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Overblik - Landsdækkende - maj 2019

Startafklaring (maj)
Visitation

Visiterede fordelt på visitationsgruppe

Borgere i gruppe 1 med personlig jobformidler

Antal borgere i bruttomålgruppen

23.453

Andel i gruppe 1

55%

(12.907)

Andel visiterede i bruttomålgruppen

99,99%

Andel i gruppe 2

34%

(7.880)

11%

(2.517)

1%

(147)

Antal visiterede i bruttomålgruppen

23.451

Andel i gruppe 3

Niveau for sidste måned (antal)

23.451

Andel i Udskudt visitation

Andel

89%

Antal

11.528

Niveau for sidste måned (antal)

11.530

Virksomhedsforløb mv. (april)

Job og uddannelse (april)

Borgere i gruppe 1 i virksomhedsforløb mv.

Borgere i gruppe 1 i job eller uddannelse

Antal borgere i indsatsgruppen (april)

12.904
Andel i job eller uddannelse i alt

Andel i virksomhedsforløb mv.

44%

Antal i virksomhedsforløb mv.

5.661

Niveau for sidste måned (antal)

5.475

Note: Virksomhedsforløb mv. inkluderer ordinære timer, ﬂeksjob, uddannelse samt
virksomhedspraktik/løntilskud. Da data vedr. ordinære timer er tilgængelige med
én måneds forsinkelse, er målingen opgjort med én måneds forsinkelse.

11%

(1.370)

● Andel selvforsørget beskæftigelse

6%

(811)

● Andel i ﬂeksjob

2%

(288)

● Andel i uddannelse

2%

(271)

Note: I ”Job og uddannelse” indgår borgere der er i selvforsørget beskæftigelse,
ﬂeksjob og ordinær uddannelse. Da data vedr. ordinære timer er tilgængelige med
én måneds forsinkelse, er målingen opgjort med én måneds forsinkelse.

Startafklaring
Figur 1: Andel visiterede borgere i bruttomålgruppen fordelt på de tre visitationsgrupper og udskudt visitation (Bruttomålgruppe=23.453)
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Kilde: Det Fælles Datagrundlag
Note: Figuren viser andelen af visiterede borgere i bruttomålgruppen i de seneste 12 måneder fordelt på de tre visitationsgrupper og udskudt visitation. Tallet i parentes efter månederne viser antal visiterede
borgere i bruttomålgruppen.

Frederiksberg (196)
Roskilde (277)
Aalborg (1124)
Aarhus (1476)
Ærø (7)
Albertslund (116)
Allerød (24)
Assens (104)
Ballerup (194)
Billund (30)
Bornholm (102)
Brøndby (383)
Esbjerg/Fanø (666)
Faaborg-Midtfyn (84)
Favrskov (32)
Faxe (106)
Fredensborg (100)
Fredericia (282)
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Frederikssund (165)
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Gentofte (112)
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Gribskov (81)
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Haderslev (283)
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Køge (220)
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Lejre (25)
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Lolland (291)
Lyngby-Taarbæk (115)
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Rødovre (236)
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Slagelse (470)
Solrød (31)
Sønderborg (217)
Sorø (67)
Stevns (56)
Struer (45)
Svendborg (241)
Tårnby/Dragør (165)
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Tønder (141)
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Startafklaring (maj)

Figur 2: Andel visiterede borgere i bruttomålgruppen fordelt på de tre visitationsgrupper og udskudt visitation samt på jobcentre
Gruppe 1 - Indsatsgruppe
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Kilde: Det Fælles Datagrundlag
Note: Figuren viser andelen af visiterede borgere i bruttomålgruppen fordelt på de tre visitationsgrupper og udskudt visitation samt på jobcentre. Tallet i parentes efter jobcentrets navn viser antallet af borgere i
bruttomålgruppen.

Startafklaring (maj)
Figur 3: Andel af visiterede borgere i bruttomålgruppen fordelt på jobcentre
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Kilde: Det Fælles Datagrundlag
Note: Figuren viser andelen af visiterede borgere i bruttomålgruppen fordelt på jobcentre. Jo mørkere blå farven er, jo større er andelen af visiterede borgere i jobcentret, Jo mørkere gul farven er, jo lavere er
andelen af visiterede borgere.

Startafklaring
Figur 4: Andel borgere i indsatsgruppen, som har en personlig jobformidler
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Kilde: Det Fælles Datagrundlag
Note: Figuren viser andelen af borgere i indsatsgruppen (gruppe 1), som har en personlig jobformidler. Tallet i parentes efter månederne viser antallet af borgere i indsatsgruppen (gruppe 1).
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Billund (12)
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Køge (45)
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Skive (17)
Svendborg (75)
Slagelse (276)
Tønder (49)
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Nordfyns (51)
Norddjurs (82)
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Sorø (29)
Rødovre (153)
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Odense (1076)
Roskilde (133)
Randers (181)
Holstebro (115)
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Faaborg-Midtfyn (56)
Morsø (19)
Brøndby (280)
Odsherred (58)
Gentofte (40)
Gribskov (30)
Høje-Taastrup (125)
Aalborg (513)
Aarhus (877)
København (3856)
Lolland (174)
Varde (47)
Ikast-Brande (71)
Hvidovre (86)
Viborg (86)
Esbjerg/Fanø (396)
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Jammerbugt (55)
Faxe (46)
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Vejen (74)
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Halsnæs (47)
Guldborgsund (142)
Ballerup (151)
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Lyngby-Taarbæk (64)
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Kolding (245)
Ærø (3)
Albertslund (45)
Frederikshavn/Læsø (54)
Greve (23)
Kalundborg (69)
Lejre (4)
Tårnby/Dragør (23)

Startafklaring (maj)

Figur 5: Andel borgere i indsatsgruppen (gruppe 1) med en personlig jobformidler fordelt på jobcentre, maj 2019
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Kilde: Det Fælles Datagrundlag
Note: Figuren viser andelen af borgere i indsatsgruppen (gruppe 1) med en personlig jobformidler. Opgørelsen er opdelt på jobcentre opgjort for maj måned. Tallet i parentes efter jobcentrenes navn er antallet af
borgere i indsatsgruppen (gruppe 1).

Virksomhedsforløb mv., resultatmål landsplan
Figur 6: Andel borgere i indsatsgruppen i virksomhedsforløb mv.
Over 30 ordinære timer månedligt
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Kilde: eIndkomst, Det Fælles Datagrundlag
*Note: Figuren viser andelen af borgere i indsatsgruppen (gruppe 1), som er i virksomhedsforløb mv.
Følgende indgår i opgørelsen af virksomhedsforløb mv.: Ordinære timer (Over og under 30 timer månedligt), ﬂeksjob, uddannelse på ordinære vilkår samt virksomhedspraktik/løntilskud. Over 30 ordinære timer
månedligt er deﬁneret ved, at en borger har en beskæftigelsesgrad på minimum 20%. Under 30 ordinære timer månedligt er deﬁneret ved, at en borger har en beskæftigelsesgrad på op til 20%. Den enkelte borger
kan kun tælle med én gang. Såfremt borgeren fx. både har over 30 ordinære timer og er i ordinær uddannelse, tæller borgeren kun med i ordinære timer (>30 timer månedligt). Hierarkiet er følgende: 1. Over 30
ordinære timer månedligt, 2. Under 30 ordinære timer månedligt, 3. Fleksjob, 4. Ordinær uddannelse, 5. Virksomhedspraktik/løntilskud. Data for ordinære timer er tilgængelig med én måneds forsinkelse. I seneste
måneds opgørelse indgår derfor kun data for ﬂeksjob, uddannelse og virksomhedspraktik/løntilskud. Tallet i parentes efter månederne viser antallet af borgere i indsatsgruppen (gruppe 1).
Da data vedr. ordinære timer er tilgængelige med én måneds forsinkelse, indgår ordinære timer ikke i målingen for den seneste måned. Tallet i parentes efter månederne viser antallet af borgere i indsatsgruppen
(gruppe 1).

Virksomhedsforløb mv. (april)
Figur 7: Andel borgere i indsatsgruppen i virksomhedsforløb mv. fordelt på jobcentre, april
Over 30 ordinære timer månedligt
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Furesø (18)
Glostrup (32)
Ballerup (151)
Langeland (17)
Bornholm (27)
Herlev (64)
Sorø (29)
Roskilde (133)
Ringsted (89)
Lyngby-Taarbæk (64)
Norddjurs (82)
Kolding (245)
Hillerød (29)
Odsherred (58)
Jammerbugt (55)
Vallensbæk/Ishøj (78)
Tårnby/Dragør (23)
Fredericia (129)
Assens (63)
Ikast-Brande (71)
Mariagerfjord (118)
Holbæk (160)
Frederiksberg (104)
Helsingør (190)
Gladsaxe (73)
Frederikshavn/Læsø (54)
Frederikssund (48)
Horsens (231)
Rødovre (153)
Fredensborg (46)
Vesthimmerland (33)
Solrød (10)
Brøndby (280)
Aalborg (513)
Haderslev (182)
Lolland (171)
Morsø (19)
Silkeborg (170)
Gentofte (40)
Lemvig (7)
Odder (14)
Greve (23)
Slagelse (276)
Odense (1076)
Stevns (27)
Varde (47)
Viborg (86)
København (3856)
Guldborgsund (142)
Faaborg-Midtfyn (56)
Randers (181)
Vejen (74)
Hvidovre (86)
Kalundborg (69)
Svendborg (75)
Vejle (200)
Albertslund (45)
Thisted (99)
Billund (12)
Favrskov (2)
Gribskov (30)
Rebild (28)
Struer (16)
Esbjerg/Fanø (396)
Herning (151)
Høje-Taastrup (125)
Hedensted (31)
Aarhus (877)
Sønderborg (71)
Holstebro (115)
Næstved (159)
Nordfyns (51)
Skive (17)
Ringkøbing-Skjern (33)
Køge (45)
Tønder (49)
Allerød (12)
Faxe (46)
Skanderborg (17)
Middelfart (37)
Ærø (3)
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Kilde: eIndkomst, Det Fælles Datagrundlag
Note: Figuren viser andelen af borgere i indsatsgruppen (gruppe 1), som er i virksomhedsforløb mv. i april måned. Tallet i parentes efter jobcentrenes navne er antallet af borgere i Indsatsgruppen (Gruppe 1) i april
måned. Følgende indgår i opgørelsen af virksomhedsforløb mv.: Ordinære timer (Over og under 30 timer månedligt), ﬂeksjob, uddannelse på ordinære vilkår samt virksomhedspraktik/løntilskud. 30 ordinære timer
månedligt er deﬁneret ved, at en borger har en beskæftigelsesgrad på minimum 20%. Under 30 ordinære timer månedligt er deﬁneret ved, at en borger har en beskæftigelsesgrad på op til 20%. Den enkelte borger
kan kun tælle med én gang. Såfremt borgeren fx. både har over 30 ordinære timer og er i ordinær uddannelse, tæller borgeren kun med i ordinære timer (>30 timer månedligt). Hierarkiet er følgende: 1. Over 30
ordinære timer månedligt, 2. Under 30 ordinære timer månedligt, 3. Fleksjob, 4. Ordinær uddannelse, 5. Virksomhedspraktik/løntilskud. Da data vedr. ordinære timer er tilgængelige med én måneds forsinkelse,
vises data i ovenstående graf for april måned.

Job og uddannelse
Figur 8: Andel borgere i indsatsgruppen i job eller uddannelse
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Kilde: eIndkomst, SU
Note: Figuren viser andelen af borgere i indsatsgruppen, der er i job eller uddannelse fordelt på de seneste 12 måneder. Følgende indgår i opgørelsen af job og uddannelse: Selvforsørget beskæftigelse, ﬂeksjob og
uddannelse på ordinære vilkår. Selvforsørget beskæftigelse er deﬁneret ved en beskæftigelsesgrad på minimum 50%. Den enkelte borger kan kun tælle med én gang. Såfremt borgeren fx. både er i selvforsørget
beskæftigelse og er i ordinær uddannelse, tæller borgeren kun med under selvforsørget beskæftigelse. Hierarkiet er følgende: 1. Selvforsørget beskæftigelse, 2. Fleksjob, 3. Ordinær uddannelse. Data for ordinære
timer er tilgængelig med én måneds forsinkelse. I seneste måneds opgørelse indgår derfor kun data for uddannelse og ﬂeksjob. Tallet i parentes efter månederne viser antallet af borgere i indsatsgruppen (gruppe
1).
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Job og uddannelse (april)

Figur 9: Andel borgere i indsatsgruppen, som er i job eller uddannelse fordelt på jobcentre, april
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Kilde: eIndkomst, SU
Note : Figuren viser andelen af borgere i indsatsgruppen, der er i job eller uddannelse fordelt på jobcentre i april måned. Følgende indgår i opgørelsen af job og uddannelse: Selvforsørget beskæftigelse, ﬂeksjob og
uddannelse på ordinære vilkår. Selvforsørget beskæftigelse er deﬁneret ved, at en borger har en beskæftigelsesgrad på minimum 50%. Den enkelte borger kan kun tælle med én gang. Såfremt borgeren fx. både er
selvforsørgende beskæftiget og er i ordinær uddannelse, tæller borgeren kun med under selvforsørget beskæftigelse. Hierarkiet er følgende: 1. Selvforsørget beskæftigelse, 2. Fleksjob, 3. Ordinær uddannelse.
Tallet i parentes efter jobcenterets navn viser antallet af borgere i indsatsgruppen (gruppe 1) i april måned.

Borgere i visitationsgruppe 2 (Gruppe 2 ﬁgur)
Figur 10: Borgere i gruppe 2 fordelt på andre forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp* samt på måneder
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Kilde: eIndkomst, Det Fælles Datagrundlag og SU
*Note 1: Kontanthjælpskategorien består af kontanthjælp, integrationsydelse samt uddannelseshjælp og er ikke en del af ﬁguren.
Note 2: Figuren viser borgere i gruppe 2 fordelt på forsørgelsesgrundlag pr. måned. Forsørgelsesgrundlagene er; Førtidspension, ledighedsydelse/ﬂeksjob, ressourceforløb samt andet. "Andet" kategorien
indbefatter: Uddannelse, ordinære timer, revalidering, sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Den enkelte borger kan kun tælle med én gang. Såfremt borgeren fx. både får førtidspension og er i ressourceforløb,
tæller borgeren kun med under førtidspension. Hierarkiet er følgende: 1. Førtidspension, 2. Ledighedsydelse/Fleksjob, 3. Ressourceforløb, 4. Andet. Data vedr. ordinære timer er tilgængelige med én måneds
forsinkelse, hvorfor disse ikke tæller med i "andet" kategorien for maj måned. Tallet i parentes efter månederne viser antallet af borgere, der er visiteret til gruppe 2

Borgere i visitationsgruppe 2 (april Gruppe 2 ﬁgur)
Figur 11: Borgere i gruppe 2 fordelt på andre forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp* samt på jobcentre
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Frederikshavn/Læsø (68)
Tønder (81)
Albertslund (53)
Skive (20)
Struer (27)
Norddjurs (75)
Vejle (89)
Rebild (7)
Nyborg (37)
Vejen (30)
Brøndby (40)
Odense (354)
Randers (108)
Esbjerg/Fanø (147)
Thisted (28)
Frederiksberg (67)
Ringsted (29)
Halsnæs (39)
Ballerup (35)
Sorø (36)
Viborg (54)
Frederikssund (69)
Bornholm (74)
Solrød (17)
Stevns (20)
Horsens (81)
Skanderborg (61)
Ikast-Brande (21)
Haderslev (92)
Ringkøbing-Skjern (25)
Sønderborg (111)
Middelfart (30)
Silkeborg (108)
Billund (12)
Faaborg-Midtfyn (18)
Greve (23)
Morsø (12)
Nordfyns (24)
Varde (27)

0%

Kilde: eIndkomst, Det Fælles Datagrundlag og SU.
*Note 1: Kontanthjælpskategorien består af kontanthjælp, integrationsydelse samt uddannelseshjælp og er ikke en del af ﬁguren.
Note 2: Figuren viser borgere i gruppe 2 fordelt på forsørgelsesgrundlag samt på jobcentre i april måned. Forsørgelsesgrundlagene er; Førtidspension, ledighedsydelse/ﬂeksjob, ressourceforløb samt andet.
"Andet" kategorien indbefatter: Uddannelse, ordinære timer, revalidering, sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Den enkelte borger kan kun tælle med én gang. Såfremt borgeren fx. både får førtidspension og er i
ressourceforløb, tæller borgeren kun med under førtidspension. Hierarkiet er følgende: 1. Førtidspension, 2. Ledighedsydelse/Fleksjob, 3. Ressourceforløb, 4. Andet. Da data vedr. ordinære timer er tilgængelige
med én måneds forsinkelse, vises data i ovenstående ﬁgur for april måned. Tallet i parentes efter jobcenternavnene viser antallet af borgere, der er visiteret til gruppe 2.

