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Information om Monitorering i Flere skal med 2  

  

 
I forbindelse med ”Flere skal med 2” offentliggør Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering (STAR) månedlige monitoreringsrapporter, der opgør indsats og re

sultater for projektets kommuner.  

-

 

Notatet beskriver monitoreringen, herunder projektets målgruppe, persongruppe

markeringer og visitationskategorier.   

-

 

Målgruppen  

Målgruppen i Flere skal med 2 bliver løbende opdateret i takt med at nye borgere 

tilgår og udgår.  

 

Startpopulationen i projektet er alle aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp el

ler integrationsydelse uden for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og intro

duktionsprogrammet på 30 og derover (herefter kontanthjælpsmodtagere mv.) med 

bopælskommune i den pågældende kommune primo december 2019.  

-

-

 

For hver ny måned tilgår nye kontanthjælpsmodtagere mv. til målgruppen. Samti

dig udgår borgere, der i slutningen af måneden enten er fraflyttet kommunen, gået 

på folkepension eller er afgået ved døden.   

-

 

Eksempel 

En kommune har 100 personer i målgruppen i marts måned.  

 

Primo april er der kommet 20 nye kontanthjælpsmodtagere mv.  

 

Ultimo april er 10 kontanthjælpsmodtagere mv. enten fraflyttet, gået på folkepen

sion eller afgået ved døden.  

-

 

Kommunens rapport for april vil indeholde 110 borgere i målgruppen (100+20-10)  

 

Persongruppemarkeringer 

Der oprettes 2 persongruppemarkeringer, som kommunen skal gøre brug af i pro

jektet.  

-

 

De to persongruppemarkeringer er navngivet som følger:  

 ”FSM 2: Rehab (Gr. 2)” 

 ”FSM 2: Step-up” 

 

Markeringerne vil være søgbare i kommunernes fagsystemer i starten af uge 

3. 
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De to persongruppemarkeringer vil indgå i den løbende monitorering af pro

jektets resultater. Borgere med en Step-up-markering vil ikke fremgå direkte 

af de månedlige monitoreringsrapporter, men vil blive anvendt ifm. diverse 

analyser. De resterende data i monitoreringen vil blive indhentet fra centrale 

registre.  

-

 

Bemærk at de to nye persongruppemarkeringer kun vil blive anvendt i mo

nitoreringen af ”Flere skal med 2”.  

-

Tidligere oprettet persongruppemarkeringer ifm. Flere skal med 1 og 

Frontrunner – FSM 2 har ikke indflydelse på monitoreringen af Flere skal 

med 2.    

 

I det følgende beskrives det, hvordan kommunen skal anvende de to marke

ringer. 

-

 

FSM 2: Rehab (Gr. 2) 

Persongruppemarkeringen skal udfyldes af kommunen, så snart kommunen 

vurderer, at en borger er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller før

tidspension, og derfor skal have sin sag forelagt kommunens tværfaglige re

habiliteringsteam. Startdatoen for markeringen er den dag kommunen fore

tager registreringen. 

-

-

-

 

Hvis kommunen på et tidspunkt vurderer, at borgeren ikke længere er i mål

gruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal kommunen 

sætte en slutdato på markeringen. Borgeren vil herefter indgå i indsatsgrup

pen igen.  

-

-

 

FSM 2: Step-up 

Denne persongruppemarkering skal udfyldes af kommunen, så snart kom

munen vurderer, at en borger skal have Step-up indsatsen, fordi borgeren 

har helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer. Borgere med 

en Step-up-markering vil forsat indgå indsatsgruppen medmindre borgeren 

samtidig har en Rehab (gr. 2)-markering. Startdatoen for markeringen er den 

dag kommunen foretager registreringen. Kommunerne skal ikke at sætte en 

slutdato for markeringen.  

-

 

Visitationskategorier  

I Flere skal med 2 kan borgere indgå i én ud af tre visitationskategorier: 

 

 

 

Indsatsgruppen (gruppe 1): Borgere, der vurderes at kunne modtage 

projektets indsats.  

 Rehabiliteringsgruppen (gruppe 2): Borgere, der vurderes at skulle have 

deres sag for rehabiliteringsteamet fordi de er i målgruppen for ressour

ceforløb, fleksjob/ledighedsydelse eller førtidspension.  

-

 Fritagelsesgruppen: Borgere i indsatsgruppen, der af forskellige årsager 

er fritaget for indsatsen.  
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I monitoreringen vil borgere som udgangspunkt indgå i indsatsgruppen, dvs. der 

eksisterer ingen persongruppemarkering for indsatsgruppen.  

 

Hvis borgeren vurderes at skulle have sin sag for rehabiliteringsteamet skal perso

nen tildeles en persongruppemarkering for rehabilitering.  

-

 

Borgere i indsatsgruppen, der er fritaget af forskellige årsager, vil indgå i fritagel

sesgruppen, så længe at fritagelsen er aktiv. Herefter vil borgeren indgå i indsats

gruppen igen. STAR trækker fritagelsesårsagerne fra kommunernes centrale regi

stre. 

-

-

-

 

Borgere der både har en rehabiliterings-markering og en fritagelsesmarkering vil 

indgå i rehabiliteringsgruppen.  

 

Eksempel 1 

En borger indgår i projektet i marts måned.  

 

I maj måned tildeles borgeren en persongruppemarkering for rehabilitering. 

I juli måned afsluttes persongruppemarkeringen for rehabilitering.  

 

Borgeren vil indgå i indsatsgruppen i marts og april, i rehabiliteringsgruppen i maj, 

juni og juli og i indsatsgruppen fra august og fremefter.  

 

Eksempel 2 

En borger indgår i projektet i marts måned.  

 

I april tildeles borgeren en fritagelsesmarkering.  

I juni afsluttes fritagelsesmarkeringen. 

 

Borgeren vil indgå i indsatsgruppen i marts, i fritagelsesgruppen i april, maj og juni 

og indsatsgruppen fra juli og fremefter.  

 

Eksempel 3  

En borger indgår i projektet i marts måned.  

 

I april tildeles borgeren en fritagelsesmarkering.  

I juni tildeles borgeren en persongruppemarkering for rehabilitering.  

 

Borgeren vil indgå i indsatsgruppen i marts måned, i fritagelsesgruppen i april og 

maj og i rehabiliteringsgruppen fra juni og fremefter.  

      

 

 

 




