalt samt at indsamle og dele viden og erfaringer i projektperioden, så gode erfaringer hurtigt kunne bredes ud til alle projekter. Dette er især vigtigt, når
der arbejdes med at udvikle nye indsatser, som måske i starten er udfordrende at implementere og hvor ansvaret for indsatsen ligger hos en enkelt eller en mindre gruppe af jobcentrets medarbejdere. Evaluator har desuden som et resultat af aktiviteterne i processtøtten
sideløbende kunnet indsamle kvalitativ viden mhp. den afsluttende evaluering.

Kvalificeringsworkshops
Målet med de 4 kvalificeringsworkshops, der blev afholdt ved projektstart for deltagere fra
alle 19 projekter, var at kvalificere kommunernes projektdesigns fra deres ansøgninger ved
at arbejde konkret og praksisnært med de forskellige faser i indsatsen.
Projektansøgningerne var ofte udarbejdet af ledende / administrative medarbejdere uden at
de senere projektmedarbejdere nødvendigvis var involveret i processen. På workshoppen
blev der taget udgangspunkt i de konkrete projektansøgninger for at udarbejde en forandringsteori og en færdig projektplan for det enkelte projekt.
Hver forandringsteori fokuserede på hvilke ressourcer og aktiviteter, der skal understøtte at
hvert enkelt projekt når de forventede resultater jf. projektansøgningen samt hvilke effekter
jobcentret forventer at få på lidt længere sigt.
Projektplanerne indeholdt dels en rolle- og ansvarsfordeling for hver af de 4 faser, en skriftlig
fremstilling af, hvordan fremdriften i projektet og efterlevelsen af minimumskrav skulle sikres. Nogle jobcentre valgte at supplere deres projektplan med arbejdsgangsbeskrivelser som
en del af deres normale kommunikation om snitflader, arbejdsopgaver mv.
Arbejdet med forandringsteori og projektplaner blev påbegyndt på workshoppen og færdiggjort senere, da der i flere tilfælde var spørgsmål og forhold, der skulle drøftes med andre
involverede, der ikke var med på workshoppen. Fx sagsbehandlere i kontanthjælp- og sygedagpengeteams, der arbejder med borgere, der står overfor et møde i rehabiliteringsteamet
eller virksomhedskonsulenter, der finder fleksjobåbninger.
Forandringsteori og projektplan var først og fremmest en del af processen for at løbe projektet i gang og et afsæt for at komme i gang med den konkrete indsats og få et overblik over
hvem gør hvad hvornår og med hvilket formål, herunder drøfte udfordringer og barrierer for
indsatsen. Senere i projektet kunne planerne hentes frem, hvis der fx sket udskiftning i personalet. Erfaringerne fra projektet er imidlertid at teori og plan fungerer bedst som procesværktøjer for de medarbejdere, der skal gennemføre projektet, dvs. at det er selve processen mere end den færdige plan, der understøtter implementeringen.
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De senere besøg i kommunerne tog udgangspunkt i forandringsteorier og projektplaner og
blev brugt til

Informationsmateriale
Der blev udarbejdet udkast til tekst til informationsmateriale til borgere med udgangspunkt i
guiden ’Fleksjob med progression’. På de 4 opstartsworkshops kommenterede projektmedarbejderne første udkast til informationsmaterialet, som herefter blev justeret.
Erfaringen er, at informationsmaterialet ikke alene er til borgerne, men i næsten lige så høj
grad til medarbejdere i de teams, der arbejdede med borgere, som var i projektets målgrupper. Bl.a. de medarbejdere, som forbereder borgerne på mødet i rehabiliteringsteamet, som
via informationen til borgeren også fik viden om, hvad indsatsen betød for deres indsats.
Erfaringen er, at hvis materialet til borgerne – især før/på mødet i rehabiliteringsteamet –
ikke var blevet kvalificeret af de medarbejdere, der normalt arbejdede med målgruppen,
skabte det modstand eller blev ikke brugt. Bl.a. fordi sagsbehandlerne oplevede, at informationsmateriale om fleksjob kunne give borgerne en forventning om, at det ville være det, rehabiliteringsteamet ville indstille dem til. Projekterne har i højere grad brugt mundtlig information kombineret med mulighed for at stille spørgsmål til virksomhedskonsulenten.
Informationsmaterialet blev brugt i begrænset omfang, idet kun enkelte af de 19 jobcentre
valgte at bruge det. I stedet benyttede man eksisterende materiale fra STAR. Et enkelt jobcenter (Aalborg) brugte en del ressourcer på at udarbejde et faktaark til borgere, der står
overfor et møde i rehabiliteringsteamet. Arket tager højde for de forskellige interesser i de
forskellige afdelinger, der arbejder med borgere inden mødet i rehabiliteringsteamet, og for
at borgerne har brug for enkelt og letlæseligt materiale.

Projektleder- og netværksmøder
I projektperioden er der holdt 4 projektledermøder samt 2 netværksmøder for 3-5 nøglemedarbejdere fra hvert projekt
Projektleder og netværksmøder har fungeret som et dynamisk forum for videndeling blandt
projektets medarbejdere og et forum for evaluator for løbende at indhente og kvalificere viden og erfaringer mhp. den endelige evaluering af projektet samt kvalificering af indsatsmodellen. Projektlederne har haft indflydelse på, hvilke emner, der blev taget op på møderne,
som har været præget af stor åbenhed og interesse for, hvordan indsatsen blev grebet an i
andre jobcentre. Det har haft stor betydning for projektlederne dels at kunne få sparring til
såvel deres rolle som projektleder som til selve indsatsen. Primært fra andre, der har dyb
indsigt i såvel faglige som organisatoriske forhold på området, da de sjældent kan få dette
blandt kolleger i deres eget jobcenter. Sekundært ift. at holde kursen i et forholdsvis langvarigt projekt i form at status på projektets mål og metoder mv.
Netværksmøderne har haft samme funktioner og desuden givet mulighed for at få input fra
bl.a. jobcentre, som har arbejdet med lignende indsatser uden at være med i projektet samt
for at medarbejdere fra STAR og AMK og projektlederne kunne mødes direkte.

- 46 -

Evaluering ’Udvikling i fleksjob’

Kommunebesøg og beredskab
Der er gennemført 2 kommunebesøg i hvert af de 19 jobcentre. Det første kommunebesøg i
forlængelse af kvalificeringsworkshoppen havde til formål at få færdiggjort projektplanerne,
mens det andet havde til formål at følge op på projektmål og implementering samt at drøfte,
hvordan man i det enkelte jobcentre bedst muligt kunne sikre at der var sammenhæng i indsatsen. Et overordnet formål var desuden at understøtte ledelsesopbakning via en lokal styregruppe, som så vidt muligt deltog i kommunebesøget. Jobcentre, som havde særlige udfordringer, fx i forbindelse med udskiftning af projektleder, haft ekstra besøg.
Projekternes behov for de fastlagte møder har varieret. Især i større kommuner, hvor der var
behov for at udvikle nye samarbejdsflader eller i kommuner, hvor der skete ændringer i organisationen eller projektets ledelse, har kommunemøderne medvirket til at understøtte
projektets gennemførelse. Disse kommuner har også kunnet benytte sig af, at der i projektperioden har været såvel et proaktivt som et reaktivt beredskab, som i praksis har betydet,
at projektlederne har kunnet kontakte deres faste kontaktperson hos evaluator, lige som
kontaktpersonen har kontaktet projektleder, fx hvis resultater fra implementeringsværktøjet
gav anledning til det eller for at følge op på drøftelser ved kommunebesøg.

Monitorering/IT værktøj
Der er udviklet et webbaseret implementeringsværktøj specielt til projektet. Værktøjet er
tænkt dels som et samtaleredskab, dels et barometer for implementeringen og endelig som
en metode til at indsamle data om indsatsen, som ikke kan genereres via Det Fælles Data
Grundlag (DFDG).
Værktøjets samtaleredskab er inddelt i 4 faser, svarende til de 4 faser i projektet og hver
fase indeholder spørgsmål, der knytter sig til minimumskravene i projektet. Jobcentrets
medarbejdere har udfyldt en samtaleguide for hver deltager i hver af de faser, borgeren deltager i projektet.
Implementeringsbarometeret viser på grundlag af disse registreringer, hvor mange deltagere
hvert projekt har i hver fase samt de seneste data fra Jobindsats vedrørende andel af borger,
der modtager ledighedsydelse samt andelen af borgere i fleksjob på få timer, der oplever
progression.
Værktøjet blev forsinket ca. to måneder, da regler om personfølsomme oplysninger viste sig
at umuliggøre den første version af værktøjet. Dette medførte dels, at værktøjet blev mindre
brugervenligt, bl.a. ift. at brugerne kunne få overblik over hvilke borgere, der allerede var registreret. Dels at projektmedarbejderne i starten af projektet måtte lave en papirversion af
besvarelserne, som derefter skulle tastes ind i værktøjet. Datoen for registreringen af indsatsen er derfor ikke altid den samme som datoen for den egentlig indsats og dette har skabt
udfordringer, som der dog er fundet løsninger på. Bl.a. er der løbende blevet ’ryddet op’ i
fejlregistreringer mhp. at få så valide data som muligt. Der har desuden været udfordringer
med sikkerhedsprocedurer omkring log in og videregivelse af personfølsomme oplysninger,
som har krævet en del ressourcer både i de deltagende jobcentre og hos udvikleren af værktøjet.
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Implementeringsværktøjet har kun i begrænset omfang været brugt til at informere internt i
jobcentret om projektindsats og -resultater. Bl.a. fordi det har været vanskeligt at formidle
de ret komplekse data, hvor en deltager kunne tilhøre mere end en målgruppe i projektperioden, men hvor det ikke var muligt at vise fx bevægelserne mellem de forskellige målgrupper. Men iflg. projektlederne også fordi der blandt jobcentrets ledelse kun er meget begrænset interesse for progression i fleksjob på få timer.
Erfaringen er således, at implementeringsværktøjet har været den bedst mulige løsning ift.
at registrere, om minimumsindsatsen er gennemført, da disse data ikke kan hentes i eksisterende registerdata, og har medvirket til at nå en høj implementeringsgrad. Den indsamlede
data har således givet et godt grundlag for vurderingen af, om programindsatsen har givet
de ønskede effekter, idet der også er indsamlet viden om, de tilfælde, hvor den ikke kunne
gennemføres.
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7. KVALIFICERING AF INDSATSMODEL
Den oprindelige indsatsmodel er nedenfor udbygget med erfaringer fra projektet:
Minimumskrav
Kvalificering af indsatsmodel
Fase 1 – før mødet i rehabiliteringsteamet
Tidlig italesættelse allerede inden mødet med rehabiliteringsteamet
•

•

Tal om fleksjob: Der
skal i den forberedende indsats forud
for mødet med rehabiliteringsteamet tales
med alle borgere om,
hvad et fleksjob er og
informeres om, hvilke
krav der stilles til bl.a.
udvikling af arbejdsevnen.
Inddrag en virksomhedskonsulent: Der
skal inddrages en virksomhedskonsulent i
dialogen med borgeren for at få konkrete
og realistiske perspektiver på jobmål og udviklingsmuligheder

Forberedelse af indsatsen
• Inddragelse af teamledere og information på teammøder mhp. at
sikre opbakning og konsensus i alle de involverede afdelinger,
sammenhæng i indsats og arbejdsgange, fælles forståelse af rammerne for fleksjob internt i jobcentret, indgå aftaler om snitflader samt koordinering af informationsmateriale til borgerne om
de mulige udfald af rehabiliteringsteamets indstillinger.
Valg af informationsform, der også tager højde for borgere, der kun
kan møde op få timer ad gangen såvel som for borgere med sproglige
eller kognitive udfordringer.
• Virksomhedskonsulent deltager på et eller flere møder mellem
borger og sagsbehandler.
• Korte forløb, der forbereder borgeren på mødet i rehabiliteringsteamet, herunder giver borgeren sparring til at formulere egne
ønsker og behov på mødet i teamet, evt. udarbejde CV og jobsøgningsstrategi.
• Informationsmøder med mødepligt og hvor der udover fælles informationer også afsat tid til individuel samtale med de borgere,
der har brug for det.

Konkretisering af minimumskrav i projektet:
1. Er der inddraget en virksomhedskonsulent i dialogen med borgeren forud
for mødet med rehabiliteringsteamet?

Især er det vigtigt at informere om
• At timetallet i fleksjob kan ændres over tid og bl.a. afhænge af,
hvilke arbejdsopgaver fleksjobbet kommer til at bestå af.
• At der stilles krav til borgere om at være aktivt jobsøgende, når
de er tilkendt fleksjob. Det er især vigtigt at mane ’myten’ om, at
man har ’fred’ som modtager af ledighedsydelse, i jorden.
• At fleksjob ofte består af enkelte arbejdsopgaver eller delopgaver, som kan løses selvom arbejdsevnen er nedsat.
• At borger forventes at være aktiv og ’tænke med’ i jobsøgningen
frem for at vente på at jobcentret finder fleksjobbet.
• At den endelige indstilling til fleksjob sker på mødet i rehabiliteringsteamet.

2. Har du talt med borgeren om, at der forventes
udvikling i et fleksjob på få
timer?

Desuden er det vigtigt, at borgerne får mulighed for – så vidt det er
muligt – at få afdækket, hvilke konkrete konsekvenser det vil have for
den enkelte at komme i fleksjob. Især ift. økonomi, opfyldelse af skånehensyn/hensyn til deres helbred samt jobåbninger.

3. Har du talt med borgeren om, hvad et fleksjob
er?

•

Praktikforløb i perioden op til mødet i rehabiliteringsteamet kan
medvirke til at borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet, herunder bevarer daglige rutiner, sociale kontakter mv., og hvis der i øvrigt er et godt match mellem borger og virksomhed –
at der kan etableres et fleksjob umiddelbart efter tilkendelsen til
fleksjob.
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Minimumskrav
Kvalificering af indsatsmodel
Fase 2 På mødet i rehabiliteringsteamet
Klar forventningsafstemning på mødet med rehabiliteringsteamet
• Tal om jobmål og mulighed for progression: Vil rehabiliteringsteamet indstille
en borger til fleksjob,
skal teamet på mødet
tale med borgeren om
konkrete jobperspektiver og muligheder
for progression. Overvejelserne skal fremgå
af teamets indstilling
•

Inddrag en virksomhedskonsulent: Der
skal deltage en virksomhedskonsulent på
mødet i rehabiliteringsteamet for at
kvalificere drøftelserne om jobperspektiver.

Konkretisering af minimumskrav i projektet:
1. Deltager en virksomhedskonsulent med kendskab til mulighederne på
arbejdsmarkedet for personer med nedsat arbejdsevne i mødet med rehabiliteringsteamet?

Forberedelse af indsatsen
• Afsæt ressourcer til virksomhedskonsulentens forberedelse deltagelse på møderne i rehabiliteringsteamet, koordination af møderne og afsætte tid til at drøfte jobmuligheder / jobsøgning på
selve mødet.
Virksomhedskonsulenten:
• Virksomhedskonsulenten, der deltager på rehabiliteringsteamets
møder, bør udover erfaring med det lokale arbejdsmarked for
personer med nedsat arbejdsevne også have et indgående kendskab til målgruppen.

•

Virksomhedskonsulentens rolle på mødet bør være klart defineret overfor såvel borger som teamets medlemmer. Udover at bidrage med konkrete og realistiske jobmål og udviklingsmuligheder, kan virksomhedskonsulenten også fungere som en støtte for
borgeren i overgangen til fleksjob eller ledighedsydelse og fx gennemgå teamets indstilling med borgeren efter mødet, præsentere borgeren for den konkrete indsats i fleksjobteamet mv. Men
virksomhedskonsulenten kan ikke samtidig være bisidder for borgeren og denne bør derfor opfordres til at tage en bisidder med
på mødet.

•

Aftal evt. mere taletid til virksomhedskonsulenten på møder,
hvor der er en forventning om indstilling til fleksjob, for at sikre,
der bliver tid til at drøfte både job- og udviklingsperspektiver.
Også i de tilfælde, hvor der allerede er en konkret jobåbning eller
er tale om et fastholdelsesfleksjob.

•

Udnyt de tværfaglige kompetencer i teamet til at oplyse borgeren om kompensationsmuligheder og skånejob, der kan medvirke til at skabe progression i fleksjobbet.

2. Har I på mødet med rehabiliteringsteamet talt
med borgeren, om konkrete jobperspektiver?
3. Har I talt med borgeren
om muligheder for udvikling i fleksjobbet på mødet
med rehabiliteringsteamet?
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Minimumskrav
Kvalificering af indsatsmodel
Fase 3 Når fleksjobbet skal findes
Tidlig indsats når fleksjobbet skal
findes
• Udarbejd hurtigt en klar strategi
for jobsøgning: Senest to uger
efter borgeren er visiteret til
fleksjob, skal der afholdes et
møde med deltagelse af en virksomhedskonsulent, hvor der
sammen med borgeren udarbejdes en detaljeret jobsøgningsstrategi. Strategien skal noteres i
Min plan på jobnet.dk og CV skal
udarbejdes/opdateres.
• Følg op: Afhold opfølgningssamtaler med højst tre ugers interval, hvor jobsøgningsstrategien
revurderes. Har indsatsen ikke
ført til job efter tre måneder,
skal der igangsætte en mere fokuseret jobsøgningsindsats, fx
ved at tilbyde borgeren en jobformidler eller via virksomhedspraktik. Inddrag en virksomhedskonsulent og evt. en mentor
som kan hjælpe borgeren med
jobsøgningen.

Konkretisering af minimumskrav i
projektet:
1. Er borgerens CV på Jobnet.dk tilpasset jobsøgningsstrategien?
2. Er der senest 2 uger efter, at borgeren er visiteret til fleksjob, udarbejdet en detaljeret jobsøgningsstrategi for borgeren?
3. Er en virksomhedskonsulent inddraget i at hjælpe borgeren med jobsøgning?
4. Er strategien noteret i MinPlan?

•

I de tilfælde, hvor borgeren har forberedt CV, jobsøgningsstrategi eller været i praktik før mødet i rehabiliteringsteamet, bygger indsatsen videre på dette

•

Etabler et koordineret og tæt samarbejde mellem de
medarbejdere, der møder borgeren i denne fase, dvs.
sagsbehandler, jobkonsulent og/eller virksomhedskonsulent, mhp. at sikre fremdrift og sammenhæng i indsatsen.

•

Samtaler med borgeren ca. 1 gang om måneden. Det
bør være muligt at differentiere hyppigheden af samtaler, og evt. aftale alternativer (fx telefonsamtaler) da
nogle borgere har udfordringer, der i perioder gør det
svært for dem at leve op til dette krav.

•

Borgerens CV bør tage højde for, at han eller hun ikke
nødvendigvis kan arbejde inden for de områder, hvor
vedkommende tidligere har arbejdet og desuden inddrage borgerens kompetencer fra fx fritidsinteresser,
så CV’et bliver fremadrettet.

•

Skånebehov formuleres proaktivt, så det fremgår,
hvad borgeren kan og trives bedst med.

•

Tag højde for borgernes individuelle behov for støtte
til at finde job. Fx jobcafeer, hvor de fremmødte præsenteres for konkrete jobåbninger, støtte til at formulere skånebehov proaktivt, sparring til jobsamtaler eller uopfordrede ansøgninger.

•

Tag også højde for, at nogle borgere har svært ved at
bruge de gængse jobsøgningsredskaber som JobnetCV
og MinPlan uden særlig støtte, så deres vanskeligheder med at bruge redskaberne ikke kommer til at
skygge for den egentlige jobsøgning.

•

Tilbyd evt. en særlig indsats, der tager højde for at
nogle borgere i målgruppen har særlige udfordringer,
fx psykiske lidelser eller med anden etnisk herkomst
end dansk, som kan have svært ved at profitere af jobcafeer mv.
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Minimumskrav
Kvalificering af indsatsmodel
Fase 4 Når fleksjobbet skal findes
Tæt opfølgning når fleksjobbet er
fundet
• Opstil klare rammer og mål for
udvikling: Jobcentret skal aktivt
understøtte, at der sker en afstemning af rammerne for ansættelsesforholdet mellem arbejdsgivere og fleksjobberen, og
sikre at der udarbejdes en skriftlig plan for, hvordan fleksjobberen kan udvikle sig i jobbet. Anvend fx guidematerialet om
fleksjobansættelser.

•

Intensiveret opfølgning: Jobcentret skal arbejde med en intensiveret opfølgningsmodel i kontakten med fleksjobansatte i
projektets målgruppe. Det skal
fremgå af puljeansøgningen,
hvordan og hvor ofte denne opfølgning skal ske. Aftal med arbejdsgiver, hvordan der skal arbejdes med progression (timer,
opgaver, indhold) og aftal klare
milepæle.

Der er ikke fundet dokumentation for, at indsatsen har haft
nogen effekt ift. progression. Indsatsmodellen kan derfor
ikke kvalificeres på dette område.

Ift. opfølgning mhp. at sikre fastholdelse i fleksjobbet, har
jobcentrene haft gode erfaringer med følgende indsatser:
•

Aftal tidspunkt for opfølgning allerede ved etableringen af fleksjobbet og informer både arbejdsgiver og
medarbejderen i fleksjob om, hvem de kan kontakte i
jobcentret, hvis der forinden opstår problemer.

•

Opfølgningen bør ske første gang ca. ½ år efter etableringen af fleksjobbet eller tidligere, hvis der er behov
for det, mhp. at tilpasse jobbet, herunder undersøge
om der er mulighed for progression. Derefter er der løbende opfølgning en gang årligt.

•

Tilrettelæg opfølgning fleksibelt, evt. som en del af
jobcentrets sædvanlige virksomhedsservice, så tidspunkt og varighed passer bedst muligt ind i virksomhedens og medarbejderens arbejdsgang.

Konkretisering af minimumskrav i
projektet:
1. Er der sammen med virksomheden
og borgeren udarbejdet en skriftlig
plan for, hvordan borgeren kan udvikle sig i fleksjobbet?
2. Er projektets plan for opfølgning i
fleksjobbet fulgt?
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BILAG: KVANTITATIV SLUTEVALUERING AF UDVIKLING I FLEKSJOB V. METRICA APS
Indledning og sammenfatning
Dette notat indeholder den kvantitative slutevaluering af Udvikling i Fleksjob, som er et projekt rettet mod dels at forkorte tiden fra processen frem mod et fleksjob sættes i gang og til
fleksjobbet findes, dels at bidrage til progression i timetallet for borgere, der allerede er i
fleksjob.
Der er tre målgrupper i projektet:
•

Målgruppe 1: De som i ugen for første registrering er på kontanthjælpslignende
ydelse, ressourceforløb, sygedagpenge eller jobafklaring. Der er 729 registrerede
borgere i denne gruppe.
• Målgruppe 2: De som i ugen for første registrering er på ledighedsydelse og har påbegyndt forløbet i indsatsperioden. Der er registreret 1.354 borgere i denne gruppe.
• Målgruppe 3: De som i ugen for første registrering starter i fleksjob eller har påbegyndt et fleksjob med højst 10 timer pr uge indenfor de seneste 3 måneder. Der er
registreret 1.382 borgere i denne gruppe.
Der findes arbejdsmarkedsdata om deltagerne i projektet fra primo maj 2017 til ultimo april
2018, altså en samlet periode på 12 måneder, og slutevalueringen omfatter hele denne periode.
Der er dannet sammenligningsgrupper bestående af grupper som opfylder udvælgelseskriterierne, en som er bosat i landets øvrige kommuner. Tilsvarende er der dannet to sammenligningsgrupper året før indsatsperioden, en i de deltagende kommuner og en i landets øvrige
kommuner.
Der foretages en beskrivelse af de registrerede borgere i målgrupperne for indsatsen samt
en måling af indsatsens effekt. Effektmålingen bør tages med et vist forbehold, da det har
været ekstraordinært svært at danne et godt sammenligningsgrundlag, hvilket især gælder
for målgruppe 3.
For målgruppe 1 er det lykkedes at forkorte forløbet fra påbegyndt ledighedsydelse til
start på fleksjob. Denne effekt opstår efter 8 uger på ledighedsydelse og indebærer at overgangssandsynligheden fra ledighedsydelse til fleksjob øges med 68% herefter
For målgruppe 2 findes ligeledes en signifikant forøgelse af sandsynligheden for at overgår
til fleksjob på 20%.
For målgruppe 3 er resultaterne eget usikre, men det bedsteskøn er, at der ikke findes nogen effekt.
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Data
Data til den kvantitative evaluering leveres fra to forskellige kilder:
1. Fra registreringsværktøjet fås information om hvem der har deltaget i projektet og
hvornår de er startet.
2. Fra DREAM fås data om ugentlig arbejdsmarkedsstatus
Fra DFDG findes egentlig også data om tidspunkt for rehabiliteringssamtaler for de deltagende borgere i målgruppe 1. Disse data er ikke anvendt i evalueringen, da det vurderes at
være umuligt at matche borgerne i målgruppen med tilsvarende borgere uden at kende formået med og udfaldet af rehabiliteringssamtalen, og disse data har ikke været tilgængelige
for evaluator.
Derfor baseres effektmålingen for målgruppe 1 alene på de i målgruppen, som overgår til ledighedsydelse, for hvilke det er mere ligetil at danne et pålideligt sammenligningsgrundlag.
Indsatsen løb i perioden fra primo januar 2017 til ultimo juni 2018, men der forefindes først
registreringer i registreringsværktøjet fra primo maj 2017, hvorfor evalueringen begrænser
sig til denne periode, selv om nogle deltagere kan have påbegyndt en indsats inden da. Disse
kan vi imidlertid ikke identificere.

Afgrænsning af målgrupperne
Der er tre målgrupper:
•

Målgruppe 1: De som i ugen for første registrering er på kontanthjælpslignende
ydelse, ressourceforløb, sygedagpenge eller jobafklaring. Der er 729 borgere i denne
gruppe.
• Målgruppe 2: De som i ugen for første registrering er på ledighedsydelse, og som
har påbegyndt ledighedsydelse i indsatsperioden. Der er registreret 1.354 borgere i
denne gruppe.
• Målgruppe 3: De som i ugen for første registrering starter i fleksjob eller har påbegyndt et fleksjob med højst 10 timer pr uge indenfor de seneste 3 måneder. Der er
registreret 1.382 borgere i denne gruppe.
I registreringsværktøjet kan man se hvilken samtaleguide borgeren har besvaret ved første
registrering i projektet, og dette burde egentlig angive hvilken målgruppe borgeren tilhører.
Som vist i Tabel A1 i appendiks er der imidlertid en meget dårlig overensstemmelse mellem
samtaleguide og arbejdsmarkedsstatus (som målt i DREAM) i den første registreringsuge.
Det er især for borgere på ledighedsydelse og fleksjob, at uoverensstemmelsen er stor.
Da vi i effektmålingen (se metode afsnittet) skal matche med borgere i samme situation i andre jobcentre har vi derfor valgt at definere målgruppen ud fra den faktiske arbejdsmarkedsstatus i registreringsugen. På grund af problemet med at finde et godt match for målgruppe
1 er det endvidere valgt at foretage effektmålingen for målgruppe 1 baseret på de i målgruppen, som overgår til ledighedsydelse. Derfor er de facto dannet en ny målgruppe:
•

Målgruppe 1A: De borgere i målgruppe 1, som i løbet af observationsperioden overgår til ledighedsydelse eller direkte til fleksjob. Disse får så en ny startdato, nemlig
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tidspunktet for overgang til ledighedsydelse/fleksjob. Der er 309 ud af de 729 borgere i denne gruppe. Heraf overgik de 80 direkte til fleksjob og de resterende 229 til
ledighedsydelse.
For målgruppe 2 er kriteriet om at man skal have påbegyndt ledighedsydelse i indsatsperioden (regnet fra 1. januar 2017) ikke opfyldt for 19% af borgerne i deltagergruppen, idet nogen har været på ledighedsydelse uafbrudt i en væsentligt længere periode (nogle få i mere
end 4 år). Derfor er der også her dannet en ekstra målgruppe for at sikre så præcist et sammenligningsgrundlag som muligt:
•

Målgruppe 2A: De borgere i målgruppe 2, som faktisk har påbegyndt ledighedsydelsesforløbet efter 1. januar 2017. Der er 1.099 borgere i denne gruppe.
For målgruppe 3 er der endnu større uoverensstemmelse med definitionen og hvordan gruppen faktisk ser ud. Omkring halvdelen har i registreringsugen været uafbrudt i fleksjob i
mere end 13 uger. Der er dog ikke nødvendigvis tale om det samme fleksjob, eller et fleksjob
med maksimalt 10 timer om ugen. Samtidig er der omkring 17%, som i registreringsugen har
mere end 10 timer pr uge i fleksjobbet. Dette giver os udfordringer, når vi skal identificere
en sammenligningsgruppe. Derfor vil vi i evalueringen også operere med en målgruppe 3A,
defineret som følger:
•

Målgruppe 3A: De borgere i målgruppe 3, som i uge for første registrering faktisk
starter i fleksjob eller har påbegyndt et fleksjob med højst 10 timer pr uge indenfor
de seneste 3 måneder. Der er 590 borgere i denne gruppe.

Afgrænsning af sammenligningsgrupperne
For hver af disse målgrupper skal der dannes et sammenligningsgrundlag, så grupperne kan
sammenlignes med tilsvarende borgere i andre jobcentre.
Udtræksalgoritmerne for brutto-sammenligningsgrupperne er som følger:
•

Målgruppe 1A: Borgere i ikke-deltagende kommuner, som i løbet af indsatsperioden
overgår til ledighedsydelse eller direkte i fleksjob fra sygedagpenge/jobafklaring, ressourceforløb eller en kontanthjælpslignende ydelse. Der er 6.536 borgere i denne
gruppe. Heraf overgik de 1.572 direkte til fleksjob og de resterende 4.964 til ledighedsydelse.
• Målgruppe 2: Borgere i ikke-deltagende kommuner, som i løbet af indsatsperioden
har mindst en uge på ledighedsydelse, tildeles ved et tilfældigt træk en registreringsuge. De som i denne syntetiske registreringsuge er på ledighedsydelse udgør bruttosammenligningsgruppen. Der er 10.852 borgere i denne gruppe.
• Målgruppe 3: Borgere i ikke deltagende kommuner, som i løbet af indsatsperioden
har mindst en uge i fleksjob tildeles ved et tilfældigt træk en registreringsuge. De
som i denne syntetiske registreringsuge er i fleksjob udgør bruttosammenligningsgruppen.
Ud fra samme kriterier dannes for hver målgruppe 2 grupper året før indsatsperioden; primo
maj 2016-ultimo april 2017. Denne ene gruppe består af borgere i de deltagende kommuner
og den anden af borgere i landets øvrige kommuner, trukket på samme måde som kriterierne ovenfor.
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Afhængige variable
Herefter skal der dannes udfaldsvariable. Succeskriterierne som blev foreslået i tilbuddet
var:
•
•

At der sker en forkortelse af tiden fra rehabiliteringsmødet til overgang til fleksjob
At der sker en forkortelse af tiden mellem overgang til ledighedsydelse og overgang
til fleksjob
• At andelen af personer på ledighedsydelse falder som følge af de to overstående
succeskriterier
• At der sker en forøgelse i andelen som oplever progression i timetallet.
Som beskrevet ovenfor kan vi ikke måle på tid fra rehabiliteringsmødet, men alene på tid fra
overgang til ledighedsydelse til fleksjob. Derfor estimerer vi, med udgangspunkt i succeskriterierne, effekter på følgende variable for de forskellige målgrupper:
Målgruppe 1A:
• Antal uger fra påbegyndt ledighedsydelse til første fleksjob. Borgere der starter direkte i fleksjob tildeles en varighed på 0.1 uge, så de stadig kan indgå i varighedsanalysen.
• Som et sekundært mål ses på antal ordinære timers beskæftigelse.
Målgruppe 2:
• Tid fra registrering til første fleksjob.
• Som et sekundært mål ses på antal ordinære timers beskæftigelse
Målgruppe 3:
• Antal ordinære timer
• Andel som oplever progression i antal ordinære timer

Forklarende variable
For alle estimationer anvendes følgende sæt af forklarende variable:
•
•
•
•
•

Køn
Alder (tre grupper; under 40, 40-49, og 50 eller derover)
Etnicitet (dansk, vestlig, ikke-vestlig)
Civilstand (gift/partnerskab eller ikke)
Arbejdsmarkedshistorik de seneste 3 og 6 år (andel tid i beskæftigelse, anden selvforsørgelse, på sygedagpenge, på SU, og på kontanthjælpslignende ydelser inklusive
ledighedsydelse, og andre ydelser)
• Kommune fixed effects
For estimationer vedrørende målgruppe 1A anvendes også indikatorer for hvilken ydelse de
kommer fra (sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, kontanthjælpslignende ydelser),
for målgruppe 2 anvendes også ugentlige indikatorer for varigheden af den forudgående tid i
ledighedsydelse, og for målgruppe 3 tilsvarende for varigheden af den forudgående tid i
fleksjob.
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Metode
For hver målgruppe skal effekten af indsatsen estimeres. I tilbuddet foreslog vi en difference-in-differences matching strategi, som dog ikke er mulig, da dette kræver, at den
samme borger observeres både før og i indsatsperioden, og da de fleste kun påbegynder et
ledighedsforløb eller et fleksjob en gang, er dette ikke muligt.
Derfor må strategien tilpasses. Der er valgt er en form for difference-in-differences strategi,
da det vurderes at være vigtigt at kunne kontrollere både for den generelle udvikling over tid
samt forskelle mellem jobcentre i de ovenfor nævnte afhængige variable.
For hver målgruppe udvælges, som nævnt ovenfor, den tilsvarende målgruppe i de samme
jobcentre i perioden fra primo maj 2016 til ultimo april 2017. Denne periode kaldes før-perioden. Tilsvarende dannes for brutto-sammenligningsgruppen også en tilsvarende gruppe i
før-perioden. Der er herefter for hver målgruppe fire forskellige grupper
5. Deltagerne
6. Borgere i samme kommuner som deltagerne, som opfylder udtrækskriteriet året før
indsatsperioden
7. Borgere i landet øvrige kommuner, som opfylder udtrækskriteriet i indsatsperioden
8. Borgere i landet øvrige kommuner, som opfylder udtrækskriteriet året før indsatsperioden
Vi definerer to variable; efter, som tager værdien 1, hvis borgeren er trukket i indsatsperioden, og 0 ellers, og delt_komm, som tager værdien 1, hvis borgeren bor i en af de kommuner som deltager i Udvikling i Fleksjob, og 0 ellers. De fire grupper kan defineres entydigt ved
hjælp af disse to variable. Definer en tredje variable, deltager:= efter*delt_komm, som indikerer deltager-gruppen.
Effekterne af Udvikling i Fleksjob kan herefter estimeres i generiske ligninger af typen
𝑌𝑖 = 𝑋𝑖 𝛽 + 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑖 𝛾 + 𝑑𝑒𝑙𝑡_𝑘𝑜𝑚𝑚𝑖 𝜃 + 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖 𝛿 + 𝜀𝑖
Y er den afhængige variabel, vi ønsker at måle effekten på, og estimatet på  angiver effekten af indsatsen,  fanger kommune-effekter, og  den generelle tidsmæssige udvikling. X er
et sæt af forklarende variable som angivet ovenfor.
Når den afhængige variabel er en varighed (tid indtil fleksjob) estimeres modellens parametre i en varighedsmodel, konkret en Cox proportional hazard model estimeret ved hjælpe
af partial likelihood. Når den afhængige variabel er et antal timer eller en indikator for progression estimeres parametrene i lineære regressioner. I alle tilfælde klynges standardfejl på
kommuneniveau.
For målgruppe 3 og målgruppe 3A, hvor det har været meget svært at identificere en valid
sammenligningsgruppe, suppleres analyser med to propensity score matching analyser; en
hvor der matches på borgere i andre jobcentre i indsatsperioden, og en hvor der matches
med borgere i samme jobcenter året før. Som udgangspunkt er forventningen, at differencein-difference regressionerne på den reducerede målgruppe (3A) bør give de mest pålidelige
effekt-estimater.
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Implementeringsfaktorer
Der findes en række spørgsmål vedrørende opfyldelse af minimumskrav, som handler om
implementeringsfidelitet. I alt er der 12 spørgsmål fra de fire faser af projektet, 3 fra fase 1,
3 fra fase 2, 4 fra fase 3, og 2 fra fase 4. For hvert af disse spørgsmål er beregnet andelen,
hvor kravet er opfyldt, for hvert jobcenter. På disse andele er der efterfølgende foretager en
eksplorativ faktoranalyse, som leder til fire faktorer som fordeler sig automatisk på en faktor
for hver af de fire faser. Disse faktorer forsøges i de statistiske modeller også inkluderet som
forklarende variable, der interageres med indikatoren for at være i deltagergruppen for at
undersøge, om god implementering af minimumskravene kan associeres med de fundne effekter. For målgruppe 1A anvendes alle fire faktorer, for målgruppe 2 anvendes faktor 3-4,
og for målgruppe 3 anvendes alene den sidste faktor.

Data beskrivelse
I dette afsnit beskrives hver af de tre målgrupper, og disse sammenholdes med den tilsvarende gruppe i landets øvrige jobcentre.
I tabel 1 vises den beskrivende statistik for målgruppe 1A

Tabel 1. Beskrivende statistik for målgruppe 1A og sammenligningsgruppen
Baggrundsvariabel

Deltagergruppen Sammenligningsgruppen

Alder, år
Mand

46,0

45,5

38

39

Ikke-vestlig

6

9

Vestlig

2

2

Gift/partnerskab

42

37

Beskæftigelseshistorik (seneste 6 år)

26

19

Beskæftigelseshistorik (seneste 3 år)

15

8

Kontanthjælpshistorik (seneste 6 år)

26

30

Kontanthjælpshistorik (seneste 3 år)

28

31

Selvforsørgelseshistorik (seneste 6 år)

5

4

Selvforsørgelseshistorik (seneste 3 år)

3

2

Sygehistorik (seneste 6 år)

27

29

Sygehistorik (seneste 3 år)

37

40

SU-historik (seneste 6 år)

2

2

SU-historik (seneste 3 år)

1

1

17

15

52

54

2,9

2,5

Kommer fra ressourceforløb
Kommer fra sygedagpenge/jobafklaring
Antal ordinære timer første uge på ledighedsydelse/fleksjob
Note: Alle tal angiver procent, med mindre andet angives.

Begge grupper er omkring 46 år gamle i gennemsnit, og der er knap 40% som er mænd. Der
er lidt færre med ikke-vestlig baggrund i deltagergruppen, der er lidt flere gifte, og de har i
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større omfang været beskæftiget inden for de sidste 6 og 3 år end sammenligningsgruppen.
Det indebærer, at det er vigtigt at kontrollere for disse forhold, når effekterne skal estimeres.
I tabel 2 vises tilsvarende beskrivende statistik for deltagerne i målgruppe 2 og den tilhørende sammenligningsgruppe.

Tabel 2. Beskrivende statistik for målgruppe 2 og sammenligningsgruppen
Baggrundsvariabel

Deltagergruppen Sammenligningsgruppen

Alder, år
Mand

47,5

48,7

32

35

Ikke-vestlig

9

10

Vestlig

2

2

Gift/partnerskab

40

38

Beskæftigelseshistorik (seneste 6 år)

14

6

Beskæftigelseshistorik (seneste 3 år)

6

1

Kontanthjælpshistorik (seneste 6 år)

38

50

Kontanthjælpshistorik (seneste 3 år)

42

57

Selvforsørgelseshistorik (seneste 6 år)

4

2

Selvforsørgelseshistorik (seneste 3 år)

3

1

Sygehistorik (seneste 6 år)

21

14

Sygehistorik (seneste 3 år)

24

12

SU-historik (seneste 6 år)

1

1

SU-historik (seneste 3 år)

1

<1

23

64

0,3

0,3

Forudgående varighed af ledighedsydelse, uger
Antal ordinære timer første uge på ledighedsydelse/fleksjob
Note: Alle tal angiver procent, med mindre andet angives.

For målgruppe 2 ses, at deltagergruppen er lidt yngre, der er lidt færre mænd, og de har et
større beskæftigelsesomfang i form af ustøttet beskæftigelse bag sig. Den største forskel,
som er meget markant, er imidlertid at deltagerne i gennemsnit har tilbragt kun 23 uger på
ledighedsydelse på registreringstidspunktet, mens sammenligningsgruppen har tilbragt næsten tre gange så længe, nemlig 64 uger, på ledighedsydelse. Det kunne således tyde på, at
de deltagende jobcentre overvejende har registreret borgere, der er blevet visiteret til fleksjob for relativt nylig (dette understøttes af, at den gennemsnitlige tid på ledighedsydelse for
borgere i de deltagende jobcentre året før var på 61 uger). Denne tydelige selektion indebærer, at det er nødvendigt at kontrollere grundigt for den forudgående varighed af ledighedsydelsen, og derfor er der valgt at inkludere indikatorer for hver varighed (en indikator for en
uge, 2 uger, 3 uger osv.), så der ’matches’ eksakt på varigheden, og ikke blot på gennemsnittet heraf, i de statistiske analyser.
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Tabel 3. Beskrivende statistik for målgruppe 3 og sammenligningsgruppen
Baggrundsvariabel

Deltagergruppen Sammenligningsgruppen

Alder, år

47,2

50,1

40

39

Ikke-vestlig

4

5

Vestlig

2

2

Gift/partnerskab

43

50

Beskæftigelseshistorik (seneste 6 år)

16

5

Mand

Beskæftigelseshistorik (seneste 3 år)

8

1

Kontanthjælpshistorik (seneste 6 år)

31

16

Kontanthjælpshistorik (seneste 3 år)

34

11

4

1

Selvforsørgelseshistorik (seneste 6 år)
Selvforsørgelseshistorik (seneste 3 år)

2

1

Sygehistorik (seneste 6 år)

20

8

Sygehistorik (seneste 3 år)

22

6

SU-historik (seneste 6 år)

1

<1

SU-historik (seneste 3 år)

<1

<1

Forudgående varighed af fleksjob, uger

32

144

7

19

Gennemsnitligt ugentligt antal timer i fleksjob
Note: Alle tal angiver procent, med mindre andet angives.

For målgruppe 3 er forskellene om muligt endnu større end for målgruppe 2. Deltagergruppen er op mod 3 år yngre end sammenligningsgruppen i gennemsnit, de er mindre ofte gift
og har haft væsentligt mindre ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 3 og 6 år. Den
største forskel er igen, at deltagergruppen har tilbragt 32 uger i fleksjob, mens sammenligningsgruppen har tilbragt 144 uger i fleksjob, og ligeledes er der en meget stor forskel på det
ugentlige timetal, som også gør det nødvendigt at kontrollere grundigt herfor. Dette gøres
konkret ved, i stedet for timetallet, at se på ændringen i timetallet fra registreringsugen og
frem. Herved analyseres, om det lykkes at skabe en større fremgang i timetallet for deltagergruppen end for kontrolgruppen. Det er dog stadig nødvendigt også at kontrollere for timetallet i registreringsugen, da det er muligt at skabe en større fremgang, når udgangssituationen er et lavt timetal, end når det er højt. Dette gøres ved hjælp af 37 indikatorer for det
ugentlige timetal.

Effekter af Udvikling i Fleksjob
På grund af de ret store forskelle mellem deltagere og sammenligningsgrundlaget postulerer
vi ikke, at vi finder de sande effekter af at deltage i Udvikling i Fleksjob. Snarere forsøger vi,
så godt som det er muligt, at estimere effekterne, vel vidende at de skal fortolkes med forsigtighed. I det følgende estimeres effekterne for hver af de tre målgrupper for sig, og det
diskuteres for hver af målgrupperne, hvor sikre vi er på effekterne.
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Effekter for målgruppe 1A
I figur 1 vises til venstre ugentlige afgangsrater til fleksjob, målt fra tidspunktet for påbegyndt ledighedsforløb, og til højre vises den tilhørende overlevelseskurve for ledighedsydelse. Det bemærkes, at da borgerne registreres indenfor perioden fra maj 2017 til april
2018 kan de maksimalt følges i 52 uger, hvorfor usikkerheden vokser og data-materialet
gradvist tynder ud hen mod 52 uger. Ikke desto mindre viser figuren, at deltagerne adskiller
sig markant, både når der sammenlignes med sammenligningsgruppen eller med borgere i
de samme jobcentre året før. Borgerne i deltagergruppen afgår langt hurtigere til fleksjob
end andre borgere, og det ser ud til at forskellen især opstår efter omkring 8 uger.

Figur 1. Afgangsrater og overlevelseskurve for afgang fra ledighedsydelse til fleksjob, målgruppe 1A.
Afgangsrate
Overlevelseskurve

Note: De rå afgangsrater og overlevelsesrater er estimeret med Kaplan-Meier metoden.

At afgangsraterne er nogenlunde ens i begyndelsen af forløbet kunne tyde på, at der ikke er
stor forskel på borgerne i de forskellige grupper ex ante, og at det er indsatsen der gør udslaget. For yderligere at belyse dette har vi estimeret effekten i en varighedsmodel. I tabel 4 vises resultaterne fra to modeller; i model 1 estimeres en gennemsnitseffekt af indsatsen,
men der i odel to estimeres separate effekter før og efter 8 uger på ledighedsydelse (estimeres som koefficienterne til to tidsvarierende variable; variablen deltager interageret med to
indikatorer for om varigheden er henholdsvis under eller over 8 uger.

Tabel 4. Effekter på afgangsraten til fleksjob for målgruppe 1A.
Relativ risiko
Model 1
1.147
Model 2, uge 1-8
Model 2, uge 9 og derefter

0.994
1.682
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Det ses, at der i model 1 er en positivt effekt svarende til en forøgelse i afgangsraten til fleksjob på 15%, som dog ikke er signifikant forskellig fra kontrolgruppens afgangsrate. Når denne
koefficient splittes op i to, som i model 2, ses en signifikant forøgelse af afgangsraten på68%
fra uge 9 og frem, mens der ikke er nogen effekt de første 8 uger.
Vi har også estimeret en model, hvor effekten søges forklaret ved de fire implementeringsfaktorer, men disse havde ingen forklaringskraft for målgruppe 1.
Som et sekundært udfald ses også på antallet af ordinære timer, men her findes ingen signifikante effekter. Dette kan synes overraskende i lyset af at deltagerne overgår hurtigere til
fleksjob, men det må skyldes at sammenligningsgruppen har flere timer i fleksjobbene eller
at de har ordinære timers beskæftigelse, mens de er på ledighedsydelse.

Effekter for målgruppe 2
I figur 2 vises til venstre afgangsraten fra ledighedsydelse til fleksjob for borgerne i målgruppe 2. Her ses en stor forskel i afgangsraten allerede i registreringsugen, hvilket kan indikere et større selektionsproblem, som formentlig knytter sig tæt til den allerede tilbragte tid
i fleksjob, som er meget kortere for deltagergruppen, se tabel 2.

Figur 2. Afgangsrater og overlevelseskurve for afgang fra ledighedsydelse til fleksjob, målgruppe 2.
Afgangsrate
Overlevelseskurve

Note: De rå afgangsrater og overlevelsesrater er estimeret med Kaplan-Meier metoden.

Derfor er der i modellen som nævnt kontrolleret for forudgående varighed på ledighedsydelse ved hjælp af et sæt på op til 208 indikatorer for den præcise varighed (op til 208
uger). Resultaterne fra varighedsmodellen ses i tabel 5.
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Tabel 5. Effekter på afgangsraten til fleksjob for målgruppe 2 og 2A.
Relativ risiko
Målgruppe 2
1.327
Målgruppe 2A
1.201

P-værdi
<0.001
0.015

Når vi ikke kontrollerer for forudgående varighed af ledighedsydelse (ikke vist i tabellen) findes en ’effekt’ svarende til en 77% forøgelse af afgangsraten til fleksjob. Denne reduceres til
33% for den fulde målgruppe 2, når der kontrolleres detaljeret for den forudgående varighed
(og alle øvrige variable i tabel 2), men er altså stadig signifikant positiv. Når målgruppen reduceres til kun at omfatte de, der opfylder det formelle krav om at have påbegyndt ledighedsydelsesforløbet i indsatsperioden (og tilsvarende for sammenligningsgrupperne), så reduceres effekten yderligere til en 20% forøgelse i afgangsraten.
Heller ikke for målgruppe 2 eller 2A bidrager implementeringsmålene med nogen forklaringskraft (ikke vist).
Målgruppen havde som udgangspunkt meget få timers ordinær beskæftigelse (se tabel 2), så
derfor kan det være interessant at se på udviklingen i timetallet. Givet at der er en positiv
effekt på overgang til fleksjob vil vi her forvente at se en positiv effekt også på ændringer i
antallet af timer med ordinær beskæftigelse.
I figur 3 ses dog, at denne effekt er begrænset. Effekten er signifikant positiv 10-15 uger efter registreringsdagen, og er på omkring 0,4 timer pr uge. For at sætte dette lidt i perspektiv,
så ses i figur 2, at der efter 15 uger er ca 20% i sammenligningsgruppen, som er kommet i
job. Effekten estimeret i tabel 5 indebærer, at omkring 33% flere er kommet i job i deltagergruppen, svarende til ca. 6,6 procent-points. Det betyder, at disse har opnået i gennemsnit
0,4*100/6,6 = 6 timers fleksjob om ugen.
For målgruppe 2A findes kvalitativt de samme resultater (ikke vist) – signifikante effekter i
uge 10-15, som er lidt større (omkring 0,5 i uge 15) end de der er vist i figur 3.
At effekten falder efterfølgende, kan formentlig blot henføres til et faldende antal observationer og øget usikkerhed – eller til at sammenligningsgruppen ’ indhenter deltagerne, således
at deltagerne finder fleksjobbet hurtigere, men ikke i større omfang end sammenligningsgruppen. Det er imidlertid for tidligt at besvare disse spørgsmål; her må vi afvente at flere af
borgerne kan følges i længere tid.
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Figur 3. Effekt på antal ordinære timer, målgruppe 2.
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Note: Lodrette streger angiver et 95% konfidens-interval på den estimerede effekt.

Effekter for målgruppe 3
For målgruppe 3 og 3A er de primære udfaldsmål antallet af ordinære timer og andelen som
oplever progression heri. Antallet af ordinære timer måles som ændringen i antal timer i forhold til registreringsugen. Progression er defineret ved at det ugentlige timetal stiger med
mindst 1 time (for at undgå at afrundingsfejl fortolkes som progression). Effekten måles uge
for uge fra registreringsugen og op til 40 uger frem. I og med at der er stor usikkerhed med
hensyn til definitionen af sammenligningsgrundlaget vises først i figur 4 og 5 effekten 20
uger efter registreringsugen på henholdsvis timetallet og andelen med progression heri.
I hver figur vises seks forskellige estimater af effekten; tre baseret på målgruppe 3 (MG3 i figurerne), og 3 baseret på den reducerede målgruppe 3A (MG3A i figurerne). De tre estimater er difference-in-differences regressioner (DID), propensity score matching, hvor sammenligningsgruppen er borgere i målgruppe 3 i andre kommuner i indsatsperioden (PSM i figurerne), og propensity score matching, hvor sammenligningsgruppen er borgere i indsatskommunerne året før indsatsen (PSM før i figurerne). Det mest pålidelige skøn vurderes på forhånd at være det for MG3 DID, som er markeret med sort i figurerne.
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Figur 4. Effekt på antal ordinære timer i uge 20, forskellige effektmål.
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Figur 5. Effekt på andel med progression i antal ordinære timer i uge 20, forskellige effektmål.
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Figur 4 viser, at uanset valg af metode og målgruppe definition findes ingen signifikante effekter på timetallet. Effekterne varierer fra et plus på godt en halv time til et minus på godt
en halv time. Det mest pålidelige skøn ligger meget tæt på en effekt på nul
Figur 5 viser, at effekten varierer fra signifikant positiv til signifikant negativ afhængigt af
valg af metode og målgruppe definition. Det mest pålidelige effektskøn viser en effekt som
er meget tæt på nul og ikke statistisk signifikant.
I figur 6 og 7 vises udviklingen i effekten over tid (målt fra registreringsugen) for det vi vurderer som det mest pålidelige effektmål (MG3, DID). Heller ikke her ses signifikante effekter.

Figur 6. Effekt på timetallet, målgruppe 3A.
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Figur 7. Effekt på andel med progression i timetallet, målgruppe 3A.
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Resultaterne for målgruppe 3 skal tages med væsentlige forbehold på grund af den store
usikkerhed, hvilket gør at det er meget svært at konkludere noget med sikkerhed. En forsigtig konklusion kunne være, at der ikke er sikre indikationer på at indsatsen har haft store positive effekter for målgruppe 3.
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Appendiks
Tabel A1. Status og samtaleguide i registreringsugen for de registrerede deltagere i Udvikling
i Fleksjob.
|
status1 |

samtaleguide
2
3

1

4 |
Total
----------------------+--------------------------------------------+--------Kontanthjælp o.l. |
180
10
0
0 |
190
Ressourceforløb |
199
26
0
0 |
225
Ledighedsydelse |
652
90
601
11 |
1,354
Sygedagpenge/jobafkla |
290
21
3
0 |
314
Fleksjob |
506
48
464
364 |
1,382
----------------------+--------------------------------------------+--------Total |
1,827
195
1,068
375 |
3,465
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