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OBS: Data for integrationsydelsesmodtagere 
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for april 

Frontrunner-projekt -
'Flere skal med li' 

Mon iito re ring sra p port 

Apriill 2019 

Alle jobcentre 



Overblik - Alle jobcentre 

Startafklaring (april) 

Alle borgere i projektet fordelt på visitationsgruppe 

Andel i indsatsgruppen (gr. 1) 72% 4465 

Andel i rehabiliteringsgruppen (gr. 2) 19% 1174

Andel fritaget i indsatsgruppen 10% 603 

Borgere i projektet i alt 100% 6242 

 

Borgere i indsatsgruppen med personlig jobformidler 

Andel 72% 

Antal 3202 

Niveau for sidste måned (antal) 2861 

Indsats og resultater (marts) 

Borgere i indsatsgruppen i virksomhedspraktik/løntilskud 

Antal borgere i indsatsgruppen (marts) 4501 

Andel i virksomhedspraktik/løntilskud 18% 

Antal i virksomhedspraktik/løntilskud 822 

Anm.: Virksomhedspraktik/løntilskud indgår i det samlet resultatkrav med selvforsørget 
beskæftigelse, uddannelse og ordinære løntimer. Da data vedr. ordinære løntimer er 
tilgængelige med en måneds forsinkelse er målingen opgjort med en måneds 
forsinkelse. 

Virksomhedsforløb mv. i alt (resultatkravet) 

Andel i virksomhedsforløb mv. i alt 27% 

Antal i virksomhedsforløb mv. i alt 1216 

Niveau for sidste måned (antal) 1225 

Anm.: Resultatkravet inkluderer personer i job, uddannelse, ordinære løntimer, samt 
virksomhedspraktik/løntilskud. 
Da data vedr. ordinære løntimer er tilgængelige med en måneds forsinkelse er målingen 
opgjort med en måneds forsinkelse. 
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Borgere i indsatsgruppen i job, uddannelse eller med ordinære løntimer 

Andel i selvforsørget beskæftigelse 

Andel i uddannelse 

2% 

0% 

84 

13 

Andel med ordinære løntimer 7% 297 

I alt 9% 394 
Anm: Selvforsørget beskæftigelse dækker over personer med en beskæftigelsesgrad 
over 50 pct. Ordinære løntimer dækker over personer med en beskæftigelsesgrad under 
50 pct. Da data vedr. ordinære løntimer er tilgængelige med en måneds forsinkelse er 
målingen opgjort med en måneds forsinkelse. 



Startafklaring

Figur 1. Borgere i projektet fordelt på de to visitationsgrupper og fritaget
■  Indsatsgruppen (gr.1) ■  Rehablllterlngsgruppen (gr. 2) ■  Fritaget I Indsatsgruppen

Alle jobcentre (5845) Alle jobcentre (6200) Alle jobcentre (6224) Alle jobcentre (6242)
Måned januar februar marts april

Kilde: DFDG
Anm.: Figuren viser andelen af alle borgere i projektet fo rde lt på de tre grupper: indsatsgruppen, rehabiliteringsgruppen og fritaget. Tallet i parentes viser antallet af borgere i projektet fo r hver måned.
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Startafklaring

Figur 2. Borgere i projektet fordelt på de to visitationsgrupper og fritaget, samt jobcentre. April 2019
■ Indsatsgruppen (gr.1) ■ Rehablllterlngsgruppen (gr. 2) ■ Fritaget I Indsatsgruppen

Kilde: DFDG
Anm.: Figuren viser andelen af alle borgere i projektet fo rde lt på de tre grupper: indsatsgruppen, rehabiliteringsgruppen og fritaget, samt på jobcentre. Tallet i parents efter ¡obcenterets navn viser antallet af borgere i projektet fo r den seneste måned.
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Figur 3. Indsatsgruppen (gruppe 1). Andel med jobformidler
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Måned januar februar marts april

S tartafklaring

Kilde: DFDG
Anm. Figuren viser andelen af indsatsgruppen med personlig jobform id ler. Tallet i parentes viser antallet af borgere i indsatsgruppen fo r hver måned. Den tydelige stiplede linje markerer jobform id lerkravet i Frontrunner-projektet.



Startafklaring

Figur 4. Indsatsgruppen (gruppe 1). Andel med jobformidler. Jobcentre. April 2019.

Kilde: DFDG
Anm. Figuren viser andelen af indsatsgruppen med personlig job fo rm id le r fo rde lt på jobcentre. Tallet i parentes efter jobcentrets navn viser antallet af borgere i indsatsgruppen fo rd e n  seneste måned. Den tyde lige  stiplede linje markerer 
jobform id lerkravet i Frontrunner-projektet.
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Indsats og resultater

Figur 5. Indsatsgruppen (gruppe 1). Andel med virksomhedsforløb mv.
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■  Over 30 ordinæ re løntimer månedligt ■  Under 30 ordinære løntimer månedligt I  Uddannelse ■Virksomhedspraktik/løntilskud
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Alle jobcentre (51 72) Alle jobcentre (4702) Alle jobcentre (4501) Alle jobcentre (4465)
Måned januar februar marts april

Kilde: DFDG, eindkomst, SU
Anm.: Figuren viser andelen af indsatsgruppen, der er i virksomhedsforløb mv., som dækker over virksomhedspraktik/løntilskud, uddannelse og ordinære løntimer. Over 30 tim er månedligt er defineret ved en beskæftigelsesgrad på minimum 20 pct. 
eller over. Under 30 tim er m ånedligt er defineret ved en beskæftigelsesgrad op til 20 pct. Den enkelte borger kan kun tæ lle med én gang. Hierarkiet er fø lgende: 1. over 30 ordinæ re løntimer 2. under 30 ordinære løntimer 3. uddannelse 4. 
virksomhedspraktik/løntilskud. Data fo r ordinære løntimer er tilgæ ngelig  med én måneds forsinkelse. For seneste måned indgår derfor kun data fo r uddannelse og virksomhedspraktik/løntilskud. Tallet i parentes viser antallet af borgere i 
indsatsgruppen fo r hver måned. Den tydelige stiplede linje markerer resultatkravet i Frontrunner-projektet.



Indsats og resultater

Figur 6. Indsatsgruppen (gruppe 1). Andel med virksomhedsforløb mv. Jobcentre. Marts 2019.
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■ Over 30 ordinæ re løntimer m ånedligt ■ Under 30 ordinære løntimer m ånedligt ■ Uddannelse ■ Virksomhedspraktik/løntilskud

Kilde: DFDG, eindkomst, SU
Anm.: Figuren viser andelen af indsatsgruppen, der er i virksomhedsforløb mv. fo rde lt på jobcentre. Over 30 tim er m ånedligt er defineret ved en beskæftigelsesgrad over 20 pct. Under 30 tim er m ånedligt er defineret ved en beskæftigelsesgrad op  til 
20 pct. Den enkelte borger kan kun tæ lle med én gang. Hierarkiet er fø lgende: 1. over 30 ordinæ re løntimer 2. under 30 ordinæ re løntimer 3. uddannelse 4. virksomhedspraktik/løntilskud. Data fo r ordinæ re løntimer er tilgæ ngelig  med én måneds 
forsinkelse. For seneste måned indgår derfor kun data fo r uddannelse og virksomhedspraktik/løntilskud. Tallet i parentes efter jobcenterets navn viser antallet af borgere i indsatsgruppen fo r marts måned. Den tyde lige  stiplede linje markerer 
jobform id lerkravet i Frontrunner-projektet.



Job og uddannelse

Figur 7. Indsatsgruppen. Andel i job, uddannelse eller med ordinære løntimer
■  Selvforsørget beskæftigelse ■  Uddannelse ■  Ordinæ re løntimer
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Kilde: eindkomst, SU
Anm.: Figuren viser andelen af indsatsgruppen i selvoforsørget beskæftigelse, uddannelse eller med ordinæ re løntimer. Selvforsørget beskæftigelse dækker over borgere med en beskæftigelsesgrad på 50 pct. eller over. Ordinære løntimer dækker 
over borgere med en beskæftigelsesgrad under 50 pct. Den enkelte borger kan kun tæ lle med én gang. Hierarkiet er fø lgende: 1. selvforsøget beskæftigelse. 2. ordinære løntimer og 3. uddannelse. Data fo r ordinære løntimer er tilgæ ngelige med én 
måneds forsinkelse. Seneste måned indeholder derfor kun tal fo r uddannelse. Tallet i parentes viser antallet af borgere i indsatsgruppen fo r hver måned.
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Job og uddannelse

Figur 8. Indsatsgruppen. Andel i job, uddannelse eller med ordinære løntimer. Jobcentre. Marts 2019.
■ Selvforsørget beskæftigelse ■ Uddannelse ■ Ordinæ re løntimer

Kilde: eindkomst, SU
Anm.: Figuren viser andelen af indsatsgruppen i selvoforsørget beskæftigelse, uddannelse eller med ordinæ re løntimer fo rde lt på jobcentre. Selvforsørget beskæftigelse dækker over borgere med en beskæftigelsesgrad på 50 pct. e ller over. 
Ordinæ re løntimer dækker over borgere med en beskæftigelsesgrad under 50 pct. Den enkelte borger kan kun tæ lle med én gang. Hierarkiet er fø lgende: 1. selvforsøget beskæftigelse. 2. ordinæ re løntimer og 3. uddannelse. Data fo r ordinære 
løntimer er tilgæ ngelige med én måneds forsinke Ise. Tallet i parentes efter jobcenterets navn viser antallet af borgere i indsatsgruppen fo r marts måned.
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Vestlige og ikke-vestlige

Figur 9. Indsatsgruppen (gruppe 1). Vestlige og ikke-vestlige borgere. Andel med virksomhedsforløb mv.
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■ Vestlige i virksomhedsforløb mv. ■ Ikke vestlige i virksomhedsforløb mv.
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Kilde: DFDG, eindkomst, SU
Anm.: Figuren viser andelen af vestlige og ikke-vestlige borgere i indsatsgruppen i virksomhedsforløb mv. Virksomhedsforløb mv. dækker over selvforsøget beskæftigelse, uddannelse, ordinæ re løntimer og virksomhedspraktik/løntilskud. Den enkelte 
borger kan kun tæ lle med én gang. Hierarkiet er fø lgende: 1. selvforsørget beskæftigelse, 2. ordinære løntimer 3. uddannelse 4. virksomhedspraktik/løntilskud. Tallene i parentes viser hhv. antallet af vestlige borgere i indsatsgruppen (første parentes) 
og antallet af ikke-vestlige borgere i indsatsgruppen (anden parentes). Data fo r ordinære tim er er tilgæ ngelige med en måneds forsinkelse.



Vestlige og ikke-vestlige

Figur 10. Indsatsgruppen (gruppe 1). Vestlige og ikke-vestlige borgere. Andel med virksomhedsforløb mv. Jobcentre. Marts 2019.
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■ Vestlige i virksomhedsforløb mv. ■ Ikke vestlige i virksomhedsforløb mv.-

Kilde: DFDG, eindkomst, SU
Anm.: Figuren viser andelen af vestlige og ikke-vestlige borgere i indsatsgruppen i virksomhedsforløb mv. fo rde lt på jobcentre. V irksomhedsforløb mv. dækker over selvforsøget beskæftigelse, uddannelse, ordinæ re løntimer og 
virksomhedspraktik/løntilskud. Den enkelte borger kan kun tæ lle med én gang. Hierarkiet er fø lgende: 1. selvforsørget beskæftigelse, 2. ordinæ re løntimer 3. uddannelse 4. virksomhedspraktik/løntilskud. Tallene i parentes viser hhv. antallet af vestlige 
borgere i indsatsgruppen (første parentes) og antallet af ikke-vestlige borgere i indsatsgruppen (anden parentes) fo r marts måned. Data fo r ordinæ re tim er er tilgæ ngelige med en måneds forsinkelse.



Borgere i gruppe 2

Figur 11. Rehabiliteringsgruppen (gr. 2). Andel med andet forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp.
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■  Førtidspension ■  Ressourceforløb ■  Ledighedsydelse/Fleksjob ■  Andet
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Kilde: DFDG
Anm.: Figuren viser andelen i rehabiliteringsgruppen (gr.2) på anden ydelse end kontanthjælp. Kontanthjælpskategorien består af kontanthjæ lp og integrationsydelse (uden fo r program). Andet-kategorien er en residualkategori og indbefatter bl.a.: 
revalidering, jobafklaringsforløb, sygedagpenge, uddannelse og ordinære løntimer. Den enkelte borger kan kun tæ lle med én gang. Hierarkiet er fø lgende: 1. Førtidspension 2. Ledighedsydelse/fleksjob 3. Ressourceforløb og 4. Andet. Tallet i 
parentes viser antallet af borgere i rehabiliteteringsgruppen i hver måned. Data fo r ordinære løntimer er tilgæ ng lig med én måneds forsinkelse, hvorfor disse ikke tæ ller med i andet-kategorien i april måned.



Borgere i gruppe 2

Figur 12. Rehabiliteringsgruppen (gruppe 2). Andel med andet forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp. Jobcentre. Marts 2019
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■ Førtidspension ■ Ressourceforløb ■ Ledighedsydelse/Fleksjob ■ Andet

Kilde: DFDG
Anm.: Figuren viser andelen i rehabiliteringsgruppen (gr.2) på anden ydelse end kontanthjæ lp fo rde lt på jobcentre. Kontanthjæ lpskategorien består af kontanthjæ lp og integrationsydelse (uden fo r program). Andet-kategorien er en residua I kategori 
og indbefatter bl.a.: revalidering, jobafklaringsforløb, sygedagpenge, uddannelse og ordinæ re løntimer. Den enkelte borger kan kun tæ lle med én gang. Hierarkiet er fø lgende: 1. Førtidspension 2. Ledighedsydelse/fleksjob 3. Ressourceforløb og 4. 
Andet. Tallet i parentes efter jobcenterets navn viser antallet af borgere i re ha bi litete ringsgruppen i marts måned.




