
NOTAT  
 

Information om monitorering i Flere Skal

Med 3 

 

  
December 2021  

       

APOC1 

 

    

   

  

Baggrund 
I forbindelse med Flere Skal Med 3 offentliggør Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering (STAR) månedlige monitoreringsrapporter, som præsenterer resulta-

terne for de deltagende kommuner. Rapportens indhold er illustreret i boks 1 ne-

denfor, mens en prototype på rapporten er vedlagt i bilag. 

 

Boks 1. Indhold i monitoreringsrapporten 

1. Samlet overblik  

2. Fordeling på visitationskategorier, udvikling over måneder 

3. Fordeling på visitationskategorier, fordelt på deltagende kommuner 

4. Samlet opfyldelse af resultatkravet, udvikling over måneder 

5. Resultatkrav blandt deltagende kommuner i den aktuelle måned.  

Opfyldelsen af resultatkravet fordeles på:  

a. Afgangen til beskæftigelse  

b. Afgangen til uddannelse 

c. Andel med ordinære løntimer (inkl. fleksjob)1 

6. Samlet udvikling i afgang til anden ydelse, udvikling over måneder 

7. Afgange til anden ydelse blandt deltagende kommuner i den aktuelle måned.  
Afgang til anden ydelse fordeles på:   

a. Afgang til førtidspension  

b. Afgang til fleksjobordningen2 

c. Afgang til ressourceforløb  

d. Afgang til ’andet’3 

 

Første monitoreringsrapport forventes offentliggjort i april 2022. Rapporterne of-

fentliggøres med to måneders forsinkelse, grundet forsinkelse ved opgørelsen af or-

dinære løntimer via registeret eIndkomst. Det betyder, at monitoreringsrapporten i 

april 2022 vil udstille data for januar 2022. Monitoreringsrapporterne fremstilles i 

                                                      

1 Borgere der opnår løntimer, og efterfølgende overgår til fleksjob, tæller positivt med i resultatkravet.  
2 Borgere der overgår til fleksjob uden foregående løntimer tæller med under ’afgang til anden ydelse’.  
3 Andet dækker over fx revalidering, jobafklaringsforløb, selvforsørgelse mv.  



2 

 

Power BI, og offentliggøres i slutningen af hver måned i rapportbanken på jobind-

sats.dk.  

 

Initiativets målgruppe 

Målgruppen er afgrænset til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere 

af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse uden for introduktionspro-

grammet, som er over 30 år. I projekterne inkluderes hele kommunens målgruppe i 

initiativet. Borgere der løbende tilgår målgruppen skal tilmed omfattes af indsatsen. 

Persongruppemarkering 
Deltagende kommuner skal indarbejde to persongruppemarkeringer i de kommu-

nale fagsystemer, som skal anvendes til registrering: 

 En rehabiliteringsmarkering, hvis det er vurderet af borgerens sag skal for re-

habiliteringsteamet og tilhører gruppe 2 

 En ’IPS’-markering, hvis borgeren modtager en IPS-indsats 

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. Borgere med en fritagelsesmarkering jf. de gældende regler om frita-

gelse, vil blive fratrukket indsatsgruppen i monitoreringen. Borgerne genindtræder 

i indsatsgruppen (gruppe 1), hvis/når fritagelsesmarkeringen fjernes. 

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)  

 På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger)  

 Sygdom og/eller helbred forværres ved aktivering  

 Vejrlig eller materialemangel  

 Særlig øvrige 

 

Resultatkrav 

Resultatkravet er, at flest mulige borgere i målgruppen opnår uddannelse eller helt 

eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. Herunder gælder 

to resultatkrav afhængigt af om kommunerne har medvirket i Flere Skal Med 2:  
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 Kommuner der har deltaget i Flere skal med 2:  

o Resultatkrav 1: 17 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i lønti-

mer eller uddannelse i en pågældende måned.  

o Resultatkrav 2: 22 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i lønti-

mer eller uddannelse i en pågældende måned. 

 Kommuner der ikke har deltaget i Flere skal med 2:  

o Resultatkrav 1: 15 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i lønti-

mer eller uddannelse i en pågældende måned.  

o Resultatkrav 2: 20 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i lønti-

mer eller uddannelse i en pågældende måned.   

Hvad tæller med i resultatkravet? 

Borgerne vil tælle positivt med i resultatkravet, hvis de 1) opnår ordinære løntimer 

eller 2) kommer i ordinær uddannelse. Borgere der har opnået ordinære løntimer og 

efterfølgende kommer i fleksjob vil tilmed tælle positivt med i resultatkravet.  

Hvad tæller ikke med i resultatkravet? 

Opgørelsen af løntimer anvender data fra registeret eIndkomst. Løntimer som regi-

streres i andre systemer, fx det sociale frikort, tæller ikke positivt med i lønnede ti-

mer.   

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.  

Hvis en borger får afsluttet sin ydelsessag, men ikke modtager indkomst via e-ind-

komst 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 kommer i job eller uddannelse, men senere kommer tilbage på ydelse, 

vil borgeren igen indgå i målgruppen. 

Borgere der udgår 
Borgere udgår af målgruppen, hvis de fraflytter kommunen, får tilkendt seniorpen-

sion, overgår til folkepension eller afgår ved døden. Hvis en borger udgår af mål-

gruppen, vil vedkommende ikke længere tælle med i opgørelsen af resultatkravet. 

Borgere der flytter tilbage til kommunen efter at have været fraflyttet vil igen indgå 

i projektets målgruppe.   

 

Proceskrav 

Proceskravene i form af markering af IPS-indsatsen, vil ikke indgå i de månedlige 

monitoreringsrapporter. STAR vil løbende måle på det, mens det vil indgå i evalue-

ringen af Flere Skal Med 3. 
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