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Baggrund

I forbindelse med Afklaringspuljen offentliggør Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering (STAR) månedlige monitoreringsrapporter. Her opgøres resultaterne
for de deltagende kommuner i initiativet. Endvidere vil det være muligt at se et
gennemsnit for alle landets kommuner
Boks 1. Indhold i monitoreringsrapporten
1. Samlet overblik
2. Antal i målgruppen og antal med fritagelsesmarkeringer fordelt på kommuner
3. Samlet opfyldelse af resultatkravet – alle deltagende kommuner – løbende udvikling over måneder
4. Resultatkrav fordelt på kommuner – aktuel måned – Fordelt på:
a. Anden ydelse
b. Afgange
c. Virksomhedspraktik og løntilskud
5. Anden ydelse: Andel der er afklaret til anden ydelse – alle kommuner – løbende
udvikling - Fordelt på:
a. Ressourceforløb
b. Førtidspension
c. Revalidering
6. Afgange: Andel der er (delvist) afgået fra offentlig forsørgelse fordelt på kommuner
– aktuel måned – fordelt på:
a. Selvforsørget beskæftigelse
b. Uddannelse
c. Lønnede timer
d. Fleksjob

Monitoreringsrapporterne offentliggøres i slutningen af hver måned under ”Status
og tal” på https://flereskalmed.star.dk/. Rapporterne offentliggøres med to måneders forsinkelse. For eksempel udstilles data for januar i den rapport, der offentliggøres med udgangen af marts. Dette gøres for at sikre datakvaliteten i rapporterne.
Initiativets målgruppe

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælps- eller integrationsydelsesmodtagere
uden for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet
på 30 år og derover (herefter kontanthjælpsmodtagere mv.) med bopælskommune i
den pågældende kommune.
Det er et krav, at borgerne har været på kontanthjælp i 8 ud af de sidste 10 år.
STAR har udtrukket en bruttomålgruppe pr. uge 31 2020. De deltagende kommuner skal i initiativperioden tilbyde indsatsen til alle borgere i bruttomålgruppen. Initiativperioden løber fra 1. december 2020 til og med 31. december 2022.
Der tilgår ikke nye kontanthjælpsmodtagere mv. til målgruppen i initiativperioden.
Persongruppemarkering

STAR har oprettet en persongruppemarkering til alle borgere i bruttomålgruppen
med navnet ”Afklaringspuljen”. Persongruppemarkeringen indgår i den løbende
monitorering af resultaterne, og vil kun blive anvendt i monitoreringen af ”Afklaringspuljen”.
Tidligere oprettede persongruppemarkeringer i forbindelse med fx Flere skal med 1
og 2 har ikke indflydelse på monitoreringen af Afklaringspuljen.
Resultatkrav

Resultatmålet er, at 80 pct. af borgerne i målgruppen enten skal afklares til anden
ydelse eller overgå til beskæftigelse, uddannelse, virksomhedspraktik eller løntilskud. Resultatetmålet skal opfyldes i en given måned i 2022.
Det betyder, at borgere, der går i job/uddannelse i en måned i 2021, kun tæller med
i resultatkravet, hvis borger stadig er i job/uddannelse i den måned i 2022, hvor I
samlet opnår resultatkravet.
Hvad tæller med i resultatkravet?

Borgerne vil tælle positivt med i resultatkravet, hvis de afklares til anden ydelse i
form af ledighedsydelse, ressourceforløb, førtidspension og revalidering (dvs. afklaring til revalideringsydelse eller revalidering i form af tilskud til at starte selvstændig virksomhed).
Derudover tæller borgere positivt med i resultatkravet, hvis de påbegynder beskæftigelse, uddannelse, fleksjob, lønnede timer, virksomhedspraktik eller løntilskud. I
opgørelsen af ordinære timer indgår desuden elevløn, lærlingeløn samt voksenlærlingeløn.
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Hvis en borger i bruttomålgruppen afklares til anden ydelse eller påbegynder beskæftigelse, uddannelse, fleksjob, virksomhedsrettede tilbud mv. inden straksafklaringen er iværksat, vil pågældende tælle positivt med i resultatkravet.
Hvad tæller ikke med i resultatkravet?

Forrevalidering tæller ikke positivt med i resultatkravet, da borgeren i dette tilfælde
fortsat modtager den oprindelige ydelse.
Borgere, der opnår løntimer via det sociale frikort, tæller ikke positivt med i lønnede timer.
Borgere, der overgår til sygedagpenge eller selvforsørgelse/ingen ydelse, vil fortsat
indgå i målgruppen, men tæller ikke positivt med i resultatkravet, da de sidestilles
med borgere på kontanthjælpsydelse. Det samme gør sig gældende for borgere, der
går fra at være aktivitetsparate til at være jobparate.
Hvis en borger får afsluttet sin ydelsessag, men ikke modtager indkomst via e-indkomst vil borgeren overgå til selvforsørgelse. Borgeren vil dermed fortsat indgå i
målgruppen og ikke tælle positivt med i resultatkravet. STAR følger løbende med i
udviklingen i antal selvforsørgede.
Hvis borgere går i job/uddannelse, men senere kommer tilbage på ydelse, så vil
borgerne igen indgå i målgruppen.
Borgere der udgår

Borgere udgår af målgruppen, hvis de fraflytter kommunen, får tilkendt seniorpension, overgår til folkepension eller afgår ved døden. Hvis en borger udgår af målgruppen, vil vedkommende ikke længere tælle med i opgørelsen af resultatkravet.
Borgere der flytter tilbage til kommunen efter at have været fraflyttet tæller ikke
med i målgruppen igen.
Fritagelser

Borgere, der midlertidigt er ude af stand til at deltage i den beskæftigelsesrettede
indsats fx på grund af alvorlige sociale eller helbredsmæssige udfordringer, skal
have en fritagelsesmarkering efter gældende regler for fritagelser i de almindelige
fagsystemer. Hvis borger har en fritagelsesmarkering, vil borgeren udgå af de data,
som vi måler på. Når borger mister sin fritagelsesmarkering, vil borger igen indgå i
indsatsgruppen som en borger, vi måler på
Fritagelsesmarkeringer











Arbejdsfordeling op til 6 uger
Arbejdsfordeling over 6 uger
Barsel
Barsel inden for 6 uger
Dom til anbringelse, forvaring eller behandling
Kan ikke få førtidspension eller folkepension
Opfølgning uden personlig kontakt (Standby)
På vej i job (inden for 6 uger)
På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger)
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På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger)
Sygdom og/eller Helbred forværres ved aktivering
Særlig øvrige
Vejrlig eller materialemangel

Proceskrav

STAR kommer ikke til at måle på proceskravene (altså fx hvornår og hvor mange
step up-møder der er afholdt). STAR kommer i monitoreringen kun til at følge med
i, hvorvidt borgerne skifter ydelse, overgår til job/uddannelse/lønnede timer eller
påbegynder virksomhedspraktik/løntilskud for at følge med i resultatkravet.
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