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Overblik - Alle jobcentre 

Startafklaring (november) 

Alle borgere i projektet fordelt på visitationsgruppe 

Andel i indsatsgruppen (gr. 1) 

Andel i rehabiliteringsgruppen (gr. 2) 

Andel fritaget i indsatsgruppen 

Borgere i projektet i alt 

56% 4116 

33% 2421 

12% 861 

100% 7398 

Borgere i indsatsgruppen med personlig jobformidler 

Andel 85% 

Antal 3490 

Niveau for sidste måned (antal) 3615 

Indsats og resultater (oktober) 

Borgere i indsatsgruppen i virksomhedspraktik/løntilskud 

Andel i virksomhedspraktik/løntilskud 28% 

Antal i virksomhedspraktik/løntilskud 1220 

Antal borgere i indsatsgruppen (oktober) 4382 

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 43% 

Antal i virksomhedsforløb mv. i alt 1883 

Niveau for sidste måned (antal) 1864 

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 6% 283 

Andel i uddannelse 1 % 65 

Andel med ordinære løntimer 7% 315 

I alt 15% 663 
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

Kilde: DFDG
Anm.: Figuren viser andelen a fa lle  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. November 2019

Kilde : DFDG
Anm .: F iguren viser ande len  af a lle  b o rg e re  i p ro je k te t fo rd e lt  på de  tre  g ru p p e r: in dsa tsg ru ppen , re h a b ilite r in g sg ru p p e n  o g  frita g e t, sam t på jo b ce n tre . T a lle t i parents e fte r jo b c e n te re ts  navn v ise r an ta lle t a f b o rg e re  i p ro je k te t fo r  den seneste m åned.
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Figur 3. Indsatsgruppen (gruppe 1). Andel med jobformidler

Startafklaring

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 tyde lige  stip lede linje markerer jobform id lerkravet i Frontrun ner-projektet. Pga. tekniske 
udfordringer med opgørelsen og tilde lingen af personlig jobform idler-m arkeringen i fagsystemerne fo r borgere i indsatsgruppen er resultatkravet sænket til " 70 procent af indsatsgruppen har fået tild e lt en job fo rm id le r i løbet af projektperioden.
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Startafklaring

Figur 4. Indsatsgruppen (gruppe 1). Andel med jobformidler. Jobcentre. November 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 Frontru nner-projektet. Pga. tekniske udfordringer med opgørelsen og tilde lingen af personlig jobform idler-m arkeringen i fagsystemerne fo r borgere i indsatsgruppen er resultatkravet sænket ti I " 70 procent af indsatsgruppen har 
fået tilde lt en job fo rm id le r i løbet af projektperioden
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Indsats og resultater

Figur 5. Indsatsgruppen (gruppe 1). Andel med virksomhedsforløb mv.

Kilde: DFDG, eindkomst, SU
Anm.: Figuren viser andelen af indsatsgruppen, der er i virksomhedsforløb mv., som dækker over virksomhedspraktik/løntilskud, uddannelse og ordinæ re løntimer. Over 30 tim er m ånedligt er defineret ved en beskæftigelsesgrad på m inimum 20 pct. 
e ller over. Under 30 tim er månedligt 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 foruddanne lse  og virksomheds praktik/løntilskud. Tallet i parentes viser antallet af borgere i 
indsatsgruppen fo r hver måned. Den tydelige stip lede linje markerer resultatkravet i Frontrunner-projektet.
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Indsats og resultater

Figur 6. Indsatsgruppen (gruppe 1). Andel med virksomhedsforløb mv. Jobcentre. Oktober 2019.

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 august måned. Den tyde lige  stiplede linje markerer 
iobform idlerkravet i Frontrunner-oroiektet.
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Job og uddannelse

Figur 7. Indsatsgruppen. Andel i job, uddannelse eller med ordinære løntimer

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. e ller 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. ordinæ re løntimer og 3. uddannelse. Data fo r ordinæ re løntimer er tilgæ ngelige med én 
måneds forsinkelse. Seneste måned indeholder derfor kun ta l 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. Oktober 2019.

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 oktober måned.
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Vestlige og ikke-vestlige

Figur 9. Indsatsgruppen (gruppe 1). Vestlige og ikke-vestlige borgere. Andel med virksomhedsforløb mv.

Kilde: DFDG, eindkomst, SU
Anm.: Figuren viser andelen af vestlige og ikke-vestlige borgere i indsatsgruppen i virksomhedsforløb mv. 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). Data fo r ordinæ re tim er er tilgæ ngelige med en måneds forsinkelse.
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Vestlige og ikke-vestlige

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

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 oktober måned. Data fo r ordinæ re tim er er tilgæ ngelige med en måneds forsinke Ise.
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Borgere i gruppe 2

Figur 11. Rehabiliteringsgruppen (gr. 2). Andel med andet forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp.

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 november måned.
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Borgere i gruppe 2

Figur 12. Rehabiliteringsgruppen (gruppe 2). Andel med andet forsørgelsesgrundlag end kontanthjælp. Jobcentre. Oktober 2019

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 oktober måned.
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