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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres Vejle Kommunes brug af frikommuneforsøget Aftale og Handleplan. Forsøget 
løber fra 3. september 2012 til 31. december 2015.

Før frikommune Nu

Før frikommunen skulle borgerne have en Jobplan, 
der blandt andet indeholdt en beskrivelse af 
borgerens beskæftigelsesmål. 

Jobplanen havde i vid udstrækning karakter af en 
standardiseret administrativopgave, der sjældent 
involverede borgeren, hvorfor Jobplanen reelt ikke 
havde nogen effekt i forhold til at forbedre den 
enkelte borgers muligheder for at komme i job 
og/eller uddannelse. 

I frikommunen har borgerne en individuel Aftale- 
og Handleplan, som giver et samlet aktuelt overblik 
over borgerens seneste forløb.

En Aftale- og Handleplan indeholder fem elementer 
på tværs af alle målgrupper i Jobcenter Vejle, 
herunder mål, delmål og handlinger.

Aftale- og Handleplanen udarbejdes i et 
samarbejde mellem beskæftigelsesrådgiveren og 
borgeren, hvilket øger borgerens ejerskab. Dermed 
skaber Aftale- og Handleplanen den iboende 
drivkraft hos den enkelte borger, som er nødvendig 
i forhold til at komme i job eller uddannelse.  

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål:

1. Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
2. Sætte borgeren i centrum 
3. Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 
Slet ikke I mindre 

grad
Hverken/ 

eller
I nogen 

grad
I høj grad Ikke 

relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X
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Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Effektanalysen af frikommuneforsøget vedrørende Aftale- og Handleplanen er baseret på den aggregerede 
ledighedsudvikling, hvilket har den væsentlige begrænsning, at det er usikkert, hvor meget af udviklingen der 
reelt kan tilskrives den isolerede effekt af frikommuneforsøget.

Ledighedsudviklingen i forhold til de relevante målgrupper for forsøget er ikke entydig. Derfor er det på 
baggrund af denne evaluering ikke muligt at konkludere, hvorvidt frikommuneforsøget har fået flere borgere 
i job eller uddannelse på kortere tid. Der er dog heller ikke noget i evalueringen, der beviser, at det modsatte 
er tilfældet. 

Sætte borgeren i centrum 

Aftale- og Handleplanen udarbejdes i et samarbejde mellem beskæftigelsesrådgiveren og borgeren. Det er en 
individuel plan, som tager udgangspunkt i den enkelte borgers mål, delmål, handlinger. Der gøres ikke brug 
af fremmedgørende fagtermer, som kan virke distancerende i forhold borgeren. 

Evalueringen viser, at langt hovedparten af borgerne i Jobcenter Vejle har en Aftale- og Handleplan, til trods 
for at implementeringen af forsøget har været behæftet med væsentlige IT-tekniske udfordringer. 

Kvaliteten af Aftale- og Handleplanerne varierer på tværs af de forskellige målgrupper i Jobcentret. Særligt i 
forhold til de forsikrede ledige lever Aftale- og Handleplanen ikke altid op til de faglige kvalitetskrav til 
indholdet i Aftale- og handleplanen.

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

Det har ikke været et mål for dette forsøg at frigøre administrative ressourcer, hvorfor dette ikke indgår i 
evalueringen.

Aftale- og Handleplanen er imidlertid et reelt og meningsfyldt værktøj for beskæftigelsesrådgiverne i forhold 
til at understøtte borgerens vej mod job eller uddannelse. Dermed har forsøget medvirket til en 
ressourcemobilisering, hvor de administrative ressourcer nu i stedet anvendes til opgaver, der reelt 
medvirker til at bringe den enkelte borger tættere på job eller uddannelse.    

1.1 Perspektivering

Der indstilles til, at forsøget fortsætter.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Forsøget Aftale- og Handleplan løber fra 3. september 2012 til 31. december 2015, hvorefter der skal tages 
stilling til yderligere forlængelse. Forsøget er et kopiforsøg, der kan iværksættes uden ministergodkendelse 
efter Bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af 
den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge af 1. marts 
2012 (BEK nr. 215 af 01/03/2012). 

Forsøget indebærer, at Vejle Kommune er undtaget fra reglerne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om 
udarbejdelse af Jobplaner1. Forsøget indebærer, at kommunen selv kan beslutte, om der skal udarbejdes 
planer for indsatsen for borgerne, og hvilke oplysninger, der skal indgå i en eventuel plan.

I Vejle Kommune er det politisk besluttet, at erstatte Jobplanen med en såkaldt Aftale- og Handleplan. Det er 
en gensidig forpligtigende plan, der udarbejdes i samarbejde med den enkelte borger. Formålet er at give 
borgeren et samlet overblik over sagens forløb, hvilket øger borgerens ejerskab og dermed forbedrer den 
enkeltes evne til at gennemføre de forandringer, der er nødvendige for hurtigst muligt at komme i job eller 
uddannelse. 

2.1 Baggrunden for forsøget 

Indholdet i en Jobplan fremgår af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 9 (§27 - §31). Formålet med 
Jobplanen er at udarbejde en plan for, hvordan borgerens muligheder for at få varig beskæftigelse på det 
almindelige arbejdsmarked kan forbedres. Jobplanen skal indeholde en beskrivelse af personens 
beskæftigelsesmål, som så vidt muligt skal være rettet mod beskæftigelse inden for områder, hvor der er 
behov for arbejdskraft. 

I praksis havde Jobplanen i vid udstrækning karakter af en standardiseret administrativ opgave, som 
medarbejderne i jobcentret løste som en del af deres myndighedsopgaver. Borgeren blev sjældent inddraget 
i udarbejdelsen af planen, hvorfor Jobplanen reelt ikke havde nogen værdi i forhold til at forbedre den 
enkeltes borgers muligheder for at komme hurtigst muligt tilbage i job eller uddannelse.

2.2 Formålet med forsøget 

Forsøget vedrørende Aftale- og Handleplanen skal ses som et bærende element i den kulturændring, som 
frikommunen har afstedkommet i Jobcenter Vejle.  Jobcentret har bevidst nedtonet fokus på myndighed, 
hvor det primært var et spørgsmål om overholdelsen af proceskravet, til fordel for en mere 
resultatorienteret serviceorganisation, hvor beskæftigelsesrådgiverne motiverer borgerne med 
udgangspunkt i en empowermentorienteret tilgang. Beskæftigelsesrådgiverne er således gået fra at være 

1 I forbindelse med regelændringer i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgørelse om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, som trådte i kraft 1. juli 2015 blev betegnelsen Jobplan ændret til Min plan.
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myndighedsorienterede sagsbehandlere til at være faciliterende beskæftigelsesrådgivere, der styrker 
borgerens muligheder for at tage ansvar ved at samarbejde med borgeren i deres forandringsproces. 

Denne bevidste kulturforandring skal ses i lyset af en erkendelse af, at den største katalysator for forandring 
er iboende motivation – altså når borgerne oplever et højere formål med det, de gør. Hvis borgerne oplever, 
at de selv har truffet nogle valg, og har påvirket hvilke indsatser de skal have, anses det for at skabe den 
drivkraft i forhold til deres ledighedssituation, der er nødvendig for at skabe forandringer. Hvis borgeren 
omvendt føler sig ikke hørt og uden indflydelse, vil denne typisk føle afmagt og en fastlåshed, som ikke virker 
befordrende for, at der sker en ændring i deres situation i retning mod job eller uddannelse. På den måde 
bygger frikommuneforsøget på en forventning om, at der er en entydig sammenhæng mellem borgerens 
oplevelse af ejerskab og graden af selvforsørgelse.

2.3 Forsøgets målgruppe

Forsøget vedrørende Aftale- og Handleplanen omfatter jf. Bekendtgørelse om forsøgsordninger med 
frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge af 1. marts 2012 (BEK nr. 215 af 01/03/2012) følgende 
målgrupper:

 Forsikrede ledige
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 Revalidender

Jobcenter Vejle har efterfølgende besluttet at udvide brugen af Aftale- og Handleplanen i forhold til følgende 
målgrupper:

 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 
 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
 Sygedagpengemodtagere
 Borgere i jobafklaringsforløb
 Ledighedsydelsesmodtagere

Denne udvidelse af forsøgets målgruppe er mulig, da frikommuneforsøget vedrørende Aftale- og 
Handleplanen ikke er en afvigelse af de nationale minimumsregler på området, men snarere en udvidelse af 
de obligatoriske elementer, som skal indgå i en Jobplan. Indholdet i en Aftale- og Handleplanen skal på denne 
måde ses som et supplement til Jobplanen.

Kontanthjælpsreformens ikrafttræden 1. januar 2014 betyder dog, at unge uddannelseshjælpsmodtagere 
under 30 år skal have udarbejdet en såkaldt Uddannelsesplan. Aftale- og Handleplanen lever op til de krav, 
der stilles til indholdet i Uddannelsesplanen, hvorfor det ikke har nogen reel betydning for forsøget.  
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I denne evaluering er omdrejningspunktet dog de målgrupper, der er omfattet af Bekendtgørelse om 
forsøgsordninger med frikommuneforsøg (BEK nr. 215 af 01/03/2012), om end de andre målgrupper også 
bliver nævnt i evalueringen på mere sporadisk niveau. 

2.4 Programteori

Indsats:
Udarbejdelse af en
individuel Aftale- og
Handleplan (AHP) med
tydelige mål, delmål,
handlinger mv.

Proces:
Borgeren får mulighed
for selv af påvirke den
beskæftigelsesrettede
indsats, hvilket øger
borgerens ejerskab
over situationen

Proces:

Borgerens evne til at
gennemføre
forandringer, der er
nødvendige for komme
i job/uddannelse,
udvikles

Resultat:
Borgerens tid på
offentlig forsøgelse
nedbringes

2.5 Projektets aktiviteter 

Siden 3. september 2012 har alle borgere i målgruppen som udgangspunkt fået udarbejdet en individuel 
Aftale- og Handleplan i forbindelse med den første samtale med deres beskæftigelsesrådgiver i jobcentret. 
Aftale- og Handleplanen indeholder som minimum de fem elementer i figur 1. 

De fem elementer i Aftale- og Handleplanen bruges på tværs af samtlige målgrupper. Dog er det besluttet at 
supplere elementerne med yderligere elementer i forhold til udvalgte målgrupper. Det gælder eksempelvis 
sygedagpengemodtagere, hvor der også indgår et element vedrørende helbred. Tilsvarende er Aftale- og 
handleplanen vedr. job - og uddannelsesparate suppleret med en bredere og fyldestgørende jobsøgning, den 
såkaldte ABC-plan.

Aftale- og Handleplanen er en gensidigt forpligtende aftale mellem borgeren og beskæftigelsesrådgiveren. 
Derfor bliver Aftale- og Handleplanerne skrevet i et sprog, som alle kan forstå. Det er 
Beskæftigelsesrådgiveren, som udfylder Aftale- og Handleplanen. Betegnelsen ”du” bruges om borgeren, 
mens ”jeg” henviser til beskæftigelsesrådgiveren. Der gøres ikke brug af fremmedgørende fagtermer og ej 
heller betegnelser, som kan virke distancerende i forhold til den enkelte borger, såsom den ledige, 
kandidaten, borgeren osv.
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Figur 1: De fem elementer i en Aftale- og Handleplan

Mål

Målet skal være
beskæftigelses-rettet
eller
uddannelses-rettet.

Realistisk i
forhold til
mulighederne
på
arbejds-markedet.

Matche
borgerens
kompetencer.

Delmål

Delmålene skal
afspejle målet.

Delmålet er
borgerens
nærmeste
udviklingszone.

Alle delmål skal
begrundes med
en beskrivelse
af, hvorfor
delmålet er
valgt.

Handlinger

Beskrivelse af de
konkrete
handlinger, der
skal til for at nå
de enkelte
delmål både for
borgeren og
beskæftigelses-rådgiveren.

Aftaler omkring
kontaktforløbet
skal fremgå
under
Handlinger,
herunder
tidsinterval,
kontaktform
og eventuelt
sted.

Status/resume

Kort og præcis
beskrivelse af
den senste
udvikling i
sagen. Punktet
skal ikke
indeholde
historiske
oplysninger
med lange
oprids af den
lediges
livsforløb.

Sanktionspassus

Denne del af
Aftale- og
handleplanen
er fortrykt.
Opmærksomhedspunkterne
varierer på
tværs af de
forskellige
målgrupper i
Jobcenter Vejle.

En Aftale- og Handleplan skal løbende justeres, således at den hele tiden fremstår relevant. Følgende 
ændringer afstedkommer altid en justering i Aftale- og Handleplanen:

 Nyt mål 
 Nye delmål
 Ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats, herunder også borgerens egen indsats
 Nye aftaler vedrørende kontaktforløbet

Formålet med Aftale- og Handleplanen er at øge den enkelte borgers ejerskab, der anses som drivkraft i 
forhold til forandringer.  Ejerskab forventes opnået ved at:

 Øge den lediges bevidsthed omkring planen for forløbet

 Motivere den ledige til at komme med input til planen

 Udarbejde planen sammen med borgeren i forbindelse med samtalen

 Udlevere planen ved afslutningen af samtalen
 Gøre planen til at aktivt redskab ved løbende at holde den ajourført
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For at understøtte brugen af Aftale- og Handleplanen er der udpeget såkaldte nøglepersoner i de relevante 
afsnit på tværs af hele jobcentret, som skal sikre, at Aftale- og Handleplanen forankres som en naturlig del af 
arbejdet med borgerne i afsnittet. Nøglepersonerne mødes 4-6 gange årligt for at sikre udviklingen i brugen 
af Aftale- og Handleplanen i Jobcenter Vejle.

Nøglepersonerne arbejder tæt sammen med en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter, som har 
det overordnede ledelsesmæssige ansvar for forsøget.

3.0 Evalueringsmetode

Til at evaluere forsøget vedrørende Aftale- og Handleplanen er der gennemført følgende 
dataindsamlingsaktiviteter: 

 Kvantitativ analyse af brugen af Aftale- og Handleplanen med afsæt i Jobcentrets fagsystem 
(Fasit) 

 Gennemgang af ledelsestilsynet foretaget af medarbejdere i Jobcenter Vejle med særlig indsigt i 
de respektive målgrupper (faglige konsulenter) med henblik på at vurdere kvaliteten i Aftale- og 
Handleplanerne set i forhold til de opstillede kvalitetskrav til indholdet

 Kvalitative interviews med styregruppen for Aftale- og Handleplanen vedr. barriererne for 
forsøget. 

 Kvantitativ analyse af ledighedsudviklingen i Vejle Kommune sammenlignet med klyngen med 
videre. 

Evalueringen afdækker dels i hvilket omfang, der har været gjort brug af forsøget, dels kvaliteten af de 
Aftale- og Handleplaner, som er udarbejdet og dels, hvorvidt brugen af Aftale- og Handleplanen har haft de 
tilsigtede effekter.

Effektanalysen tager udgangspunkt i den aggregerede ledighedsudviklingen i Vejle Kommune sammenlignet 
med henholdsvis klyngen og landet i løbet af frikommuneperioden. Sammenligningen foretages under en alt 
andet lige-forudsætning, da der ikke kan kontrolleres for de øvrige forhold, som varierer over tid mellem 
kommunerne.

Konkret analyseres på antallet af ledige i procent af befolkningen og den gennemsnitlig varighed af et 
ledighedsforløb for de relevante målgrupper for forsøget. 

Valget af denne evalueringsmetode skal ses i lyset af, at Jobcenter Vejle kun er i besiddelse af data for egne 
borgere, som alle har deltaget i frikommuneforsøget vedrørende Aftale og Handleplanen. Derfor er det ikke 
muligt at sammenligne med en kontrolgruppe for på den baggrund at vurdere effekten af forsøget set i 
forhold til, hvorvidt flere borgere er kommet i job eller uddannelse på kortere tid.  

Det er dog vigtigt at fremhæve, at den valgte form for effektanalyse har den væsentlige begrænsning, at det 
er usikkert, hvor meget af den aggregerede udvikling i ledigheden der kan tilskrives den isolerede effekt af 
frikommuneforsøget vedrørende Aftale- og Handleplanen. En række andre faktorer, som der ikke kan 
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kontrolleres for, varierer således også over tid mellem kommunerne, hvorfor analysen kun kan være med til 
at sandsynliggøre effekterne af frikommuneforsøget.

4.0 Resultater af forsøget

I det følgende analyseres først, i hvilket omfang Vejle Kommune har gjort brug af frikommuneforsøget. 
Konkret kortægges andelen af borgere med en Aftale- og Handleplan i Jobcenter Vejle. Dernæst gennemgås 
kvaliteten af Aftale- og Handleplanen på baggrund af de opstillede kvalitetskrav til de fem elementer. 
Afslutningsvis analyseres effekten af forsøget set i forhold til den aggregerede ledighedsudvikling.

4.1 Andelen af borgere med en Aftale- og Handleplan

Figur 2 viser andelen af borgere i Jobcenter Vejle i november 2015 med en Aftale- og Handleplan. 

Figur 2: Andel borgere med en Aftale- og Handleplan i november 2015 (procent)
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Som det fremgår af figur 2, er der betydelig variation i andelen af borgere, som har en Aftale- og Handleplan 
på tværs af de forskellige målgrupper. 26 procent af sygedagpengemodtagerne i Jobcenter Vejle har således 
en Aftale- og Handleplan, hvilket gør sig gældende for henholdsvis 67 procent af de forsikrede ledige, 80 
procent af revalidenderne og 96 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Forklaringen på denne variation skal blandt andet findes i varigheden på den pågældende ydelse. En Aftale- 
og Handleplan forudsætter, at beskæftigelsesrådgiveren har haft en samtale med borgeren. Såfremt 
beskæftigelsesrådgiveren endnu ikke har haft en samtale med en given borger, vil der således endnu ikke 
være udarbejdet en Aftale- og Handleplan. For sygedagpengeafsnittet gælder det eksempelvis, at der er 
relativt mange korte sager, hvilket betyder, at mange borgere ikke når at få en samtale med deres 
beskæftigelsesrådgiver, inden de raskmeldes.  Andelen af sygedagpengemodtagere med en Aftale- og 
Handleplan vil derfor være relativt lavt. 

Den lave andel sygedagpengemodtagere med en Aftale- og Handleplan illustrerer dog samtidig, at brugen af 
Aftale- og Handleplanen i en længere periode ikke er blevet prioritet i afsnittet. Derfor er afsnittet endnu 
ikke på niveau med de øvrige afsnit i jobcentret i forhold til at implementere Aftale- og Handleplanen.

4.2 Kvaliteten af Aftale- og Handleplanerne

Analysen af kvaliteten af Aftale- og Handleplanerne tager afsæt i de opstillede kvalitetskrav til de fem 
elementer i en Aftale og Handleplan, som blev vist i figur 1. De fem elementer er: 

 Mål
 Delmål
 Handlinger (aftaler/kontakt- og opfølgningsforløb)
 Status/resume
 Sanktionspassus (Opmærksomhedspunkter vedr. fremmøde, sygdom mv.)

Analysen baserer sig på de faglige konsulenters stikprøvevise faglige kvalitetskontrol, udført blandt alle sager 
i året 2015.

Vedr. mål:

Langt størstedelen af Aftale- og Handleplanerne lever op til de opstillede kvalitetskrav vedrørende målet. Det 
gælder eksempelvis i forhold til 79 procent af kontanthjælpssagerne, 87 procent af revalideringssagerne og 
82 procent af sagerne på ledighedsydelse. Det bemærkes, at de forsikrede ledige skiller sig markant ud på 
dette punkt, idet der kun er 43 procent af denne målgruppe, som har en Aftale- og Handleplan med et 
konkret overordnet mål, der opfylder de faglige krav om, at målet skal være beskæftigelses- eller 
uddannelsesrettet, være realistisk i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet og matche borgerens 
kompetencer. Det skal dog bemærkes, at der set over en periode er sket en positiv udvikling, som forventes 
at fortsætte.
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Dette kan skyldes, at det for enkelte beskæftigelsesrådgivere kan være en udfordring at finde en balance 
mellem at give borgeren plads til selvbestemmelse, samtidig med at beskæftigelsesrådgiveren fastholder det 
overordnede mål om selvforsørgelse i form af job eller uddannelse.  

Vedr. delmål:

Også de faglige krav til delmålene i Aftale- og Handleplanerne er i vid udstrækning tilfredsstillende på tværs 
af de forskellige målgrupper. Det gælder eksempelvis i forhold til 76 procent af kontanthjælpssagerne, 85 
procent af sygedagpengesagerne og 75 procent af sagerne på ledighedsydelse. 

Vedr. handlinger:

I forhold til beskrivelsen af de konkrete handlinger, der skal til for at nå de enkelte delmål, lever langt 
flertallet af sagerne også op til de opstillede kvalitetskrav. I 77 procent af kontanthjælpssagerne er der 
således en sammenhæng mellem mål og handlinger, mens dette gør sig gældende i 81 procent af sagerne på 
ledighedsydelse og 86 procent af sygedagpengesagerne. Det bemærkes igen, at de forsikrede ledige skiller 
sig markant ud på dette punkt, idet der kun er 43 procent af sagerne i denne målgruppe, hvor der vurderes 
at være en sammenhæng mellem mål og handlinger. 

Som frikommune er Jobcenter Vejle fritaget for proceskravene vedrørende kontakt/opfølgningsforløbet. 
Heraf følger, at de individuelle aftaler med en given borger vedrørende kontakt/opfølgningsforløbet skal 
fremgå af punktet handlinger i Aftale- og Handleplanen. Dette gør sig dog langt fra gældende i alle Aftale- og 
Handleplaner. Det er således blot i 50 procent af kontanthjælpssagerne, der er lavet en individuel aftale om 
kontaktforløbet, mens det er tilfældet i henholdsvis 31 procent af sagerne vedrørende forsikrede ledige og 
24 procent af sagerne på ledighedsydelse.

Manglende klarhed omkring kontaktforløbet er et generelt opmærksomhedspunkt i forhold til Aftale- og 
Handleplanen. Dette kan medvirke til, at borgeren føler sig ikke hørt og uden indflydelse, hvilket 
modarbejder intentionen i Aftale- og Handleplanen om at skabe ejerskab hos den enkelte borger. Det anses 
ellers som drivkraft i forhold til at skabe de forandringer, der er nødvendige for, at borgeren hurtigst muligt 
kommer i job og/eller uddannelse.

4.3 Barrierer for forsøget

Begrænsningerne i brugen af Aftale- og Handleplanen, herunder den varierende kvalitet, skal ses i lyset af de 
massive IT-tekniske udfordringer, som har været forbundet med (implementeringen af) forsøget. Da forsøget 
blev iværksat 3. september 2012 var forventningen, at Aftale- og Handleplanen ville være/blive IT-
understøttet af Jobcenter Vejles nye fagsystem, Fasit, i løbet november 2013.

I praksis blev Aftale- og Handleplanen dog først fuldt IT-understøttet i juni 2015. Det har betydet, at 
beskæftigelsesrådgiverne i jobcentret i en stor del af frikommuneperioden rent praktisk har arbejdet videre i 
Jobplanen, hvor de har skullet skrive indholdet i de fem elementer i Aftale- og Handleplanen under de 
eksisterende overskrifter i Jobplanen.
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Dette har gjort det vanskeligt at markere den kulturændring, som Aftale- og Handleplanen er en del af, 
tydeligt overfor medarbejderne i Jobcentret, eftersom der ikke har været et synligt tegn på forandringen. 
Eller sagt på en anden måde, så har det været svært at implementere Aftale- og Handleplanen med afsæt i et 
gammelt værktøj, som forsøget har haft til hensigt at erstatte. Samtidig har det været vanskeligt at 
gennemføre den kulturændring, AHP’en er udtryk for, nemlig at gå fra administration/dokumentation til en 
mere handlings- og borgerorienteret tilgang. Det tager tid og kræver individuel faglig tilgang.

Desuden har den manglende IT-understøtning betydet, at Aftale- og Handleplanen har været begrænset af 
Jobplanens rammer, herunder væsentligst begrænsningen i det antal af tegn, som er tilgængelige.  Det 
betyder, at Aftale- og Handleplanen i en længere periode af frikommuneforsøget ikke har kunnet indeholde 
de fem elementer i Aftale- og Handleplanen i en sådan grad, som det var tiltænkt. Dermed har det i en lang 
periode af frikommuneforsøget været vanskeligt at gøre Aftale- og Handleplanen til et reelt værktøj i den 
beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret.
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4.5 Effekten af Aftale og Handleplanen

I det følgende præsenteres aggregerede mål for de generelle effekter af frikommunen. Som tidligere nævnt 
er det vigtigt at understrege, at det er usikkert, hvor meget af den aggregerede ledighedsudvikling der kan 
tilskrives den isolerede effekt af frikommuneforsøget, da der ikke kan kontrolleres for en række andre 
faktorer, herunder andre frikommuneforsøg, men også andre variationer på tværs af kommunerne.

4.5.1 Forsikrede ledige

Figur 3 viser antallet af forsikrede ledige i fuldtidspersoner i procent af befolkningen fra 16-66 år2. 

Figur 3: Antal forsikrede ledige i procent af befolkningen 16-66 år 2010-2kv. 2015 (fuldtidspersoner)
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Figuren viser, at Vejle både før og efter frikommuneforsøgets start 3. september 2012 har en lidt lavere 
andel forsikrede ledige af befolkningen end henholdsvis lands- og klyngegennemsnittet. I 2011 havde Vejle 
med 3,3 procent ledige fuldtidspersoner i procent af befolkningen cirka 0,1 procentpoint lavere andel end 
klyngegennemsnittet. I det seneste rullende år fra 3. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 ligger Vejle 0,04 
procentpoint under klyngegennemsnittet.  

2 Vejle Kommune er taget ud af klyngen, og der sammenlignes ikke med de øvrige frikommuner i klyngen
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Figur 4 viser den gennemsnitlige ledighedsperiode vedr. forsikrede ledige 

Figur 4: Gennemsnitlig varighed af forsikrede ledige i uger 2010-2kv. 2015
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Figur 4 viser, at forsikrede ledige i Vejle Kommune i gennemsnit har lidt kortere ledighedsperiode i forhold til 
klynge- og landsgennemsnittet. Dette var en tendens fra før frikommuneforsøget, som er fortsat efter 
ibrugtagningen af frikommuneforsøget vedrørende Aftale- og Handleplanen.

På baggrund af ovenstående er det svært at konkludere om indeværende frikommuneforsøg har haft en 
positiv effekt i forhold til de forsikrede ledige i Vejle Kommune. 

4.5.2 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Figur 5 viser antallet af aktivitetsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i procent af befolkningen fra 16-66 
år.
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Figur 5: Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i  procent af befolkningen 16-66 år 2010-2kv. 2015 
(fuldtidspersoner) 
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Figuren viser, at Vejle før frikommuneforsøget havde 0,1 procentpoint flere fuldtidspersoner end 
klyngegennemsnittet. Efter frikommuneforsøgets start 3. september 2012 har Vejle Kommune omvendt en 
lidt lavere andel af aktivitetsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp end henholdsvis lands- og 
klyngegennemsnittet. I det seneste rullende år fra 3. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 har Vejle således en 0,1 
procentpoint lavere andel sammenlignet med klyngegennemsnittet.

Figur 6 viser den gennemsnitlige varighed af et kontanthjælpsforløb i uger for en aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager. 

Figur 6: Gennemsnitlig varighed af aktivitetsparate kontanthjælpsforløb i uger 2010-2kv. 2015
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Figuren viser, at den gennemsnitlige varighed for en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager i Vejle 
Kommune stort set svarer til klyngegennemsnittet over hele forsøgsperioden.

På baggrund af ovenstående er der således indikationer på, at frikommuneforsøget har haft en positiv effekt 
i forhold til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Vejle Kommune. Det er dog ikke muligt entydigt at 
konkludere, at den positive udvikling skyldes netop frikommuneforsøget.

4.5.3 Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Figur 7 viser antallet af jobparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i procent af befolkningen fra 16-66 år. 

Figur 7. Antal jobparate kontanthjælpsmodtagere i procent af befolkningen 16-66 år 2010-2kv. 2015 
(fuldtidspersoner) 
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Figuren viser, at Vejle før frikommuneforsøget havde en markant lavere andel fuldtidspersoner på 
kontanthjælp sammenlignet med klyngegennemsnittet. Forskellen eksisterer fortsat efter igangsættelsen af 
frikommuneforsøget 3. september 2012, om end den er lidt mindre end i perioden 2010-2012. I 2012 var 
forskellen mellem Vejle og klyngegennemsnittet således 0,3 procentpoint, mens denne forskel i det seneste 
rullende år var reduceret til 0,1 procentpoint.

Figur 8 viser den gennemsnitlige varighed i uger af et kontanthjælpsforløb for en jobparat kontanthjælps-
modtager. 



18

Figur 8. Gennemsnitlig varighed af jobparate kontanthjælpsforløb i uger 2010-2kv. 2015 
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Figuren viser, at jobparate kontanthjælpsmodtagere i Vejle generelt set har en kortere ledigheds-periode 
sammenlignet med klyngegennemsnittet. Forskellen er blevet mindre i den periode, hvor Aftale- og 
Handleplanen er blevet brugt.  

På baggrund af ovenstående er der således noget, der tyder på, at frikommuneforsøget har haft en negativ 
effekt i forhold til de jobparate kontanthjælpsmodtagere i Vejle Kommune. Det er dog ikke muligt entydigt at 
konkludere, at denne udvikling skyldes frikommuneforsøget vedrørende Aftale- og Handleplanen.
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5.0 Opnåede resultater i forhold til forventede resultater
Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med 
frikommuneforsøgene på Arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune:

 At få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 At sætte borgeren i centrum
 At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Effektanalysen af frikommuneforsøget vedrørende Aftale- og Handleplanen er baseret på den aggregerede 
ledighedsudvikling, hvilket gør, det er usikkert, hvor meget af udviklingen der reelt kan tilskrives 
indeværende frikommuneforsøg.

Evalueringen viser, at ledighedsudviklingen i forhold til de relevante målgrupper for forsøget ikke er entydigt.  
Udviklingen i ledigheden blandt de forsikrede ledige er ikke entydig, mens ledighedsudvikling i forhold til de 
aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere i Vejle Kommune er positiv og udviklingen i forhold til de jobparate 
kontanthjælpsmodtagere er negativ. På den baggrund er det således ikke muligt at konkludere, om 
frikommuneforsøget har haft en positiv effekt. Der er dog heller ikke noget i evalueringen, der beviser, at det 
modsatte er tilfældet

Sætte borgeren i centrum

Det fremgår af evalueringen, at Aftale- og Handleplanen er en individuel plan for den enkelte borger. Den 
udarbejdes i samarbejde mellem beskæftigelsesrådgiveren og borgeren i forlængelse af en samtale. Aftale- 
og Handleplanen indeholder fem elementer på tværs af alle målgrupper i Jobcenteret. I Aftale- og 
Handleplanen gøres der ikke brug af fremmedgørende fagtermer, som kan virke distancerende. Dermed 
vurderes det, at Aftale- og Handleplanen i vid udstrækning medvirker til at sætte borgeren i centrum.

Langt hovedparten af borgerne i Jobcenter Vejle har, som det fremgår af evalueringen, en Aftale- og 
Handleplan, hvilket anses som et væsentligt skridt i retning af en empowermentorienteret kultur, hvor 
borgerens iboende motivation anses som den største katalysator for forandring i forhold til deres ledighed.

Det er vigtigt at fremhæve, at kvaliteten af indholdet i Aftale- og Handleplanerne generelt er relativ høj set i 
forhold til de faglige kvalitetskrav, der er opstillet i relation til de fem elementer. Enkelte målgrupper, 
herunder særligt de forsikrede ledige skiller sig dog negativt ud i forhold til kvaliteten af Aftale- og 
Handleplanen. Det gælder blandt andet i forhold til det overordnede mål, som ofte ikke vurderes at være 
tilstrækkeligt konkret. Samtidig bemærkes det, at aftaler vedrørende det individuelle kontaktforløb generelt 
er manglende.

Det kan derfor konkluderes, at udviklingen af kvaliteten i Aftale- og Handleplanerne er et 
opmærksomhedspunkt fremadrettet. At ændre en organisation fra et myndighedsfokus, hvor overholdelsen 
af proceskravene var omdrejningspunktet, til en resultatorienteret serviceorganisation med fokus på 
empowerment er en omfattende kulturændring, som tager tid at implementere. 
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Vanskelighederne med at implementere Aftale- og Handleplanen skal også ses i lyset af, at forsøget reelt 
først blev IT-understøttet i juni 2015, hvilket har været en væsentlig barriere i forhold til implementeringen 
af forsøget.

 

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

Det har ikke været et mål for forsøget at frigøre administrative ressourcer, hvorfor dette ikke indgår i 
evalueringen. Det er dog væsentligt at bemærke, at Jobplanen tidligere i vid udstrækning havde karakter af 
en standardiseret administrativopgave, der reelt ikke havde nogen effekt i forhold til at forbedre den enkelte 
borgers muligheder for at komme i job eller uddannelse. Aftale- og Handleplanen fremstår dermed som et 
reelt værktøj for beskæftigelsesrådgiverne i forhold til at understøtte borgerens vej mod job eller 
uddannelse.

Dermed har frikommuneforsøget medvirket til en ressourcemobilisering, hvor de administrative ressourcer 
nu i stedet anvendes til opgaver, der reelt medvirker til at bringe den enkelte borger tættere på job eller 
uddannelse.    

5.1 Afsluttende bemærkninger

Vejle Kommune er fortsat af den overbevisning, at Aftale- og Handleplanen øger borgerens ejerskab, hvilket 
anses som en forudsætning for at skabe en drivkraft for de forandringer, den enkelte borger skal gennemføre 
for at komme i job eller uddannelse.

Blandt andet de IT-tekniske udfordringer, som er beskrevet i denne evaluering, har betydet, at det reelt først 
har været muligt at implementere forsøget fuldt ud i juni 2015. Derfor vurderes der at være brug for mere tid 
til at høste det faglige potentiale, arbejdet med Aftale - og handleplanen giver mulighed for og dermed også 
på sigt reelt at kunne opgøre de fulde effekter af forsøget set i forhold til ledighedsudviklingen. 

Der indstilles derfor til, at forsøget vedrørende Aftale og Handleplanen fortsætter. 
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Enkeltydelser – den, der kender borgeren, behandler 
ansøgningen, der er ansøgt af Vejle Kommune 29. juni 2011 i 1. ansøgningsrunde. Forsøget løber fra 1. marts 
2014 til 31. december 2015. Med forsøget åbnes der op for, at beskæftigelsesrådgivere, der i afsnittet Unge 
På Vej også agerer som mentorer, i visse situationer kan bevillige en enkeltydelse i henhold til Aktivlovens § 
81 og 82. 

Før frikommune Nu

Før frikommuneforsøget var Ydelsescentret adskilt 
fra Jobcentret. Det betød, at Ydelsescentret primært 
havde et økonomiske perspektiv. For borgerne 
betød det, at de skulle sagsbehandles to steder, når 
de ansøgte om en enkeltydelse: ansøgning om 
enkeltydelser blev behandlet i Ydelsescentret, mens 
den beskæftigelsesrettede indsats foregik i 
Jobcentret.

Med frikommuneforsøget er der åbnet for en 
smidig kompetencefordeling mellem Ydelses-
centret og Jobcentret.

Konkret betyder det, at mentoren i Jobcentret, i 
særlige situationer kan bevillige enkeltydelse til 
aktivitetsparate unge under 30. Det drejer sig om 
situationer, hvor den økonomiske bevilling er 
afgørende for, om den unge kan komme tættere på 
uddannelse og beskæftigelse. For de unge betyder 
det, at de kun sagsbehandles et sted. 

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål.

1. Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
2. Sætte borgeren i centrum 
3. Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X

Forsøget omfatter i alt 44 enkeltydelsesbevillinger. Bevillingerne udgør tilsammen et beløb på 473.868,60 kr. 
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I evalueringen vurderes det, at 21 af de 44 sager ville være blevet afvist, hvis de ikke var søgt via 
frikommuneforsøget.

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Evalueringen viser, at enkeltydelsesbevillingerne i overvejende grad vurderes at være afgørende for den 
unges progression og dermed for, at de unge bliver på rette spor med udsigten til at blive selvforsørgende. 

Det kan konkluderes, at der er bevilliget flere enkeltydelser i frikommuneforsøget, men om disse bevillinger 
har betydet besparelser på anden vis er ikke til at kontrollere. Om flere unge kommer hurtigere i uddannelse 
eller job, eller om de unge bliver hjulpet bedre på vej, end muligt uden ekstrabevillingen, er svært at vurdere, 
men forsøget understøtter i høj grad paratheden og muligheden for at nå hen imod job og uddannelse.

Sætte borgeren i centrum 

Forsøget har haft den ønskede effekt i forhold til målet om at sætte borgeren i centrum. Mentoren, som 
kender borgeren, har udover fokus på den beskæftigelsesrettede indsats også mulighed for at bevillige 
enkeltydelser i særlige tilfælde. Dette hjælper de unge, som i forvejen har mange problemer.

Frigøre administrative ressourcer

Det formodes, at frikommuneforsøget fremadrettet vil frigive administrative ressourcer til andre opgaver, 
men da målgruppen og dermed omfanget af ansøgninger er forholdsvis lille, kan det som sådan ikke mærkes 
i Ydelsescentret på nuværende tidspunkt. Det vurderes, at der ikke er sket et øget ressourceforbrug i 
Jobcentrets afsnit Unge på Vej, når det tages i betragtning, at der inden forsøget foregik et samarbejde 
mellem Ydelsescentret og Jobcentret, som kunne kræve flere opkald, mere ventetid, mere skriftlig 
fremstilling og intern sagsbehandling.

1.1 Perspektivering 

Under frikommuneforsøget har det vist sig, at det i de fleste tilfælde er mentoren, der tager initiativet til at 
søge om bevillingen. Det, at mentoren har denne opmærksomhed på den unge og har mulighed for at 
bevillige enkeltydelser, understøtter en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren sættes i centrum og 
samtidig fremmer det progression. Derfor giver effekten af forsøget anledning til overvejelser om, hvorvidt 
man skal udvide forsøget til andre målgrupper, hvilket var tiltænkt på ansøgningstidspunktet.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Frikommuneforsøget Enkeltydelser. Den der kender borgeren, behandler ansøgningen løber fra marts 2014 til 
december 2015. 

Jobcenter Vejle har oprindeligt ansøgt om forsøget Enkeltydelser. Den, der kender borgeren, behandler 
ansøgningen i 2011, hvor forsøget var tiltænkt at omfatte en større gruppe aktivitetsparate borgere. I januar 
2014 blev det efterfølgende besluttet at lave en begrænset løsning på et område, som i første omgang 
omfattede aktivitetsparate unge under 30 år.

Med forsøget foretages en smidig kompetencefordeling mellem Ydelsescentret og Jobcentret, hvor der i 
enkelte og oplagte situationer vil være god værdi i at bevillige enkeltydelser til aktivitetsparate unge under 
30 år. Dette sker direkte via beskæftigelsesrådgiveren, som i afsnittet Unge på Vej også agerer som mentor, 
således at den økonomiske afgørelse beror på et bredere helhedsorienteret grundlag. Det vil sige, at 
mentoren i helt særlige tilfælde kan bevillige enkeltydelser for at hjælpe den unge. Det drejer sig om 
situationer, hvor den økonomiske bevilling er afgørende for, om den unge kan komme tættere på 
uddannelse og job.

I første omgang begrænses forsøget til disse typiske situationer:

 Psykologsamtaler/kognitiv terapi 
 Behandlede misbrugere med miserabelt tandsæt
 Unge med ADHD, hvor det er afgørende, at de får bevilget medicin af hensyn til deres funktionsevne
 Boligløse unge.

Der er tale om et afgrænset antal unge, hvor ovennævnte eksempler udgør tydelige barrierer i forhold til at 
vende tilbage til uddannelse/arbejdsmarkedet.

Bevillingen skal hvile på en økonomisk vurdering, jævnfør lovgivningen. Men det, at mentoren har et 
indgående kendskab til den unge og dennes barrierer, vil betyde, at den økonomiske bevilling gives ud fra et 
helhedssyn på den unges situation, og at der bliver skelet mere til, at det måske netop er 
psykologsamtalerne eller indskuddet til lejligheden, der er helt afgørende for borgerens mulighed for at blive 
på rette spor med udsigten til engang at blive selvforsørgende. Bevillingerne følges oftest op af en 
mentorindsats, hvor mentoren hjælper den unge med at komme på rette vej, ligesom den unge oftest sættes 
under økonomisk administration, for at sikre at der er råd til huslejen.

2.1 Baggrunden for forsøget 

Før frikommuneforsøget var Ydelsescentret adskilt fra Jobcentret. Det betød, at Ydelsescentret primært 
fokuserede på det økonomiske perspektiv, hvor der lægges vægt på, hvorvidt den unge burde have råd til 
selv at afholde udgiften eller burde have forudset udgiften og dermed have sikret sig et råderum. For de 
unge betød det, at deres sag blev behandlet to steder: ansøgninger om enkeltydelser blev behandlet i 
Ydelsescentret, mens den beskæftigelsesrettede indsats foregik i Jobcentret. Den manglende relation til 
borgeren kunne desuden skabe konflikter mellem borgere med massive problemer og Ydelsescentret. Og 
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endelig var nogle af borgerne så udsatte, at de på ingen måde selv kunne henvende sig i Ydelsescentret end 
ikke med støtte/hjælp fra en mentor. 

Baggrunden for forsøget er at sætte den enkelte borger i centrum og yde en helhedsorienteret indsats. Den 
mentor, som kender den unge, kan foretage en helhedsvurdering i forhold til bevilling af enkeltydelser i et 
perspektiv, der omfatter hele den unges situation. Dermed hjælpes den unge fri for eventuelle barrierer, som 
forhindrer den unge i at blive mere parat til uddannelse og job.  

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet er at understøtte udvikling og fremdrift med henblik på at øge den unges udvikling i retningen af 
uddannelse og job. Der er fokus på lige nu og her-afgørelser, der understøtter den udvikling og fremdrift af 
indsatser, som er igangsat og som er afgørende for den unges situation. For eksempel indskud, medicin eller 
psykologsamtaler, som kan være det understøttende og nødvendige for at sikre udvikling hos borgeren i 
forhold til at nå målet om at blive uddannelses- og jobparat.

Ved ansøgningen var hensigten at øge uddannelses- og jobparathed hos de unge. Denne parathed skulle vise 
sig ved for eksempel:

• Ommatchning
• Deltagelse i aktivt tilbud
• Selvforsørgelse

Fordi forsøgets målgruppe indsnævres til udsatte unge, hvor mindre progression er en succes i sig selv, 
suppleres disse med:

• Stabile indsatser
• Generel progression

2.3 Forsøgets målgruppe

Målgruppen er ledige aktivitetsparate unge under 30 år, som modtager uddannelseshjælp. De unge er 
organisatorisk tilknyttet afsnittet Unge På Vej. De unge er nogle af de allermest sårbare og udsatte borgere. 
Det er eksempelvis unge med en kombination af sociale- psykiske-, misbrugs- og helbredsmæssige problemer 
og/eller unge med særlige intelligensmæssige vanskeligheder.

Eksempler på borgere, der er i 
denne målgruppe: Psykiske udfordringer

Misbrugsproblemer
Meget ustruktureret hverdag
Økonomiske problemer
Store humørsvingninger.

Mand på 27 år

Selvmordstanker/depression
I perioder er det så voldsomt,

at mentor har været nødt til
at kontakte hende flere gange
om dagen inkl. weekender.

Kvinde på 20 år
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Afsnittet har grundet målgruppens udfordringer og vanskeligheder et bredt tværfagligt samarbejde med 
andre forvaltninger om det sociale arbejde. Det er meget vigtigt, at de unge får en tværfaglig indsats, da 
målgruppen kan have brug for hjælp inden for flere områder. Der arbejdes derfor med en 
rehabiliteringstankegang, hvor der er fokus på en pædagogisk tilgang til de unge.

2.4 Programteori

Indsats:
Mentoren, som kender
den unge, kan foretage
en helhedsvurdering i
forhold til bevilling af
enkeltydelser i
perspektiv til den unges
situation.

Proces:
Mentoren vurderer
borgerens behov for
enkeltydelse.
Hvis mentoren mener, at
der er grundlag for en
bevilling, drøftes sagen
på et teammøde.

Proces:
En administrativ
medarbejder i afsnittet
Unge på Vej fortager den
administrative
sagsbehandling.
Den økonomiske del,
udbetaling og
registrering sker fortsat i
Ydelsescentret.

Resultat:
Øge uddannelses- og
jobparathed hos de
unge. Denne parathed
kan vise sig ved:

- Opmatchning
- Deltagelse i aktivt
tilbud
- Selvforsørgelse
- Stabile indsatser
- Generel progression

2.5 Projektets aktiviteter 

I Ydelsescentret er der udpeget en fast kontaktperson, som kan inddrages i beslutninger om enkeltydelser 
med henblik på at sikre en kvalitetskontrol af bevillingen. 

Alle mentorer i afsnittet Unge på Vej kan bevillige enkeltydelser. Sagerne kan både opstå, fordi den unge 
kommer og spørger, men i høj grad også fordi en mentor opdager, at den unge har problemer. Når der søges 
om enkeltydelse via afsnittet, foretager mentoren en vurdering af den unges behov. Hvis mentoren mener, 
at der er behov for en bevilling, drøftes sagen på et teammøde. Drøftelsen skal være med til at kvalitetssikre 
den beslutning, der tages. På teammødet deltager afsnitslederen, og her diskuteres blandt andet, hvorvidt 
sagen falder indenfor lovgivningens rammer. Bevillingen vurderes dels på det økonomiske og dels på 
nødvendigheden i forhold til det videre arbejde med den unge. Hvis teamet beslutter at bevillige en 
enkeltydelse, foretages sagsbehandlingen af en dertil udvalgt administrativ medarbejder i afsnittet, som har 
særlige kompetencer til at kvalitetssikre denne bevilling. Den økonomiske del af sagsbehandlingen sker i 
Ydelsescentret, fordi ydelsesrådgiverne har de faglige kompetencer til at foretage registreringspraksis i 
diverse it-systemer samt sørge for udbetalingen.

Ved enkeltydelser som eksempelvis huslejeindskud hjælper Ydelsescentret med den fremadrettede 
økonomiske opfølgning gennem administration på baggrund af en frivillig aftale, således at det sikres, at 
huslejen bliver betalt hver måned. Desuden bliver de økonomiske bevillinger ofte fulgt op af en 
mentorindsats, der handler om støtte til, hvordan man klarer sig økonomisk i hverdagen. Dette kan 
eksempelvis være, at der bevilliges indskud til en bolig, hvor der er tilknyttet pædagogisk støtte.

Bevillingen skal hvile på en økonomisk vurdering. Men det, at mentoren har et indgående kendskab til 
borgeren og dennes barrierer, vil betyde, at den økonomiske bevilling gives ud fra et helhedssyn på 
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borgerens situation, og at der bliver skelet mere til, at det måske netop er psykologsamtalerne eller 
indskuddet til lejligheden, der er afgørende for borgerens mulighed for at blive selvforsørgende.

Enkeltydelsen, som bevilliges i afsnittet, sker således på baggrund af en helhedsorienteret sagsbehandling, 
hvor den, der kender borgeren, behandler ansøgningen. 
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3.0 Evalueringsmetode

Denne evaluering afdækker tre overordnede forhold:

1. Antal bevillinger, type bevillinger og begrundelserne herfor

2. De økonomiske udgifter til de enkeltydelser, der er bevilliget under frikommuneforsøget

3. Effekterne af bevillingerne.

Alle ansøgninger, der behandles i Unge på Vej, er registreret af hensyn til et læringsperspektiv og kan 
dermed anvendes i denne evaluering. Registreringen indeholder antal bevillinger, type bevillinger og 
begrundelser. 

Med registrering af de enkelte bevillinger er det muligt via KMDs register at finde frem til de udgifter, der har 
været i forbindelse med frikommuneforsøget.

Da det ikke har været muligt at udtrække et sammenligneligt grundlag fra før frikommuneforsøget, er det 
svært at evaluere de økonomiske effekter. I stedet er alle enkeltydelserne vurderet af en 
ydelsesmedarbejder med henblik på at undersøge, om enkeltydelserne var blevet bevilliget, hvis de var 
ansøgt direkte i Ydelsescentret. 

Det er vigtigt at fremhæve, at det er svært at foretage en direkte måling af effekten af frikommuneforsøget. 
En sådan analyse besværliggøres af, at Jobcenter Vejle kun er i besiddelse af data for egne borgere, som alle 
har deltaget i frikommuneforsøget. Det er derfor ikke muligt at sammenligne med en kontrolgruppe og på 
den baggrund estimere forsøgets effekter. For denne målgruppe, som er langt fra job og uddannelse, vil det 
desuden være ideelt med en måling af udviklingen på længerevarende sigt, hvilket heller ikke har været 
muligt.

Forsøgets målgruppe er nogle af de allermest sårbare og udsatte borgere blandt andet unge med en 
kombination af sociale, psykiske-, misbrugs-, og helbredsmæssige problemer og unge med særlige 
intelligensmæssige vanskeligheder, derfor har det ikke været muligt at spørge de unge for at evaluere 
effekten af forsøget. I stedet skal mentorerne fra afsnittet vurdere alle ansøgningerne i forhold til eventuel 
progression samt fremstille fem cases, som skal bruges til at illustrere effekten af forsøget. Hensigten er, at 
casene kan illustrere, hvor alvorlige flere af de unges situationer er, og hvordan enkeltydelser kan have en 
afgørende betydning. De fem cases er valgt ud fra et bredt og samtidig repræsentativt udsnit af bevillingerne. 

Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke med udgangspunkt i casene med sikkerhed kan siges, om udviklingen 
er en effekt af bevillingen. Effekten af forsøget måles ud fra medarbejdernes vurdering af borgernes 
progression, hvorfor den sandsynlige sammenhæng må tolkes med varsomhed. Forsøget har desuden den 
metodiske begrænsning, at den isolerede effekt ikke er mulig at måle, og der kontrolleres ikke for 
påvirkninger fra andre tiltag.
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4.0 Resultater af forsøget

I perioden fra d. 18. marts 2014 til 26. oktober 2015 er der gennem afsnittet Unge på Vej bevilliget 44 
enkeltydelser i alt. Bevillingerne fordeler sig således: 

Type bevilling Antal bevillinger
Indskud/Depositum/Husleje 34
El-regning/varmeregning 6
Medicin 1
Psykolog 2
Andet 1
I alt 44

Kilder: Jobcenter Vejles egne registreringer

Begrundelserne for disse bevillinger er, at borgerne er boligløse/hjemløse og/eller i økonomiske problemer. 
Flertallet af borgerne, som har fået bevilliget en enkeltydelse, har sociale og psykiske problemer. To af de 
unge har børn, mens én er gravid. Derudover er tre af de unge tidligere kriminelle. 

I 36 af de 44 sager (cirka 82 procent) er det mentoren, der tager initiativet til at søge om bevillingen. Dette 
skyldes, at borgerne ofte ikke kender deres muligheder. Dertil kommer, at nogle af borgerne er så udsatte, at 
de på ingen måde selv kan henvende sig i Ydelsescentret end ikke med støtte/hjælp fra en mentor. På den 
måde åbner frikommuneforsøget for, at mentoren med et helhedsperspektiv får mulighed for at hjælpe den 
unge i situationer, hvor den unge har problemer, der forhindrer en aktiv indsats. 

4.1 Effekten af bevillingerne

For at vurdere betydningen af de enkeltydelser, afsnittet bevilliger til de unge, er samtlige bevillinger 
vurderet af mentorerne i afsnittet. Mentorerne er blevet spurgt, i hvor høj grad det vurderes, at 
enkeltydelsen har haft en positiv betydning for den unge med henblik på progression. 
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Figur 1: De unges progression
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Stor betydning

Kilder: Jobcenter Vejles egne registreringer

Figur 1 viser, at mentorerne overvejende mener, at enkeltydelsen har haft stor betydning for det videre 
arbejde med den unge. 

I 37 af de i alt 44 sager vurderes enkeltydelsen at have haft en stor betydning for den unge. I 5 af de 44 sager 
vurderes enkeltydelsen at have haft nogen betydning. Kun i 2 af de 44 sager vurderes enkeltydelsen at have 
haft en begrænset betydning. Ingen mentorer vurderer, at enkeltydelsen ikke har haft betydning. 

Cases

Nedenstående cases er eksempler på bevillinger. Casene illustrerer de unges situation både før og efter 
bevillingen. I forbindelse med udarbejdning af casene er mentorerne blevet bedt om at foretage en 
vurdering af bevillingens betydning samt den progression, bevillingen har medvirket til.
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Karakteristik Bevilling Aktuel status Hvis ingen bevilling Progression

Case 1:

Kvinde 
20 år

Depression/selvmordstanker. I perioder 
er det så voldsomt, at mentoren har 
været nødt til at kontakte hende flere 
gange om dagen inklusiv weekender.

Egenbetaling til psykologsamtaler. Hun har kun haft 3 samtaler med en 
psykolog, da hun ikke havde kemi 
med pågældende. Hun er blevet 
tilknyttet en mentor. De skal i 
fællesskab finde en ny psykolog.

Hun vil ikke komme ud af sin 
depression, og mentor frygter, at 
hun vil gøre alvor af sine 
selvmordstanker.

Der er endnu ikke sket progression 
som følge af bevillingen, men der er 
stabilitet og klare planer om, hvad 
næste skridt er.

Case 2:

Kvinde 
25 år

Boligløs. Har været i døgnbehandling på 
grund af misbrug. Har efterfølgende 
haft boligudfordringer. Hun har haft 
meget svært ved at styre sin økonomi 
og har ikke selv kunnet spare op.

Indskudslån. Hun er nu blevet tilknyttet en 
mentor og er flyttet for sig selv. Da 
hun har meget svært ved at styre 
sin økonomi, har mentoren hjulpet 
hende med at blive sat under 
administration.

Den ustabile boligsituation 
destabiliserer hendes tilstand.

Der er endnu ikke sket progression, 
til gengæld er der opretholdt 
stabilitet som vurderes at være 
afgørende for det videre arbejde 
med den unge.

Case 3:

Mand 
20 år

Psykiske lidelser og samtidig et massivt 
hashmisbrug, der medførte en psykose 
og indlæggelse på Psykiatrisk Afdeling.

Første måneds husleje i ny lejlighed 
samt betaling af gamle elregninger.

Borgeren er nu stoppet med sit 
massive hashmisbrug og erkender, 
at han har brug for daglig støtte. 
Han er nu tilknyttet psykiatriske 
dagtilbud samt en mentor. Han er 
nu ude af sit hashmisbrug, indtager 
sin medicin, har fået genskabt en 
god relation til familien. Han bor nu 
til leje i en lejlighed tæt på 
dagtilbuddet.

Borgeren ville i givet fald skulle 
tilbage i sin gamle lejlighed, som 
fysisk er placeret i et 
udkantsområde, hvor det er 
vanskeligt at gøre brug af offentlig 
transport. Her vil risikoen for 
tilbagefald til misbrug, ensomhed og 
en angstfyldt hverdag være 
temmelig høj.

Den unge er ude af sit misbrug og 
flyttet tæt på et tilbud, der kan 
tilgodese den unges daglige behov 
for støtte. Dermed er der skabt 
grobund for, at den positive 
udvikling fortsætter.

Case 4:

Mand 
23 år

Borgeren har brug for 
behandlingskrævende medicin. 
Mentoren har opfordret borgeren til at 
søge i Ydelsescentret om enkeltydelse, 
uden held. Det virkede uoverskueligt for 
borgeren at søge om ydelsen, derfor fik 
han ikke sin medicin.

Medicinudgifter. Borgeren får nu sin medicin og 
kommer jævnligt forbi et 
pædagogisk støttetilbud samt 
afsnittet Unge på Vej.

Mentoren tror ikke, at borgeren 
havde fået sin medicin.

Medicinen vurderes at have 
afgørende betydning for borgerens 
deltagelse i aktive tilbud, hvorfor 
denne enkeltydelse må siges at 
have en positiv effekt.

Case 5:

Mand 
27 år

Store psykiske udfordringer og 
misbrugsproblematik. Han har en 
meget ustruktureret hverdag og er i 
økonomiske problemer.

El-regning. Han er nu i gang med en aktiv 
indsats via Unge på Vej – og 
deltager stabilt i praktik og træning. 
Han er sat under administration, for 
at lignende situationer ikke skal 
opstå igen.

Uden bopæl og med øget gæld vil 
aktiv indsats og stabilitet ikke være 
muligt.

Enkeltydelsen samt den 
administration, den unge 
efterfølgende er blevet sat i, menes 
at have stor betydning for 
progression og stabilitet.
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De fem cases viser, hvor komplekse flere af de unges situationer er. Samtidig illustrerer de situationer, hvor 
enkeltydelserne vurderes at være afgørende for borgerens mulighed for at blive på rette spor med udsigten 
til engang at blive selvforsørgende.

4.2 Det økonomiske perspektiv 

De 44 enkeltydelsesbevillinger udgør i alt et beløb på 473.868,60 kr. Det svarer til gennemsnitlig 10.769,74 
kr. per borger. Bevillingerne fordeler sig som følgende:

Type bevilling Beløb i alt
Indskud/Depositum/Husleje 429.447,20
El-regning/Varmeregning 18.920,99
Medicin 14.228,50
Psykolog 8092
Andet 3180
i alt 473.868,60

Kilde: KMDs register.

De fleste bevillinger er til indskud/depositum/husleje, og det er også her den største økonomiske post ligger. 

En medarbejder har vurderet, om de 44 ansøgninger var blevet bevilliget, hvis ansøgningsprocessen foregik 
på normal vis. Vurderingen er illustreret i figur 2. 

Figur 2: Vurdering af enkeltydelserne, Antal sager
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Kilder: Jobcenter Vejles egne registreringer

 I 21 af de i alt 44 sager er det medarbejderens vurdering, at sagen formentlig var blevet afvist i 
Ydelsescentret, selvom mentoreren vurderer, at bevillingen er altafgørende for det videre arbejde med den 
unge. Vurdering er foretaget ud fra et økonomisk perspektiv med fokus på, om der foreligger en social 
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begivenhed, om den unge selv burde kunne afholde udgiften, og om udgiften har kunnet forudses. Derfor 
vurderes det, at lidt over halvdelen af enkeltydelserne ikke var blevet bevilliget udenom 
frikommuneforsøget. Dette kan være, hvis en ung har fået lån til et indskud tidligere, men nu bliver nødt til 
at flytte igen, som det er tilfældet i case 3.

Det kan konkluderes, at der er bevilliget flere enkeltydelser i perioden under frikommuneforsøget, men om 
disse bevillinger har betydet besparelser på anden vis er ikke til at kontrollere. Casene og medarbejdernes 
vurdering tyder dog på, at enkeltydelserne har en positiv effekt i forhold til at få flere unge hurtigere i 
uddannelse eller job og sikre, at de unge bliver hjulpet bedre på vej, end muligt uden ekstrabevillingen. Den 
økonomiske udgift skal derfor ses i forhold til den betydning, medarbejderne vurderer, enkeltydelserne har 
for de unges progression.
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5.0 Resultater set i forhold til de overordnede mål  

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med frikommune-
forsøgende på Arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune:

 At sætte borgeren i centrum
 At få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Grundet de unges situation har det ikke været muligt at spørge de unge, om de har fået det bedre. I stedet 
har mentorerne i afdelingen vurderet eventuel progression i de 44 sager. Desuden er der fremstillet fem 
anonymiserede cases. De fem cases er valgt ud fra et bredt og samtidig repræsentativt udsnit af 
bevillingerne.

Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke med udgangspunkt i casene alene med sikkerhed kan siges, at 
udviklingen er en effekt af bevillingen. Den isolerede effekt er ikke muligt at måle, men en tidligere 
ydelsesmedarbejder vurderer, at der formodentlig er bevilliget flere enkeltydelser under 
frikommuneforsøget. De økonomiske udgifter skal sammenholdes med mentorernes vurdering af 
enkeltydelsernes betydning for de unges progression. 

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Med udgangspunkt i mentorernes vurdering af progressionen, samt de cases der er fremstillet, fremgår det, 
at enkeltydelser er afgørende for de unges mulighed for at blive på rette spor med udsigten til engang at 
blive selvforsørgende. Da borgerne er meget forskellige og alle med komplekse problemer, er det ikke muligt 
statistisk at beregne progressionen, men tilsammen udgør casene samt mentorernes vurderinger grundlaget 
for at konkludere, at enkeltydelserne har overvejende positiv betydning for at øge uddannelses- og 
jobparathed hos de unge. 

Sætte borgeren i centrum 

Med frikommuneforsøget er der sat fokus på borgeren i centrum. Mentoren, som kender borgeren, har 
udover fokus på den beskæftigelsesrettede indsats også mulighed for at bevillige enkeltydelser i særlige 
tilfælde. Dette hjælper de unge, som i forvejen har mange problemer, fordi de unge så ikke selv skal sørge for 
at søge om bevillinger og dermed ikke sendes rundt mellem flere afdelinger.

Frigøre administrative ressourcer

Foruden den positive effekt for borgerne formodes frikommuneforsøget på længere sigt at frigive 
administrative ressourcer til andre opgaver. Det vurderes, at forsøget ikke har medført et øget 
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ressourceforbrug i Jobcentrets afsnit Unge på Vej, når det tages i betragtning, at der inden forsøget foregik et 
samarbejde mellem Ydelsescentret og Jobcentret, som kunne kræve flere opkald, mere ventetid, mere 
skriftlig fremstilling og intern sagsbehandling. Da omfanget af sager stadig er forholdsvis lille er der på 
nuværende tidspunkt ikke mærkbare ressourcebesparelser i Ydelsescentret.

5.1 Afsluttende bemærkning

Under frikommuneforsøget har det vist sig, at det i de fleste tilfælde er mentoren, der tager initiativet til at 
søge om bevillingen. Det, at mentoren har denne opmærksomhed på den unge og har mulighed for at 
bevillige enkeltydelser, understøtter en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren sættes i centrum, og 
samtidig fremmer det progression. Bevillinger giver god værdi i enkelte specifikke sager, men for 
størstedelen er anbefalingerne at borgeren selv søger selv/med hjælp via ydelse. 

Effekten af forsøget giver anledning til overvejelser om, hvorvidt man skal udvide forsøget til andre 
målgrupper, hvilket var tiltænkt på ansøgningstidspunktet. Ved eventuel udvidelse kan det overvejes om 
ydelsesmedarbejdere i bestemte perioder kunne sidde på andre lokationer i Jobcentret.
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive 
tilbud, der er ansøgt af Vejle Kommune 1. maj 2012 i 3. ansøgningsrunde. Forsøget løber fra 1. marts 2013 til 
31. december 2015. Med forsøget kan tilskud til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til borgere i aktive 
tilbud, som er omfattet af integrationsloven, bevilliges efter de samme regler som gælder for borgere, som 
modtager kontanthjælp.

Før frikommune Nu

Før frikommunen var der forskel på de regler 
vedrørende udbetalinger af befordringsgodtgørelse 
og tilskud til hjælpemidler, som de ledige var 
underlagt. Konkret betød det, at borgere, som var 
omfattet af integrationsloven, skulle have foretaget 
en trangsvurdering, der viste at, vedkommende ikke 
selv kunne afholde den økonomiske udgift, før de 
kunne få bevilliget tilskud til udgifterne.

I frikommunen har Vejle Kommune harmoniseret 
reglerne vedrørende udbetalinger til borgere i 
aktive indsatser, således at borgere, der er 
omfattet af integrationsloven, sidestilles med 
borgere, som modtager kontanthjælp. Det betyder 
konkret, at de borgere, som er omfattet af 
integrationsloven, kan få bevilliget økonomisk 
tilskud til henholdsvis befordringsgodtgørelse og 
hjælpemidler uden hensyntagen til borgerens 
indtægts- og formueforhold.

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål.

1. Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
2. Sætte borgeren i centrum 
3. Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X
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Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Det har ikke været et udtalt mål for forsøget at få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid, hvorfor 
dette ikke indgår i evalueringen. Det er dog væsentligt at bemærke, at fritagelsen for trangsvurderinger er 
medvirkende til, at borgerne hurtigere kan påbegynde virksomhedsrettede indsatser, hvilket er fremmende i 
forhold til at få borgeren i job på kortest mulig tid.

Sætte borgeren i centrum 

Frikommuneforsøget vurderes i nogen grad at være med til at sætte borgeren i centrum, idet ensretningen af 
reglerne på området gør det lettere, for de borgere, der er omfattet af integrationsloven, at gennemskue 
reglerne. Set fra et borgerperspektiv kan det være svært at forstå grundlaget for en trangsvurdering, hvilket 
er hindrende for borgerens ejerskab i udviklingen mod job eller uddannelse.  

Frigøre administrative ressourcer

Evalueringen fremhæver, at forsøget frigør administrative ressourcer, eftersom medarbejderne ikke længere 
skal foretage en trangsvurdering. Dermed spares der administrativ tid, hvilket betyder, at forsøget i høj grad 
har indfriet målet om at frigøre administrative ressourcer. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om 
en administrativ opgave af relativ begrænset omfang.

1.1 Perspektivering 

Der indstilles til, at forsøget fortsætter.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Forsøget Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud løber fra 1. marts 2012 til 31. 
december 2015.

2.1 Baggrunden for forsøget 

Inden frikommunen var der forskel på de regler vedrørende udbetalinger, som borgerne er underlagt, når de 
deltager i aktive indsatser afhængig af, hvorvidt den ledige er omfattet af Integrationslovens bestemmelser 
eller LAB-lovens bestemmelser.

Konkret gør denne forskel sig gældende i forhold til følgende to forhold:

1. Befordringsgodtgørelse jf. LAB-lovens § 82

2. Økonomisk tilskud til hjælpemidler jf. LAB-lovens § 76 og § 77

For de borgere, som er omfattet af integrationsloven, gælder det, at der skal foreligge en trangsvurdering, 
der belyser borgerens økonomiske situation, herunder om den pågældende borger selv kan afholde 
udgifterne, inden der eventuelt kan laves en bevilling. 

Figur 1. Proces vedrørende bevillinger før frikommunen til borgere omfattet af integrationsloven inklusiv 
trangsvurdering 

Virksomhedskonsulent
Ringer til
beskæftigelsesrådgiveren og
oplyser om behovet for
bevillingen.

Beskæftigelsesrådgiver
Laver en trangsvudering (med
mindre der allerede forelå en fra
ydelse)
Ved bevilling til
befordringsgodtgørelse sendes
en advis til ydelse.

Ydelsesmedarbejder
Udbetaler bevillingen

Borger
Indsende den relevant
dokumentation, der er behov for
i forbindelse med
trangsvurderingen

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet med frikommuneforsøget er at sidestille borgere, der er omfattet af integrationsloven med andre 
kontanthjælpsmodtagere i relation til reglerne vedrørende økonomisk tilskud, når en borger er i en aktiv 
indsats. Dermed bliver det lettere for borgerne at gennemskue reglerne. Ved at give de borgere, der er 
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omfattet af integrationsloven, økonomisk tilskud til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse 
med eksempelvis praktik, sikres det, at datoen for opstarten af praktikken ikke udsættes, fordi der først skal 
laves en trangsvurdering. På dem måde er forsøget medvirkende til, at flere borgere kommer hurtigere i 
gang med en virksomhedsrettet indsats.

Samtidig frigøres de administrative ressourcer, som er forbundet med en trangsvurdering, til andre opgaver. 
Det tager cirka 30 minutter at lave en trangsvurdering, men hele processen tager ofte længere tid, idet der 
skal indhentes forskellige oplysninger fra borgeren. 

2.3 Programteori

Indsats:
Borgere, som er omfattet af
integrationsloven, får samme vilkår
som andre borgere i forhold til
økonomisk tilskud til hjælpemidler
og befordringsgodtgørelse.

Proces:
Når en borger, der er omfattet af
integrationsloven, eksempelvis
skal i virksomhedspraktik og
mangler  sikkerhedssko, får
borgeren med det samme
økonomisk tilskud til disse, så
borgeren ikke skal vente på en
trangsvurdering.

Resultat:
Sagsbehandlingen af borgerne
ensartes, hvilket frigør
administrative ressourcer.

2.4 Forsøgets målgruppe

Forsøgets målgruppe er borgere, der er omfattet af integrationslovens bestemmelser. Integrationsloven 
omfatter udlændinge med lovligt ophold i Danmark. Ved udlændinge forstås flygtninge, familiesammenførte 
udlændinge til flygtninge samt andre familiesammenførte udlændinge.

Figur 2: Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsloven i Vejle 
Kommune (2011 - 2015)
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Figur 2 viser udviklingen i antallet af borgere, der er omfattet af integrationsloven, i Vejle Kommune i fra 
2011 til 2015. Som det fremgår af figuren, er der sket en væsentlig stigning i antallet af borgere, som er 
omfattet af integrationsloven siden 2014. Ved frikommuneforsøgets start i marts 2013 var der 79 borgere i 
målgruppen, mens der i september 2015 var 280 borgere, som var omfattet af integrationsloven. Antallet af 
borgere, som er omfattet af integrationsloven, er således steget med cirka 254 procent i løbet af 
frikommuneforsøget.

2.5 Projektets aktiviteter 

I frikommunen har borgere, der er omfattet af integrationsloven, mulighed for at få befordringsgodtgørelse 
og tilskud til hjælpemidler i samme omfang som kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at de ikke længere 
skal have udarbejdet en trangsvurdering forud for en økonomisk bevilling. 

Befordring: 

En borger, der er omfattet af integrationsloven, har således eksempelvis mulighed for at få 
befordringsgodtgørelse, når vedkommende deltager i en aktiv indsats dog ikke løntilskud. Dette gør sig 
gældende, når den daglige transport overstiger 2 x 12 km. For borgere der ikke bor i cykel-/gåafstand eller for 
borgere der ikke kan cykle/gå bevilliges yderligere tilskud efter § 83.   

Tilskud til hjælpemidler:

Endvidere kan borgeren få tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at borgeren eksempelvis 
kan deltage i virksomhedspraktik, hvor tilskuddet typisk anvendes til indkøb af arbejdstøj. Hvor bevillingen 
før skete på baggrund af en økonomisk vurdering, fortages nu en faglig vurdering, hvor der tages hensyn til 
arbejdets karakter, sikkerhed mv. Det betyder, at fokus flyttes fra økonomi til praktik.

Illustrativt eksempel:

En virksomhedskonsulent er til møde med en virksomhed og en borger angående mulighed for en 
virksomhedspraktik. Virksomheden vil gerne have borgeren i praktik og tilbyder, at borgeren kan 
begynde allerede dagen efter. Det er et krav fra virksomheden, at borgeren skal være iført 
sikkerhedssko. 

Inden frikommunen skulle der have været lavet en trangsvurdering, inden borgeren kunne bevilliges 
sikkerhedssko. I frikommunen kan virksomhedskonsulenten blot ved en enkelt opringning til 
borgerens beskæftigelsesrådgiver øjeblikkeligt få en bevilling til sikkerhedssko. Dermed kan 
borgeren begynde i praktik allerede dagen efter.
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Figur 3. Proces vedrørende bevillinger til borgere omfattet af integrationsloven i frikommunen 

Virksomhedskonsulent
Ringer til beskæftigelsesrådgiveren
og får godkendt bevillingen.
Hjælper med at købe hjælpemidler
(f.eks. arbejstøj) på rekvisition.

Beskæftigelsesrådgiver
Laver et bevillingsnotat
Ved bevilling til
befordringsgodtgørelse sendes en
advis til ydelse.

Ydelsesmedarbejder
Udbetaler bevillingen

3.0 Evalueringsmetode

Til at evaluere forsøget vedrørende Ensretning af regler for udbetaling til personer i aktive tilbud er der 
gennemført følgende dataindsamlingsaktiviteter: 

 Kvalitative interviews med relevante medarbejdere i Jobcenter Vejle. Hensigten med de 
kvalitative interviews har primært været at få indblik i projektets aktiviteter, herunder graden af 
implementering og forsøgets værdi for borgeren. Dette indgår primært i beskrivelsen af forsøget 
og bidrager til resultaterne.

 Opgørelser over de økonomiske udgifter til bevillinger til borgere omfattet af integrationsloven 

Det er vigtigt at bemærke, at udgifterne vedrørende hjælpemidler og befordringsgodtgørelse på 
integrationsområdet er bogført sammen med de normale udgifter efter §23f, herunder blandt andet udgifter 
til diverse engangsbevillinger. Det betyder, at det ikke er muligt at opgøre, hvilke udgifter Vejle Kommune 
har afholdt til bevillinger, der udelukkende vedrører frikommuneforsøget. 

Det betyder, at det reelt ikke er muligt at opgøre de økonomiske effekter af dette frikommuneforsøg. 
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4.0 Resultater af forsøget

I det følgende analyseres forsøget resultater, hvor antallet af bevillinger sammenholdes med de økonomiske 
udgifter. 

4.1 Antal af bevillinger

Først undersøges, hvorvidt der er givet flere bevillinger som følge af, at der ikke længere skal foretages en 
trangsvurdering. Dette gøres ved at sammenligne før frikommunen med antallet af bevillinger i 
frikommunen. Det er vigtigt at bemærke, at bevillingerne er det samlede antal bevillinger til alle normale 
udgifter og ikke kun til udgifter, der vedrører frikommuneforsøget, herunder bevillinger til hjælpemidler.

Figur 4: Det samlede antal bevillinger til borgere omfattet af integrationsloven i Vejle Kommune 
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Kilde: Jobcenterets egne registreringer

Figur 4 viser det samlede antal bevillinger til borgere omfattet af integrationsloven i Vejle Kommune i 
perioden fra 2010 til november 2015 opgjort på årsbasis. Som det fremgår af figuren er antallet af bevillinger 
steget markant under frikommuneforsøget. Dette skal ses i lyset af den markante stigning i antallet af 
borgere, der er omfattet af integrationsloven i Vejle Kommune i løbet af de seneste år. Samtidig med at en 
større andel af borgerne er i praktik. 

Figur 5 viser andelen af borgere, der er omfattet af integrationsloven i Vejle Kommune, som har fået en 
bevilling i perioden fra 2011 til november 2015 på årsbasis. 
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Figur 5: Andelen af borgere, der er omfattet af integrationsloven i Vejle Kommune, som har fået en 
bevilling
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Figuren viser, at andelen af borgere, der er omfattet af integrationsloven, som har fået en bevilling, er steget 
i løbet af de seneste år. Det vil sige, at flere borgere har fået bevilliget tilskud til hjælpemidler, 
befordringsgodtgørelse, medicin og diverse engangsbevillinger i forbindelse med frikommunen. 

4.2 De økonomiske udgifter

Figur 6 viser de samlede udgifter til bevillinger til borgere omfattet af integrationsloven i Vejle Kommune i 
perioden fra 2010 til november 2015. 

Figur 6: Det samlede udgifter til hjælpemidler, befordringsgodtgørelse, medicin og diverse 
engangsbevillinger til borgere omfattet af integrationsloven i Vejle Kommune 
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Som det fremgår af figuren er de samlede udgifter til borgere omfattet af integrationsloven i Vejle Kommune 
steget i løbet af frikommuneforsøget. Denne stigning skal dog sammenholdes den generelle stigning i antallet 
af borgere i målgruppen.

Figur 7: Det gennemsnitlige beløb pr. borger, der har modtaget en bevilling
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Figur 7 viser, at den gennemsnitlige udgift pr. borger fra 2010 til og med 2012 er 5441,16 kr., mens den 
gennemsnitlige udgift pr. borger fra 2013 til og med november 2015 er 7754,10 kr. 

Det kan således konstateres, at den gennemsnitlige udgift til bevillinger pr. borger, der er omfattet af 
integrationsloven, generelt er steget under frikommuneforsøget i Vejle Kommune, men da de udgifter, der 
vedrører forsøget ikke kan separeres fra de øvrige bevillinger, er det ikke er muligt at opgøre de økonomiske 
udgifter til forsøget.
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5.0 Resultater set i forhold til de overordnede mål

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med frikommune-
forsøgende på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune:

 Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 Sætte borgeren i centrum
 Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Det har ikke været et udtalt mål for forsøget at få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid. Det 
bemærkes dog, at fritagelsen for trangsvurderinger vurderes at være medvirkende til, at borgerne hurtigere 
kan påbegynde virksomhedsrettede indsatser, hvilket er fremmende for borgernes mulighed for at komme i 
job. 

Sætte borgeren i centrum

Frikommuneforsøget er med til at sætte borgeren i centrum ved at sidestille borgere, der er omfattet af 
integrationsloven, med kontanthjælpsmodtagere i Vejle Kommune i relation til udbetalinger i forbindelse 
med aktive indsatser. Ensretningen af reglerne gør lettere for de borgere, der er omfattet af 
integrationsloven, at gennemskue reglerne. Set fra et borgerperspektiv kan det være svært at forstå 
grundlaget for en trangsvurdering, hvilket er hindrende for borgerens ejerskab i udviklingen mod job eller 
uddannelse. Samtidig medvirkede frikommuneforsøget til at borgeren hurtigere kan starte i praktik.

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Eftersom beskæftigelsesrådgiverne i Jobcenter Vejle ikke længere skal foretage trangsvurderinger har 
forsøget medvirket til at frigøre administrative ressourcer til andre formål. Det er dog vigtigt at understrege, 
at der er tale om en administrativ opgave af relativ begrænset omfang.

5.1 Afsluttende bemærkning

I takt med at målgruppen er vokset og der i højere grad prioriteres en virksomhedsrettede indsats, er 
forsøgets potentiale blevet endnu mere relevant, idet behovet for virksomhedspraktikker er vokset. Der 
indstilles derfor til, at forsøget vedrørende ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud 
fortsætter. 
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Flere Praktikpladser til Unge, der er ansøgt af Vejle Kommune 
1. maj 2013 i forbindelse med  5. runde af ansøgninger om frikommuneforsøg. Forsøget løber fra 1. juli 2013 
til 31. december 2015. 

Frikommuneforsøget giver jobcentret mulighed for at yde tilskud til arbejdsgiveres lønudgifter i forbindelse 
med ansættelsen af elever- og lærlinge, der er i praktikforløb i en virksomhed som et led i deres 
uddannelsesaftale. Målgruppen for forsøget er afgrænset til unge forsørgere under 25 år, der har 
gennemført et eller flere grundforløb på en erhvervsskole, og som har modtaget kontanthjælp i mere end 6 
måneder.

Før frikommune Nu

Nogle af de unge, som ikke har fundet en 
praktikplads på en virksomhed i forbindelse med 
deres erhvervsuddannelse, vælger at ansøge om 
uddannelseshjælp i jobcentret i stedet for at 
begynde i skolepraktik. Det gælder særligt enlige 
forsørgere, hvor ydelsen som 
uddannelseshjælpsmodtager er højere, end den løn 
de kan få, mens de er i skolepraktik.    
Frikommuneforsøget skal øge muligheden for, at 
unge enlige forsørgere færdiggør deres 
erhvervsuddannelse ved at gøre det lettere for disse 
unge at få en praktikplads 

Frikommuneforsøget er ikke igangsat.

Frikommuneforsøget har ikke været anvendt, idet man i stedet har valgt at bruge virksomhedspraktik.  
Jobcenter Vejle finder ikke, at forsøget vedrørende Flere Praktikpladser til Unge øger mulighederne for, at 
unge forsørgere får ansættelse i en virksomhed som elev/lærling i højere grad end de tilbud, som allerede 
eksisterer i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, herunder særligt kap. 11 vedrørende virksomhedspraktik.

1.1 Perspektivering

Der henstilles til, at forsøget stopper.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Forsøget Flere Praktikpladser til Unge løber fra 1. juli 2013 til 31. december 2015, hvorefter der skal tages 
stilling til yderligere forlængelse af forsøget. Det er et såkaldt samarbejdsforsøg, der er formuleret på 
baggrund af dialog mellem de ni frikommuner. 

Med frikommuneforsøget kan Jobcentret yde tilskud til arbejdsgiveres lønudgifter i forbindelse med 
ansættelsen af elever og lærlinge, der er i praktikforløb på en virksomhed som et led i deres 
uddannelsesaftale.  

Arbejdsgiveren har mulighed for at få refunderet lønudgifterne i de første tre måneder af ansættelsen 
svarende til prøvetiden. Lønudgifterne varierer fra uddannelse til uddannelse, men beløber sig typisk til 
8.600 kr. – 10.000 kr. pr. måned. 

2.1 Baggrunden for forsøget 

Manglen på praktik- og elevpladser på erhvervsuddannelserne gør det vanskeligt for nogle unge at 
gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor har erhvervsskolerne blandt andet indført skolepraktik, der 
tilbydes til de unge, der ikke har fundet en praktikplads, når de afslutter erhvervsuddannelsernes 
grundforløb.  

Unge, der er i skolepraktik, får en væsentligt lavere løn, end de unge der er ansat på en virksomhed. Det 
betyder, at det ikke er alle unge, der reelt har mulighed for at være i skolepraktik. Det gælder særligt unge 
med børn, som er afhængige af en vis indtægt for at kunne forsørge deres familie. 

I stedet for skolepraktik vælger nogle af de unge, som ikke har fundet en praktikplads på en virksomhed, at 
ansøge om uddannelseshjælp i jobcentret. Det gælder særligt enlige forsørgere, hvor ydelsen som 
uddannelseshjælpsmodtager er højere, end den løn som de kan få i skolepraktik. 

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet med forsøget er at medvirke til, at flere af de unge forsørgere, der har gennemført grundforløbet 
på en erhvervsuddannelse, finder en praktik- eller elevplads, så de får mulighed for at færdiggøre deres 
uddannelse. Forsøget skal dermed bidrage til at nedbringe antallet af unge uddannelsesparate 
uddannelseshjælpsmodtagere i Vejle Kommune.  

2.3 Målgruppen 

Målgruppen for forsøget Flere praktikpladser til Unge er afgrænset til unge forsørgere under 25 år, der har 
gennemført et eller flere grundforløb på en erhvervsskole, og som har modtaget kontanthjælp i mere end 6 
måneder efter at have afsluttet grundforløbet på en erhvervsuddannelse.
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Afgræsningen af målgruppen skal ses i lyset af, at netop disse unge fortsat har et økonomisk incitament til at 
fravælge skolepraktik til fordel for uddannelseshjælp, idet de får en højere indtægt på grund af de tillæg, som 
de er berettiget til som forældre, når de modtager uddannelseshjælp. 

2.4 Programteori

Indsats:
Tilskud til arbejdsgivers
lønudgift i forbindelse
med elev- eller/og
praktikaftaler for unge
uddannelses-parate
forsørgere under 25 år.

Proces:
Flere unge finder en
elev- eller praktikplads.

Procesresultat:
Flere unge forsørgere
færdiggør en
erhvervsuddannelse.

Resultat:
Færre
uddannelses-parate
forsørgere under 25 år
på uddannelseshjælp.

2.5 Projektets aktiviteter 

Frikommuneforsøget Flere praktikpladser til Unge har ikke været anvendt i Vejle Kommune. Det skyldes, at 
man i stedet har valgt at bruge virksomhedspraktik til at få unge forsørgere ind på virksomhederne. 
Virksomhedspraktik til uddannelsesparate unge, som ikke har erhvervserfaring, kan vare op til 13 uger med 
mulighed for yderligere forlængelser.

Når en virksomhed ansætter en ung i virksomhedspraktik, skal virksomheden ikke betale løn. Dermed får 
virksomheden god mulighed for at vurdere, om der er et godt match mellem den unge og virksomheden - 
uden at virksomheden er forpligtiget overfor den unge.    

De unge, der er i virksomhedspraktik, modtager uddannelseshjælp inklusiv tillæg.  Virksomhedspraktikken er 
ikke meritgivende i forhold til den unges erhvervsuddannelse, hvorfor anvendelsen af virksomhedspraktik 
forlænger den periode, hvor den unge er på uddannelseshjælp sammenlignet med varigheden på 
uddannelsehjælp, hvis man i stedet havde valgt at anvende frikommuneforsøget. 
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3.0 Evalueringsmetode

I ansøgningen var der lagt op til, at der løbende blev evalueret på forsøget, hvor der blandt andet skulle være 
fokus på, hvorvidt der opstod uforudsete uhensigtsmæssigheder i forbindelse med forsøget. Dette har ikke 
været muligt, idet forsøget ikke har været anvendt.

4.0 Resultater af forsøget

Det er ikke muligt at evaluere resultaterne af forsøget, da det ikke har været anvendt. 

5.0 Afsluttende bemærkninger

Jobcenter Vejle finder ikke, at forsøget vedrørende Flere Praktikpladser til Unge er relevant at forsætte, idet 
det ikke øger mulighederne for, at unge forsørgere får ansættelse i en virksomhed som elev/lærling i højere 
grad, end de tilbud som allerede indgår i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. 
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I dette notat evalueres frikommuneforsøget Fælles opstart af sygedagpengesager, der er ansøgt af Vejle 
Kommune den 29. juni 2011 i 1. ansøgningsrunde. Forsøget løber fra 1. maj 2012 til den 31. december 2015. 

Før frikommune Nu

Før frikommuneforsøget var der en skarp opdeling 
mellem udbetalingen af sygedagpenge, som var 
placeret i Ydelsescenteret, og sygedagpenge-
opfølgningen som var placeret i Jobcentret. En 
borger, som søgte om sygedagpenge i Vejle 
Kommune, skulle således sagsbehandles to steder 
af to forskellige medarbejdere, der var placeret 
organisatorisk adskilt. 

Frikommuneforsøget åbner op for at organisere 
sagsbehandlingen i en sygedagpengesag, så der 
skabes en tættere organisatorisk sammenhæng 
mellem Ydelsescentret og Jobcentret.

Konkret betyder det, at Ydelsescentret påbegynder 
den beskæftigelsesrettedeindsats fra starten. 
Nysygemeldte borgere kan således forvente, at 
bevillingen af sygedagpenge kombineres med en 
hurtig beskæftigelsesrettet opfølgning med henblik 
på en hurtig raskmelding.

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål:

 Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 Sætte borgeren i centrum 
 Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X
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Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

I Vejle Kommune er den gennemsnitlige varighed i sygedagpengesager kortere end henholdsvis 
klyngekommunerne og hele landet. Til gengæld viser overlevelseskurver, at det er vanskeligt at tilskrive den 
positive gennemsnitlige sagsvarighed den tidlige indsats, da Vejle lukker færre sager i starten af et 
sygedagpengeforløb end, hvad der gør sig gældende gennemsnitlig i henholdvis klyngen og hele landet.

Sætte borgeren i centrum 

Forsøget åbner op for etableringen af et nyt afsnit i Jobcentret, hvor der er fokus på bevillingen af 
sygedagpenge, men hvor der samtidig også iværksættes en beskæftigelsesrettet indsats, således at borgeren 
hurtigst muligt kan blive raskmeldt. 

Evalueringen viser, at der kan stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt, den beskæftigelsesrettede opfølgning, der 
finder sted i Ydelse Syge i starten af et sygedagpengeforløb i forbindelse med frikommuneforsøget, er 
tilstrækkelig. En spørgeskemaundersøgelse viser, at en stor del af borgerne føler, at de har fået afklaret 
deres økonomiske situation, men de tilkendegiver samtidig, at de ikke har modtaget information om deres 
muligheder som sygedagpengemodtagere i forhold til delvis raskmelding, beskæftigelsesmuligheder, 
arbejdspladsindretning og arbejdsredskaber, samt mestringskurser. Den beskæftigelsesrettede indsats i 
Ydelse Syge vurderes således at kunne forbedres, så borgeren i højere grad kommer i centrum fremadrettet. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser dog, at borgerne overordnede er tilfredse med servicen som helhed. Den 
gode service skyldes flere elementer, blandt andet positive, venlige medarbejdere, der kan besvare 
borgernes spørgsmål og sikre gode rammer for sagens videre forløb.

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

Hensigten med forsøget var oprindeligt at samle de ydelsesmæssige og beskæftigelsesrettede opgaver i én 
medarbejder. Dette har dog vist sig ikke været muligt som følge af medarbejdernes specifikke fagligheder. 
Forsøget har dermed medført en mindre grad af frigørelse af administrative ressourcer end forventet. 

Etableringen af et nyt afsnit hvor medarbejderne er samlet betyder, at de bedre kan flyttes rundt i afsnittet, 
så ressourcerne udnyttes mere optimalt i forhold til sagspresset i perioder med mange nye 
sygedagpengesager. Dette betyder, at forsøget i nogen grad medvirker til at frigøre administrative ressourcer 
til andre formål.

1.1 Perspektivering

Vejle Kommune ønsker fortsat et øget fokus på at styrke den tidlige beskæftigelsesrettede indsats for 
nysygemeldte i den tidlige sygedagpengeperiode.



05

Pr. 1. januar 2015 er der sket en ændring af lov om ansvar for og styring af beskæftigelsesindsatsen, som 
betyder, at jobcentret udover beskæftigelsesindsatsen, kan beslutte også at varetage andre opgaver jf. lov 
om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen § 6 og 7. I § 6 Stk. 3 fremgår følgende: 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om opfølgningen over for sygedagpengemodtagere i sager, hvor der er 
en dato for forventet raskmelding, som ligger inden for otte uger fra første fraværsdag, skal varetages af 
jobcenteret eller ydelsescenteret. Da grænsen er ved de 8 uger, er der stadig behov for, at Vejle Kommune 
fortsætter forsøget som et frikommuneforsøg.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Frikommuneforsøget Fælles opstart af sygedagpengesager løber fra 1. maj 2012 til den 31. december 2015. 
Med frikommuneforsøget er der etableret en tættere forbindelse mellem Ydelsescentret og Jobcentret for at 
sikre en tidlig opstart af den beskæftigelsesrettede indsats for nysygemeldte borgere i Vejle Kommune.  

2.1 Baggrunden for forsøget 

Før frikommuneforsøget var der en skarp lovpligtig adskillelse mellem udbetalingen af sygedagpenge, som 
var placeret i Ydelsescenteret, og sygedagpengeopfølgningen, som var placeret i Jobcentret. Dermed skulle 
en borger, som søgte om sygedagpenge i Vejle Kommune, sagsbehandles to steder af to forskellige 
medarbejdere, der var placeret organisatorisk adskilt. Det betød blandt andet, at ydelsesmedarbejderne 
udelukkende havde fokus på udbetaling og dermed ikke var bevidst om borgernes mulighed for raskmelding. 

Frikommuneforsøget åbner for en højere grad af frihed til at organisere sagsbehandlingen i en 
sygedagpengesag, således at flere borgere bliver hurtigere raskmeldte. Hensigten er at skabe en tættere 
organisatorisk sammenhæng mellem Ydelsescentret og Jobcentret i Vejle Kommune.

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet med etablering af Fælles opstart af sygedagpengesager er, at Jobcentret og Ydelsescentret går 
sammen om at betjene nysygemeldte borgere. De tre overordnede formål med denne organisatoriske 
ændring er:

1) Skabe en målrettet beskæftigelsesindsats, som får flere hurtigere tilbage i arbejde

2) Sætte borgeren i centrum ved at sikre en helhedsorienteret service

3) Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver.

Oprindeligt var hensigten med forsøget, at én medarbejder skulle vurdere berettigelsen til sygedagpenge og 
samtidig varetage den beskæftigelsesrettede opfølgning. Dette har dog vist sig ikke at være muligt, grundet 
medarbejdernes specifikke faglighed. Derfor er det fortsat en udbetalingsmedarbejder, der varetager 
ubetalingsdelen, herunder vurderingen af berettigelsen til sygedagpenge og foretager udbetalingen heraf, 
mens opfølgning varetages af en beskæftigelsesrådgiver med fokus på beskæftigelsesindsatsen. Der er dog 
skabt en tættere organisatorisk sammenhæng mellem Ydelsescentret og Jobcentret. Ved at 
ydelsesmedarbejderne og beskæftigelsesrådgiverne nu er placeret i samme afsnit med delvist overlappende 
arbejdsopgaver er der skabt en større grad af ”vi-følelse” som har en positiv betydning for samarbejdet.
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Ydelses- og
JobcentretYdelses-centret Jobcentret Ydelses-centret Jobcentret

Den organisatoriske opdeling gældende for nye sygedagpengesager

          Før frikommuneforsøget                         Oprindelig tiltænkt                       I frikommuneforsøget

2.3 Forsøgets målgruppe

Forsøgets målgruppe er nysygemeldte borgere i Vejle Kommune. Målgruppen omfatter både ledige og 
borgere, der er ansat. Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige grundet sygdom. 
Jobcenter Vejle modtager i gennemsnit godt 15.000 ansøgninger om sygedagpenge årligt. 

Ved anmeldelsen klassificeres sagerne i følgende to kategorier:

1. Korte sygedagpengesager: sager, hvor der ved anmeldelsen er en raskmeldingsdato, som er passeret

2. Løbende sygedagpengesager: sager, hvor raskmeldingsdatoen ikke er passeret, eller sager, hvor der 
ingen slutdato er, og hvor der derfor udsendes et oplysningsskema. 

Figur 1 viser udviklingen i antallet af ansøgninger om sygedagpenge fra august 2010 til august 2015. Figuren 
viser også, hvordan antallet af henholdsvis korte og løbende sygedagpengesager fordeler sig på 
anmeldelsestidspunktet.

Figur 1: Antal nye sygedagpengesager fordelt på henholdsvis korte og løbende sager?
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Siden frikommuneforsøgets opstart 1. maj 2012 har der i alt været 23.523 løbende sygedagpenge-
anmeldelser. Som det fremgår af figur 1, er der periodiske udsving i antallet af ansøgninger i løbet af året. 
Typisk er der færre sager om sommeren, hvor mange sygedagpengemodtagere også holder ferie. 

I forsøgsperioden har der i gennemsnitlig været 1213 anmeldelser på månedsbasis. Lige under halvdelen, af 
disse har været løbende sygedagpengesager. 

I denne evaluering er det de løbende dagpengesager, der er i fokus, da det er disse sager, der er relevante i 
forhold til frikommuneforsøget.

2.4 Programteori

Indsats:

Etablering af et nyt fælles
afsnit  Ydelse Syge med
egen afsnitsleder, hvor
medarbejderne varetager
den indledende
sagsbehandling (opstart,
bevilling, udbetaling
screening,
indsatsgruppe-placering
og opfølgning) i alle nye
sygedagpengesager.

Proces:
En medarbejder i Ydelse
Syge undersøger om
borgeren opfylder
betingelserne for at få
udbetalt sygedagpenge.

Proces:
En anden medarbejder
påbegynder den
beskæftigelsesrettede
indsats ved blandt andet
at rådgive om delvis
raskmelding, praktik,
arbejdspladsindretning og
arbejdsredskaber, samt
mestringskurser.
Medarbejderen indhenter
desuden eventult
suppelerende oplysninger i
sagen, herunder
lægeerklæringer med
videre.

Resultat:
Sikrer bedre
helhedsorienteret
service for borgerne
Får flere hurtigere
tilbage i arbejde.

2.5 Projektets aktiviteter 

Med frikommuneforsøget er der etableret et fælles afsnit i Ydelsescentret, som varetager den indledende 
sagsbehandling, når en nysygemeldt ansøger om sygedagpenge. 

Fem medarbejdere blev 1. marts 2012 organisatorisk flyttet fra Jobcentret til Ydelsescenteret, hvor de 
fusionerede med en gruppe af 11 udbetalingsmedarbejdere. Disse medarbejdere udgør tilsammen afsnittet 
Ydelse Syge. 1. maj 2012 fik afsnittet en fælles afsnitsleder, hvormed der er skabt og en fælles målsætning i 
afsnittet.

I Ydelse Syge er der fokus på en fleksibel opgaveløsning i teamet, hvorfor medarbejderne skal være fleksible. 
I en periode har der været en ordning, hvor en medarbejder fra udbetalingsteamet ugentligt blev flyttet til 
screeningsteamet, dels for at få en større indsigt i deres arbejde og dels for selv at blive klædt på til at 
foretage den beskæftigelsesrettede indsats, som varetages af en beskæftigelsesrådgiver i Screeningsteamet. 
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Arbejds-markedschef

Afdeling
Modtagelsen &
Ydelsescenter

Afsnit
Ydelse Syge

Screenings-teamet Udbetalings-teamet

Afdeling
Job &

Sundhed

Afsnit
Syge-dagpenge

Denne ordning givtig i forhold til at sikre videndeling i Ydelse Syge, samtidig med at den giver en større 
forståelse og brug af hinandens fagligheder og et bedre samarbejde. 

Organisationsdiagram for Jobcenter Vejle 

2.5.1 Sagens gang

Den nye organisering har medvirket til at afsnittet Ydelse Syge ved anmeldelsestidspunktet er blevet mere 
opmærksom på om borgeren opfylder betingelserne for sygedagpenge jf. § 7 i Sygedagpenge Loven.

Til alle løbende sygedagpengesager udsendes automatisk et oplysningsskema digitalt. Når 
oplysningsskemaerne kommer tilbage, bliver sagerne sorteret og prioriteret. Udbetalingsteamet beholder de 
korte sager, hvor der er noteret en raskmelding inden for 8 uger, mens de løbende sager overgår til 
Screeningsteamet.

Når screeningsmedarbejderen modtager sagen, påbegyndes den beskæftigelsesrettede indsats. De løbende 
sager har graduering og prioriteres efter ”risikomarkører”. Der fortages en vurdering af sagens kompleksitet, 
for at give en samlet vurdering af, hvilken første indsats der skal til, og så screeningsmedarbejderen kan 
visitere borgeren til de rigtige indsatser. 

Screeningsteamet foretager følgende beskæftigelsesrettede indsatser. 

 Der fortages samtaler primært telefonisk med henblik på raskmelding eller delvis raskmelding.
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 Der rådgives om beskæftigelsesmuligheder blandt andet praktik, mestringskurser, 
arbejdspladsindretning og arbejdsredskaber samt delvis raskmelding.

 Sagerne klarlægges og vurderes, lægeerklæring indhentes, sagen forlægges evt. lægekonsulent og 
borgerne kategoriseres og der tilrettelægges en indsats ud fra den enkelte borgers behov. 

Sager, hvor der er noteret en raskmelding inden for 16 uger, bliver i Ydelse Syge. 

Med frikommuneforsøget tænkes der i højere grad på beskæftigelse og den fremadrettede plan i Ydelse 
Syge. Den beskæftigelsesrettede indsats er dog begrænset til udvalgte indsatser, f.eks. mestringskurser. 
Brugen af Anden Aktør med henblik på iværksættelse af et vejlednings- og opkvalificeringsforløb og 
virksomhedspraktik er således forbeholdt afdelingen Job og Sundhed, der varetager sygedagpengeindsatsen i 
alle sager, hvor raskmeldingsdatoen forventes senere end fire måneder efter første fraværsdag. 

Alle sygedagpengesager med en forventet raskmelding efter 4 måneder oversendes til Job og Sundhed. 
Nogle af de løbende sager, hvor der forventes en raskmelding inden for 4 måneder, viser sig alligevel mod 
forventning ikke at afsluttes inden for den tidsramme, derfor oversendes der også efter 8. uge løbende sager 
til Job og Sundhed.

Workflowmodel over sagens gang

Fra dag 1 Op til 8 uger Op til 16 uger

Udbetalings-
teamet

Afdeling: 
Modtagelsen 
og 
Ydelsescenter

Afsnit: 
Ydelses syge

Screenings-
teamet

Afdeling: Job og Sundhed

Afsnit Sygedagpenge

Oversendte løbende sygedagpenge-
sager, hvor der ikke forventes en rask-
melding inden 16 uger

Korte 
sygedagpengesager
sager

Oversendte løbende sygedagpengesager klar-
lægges og vurderes, lægeerklæring indhentes, 
sagen forlægges evt. lægekonsulent og borgerne 
indsatsgruppeplaceres.

Løbende 
sygedagpengesager

Udbetalingssager 
ved raskmelding 
inden for 8 uger

Sagen anmeldes og kategoriseres i korte 
sygedagpengesager og løbende sygedag-
pengesager. Der udsendes oplysningsskema. 
I forbindelse med oplysningsskemaet 
kommer der afslutningsdato på nogle af de 
løbende sager, som derfor bliver i 
udbetalingsteamet.

Raskmelding under 16 uger 
bliver i Screeningsteamet

Raskmelding 
over 16 uger

Opfølgning på de løbende 
sygedagpengesager der bliver I 
Screeningsteamet, hvor der 
forventes raskmelding 
indenfor 16 uger.

Løbende sygedagpengesager, hvor 
borgeren mod forventningen 
alligevel ikke bliver rask inden for 
forventede 16 uger.
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3.0 Evalueringsmetode

Evalueringen afdækker tre overordnede forhold:

1. Ændringer i den tidlige beskæftigelsesrettede indsatser for nyledige sygedagpengemodtagere

2. Borgerens serviceoplevelse i forbindelse med opstarten af et sygedagpengeforløb

3. Effekterne af frikommuneforsøget

Ændringerne i den tidlige opfølgning og beskæftigelsesrettede indsats for nyledige sygedagpengemodtagere 
analyseres ved hjælp af åbne kvalitative interviews med relevante medarbejdere og ledere i afsnittet. 

Dernæst undersøges, hvordan borgerne oplever etableringen af en Fælles opstart af 
sygedagpengemodtagere ved hjælp af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, som har 
været tilknyttet Ydelse Syge indenfor en given periode. 

Spørgeskemaundersøgelsen er begrænset af at være et tværsnitsstudie udelukkende af det enkelte afsnit. 
Evalueringen kan derfor ikke fortælle noget om den relative udvikling i borgertilfredsheden fra før 
frikommuneforsøgets start. Spørgeskemaundersøgelsen fungerer dog som en stikprøve af det generelle 
tilfredshedsniveau blandt nysygemeldte borgere i Vejle Kommune.  

Til at evaluere effekten af frikommuneforsøgets vedrørende Fælles opstart af sygedagpengesager er der 
indhentet følgende data: 

 Antallet af oversendte løbende sygedagpengesager fra Ydelsescentret til Jobcentret 

 Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager.

 Overlevelseskurve for sygedagpengesager i frikommunen

Det er vigtigt at påpege, at effektanalysen blandt andet tager udgangspunkt i den aggregerede 
ledighedsudviklingen i Vejle Kommune sammenlignet med henholdsvis klyngen og landet i løbet af 
frikommuneperioden. Sammenligningen foretages under en alt andet lige-forudsætning, da der ikke kan 
kontrolleres for de øvrige forhold, som varierer over tid mellem kommunerne.

Konkret analyseres på antallet af ledige i procent af befolkningen og den gennemsnitlig varighed af et 
ledighedsforløb for de relevante målgrupper for forsøget. 

Valget af denne evalueringsmetode skal ses i lyset af, at Jobcenter Vejle kun er i besiddelse af data for egne 
borgere, som alle har deltaget i frikommuneforsøget vedrørende fælles opstart af sygedagpengesager. 
Derfor er det ikke muligt at sammenligne med en kontrolgruppe for på den baggrund at vurdere effekten af 
forsøget set i forhold til, hvorvidt flere borgere er kommet i job eller uddannelse på kortere tid.  

Det er dog vigtigt at fremhæve, at den valgte form for effektanalyse har den væsentlige begrænsning, at det 
er usikkert, hvor meget af den aggregerede udvikling i ledigheden der kan tilskrives den isolerede effekt af 
frikommuneforsøget vedrørende Fælles opstart af sygedagpenge. En række andre faktorer, som der ikke kan 
kontrolleres for, varierer således også over tid mellem kommunerne, hvorfor analysen kun kan være med til 
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at sandsynliggøre effekterne af frikommuneforsøget. Det gælder blandt andet Sygedagpengereformen, som 
betyder, at en del borgere er overgået fra sygedagpenge til jobafklaringsydelse.  
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4.0 Resultater af forsøget

4.2 Borgerens serviceoplevelse af opstarten

Med frikommuneforsøget er der skabt et afsnit, hvor det har været hensigten at sætte fokus både på 
udbetaling og den beskæftigelsesrettede indsats i forbindelse med opstarten af alle nye sygedagpengesager i 
Vejle Kommune.  

For at undersøge, hvorvidt der ydes en helhedsorienterede sagsbehandling af Ydelse Syge i forbindelse 
med opstarten af en sygedagpengesag er der gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelser 
blandt de borgere, som har været tilknyttet afsnittet i en given periode1. 

I spørgeskemaundersøgelsen er borgerne blevet spurgt, hvorvidt de har fået afklaret deres økonomiske 
situation og samtidig har modtaget en beskæftigelsesrettet indsats. 

Figur 3 viser, om borgeren føler den økonomiske situation er afklaret i forbindelse med samtalen. 
Spørgsmålet er kun stillet de borgere, der ikke får løn fra arbejdsgiver, idet borgere med løn fra arbejdsgiver 
ikke har brug for at få afklaret deres økonomiske situation.

Figur 3: Borgernes økonomiske situation

Figuren viser, at en stor del af borgerne i høj grad eller nogen grad føler, at de har fået afklaret deres 
økonomiske situation. Den økonomiske afklaring betyder, at borgeren kan få ro på sig selv og dermed 
fokusere på at komme tilbage i job. Det er vigtigt at bemærke, at sygedagpenge udbetales bagud, derfor vil 
der være nogle borgere som er i kontakt med en medarbejder i jobcentret inden de modtager sygedagpenge 
første gang, hvorfor disse borgere ikke nødvendigvis har viden om deres økonomiske situation.

1 Spørgeskemaundersøgelsen fandt sted i en periode på tre uger i juni 2015 Spørgeskemaet er udsendt elektronisk til alle de 
borgere som medarbejderne i Ydelse Syge var i telefonisk kontakt med. Desuden er der udleveret et spørgeskema til de 
sygedagpengemodtagere, som har været i personlig kontakt med en medarbejder i Jobcenter Vejles Modtagelse. 

Der er udsendt i alt 70 elektroniske spørgeskemaer pr. mail. 27 ud af de disse er blevet besvaret, hvilket giver en svarprocent på 39. 
Samtidig er der udleveret i alt 15 spørgeskemaer i Modtagelse, som alle er blevet besvaret. 

Heraf følger, at i alt 42 borgere har besvaret spørgeskemaundersøgelsen i den givne periode. Spørgeskemaet var uddelt til cirka 85 
personer, hvilket giver en svarprocent på cirka 49. 
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Figur 4 viser borgernes vurdering af, i hvilken grad de har fået informationen om de beskæftigelses-
rettede muligheder i forbindelse med samtalen. 

Spørgsmålene omkring informationen indikerer, i hvilken grad Ydelse Syge har fokus på den beskæftigelses-
rettede indsats i form af oplysninger til borgeren om blandt andet delvis raskmelding, beskæftigelses-
muligheder, arbejdspladsindretning, mestringskurser med mere.

Figur 4: Information om beskæftigelsesrettede muligheder

Figuren viser, at en forholdsvis stor del af borgerne tilkendegiver, at de ikke har modtaget information om 
deres muligheder i forhold til delvis raskmelding, beskæftigelsesmuligheder, arbejdspladsindretning og 
arbejdsredskaber, samt mestringskurser.

En del af svarene slet ikke kan dog skyldes, at det ikke har været relevant at oplyse borgeren herom. 
Eksempelvis kan ledige ikke delvis raskmeldes, hvorfor borgeren bevidst ikke bliver informeret om dette i 
samtalen. I de bemærkninger, som er skrevet i spørgeskemaets kommentarfelter, uddyber flere borgere 
deres svar med følgende kommentarer:

”Jeg føler ikke rigtig, at det har været relevant for min person. Fordi jeg har svaret i bunden af skalaen 
på omkring 4 af spørgsmålene.”

”Der har ikke været behov for i mit tilfælde, at jeg blev vejledt nærmere om eksempelvis delvis 
raskmelding mv. ”

”Spørgsmål om jobtræning osv. er ikke relevant for mig, da jeg kommer tilbage til min arbejdsplads 
igen snart.”

Selvom der tages højde for, at det for nogle borgere ikke er relevant at informere om 
beskæftigelsesmulighederne, er der her et opmærksomhedspunkt i forhold til om den beskæftigelsesrettede 
opfølgning er tilstrækkeligt. 

Det er lovpligtigt at tilbyde sygemeldte borgere mestringskurser, derfor er det ikke tilstrækkeligt at 44 
procent af borgerne svare, at de ikke har fået information om muligheden.

Figur 5 viser, borgernes vurdering af servicen i jobcentret som helhed i forbindelse med opstarten af 
deres sygedagpengesag. 



15

Figur 5: Servicen som helhed

Figur 5 viser, at borgerne generelt er tilfredse med servicen i jobcenteret. 76 procent af borgerne er tilfredse 
eller meget tilfredse med servicen i Jobcenter Vejle som helhed. Mens kun 4 procent af borgerne er mindre 
tilfredse eller slet ikke tilfredse med servicen.

Figur 6 illustrerer borgernes vurdering af fagligheden blandt medarbejderne i Ydelse Syge. Herunder 
om rådgiverne har været venlige og imødekommende, i stand til at besvare eventuelle spørgsmål, 
hjulpet med at skabe en tydelighed om forløbet fremadrettet, samt om der er skabt en tydelighed 
omkring borgerens egen mulighed for at tage aktiv del i indsatsen. Disse elementer bidrager til at 
belyse, hvordan borgeren oplever mødet med medarbejderen.

Figur 6: Rådgivningen

Figuren viser, at størstedelen af borgerne mener, at medarbejderne i høj grad eller i nogen grad har været 
venlige, lyttende og imødekommende og i stand til at besvare deres spørgsmål. Flere borgere uddyber deres 
svar i spørgeskemaets kommentarfelter med følgende udtalelser:      

”Meget tilfreds med pgl. medarbejder.”

”Sød venlig behagelig og forstående samtale. Dejligt med så stor forståelse og venlighed.”

”Jobcentret skal vide at de har nogle søde og dygtige medarbejdere, der kan deres job.”

Et andet vigtigt element i den borgeroplevede service er, at borgerne ved, hvad der skal ske fremadrettet i 
deres sagsforløb og at borgerne er klar over, hvad deres egen rolle er.

Figur 6 viser, at en stor del af borgerne ved, hvad der er næste skridt i deres sag, hvilket har stor betydning 
for borgernes ejerskab. Samtidig svarer godt halvdelen af borgerne, at de har snakket med deres 
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beskæftigelsesrådgiver om, hvad de selv kan gøre for at blive hurtigere raskmeldt. Dette understreger det 
store fokus på vigtigheden af borgerens egen indsats, som frikommunen har afstedkommet i Jobcenter Vejle.

4.2 Effekterne af frikommuneforsøget

I det følgende præsenteres aggregerede mål i et forsøg på, at vurdere de generelle effekter af frikommunen. 
Som tidligere nævnt er det vigtigt at understrege, at det er usikkert, hvor meget af den aggregerede 
ledighedsudvikling der kan tilskrives den isolerede effekt af frikommuneforsøget, da der ikke kan kontrolleres 
for en række andre faktorer, herunder andre frikommuneforsøg, men også andre variationer på tværs af 
kommunerne.

Figur 8 viser andelen af oversendte sygedagpengesager fra Ydelsescenteret til Jobcenteret i perioden fra 
august 2010 til august 2015. Den stiplede linje markerer tidspunktet for starten af frikommunesøget 1. maj 
2012.

Figur 8: Andel af oversendte sygedagpengesager
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Kilde: Jobcentrets egne sygedagpengeregistreringer.

Figuren viser, at der ikke er noget ensidigt mønster i antallet af oversendte sygedagpengesager.  Det største 
fald i antallet af oversendte sager forekommer dog inden frikommuneforsøget trådte i kraft den 1. maj 2012, 
hvorfor det kan konstateres, at andelen af sygedagpengesager der lukkes i Ydelse Syge er ikke steget under 
frikommunen som følge af den fælles opstart af alle nye sygedagpengesager. 

Ser man på den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager i Vejle Kommune viser det sig, at Vejle 
Kommune har udviklet positivt i løbet af de seneste år, særligt efter opstarten af frikommuneforsøget i 2012. 
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Figur 9 viser udviklingen i den gennemsnitlige varighed i Vejle Kommune sammenholdt med udviklingen i 
henholdsvis klyngekommunerne og hele landet.

Figur 9: Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengesager i Vejle
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Figuren viser, at den gennemsnitlige varighed af en sygedagpengesag i Vejle Kommune  i perioden før 
frikommunen lå over både klyngen og landsgennemsnittet. Siden er denne udvikling vendt og 
sygedagpengemodtagere har i det seneste rullende år i gennemsnit haft 0,4 ugers kortere varighed i Vejle 
Kommune end klyngekommunerne som gennemsnit. 

Der er således noget der tyder på, at frikommuneforsøget har haft en positiv effekt. Det er dog ikke muligt 
entydigt at konkludere, i hvilken grad denne positive udvikling skyldes frikommuneforsøget. 

Figur 10 viser, hvor mange sager der lukkes efter X antal uger. Sammenholdt med ovenstående figur kan figur 
10 medvirke til at indikere, om Vejle Kommune sammenlignet med Klyngen og hele landet lukker flere sager i 
starten af et sygedagpengeforløb.
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Figur 10: Overlevelseskurve for den tidlige sygedagpengeindsats under frikommuneforsøget (2kv13-
1kv14): Andel af borgere på sygedagpenge efter X antal uger.
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Som det fremgår af figur 10, lukker Vejle kommune færre sager i starten af et sygedagpengeforløb end hvad 
der gør sig gældende gennemsnitlig i klyngen og hele landet. På baggrund af figur 10 er det således vanskeligt 
at tilskrive den positive effekt af den gennemsnitlige sagsvarighed for sygedagpengesager den tidlige indsats. 
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5.0 Opnåede resultater i forhold til forventede resultater  

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med 
frikommuneforsøgene på Arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune:

 At få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 At sætte borgeren i centrum
 At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

At få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Evalueringen viser, at Ydelse Syge ikke afslutter flere sager end før etableringen af en fælles opstart af 
sygedagpengesager. Det betyder, at der ikke oversendes færre sager til afdelingen Job og Sundhed i 
jobcentret. Den gennemsnitlige varighed i en sygedagpengesag er faldet i forbindelse med 
firkommuneforsøget, men det er vanskeligt at tilskrive den positive effekt den tidlige indsats i Ydelse Syge 
fordi Vejle Kommune sammenlignet med blandt andet klyngen afslutter færre sager i starten af et 
sygedagpengeforløb. 

På baggrund af evalueringen er det således ikke noget der tyder på, at forsøget har bidraget til, at der er 
kommet flere i job eller uddannelse på kortere tid. Evalueringen skal dog tolkes med forsigtighed, da 
evalueringsmetoden, som tidligere nævnt, har den metodiske begrænsning, at der ikke kontrolleres for 
påvirkninger fra andre tiltag. Det betyder, at det ikke er muligt, at isolere effekt, hvorfor det ikke er muligt 
med sikkerhed at påvises hvilken effekt forsøget har haft.

Sætte borgeren i centrum ved at sikre en helhedsorienteret service

Hensigten med forsøget har været at iværksætte en beskæftigelsesrettet indsats allerede ved opstarten af 
nye sygedagpengesager ved at etablere et afsnit, som har fokus både på udbetalingen af sygedagpenge og 
opfølgningen i alle nye sygedagpengesager i Vejle Kommune med henblik på at sætte den enkelte borger i 
centrum. 

En spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, som har været tilknyttet Ydelse Syge viser, at den 
beskæftigelsesrettede indsats i starten af et sygedagpengeforløb har været forholdsvis begrænset. 41 
procent af borgerne har fået afklaret deres økonomiske situation, men en stor del af borgerne 
tilkendegiver, at de ikke har modtaget information om deres muligheder som sygedagpengemodtagere i 
forhold til delvis raskmelding, beskæftigelsesmuligheder, arbejdspladsindretning og arbejdsredskaber, samt 
mestringskurser, hvilket er en del af den beskæftigelsesrettede indsats. 

Til gengæld viser tilfredshedsundersøgelsen, at 76 procent af borgerne er tilfredse med servicen som helhed. 
Den gode service skyldes flere elementer blandt andet positive, venlige medarbejdere, der kan besvare 
borgernes spørgsmål og sikre klarhed over sagens videre forløb.
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Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Hensigten med forsøget var oprindeligt, at én medarbejder skulle varetage både vurderingen af berettigelsen 
til sygedagpenge og samtidig varetage den indledende beskæftigelsesrettede opfølgning i alle nye 
sygedagpengesager. Dette har dog vist sig ikke at være muligt som følge af medarbejdernes specifikke 
fagligheder. Heraf følger, at forsøget ikke har medført de administrative besparelser, som oprindeligt 
forventet.  

Etableringen af Ydelse syge har ikke desto mindre medført, at medarbejderne lærer af hinanden således at 
medarbejderne i udbetalingsteamet eksempelvis har større fokus på at varetage flere forskellige opgaver. 
Når der opstår tvivlsspørgsmål i given sag er det desuden let at inddrage en kollega, som kan kvalificere 
sagen. Samtidig gælder det, at medarbejderne i perioder lettere kan aflaste hinanden, fordi de er samlet i et 
afsnit. På den måde udnyttes ressourcerne mere optimalt i forhold til sagspresset, hvilket er med til at sikre 
en hurtige sagsgang. 

5.1 Afsluttende bemærkninger

Forsøget viser, at den beskæftigede rettede indsats i starten af et sygedagpengeforløb har været relativ 
begrænset. I løbet af 2015 har der i flere processer været sat fornyet fokus på, hvordan Ydelse Syge kan 
medvirke til at nedbringe den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge i Vejle Kommune blandt andet ved 
at øge fokus på den beskæftigelsesrettede indsats i afsnittet i form samtaler med videre. Afsnittet har blandt 
andet planer om, at gennemføre personlige samtaler med langt flere borgere i det kommende år. 

Der arbejdes desuden fremadrettet med at etablere en fælles forståelse og større overlap mellem de to 
teams i ydelsessyge blandt andet i forhold til §7, uarbejdsdygtighedsbegrebet i den tidlige indsats og brugen 
af RAM-forløb inden for de første 8 uger, hvor det giver mening. 

Der indstilles til, at forsøget fortsætter, idet der vurderes at være behov for mere tid til at implementere 
forsøget for reelt at kunne opgøre effekterne af en fælles opstart af sygedagpenge i frikommunen.
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6.0 Appendiks

6.1 Spørgeskema 

Kære sygedagpengemodtager

I Jobcenter Vejle vil vi gerne sikre en høj kvalitet i vores arbejde med at hjælpe sygemeldte borgere tilbage til 
arbejdsmarkedet. Derfor vil vi gerne høre din mening om den service, som du netop har modtaget i 
forbindelse med opstarten af din sygedagpengesag.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet. Din besvarelse er naturligvis anonym. 

På forhånd tak for hjælpen

1. Køn

(1)  Mand

(2)  Kvinde

2. Hvor gammel er du?

(1)  16-19 år

(2)  20-29 år

(3)  30-39 år

(4)  40-49 år

(5)  50-59 år

(6)  60 år eller mere

3. Hvornår blev du sygemeldt?

(1)  For mindre end 3 uger siden

(2)  For 4-9 uger siden 

(3)  For over 10 uger siden

4. Hvorvidt er du?

(1)  Fuldtidssygemeldt

(2)  Delvis raskmeldt

5. Hvad er din beskæftigelsessituation?

(1)  Ledig

(2)  Lønmodtager

(3)  Selvstændig

6. Hvordan afleverede du dit oplysningsskema?

(1)  Personligt fremmøde i jobcentret

(2)  Elektronisk eller pr. brev

7. Hvilken kontakt har du haft med jobcentret i forbindelse med din nuværende sygemelding?

(1)  Personlig kontakt i jobcentret

(2)  Telefonisk

(3)  Skriftlig
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8. Hvor længe har du ca. været syg, da du første gang var i telefonisk/personlig kontakt med en medarbejder fra Jobcenter 

Vejle? 

(1)  1-3 uger

(2)  4-9 uger

(3)  10-14 uger

(4)  Over 15 uger

9. Får du løn fra arbejdsgiver?

(1)  Ja

(2)  Nej

Hvis Ja spring videre til spørgsmål 11.

De følgende spørgsmål handler om din tilfredshed med opstarten af din sygedagpengesag i Jobcenter Vejle.

10. I hvilken grad har du fået afklaret din økonomiske situation? 

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke

(1)  (2)  (3)  (6)  (4)  (5) 

11. I hvilken grad har du fået information om dine muligheder som sygedagpengemodtager?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke

Delvis raskmelding (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Beskæftigelsesmuligheder (f.eks. 
praktik eller branche skift)

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Arbejdspladsindretning og 
arbejdsredskaber

(1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

Mestringskurser (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 

12. I hvilken grad har rådgiveren kunnet besvare dine spørgsmål eller fundet svar på dem?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke

(1)  (2)  (3)  (6)  (4)  (5) 

13. I hvilken grad har du talt med rådgiveren om, hvad du selv kan gøre for at blive raskmeldt?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke

(1)  (2)  (3)  (6)  (4)  (5) 

14. I hvilken grad er det tydeligt for dig, hvad de næste skridt bliver i din sag (tidspunkt for næste kontakt mv.)?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke

(1)  (2)  (3)  (6)  (4)  (5) 

15. Har medarbejderne været venlige, lyttende og imødekommende?

I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke

(1)  (2)  (3)  (6)  (4)  (5) 
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16. Hvor tilfreds har du været med servicen i Jobcenter Vejle som helhed?

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Mindre tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 

17. Her kan du skrive evt. bemærkninger til spørgsmålene ovenfor

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

18. Har du andre kommentar til opstarten af sygedagpengesager, som du synes, at Jobcentret skal vide?

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Der er nu ikke flere spørgsmål i undersøgelsen. Tak, fordi du tog dig tid til at deltage. Din mening er vigtig for 
os.
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6.2 Samlede besvarelser spørgeskema

Køn

Hvor gammel er du?

Hvorvidt er du?

Hvad er din beskæftigelsessituation?
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Hvordan afleverede du dit oplysningsskema?

Hvilken kontakt har du haft med jobcentret i forbindelse med din nuværende 
sygemelding?
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Her kan du skrive evt. bemærkninger til spørgsmålene ovenfor
 Jeg føler ikke rigtig at det har været relevant for min person. Fordi jeg har svaret i bunden af skalaen 

på omkring 4 af spørgsmålene,
 Meget tilfreds med pgl. Medarbejder. De faste procedurer virker dog på nogle områder 

uhensigtsmæssige, som fx. At man SKAL gå til læge, selvom jeg netop har været til opfølgende 
samtale hos egen læge i den forgangne uge...
Det er ulogisk og spild af statens ressourcer.

 Der har ikke været behov for i mit tilfælde, at jeg blev vejledt nærmere om eksempelvis 
deltidsraskmelding mv.

 Da det er første gang jeg er i kontakt med jobcentret, er det svært at besvare mange af 
spørgsmålene.
Min sag bliver videregivet til en anden afdeling.
Sagsbehandleren jeg talte med, forklarede mig hvad der skal ske i min situation.
Så alt i alt havde jeg en god samtale.

 Følte det som ingen accept og forståelse for min situation og tilstand - mere et pres for at komme 
igang og blive raskmeldt igen

 Spørgsmål om jobtræning osv er ikke relevant for mig, da jeg kommer tilbage til min arbejdsplads 
igen snart

 Sød venlig behagelig og forstående samtale. Dejligt med så stor forståelse og venlighed.
 Har oplevet en sagsbehandler snakke meget grimt

Har du andre kommentar til opstarten af sygedagpengesager, som du synes, at 
Jobcentret skal vide?

 Pas, det er en ny situation for mig.
 Forstår ikke at der først ringes og her har en samtale hvorefter jeg så kort efter bliver indkaldt til 

personligt møde for at skulle gentage det igen? Føler det som et voldsomt pres der er svært at 
håndtere

 Nej
 Jobcenteret skal vide at de har nogle søde og dygtige medarbejdere, der kan deres job.
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Samlet status
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I dette notat evalueres frikommuneforsøget Individuelle Samtaler, der er ansøgt af Vejle kommune 29. 
juni 2011 i 1. ansøgningsrunde. Forsøget løber fra 1. september 2012 til den 31. december 2015. 

Før frikommunen Nu

Før frikommuneforsøget er det i lovgivningen 
fastlagt, hvornår første og efterfølgende samtaler 
med borgerne skal afholdes.

En sygemeldt borger eksempelvis kontant-
hjælpsmodtager skal efter Lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats til samtale den 10/6, ellers 
er rettidigheden overskredet, og kommunen 
mister penge. Borgeren skal til undersøgelse på 
sygehuset den 15/6 og får svar samme dag. 
Borgeren indkaldes til samtale både den 10/6 og 
den 16/6. 

Den første samtale er til ingen nytte. Det er dårlig 
service overfor borgeren og spild af offentlige 
ressourcer.

I frikommunen afholdes samtaler, når det giver 
mening og med et relevant indhold. 

Det vil sige, at beskæftigelsesrådgiveren kan vente 
med at tale med borgeren, indtil resultatet af 
undersøgelsen foreligger. Der er dermed noget at 
tale om og lave aftaler ud fra.

Borgeren oplever god service, idet der med 
borgeren aftales, hvornår det er relevant at næste 
samtale finder sted.

De offentlige ressourcer anvendes fornuftigt. Den 
sparede tid på unyttige samtaler, kan bruges til 
flere samtaler til de borgere, der har behov.

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle kommune holdes op mod tre overordnede mål.

 Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 Sætte borgeren i centrum
 Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således:

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X
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Flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Effektanalysen af forsøget er baseret på den aggregerede ledighedsudvikling, hvilket har den væsentlige 
begrænsning, at det er usikkert, hvor meget af udviklingen, der reelt kan tilskrives den isolerede effekt af 
frikommuneforsøget.

Som det fremgår, er ledighedsudviklingen i forhold til forsøgets målgrupper ikke entydigt. Derfor er det 
ikke muligt at konkludere, hvorvidt frikommuneforsøget har fået flere borgere i job eller uddannelse på 
kortere tid. Der er dog heller ikke noget i evalueringen, der beviser, at det modsatte er tilfældet, hvilket 
man måske kunne forvente på grund af den motivationseffekt, som ligger i proceskravene vedrørende 
samtaler. Alt i alt er der således ikke noget, der tyder på, at fritagelse for proceskravene i udpræget grad 
nedsætter effekten.  

Sætte borgeren i centrum

Evalueringen viser, at kontakt- og opfølgningssamtalerne i frikommuneforsøget differentieres tidsmæssigt 
og dermed er der indikationer på, at samtalerne sker ud fra en individuel behovsvurdering.  På tilsvarende 
måde er indholdet i samtalerne og samtalernes form blevet mere individuelt og fagligt nuanceret. 
Aftalerne om borgerkontakten fremgår i et vist omfang i borgerens Aftale- og Handleplan og dermed 
vurderes det, at frikommuneforsøget om Individuelle samtaler i nogen grad sætter borgeren i centrum. 

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Differentieringen af samtalehyppigheden betyder, at nogle borgere har fået færre samtaler, mens andre 
har fået flere samtaler end proceskravene tilsagde før frikommuneforsøget. Samtalerne som følge af 
differentieringen bliver mere meningsfyldte og borgerrettede i modsætning til før frikommuneforsøget, 
hvor fokus var på opfyldelse af proceskravene, som blev håndteret mere som en administrativ opgave. Alt 
i alt vurderes det således, at der i høj grad er frigjort administrative ressourcer til øget borgerkontakt.

1.1 Perspektivering

Da frikommuneforsøget Individuelle samtaler er helt essentiel for udviklingen af den beskæftigelses-
rettede indsats, og da der endnu ikke kan dokumenteres entydigt positive resultater, er det vigtigt, at 
frikommuneforsøget ikke afbrydes.

Der indstilles derfor til, at forsøget om individuelle samtaler fortsættes.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Frikommuneforsøget Individuelle Samtaler omhandler følgende forsøg:

 Samtaler, der giver mening. Fleksibelt opfølgnings/kontaktforløb for sygemeldte og 
kontanthjælpsmodtagere med sag i behandlingssystemet

 Individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven
 Individuelle samtaler og tilbud til alle, der handler om individuelle samtaler. Forsøgsdelen 

vedrørende ”Tilbud til alle” evalueres særskilt.

Der er opnået dispensation fra reglerne i lov om sygedagpenge kap. 6 og lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats kap. 7, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 73 a samt Integrationslovens § 20.

Med forsøget fritages Vejle Kommune fra lovens krav om kontakt- og opfølgningsforløbet for ledige og 
sygemeldte borgere.

2.1 Baggrunden for forsøget 

Før frikommuneforsøget var det i lovgivningen fastlagt, hvornår første og efterfølgende samtaler med 
borgerne skulle afholdes. Såfremt opfølgningen ikke skete inden for de i loven fastsatte tidsrammer, 
betød det, at kommunen mistede refusion af ydelsen for de perioder, hvor opfølgningen ikke var afholdt 
rettidigt.

Der var således et stort fokus på at overholde rettidigheden for afholdelse af samtalerne med borgeren 
med risiko for, at der ikke blev taget hensyn til borgerens individuelle behov. Den ufleksible ramme 
vanskeliggjorde koordinationen af samtaler, indsatser og eventuelle behandlingstilbud, som den ledige 
var en del af. Samtalerne risikerede således at blive afholdt på et irrelevant tidspunkt set i forhold til 
borgerens samlede situation og at få et meningsløst indhold, fordi fokus var på opfyldelse af proceskravet 
og ikke på borgerens behov. 

Set med borgerens øjne var der risiko for dårlig service, set med medarbejdernes øjne var der risiko for 
spild af anvendte ressourcer, som i stedet kunne have været kanaliseret over til de borgere, som reelt 
havde gavn af samtalerne. I værste fald hindrede/forsinkede det ufleksible kontaktforløb borgerens 
tilbagevenden til job eller uddannelse.

2.2 Formålet med forsøget 

Det konkrete mål med frikommuneforsøget ”Individuelle samtaler” er, at give borgeren et kvalificeret og 
meningsfuldt kontakt- og opfølgningsforløb som omdrejningspunkt for den aktive indsats, der kan bringe 
borgeren hurtigst muligt i job eller uddannelse. Det vil sige, at samtalerne afholdes, når det giver mening 
med et øget individuelt job - og uddannelsesfokus og dermed forventes chancerne for selvforsørgelse at 
øges.

Mulighederne for at inddrage borgeren i tilrettelæggelsen af kontakt- og opfølgningsforløbet øges med 
bedre resultat til følge. 
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De frigivne administrative ressourcer fra arbejdet med opfyldelse af proceskrav ønskes anvendt til øget 
borgerkontakt til de borgere, der har behov for det.

2.3 Forsøgets målgruppe

Før kontanthjælpsreformen omfattede frikommuneforsøget følgende målgrupper

 Forsikrede ledige
 Kontanthjælpsmodtagere
 Sygedagpengemodtagere
 Ledige fleksjobgodkendte
 Revalidender
 Integrationsborgere

Efter kontanthjælpsreformens indførelse 1. januar 2014 er de uddannelsesparate og aktivitetsparate 
uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år og de unge aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 
år ikke fritaget for kontaktforløbet de første 3 måneder af ledighedsperioden.

De store forsørgelsesydelsesgrupper, som

 forsikrede ledige
 jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
 sygedagpengemodtagere

er primært prioriteret evalueringsmæssigt, sekundært de mindre forsørgergrupper, som 
integrationsborgerne og ledige fleksjobber. Revalidenderne er ikke evalueret på grund af et 
mindre sagstal.

2.4 Programteori

Indsats:
Fritagelse fra

lovens krav om
kontakt og

opfølgnings-forløb

Proces:
Afholdelse af
meningsfulde

samtaler

Proces:
Udarbejdelse af

individuelle aftaler
vedr. indhold,

kontaktform og
hyppighed.

Aftalerne fremgår
af borgerens AHP

Proces:
Øget individuelt job

- og
uddannelsesforkus

Resultat:
Flere borgere i job og

uddannelse
hurtigere

Bedre udnyttelse af
administrative

ressourcer

2.5 Projektets aktiviteter 

Den grundlæggende tilgang til borgerne på beskæftigelsesområdet i frikommuneforsøgene er 
individualitet og differentiering, da det forventes at have den bedste effekt. 
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Omdrejningspunktet for individualiteten er borgerens aktive medinddragelse og medvirken ud fra den 
grundtanke, at 

 borgeren har den bedste indsigt i egen situation
 de fleste borgere gerne vil være en del af arbejdsmarkedet
 borgerens aktive medspil og medindflydelse er afgørende for, at de bedste resultater opnås.

Derfor tilrettelægges det individuelle kontaktforløb for ledige og opfølgningsforløbet for 
sygedagpengemodtagerne i samarbejde med borgere. Sammen med borgeren aftales formål/indhold, 
kontaktform og hyppighed individuelt og fleksibelt efter borgerens behov. 

Differentieringen tager afsæt i nedenstående ressourcemodel, der bygger på den tankegang, at der skal 
være et forhold mellem på den ene side borgerens muligheder og på den anden side omfanget af indsats 
fra arbejdsmarkedsområdets side. Muligheder defineres som en samlet sum af kompetencer og 
ressourcer på den ene side og barrierer og begrænsninger på den anden. Fokus lægges primært på 
ressourcer og kompetencer. 

Det betyder, at borgere med mange ressourcer som udgangspunkt får en mindre omfangsrig indsats, 
herunder eksempelvis samtaler med jobcentret end de borgere med færre ressourcer.  

Model 1: Ressourcemodel

  

Kilde: Rapport fra COWI

Modellen bygger på den politiske holdning, at de, der kan selv, skal selv. De, der ikke kan selv, får støtte.

Frikommuneforsøget ’Individuelle samtaler’ drejer sig derfor om at tilrettelægge og afholde individuelle 
tilpassede kontaktforløb ud fra ovenstående tilgang. 

Indsats, herunder 
hyppighed, antal

”sagsbehandlere”, omfang

Minimumsrettigheder
(udgangspunkt)
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Frikommuneforsøget omhandler følgende tre områder:

 Samtalens form
 Samtalens indhold
 Hyppighed af samtaler

Samtalens form

Kontaktformen kan i frikommuneforsøget tilrettelægges mere individuelt. Det vil sige, formen kan være 
via personligt fremmøde på jobcentret, hjemmebesøg, walk-and-talk’s, gruppevejledning, 
rundbordssamtaler, telefonisk eller digital via e-mail, SMS eller på anden vis, eksempelvis via postkort mv. 
Der er forskel på, hvor differentieret samtaleformerne anvendes. Valg af samtaleform beror som 
udgangspunkt på borgerens behov og beskæftigelsesrådgiverens faglige vurdering. Valget af samtaleform 
kan muligvis også bero på medarbejderens personlige kompetencer i forhold til eksempelvis 
gruppevejledning og rundbordssamtaler, ligesom der kan være en udfordring personligt og praktisk 
eksempelvis fysisk og praktisk at flytte samtalen udenfor kontoret.

Samtalens indhold

Indholdet i kontakt- og opfølgningsforløbet tilrettelægges ligeledes mere individuelt. Det betyder, at 
forløbet kan tilrettelægges mere fleksibelt, så det harmonerer med borgerens individuelle behov.  
Dermed ændrer samtalen karakter, fra fokus på opfyldelse af rettidighed i form af såkaldte 
fluebenssamtaler til et øget opfølgningsfokus på, hvordan job og uddannelse hurtigst muligt kan blive en 
mulighed.  

Samtalen får et mere kvalificeret indhold, der giver øget spillerum til i samspil med borgeren at 
tilrettelægge en opfølgningsplan, der er mere udviklings- og handlingsorienteret og mere nærværende for 
borgeren. Før var der en tendens til fokus på borgerens begrænsninger og på de overordnede mål samt 
på, hvad status var. Nu er der mere fokus på borgerens udviklingsmuligheder, på hvordan man kan 
understøtte og følge op på delmålene i Aftale- og handleplanen og på, om borgeren får den fornødne 
støtte og hjælp til at komme videre. Heri indgår også, at der er kommet mere fokus på borgerens aktive 
medspil, hvilket kan være en udfordring for borgeren, fordi denne skal bidrage mere til eget 
udviklingsforløb. I forlængelse heraf skal medarbejderen i øget omfang motivere borgeren til selv at tage 
ansvar for sit eget forløb og indsats. Indførelse af aftale- og handleplanen som alternativ til jobplanen er 
angiveligt et godt redskab til at understøtte et mere individuelt og kvalificeret indhold i samtalerne med 
borgeren.

 

Hyppighed af samtaler

Jobcentret er også fritaget for de lovbestemte tidsfrister/proceskrav for afholdelse af samtaler. Det 
betyder, at forløbet kan tilrettelægges mere fleksibelt, så det kan koordineres og planlægges i forhold til 
andre indsatser, behandlingstilbud, genoptræning, eller udredningsforløb, som borgeren er i gang med. 
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Dermed kan samtaler og indsatser løbe parallelt, så det samlede forløb bliver meningsfuldt og 
resultatskabende for borgeren. 

Ved frikommuneforsøgets start var udgangspunktet, at ledige borgere, typisk vil have kontakt ca. hver 3 
måned ud fra den viden, at tiden er afgørende for motivation og tro på, at indsatsen virker. 

Konkret er det hensigten, at samtalehyppigheden aftales med borgeren ud fra borgerens ønsker og behov 
og ud fra beskæftigelsesrådgiverens vurdering af behov for kontakt. Det kan mere konkret være afhængig 
af borgerens alder, ledighedsvarighed, arbejdsmarkedsparathed og uddannelsesniveau og andre faktorer 
som har betydning for, om borgeren kommer i job eller uddannelse og dermed, hvor længe borgeren er i 
offentlig forsørgelse. 

Ledige med risiko for langtidsledighed og ledige med andre problemer end ledighed vil efter individuelt 
behov typisk have hyppigere kontakt.

På sygedagpengeområdet beror hyppigheden af, hvorvidt borgeren kan fastholdes i hidtidigt arbejde eller 
der er usikkerhed herom, samt hvorvidt der er tale om et langvarigt sygeforløb med risiko for, at 
arbejdsevnen er truet. På dette område har der været angivet ca. tidspunkter for hyppigere kontakt end 
de ca. 3 måneder.

Endelig kan særlige målgrupper have kontakt i en periode gennem 3. part.

Det er det generelle indtryk, at hovedparten får langt flere samtaler end der er registreret som en 
jobsamtale. De kan være registreret som en anden samtale eller være en del af en indsats.

Det er også indtrykket, at der er en del af de borgere, der er tættere på job og uddannelse, der får flere 
samtaler, fordi det giver hurtige resultater. Det skyldes flere forhold, dels at der er hurtig progression, 
hvormed de kan profitere af mange samtaler, dels at borgeren er nemmere at gøre til en aktiv medspiller 
og dels har det vist sig at ”forstyrrelser” får nogle borgere hurtigere i job og uddannelse.

Til gengæld er der en tendens til at de borgere, der er længst væk fra job/uddannelse, får færre samtaler. 
Det skyldes angiveligt, at tidsperspektivet udviklingsmæssigt er et andet, flere borgere er i forskellige 
former for længerevarende indsatser og behandlinger, - ”ting tager længere tid” og derfor er der ikke 
behov for opfølgende samtaler så ofte. 

Aftalerne om kontakt- og opfølgningsforløbet vedrørende indhold, form og hyppighed skal være skriftlig 
og indgå i borgerens Aftale og handleplan (AHP). Se boks herom.
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Af hensyn til borgerens overblik over det samlede forløb, er det vigtigt, at indsatser og samtaler er 
koordineret og tilrettelagt i samarbejde med borgeren. Det øger borgerens ansvar for og ejerskab til 
forløbet

Det er også vigtigt, at aftalerne er nedskrevet, så det er tydeligt for borgeren hvilke krav og forventninger, 
der stilles i kontakt- og opfølgningsforløbet.

Netop synliggørelsen af forventninger og aftaler med borgeren er helt essentiel som erstatning for 
fritagelsen for de statslige proceskrav. Det skyldes, at med afskaffelsen af de statslige proceskrav 
vedrørende samtalerne, forsvinder de lovgivningsmæssige krav til borgeren om fremmødeform og 
tidspunkter. Dermed er der risiko for, at den såkaldte motivationseffekt forsvinder. Motivationseffekten 
er den effekt, som krav i form af samtaler og aktivering, kan medføre, for eksempel som følge af øget 
jobsøgning/raskmelding, fordi borgeren ikke ønsker kontakt til jobcentret.

Til at understøtte forandringsprocessen, fra fokus på opfyldelse af proceskrav til fokus på meningsfulde 
indsatser, herunder samtaler, er der i frikommuneforsøget udviklet et understøttende værktøj i form af 
indsatsgruppering af borgerne. Se boks herom(indsatsgrupper)

Hvad angår den konkrete implementering af forsøget i forhold til de tre store målgrupper henvises til 
bilagsmaterialet i afsnit 6.0.

Indsatsgrupper
Med frikommuneforsøgene vedrørende kontaktforløbet og ret og pligttilbuddene er udfordringen at 
foretage individuel opfølgning og indsats til samtlige 26.000 borgere, som årligt er i kontakt med 
arbejdsmarkedsområdet. Derfor blev borgerne differentieret i indsatsgrupper som supplement til 
målgrupper/kategorier. Indsatsgrupperne er mere specifikt og detaljerede beskrevne og lægger sig op 
ad ressourcemodellen, så den samlede indsats differentieres i forhold til behovet og hvad der er 
evidensmæssigt har betydning for at borgerne kommer i job eller uddannelse hurtigere.
Indsatgrupperne er alene en intern måde at systematisere borgerkontakten/indsatsen, og borgerne 
inddrages således ikke i, hvilken indsatsgruppe vedkommende er placeret i.
Indsatsgruppefordelingen trådte i kraft den 1. maj 2012 og er løbende justeret i løbet af 
frikommuneforsøget. 

Aftale og handleplan
Som ramme for frikommuneforsøgene har jobcentret indført en aftale- og handleplan (AHP), der 
træder i stedet for en jobplan. 
AHP er et selvstændigt frikommuneforsøg, der evalueres selvstændigt.
AHP’en er en aftale og samarbejdsplan mellem beskæftigelsesrådgiveren og borgeren, hvori der i 
samarbejde med borgeren beskrives mål og delmål for den beskæftigelsesrettede indsats og hvem, der 
gør hvad, hvornår og hvordan. Derudover indeholder AHP’en også en aftale om hvornår og hvordan 
kontakten mellem borgeren og jobcentret mest gunstigt tilrettelægges.
Formålet med AHP’en er at give borgeren overblik over den samlede indsats indholds- og tidsmæssigt, 
så borgeren kan følge forløbet, få større ejerskab og større mulighed for selv at tage ansvar for og få 
indflydelse på eget forløb.
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I bilagsmaterialet er der beskrevet et eksempel på, hvordan forsøget om individuelle samtaler i forhold til 
de forsikrede ledige undervejs har undergået væsentlige forandringer som følge af indhøstede erfaringer 
med forsøgets effekter. Der har også vedrørende andre målgrupper været ændringer undervejs, blandt 
andet affødt af den løbende justering af indsatsgrupperne.
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3.0 Evalueringsmetode

Ved evalueringen af Individuelle samtaler er der gennemført følgende dataindsamlingsaktiviteter:

 Antal borgere fordelt på samtalehyppighed  
 Gennemsnitlig ledighedslængde for borgere, som har fået flere eller færre samtaler, end de var 

berettiget til før frikommunen
 Antal fuldtidspersoner i procent af befolkningen før og efter frikommuneforsøget sammenlignet 

med på landsplan og med klyngegennemsnittet.
 Gennemsnitlig varighed før og efter frikommuneforsøget sammenlignet med på landsplan og med 

klyngegennemsnittet.
 Fokusgruppeinterview med udvalgte medarbejdere omhandler frikommuneforsøgets betydning 

for indhold, form og hyppighed i jobsamtalerne. Hovedpunkterne fra interviewet indgår i 
beskrivelsen af forsøget, i den kvantitative evaluering og i afsnittet om udfordringer ved 
implementeringen.

Evalueringen afdækker dels i hvilket omfang, jobcentret har udnyttet råderummet til at differentiere 
kontakt- og opfølgningsforløbet med borgerne og dels om forsøget har haft de ønskede effekter.

Analysen af udnyttelse af råderummet i forhold til et differentierede kontakt- og opfølgningsforløb 
baserer sig på data fra FASIT. Jobcentret skifter i midten af 2013 IT-system fra Workbase til FASIT, hvilket 
betyder, at sammenligningsdata fra før skiftet er gået tabt. 

Effektanalysen tager udgangspunkt i den aggregerede ledighedsudviklingen i Vejle Kommune 
sammenlignet med henholdsvis klyngen og landet i løbet af frikommuneperioden. Sammenligningen 
foretages under en ”alt andet lige”-forudsætning, da der ikke kan kontrolleres for de øvrige forhold, som 
varierer over tid mellem kommunerne.

Konkret analyseres på antallet af ledige i procent af befolkningen og den gennemsnitlig varighed af et 
ledighedsforløb for de relevante målgrupper for forsøget. 

Valget af denne evalueringsmetode skal ses i lyset af, at Jobcenter Vejle kun er i besiddelse af data for 
egne borgere, som alle har deltaget i frikommuneforsøget. Derfor er det ikke muligt at sammenligne med 
en kontrolgruppe for på den måde at vurdere effekten af forsøget set i forhold til, hvorvidt flere borgere 
er kommet i job eller uddannelse på kortere tid.  

Det er dog vigtigt, at fremhæve, at den valgte form for effektanalyse har den væsentlige begrænsning, at 
det er usikkert, hvor meget af den aggregerede udvikling i ledigheden, der kan tilskrives den isolerede 
effekt af frikommuneforsøget Individuelle samtaler. En række andre faktorer, som der ikke kan 
kontrolleres for, varierer således også over tid mellem kommunerne, hvorfor analysen kun kan være med 
til at sandsynliggøre effekterne af frikommuneforsøget.
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4.0 Resultater af forsøget

I det følgende analyseres, i hvilket omfang jobcentret har udnyttet frikommuneforsøgets råderum til at 
differentiere kontakt- og opfølgningsforløbet med borgerne. Der er fokus på samtalehyppigheden og ikke 
indhold eller form. Sidstnævnte er alene beskrevet i afsnittet 2.0 Beskrivelse af forsøget.

Konkret afdækkes antal borgere fordelt i forhold til lovkravene før frikommunen om samtaler hver 3 
måned, dernæst antal samtaler fordelt på ledighedsvarigheden. 

Afslutningsvis præsenteres effekten i forhold til den gennemsnitlige ledighedslængde samt den 
aggregerede analyse af Vejle Kommunes frikommuneforsøg med udgangspunkt i nøgleindikatorer fra 
Jobindsats.dk.

Der er kun valgt tal vedr. de borgere, som når at blive berettiget til deres første samtale efter 
proceskravsreglerne. Dette gøres for at undgå, at de mange korte ledighedsforløb, hvor borgerne ikke når 
at blive berettiget til deres første samtale, påvirker resultaterne.

Samtaler er i det følgende defineret som jobsamtaler, som afholdes som led i kontakt- og 
opfølgningsforløbet med borgerne og som skal registreres jf. Det fælles datagrundlag til forskel fra de 
samtaler, som afholdes i forbindelse med medarbejderens egen indsats i form af mentorindsats eller 
samtaleforløb.

4.1 Individuelle samtaler med forsikrede ledige

4.1.1 Differentiering af samtalehyppigheden

Figur 1: Forsikrede ledige fordelt på samtalehyppighed i perioden 1. april 2013 – 8. april 2015

Figur 1 viser fordelingen af samtaler for forsikrede ledige i Vejle kommune. 
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I de kommuner, der ikke er en del af frikommunen, er borgeren eksempelvis berettiget til én samtale hver 
3. måned. Godt halvdelen af de 2803 borgere på A-dagpenge har fået færre samtaler end de er berettiget 
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til jf. deres ledighedslængde, mens knap halvdelen (1193) har fået samme antal samtaler og 5,17 procent 
(145) har fået flere. 

Figur 2: Andel af samtaler fordelt på varighed – Forsikrede ledige i perioden 1. april 2013 – 8. april 2015

Figur 2 viser andelen af samtaler afholdt med A-dagpengemodtagere fordelt på varighed. 
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Ud fra figur 2 ses det, at størstedelen af A-dagpengemodtagerne har fået færre eller lig det berettigede 
antal samtaler før frikommunen. Det stemmer overens med, at Jobcenter Vejle arbejder ud fra den 
forventede politiske teori om, at dem, der kan selv, skal selv.

Således har 97,36 procent af de borgere med en ledighed på op til tretten uger fået det antal samtaler, de 
er berettigede til før frikommunen eller flere. Endvidere har lidt over halvdelen af borgerne med en 
sagsvarighed på mellem 14 og 26 uger fået mindre end det antal samtaler, de er berettiget til jf. 
proceskrav fra før frikommunen. Når en borgers ledighedsperiode når over tre år, har samtlige borgere 
fået mindre end de er berettiget til før frikommunen. 

Dog fremgår det også af figur 2, at jo længere tids ledighed jo flere borgere er der, der har fået færre 
samtaler end de er berettiget til, hvilket ikke stemmer overens med teorien om, at borgerne skal være 
proaktive på egen hånd i starten af deres ledighedsforløb, og således ved længere tids ledighed får flere 
samtaler med jobcentret. Det kan muligvis have sammenhæng med, at de borgere, der har 
længerevarende ledighed, kan være i forskellige indsatser og behandlinger, og derfor ikke har behov for 
flere samtaler, mens de borgere med kort ledighed har en hurtigere progression og dermed kan profitere 
af flere samtaler.
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4.1.2 Effekten målt i forhold til gennemsnitlig ledighedslængde

Figur 3: Gennemsnitlig ledighedslængde i dage for en A-dagpenge modtager, som har fået flere eller 
færre samtaler end berettiget før frikommuneforsøget
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Note: Kilden er Jobcenter Vejles sagsbehandlersystem FASIT. Analyseperioden er fra 1/6/2013 til 6/7/2015. Der kontrolleres for 
borgerens køn og alder. I analysen fastholdes disse på henholdsvis aldersgennemsnittet (42 år) og det hyppigst forekommende 
køn (kvinde). 

Figur 3 viser, hvordan en forsikret ledigs gennemsnitlige ledighedslængde påvirkes, hvis vedkommende 
modtager flere eller færre samtaler end vedkommende er berettiget til før frikommuneforsøget. Der 
kontrolleres for borgerens alder og køn, som dermed holdes konstant. 

Figuren viser, at forsikrede ledige, som får flere samtaler, end de er berettiget til før frikommunen i 
gennemsnit har en ledighedslængde på 104 dage, når de afslutter deres forløb. 

Forsikrede ledige, som modtager det berettigede antal samtaler fra før frikommunen, har i gennemsnit 
182 dages ledighed.

Forsikrede ledige, som modtager mindre end det berettigede antal samtaler end fra før frikommunen har 
i gennemsnit hele 380 dages ledighed, inden de afslutter deres forløb. 

Resultaterne i figur 3 indikerer således, at en hyppig samtalefrekvens, hvor borgeren får flere samtaler 
end vedkommende er berettiget til før frikommunen, har en positiv effekt på forsikrede lediges 
gennemsnitlige ledighedslængde i Vejle Kommune. Det er dog vigtigt at fremhæve, at en del af denne 
effekt formentlig som tidligere omtalt skyldes, at Jobcenter Vejle bevidst prioriterer andre indsatser end 
samtaler overfor de langtidsledige på A-dagpenge. 
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4.1.3 Den aggregerede ledighedsudvikling

Figur 4: Antal fuldtidspersoner, der er forsikrede ledige i procent af befolkningen 16-66 år 

Figur 4 viser antallet af forsikrede ledige i fuldtidspersoner i procent af befolkningen fra 16-66 år.

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at Vejle både før og efter frikommunens indfasning i juli 2012 har en lidt lavere andel af 
befolkningen, der er forsikrede ledige end lands- og klyngegennemsnittet. 

Figur 5: Gennemsnitlig varighed af A-dagpengeforløb i uger

Figur 5 viser den gennemsnitlige varighed af A-dagpengeforløb i uger.

 
Kilde: Jobindsats.dk
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Figur 5 viser, at A-dagpengemodtagere i Vejle Kommune i gennemsnit har en lidt kortere 
ledighedsperiode i forhold til klynge- og landsgennemsnittet. Dette var en tendens fra før frikommunen, 
som er fortsat efter frikommuneforsøget. 

Det er på baggrund af figur 4 og 5 svært at konkludere om frikommuneforsøgene har haft en positiv effekt 
for forsikrede ledige i Vejle Kommune. Opgørelserne indikerer i midlertidig, at frikommuneforsøgene med 
differentierede samtaler i hvert fald ikke har haft en negativ effekt, som man måske kunne forvente jf. 
evalueringernes generelle diskussion af den dokumenterede motivationseffekt, som ligger i hyppige 
samtaler.    

4.2 Individuelle samtaler med jobparate kontanthjælpsmodtagere

4.2.1 Differentiering af samtalehyppigheden

Figur 6 viser fordelingen af samtaler på kontanthjælpsområdet vedrørende jobparate i Vejle Kommune. 

Figur 6: Antal Jobparate kontanthjælpsmodtagere fordelt på samtalehyppighed i perioden 1. april 2013 
– 8. april 2015
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Knap halvdelen af de 1606 jobparate borgere på kontanthjælp i Vejle har fået færre samtaler end de var 
berettiget til jf. tidligere proceskrav fra før frikommunen, således har 48,57 procent (780) fået en samtale 
med Jobcenter Vejle sjældnere end hver 3. måned, mens 35,43 procent (569) har fået en samtale oftere 
end hver 3. måned, og ligeledes har 16 procent (257) fået det antal samtaler, de var berettiget til jf. 
tidligere proceskrav, hvilket viser, at Jobcenter Vejle har differentieret i antallet af samtaler i forhold til 
jobparate borgerne.
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Figur 7 viser andelen af samtaler afholdt med jobparate kontanthjælpsmodtagere fordelt på varighed. 

Figur 7: Andel af samtaler fordelt på varighed – Jobparate i perioden 1. april 2013 – 8. april 2015
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Figuren viser, at 92,13 procent jobparate kontanthjælpsmodtagere med en sagsvarighed på op til 13 uger, 
får flere samtaler end de ville have været berettiget til jf. tidligere proceskrav. Frem til og med en 
sagsvarighed på op til 52 uger er der en overvægt af borgere, der har fået flere samtaler end de er 
berettiget til i forhold til proceskrav før frikommunen, mens der fra en varighed fra 1 år og op er en 
overvægt af borgere, der har fået færre samtaler end de er berettiget til før frikommunen. 

Jo længere sagsvarighed, jo flere borgere er der, der har fået færre samtaler end de var berettiget til før 
frikommunen, hvilket muligvis har sammenhæng med, at disse borgere må antages at være i forskellige 
former for indsatser, hvorfor behovet for samtalet ikke stiger.
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4.2.2 Effekten målt i forhold til gennemsnitlig ledighedslængde

Figur 8: Gennemsnitlig ledighedslængde i dage for jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har fået 
flere eller færre samtaler end berettiget før frikommunen.
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Note: Kilden er FASIT. Analyseperioden er fra 1/6/2013 til 6/7/2015. Der kontrolleres for borgerens køn og alder. I analysen 
fastholdes kontrolvariablene på henholdsvis aldersgennemsnittet (35 år) og det hyppigst forekommende køn (mand). Figuren 
viser dermed den gennemsnitlige ledighedslængde for en 35 årig mand, som er jobparat kontanthjælpsmodtager. 

Figur 8 viser, at jobparate kontanthjælpsmodtagere i Vejle Kommune, som har fået det berettiget antal 
samtaler i forhold til deres ledighedslængde, havde en gennemsnitlig ledighedslængde på 162 dage, inden 
de afsluttede deres ledighedsforløb. 

Borgere, som modtog flere samtaler, end de var berettiget før frikommunen, gik kun ledig i 82 dage. Dette 
er den korteste i analysen.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere, som fik færre samtaler end berettiget før frikommunen, havde den 
længste gennemsnitlige ledighed med 316 dage.

Resultaterne i figur 8 understøtter således fundet i figur 3 om samtalefrekvens, hvor forsikrede ledige, der 
får flere samtaler end de er berettiget til, har en positiv effekt på den gennemsnitlige ledighedslængde i 
Vejle Kommune. 
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4.2.3 Den aggregerede ledighedsudvikling

Figur 10 viser antallet af jobparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i procent af befolkningen fra 16-66 
år. 

Figur 10: Antal fuldtidspersoner i procent af befolkningen 16-66 år (jobparat kontanthjælpsmodtager) 

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at Vejle før frikommuneforsøget havde en markant lavere andel fuldtidspersoner på 
kontanthjælp sammenlignet med klyngegennemsnittet. Forskellen eksisterer fortsat efter frikommunens 
indfasning i juli 2012, om end den er lidt mindre under frikommuneperioden.

Figur 11 viser den gennemsnitlige varighed i uger af et kontanthjælpsforløb for en jobparat 
kontanthjælpsmodtager.

Figur 11: Gennemsnitlig varighed af kontanthjælpsforløb i uger (jobparat kontanthjælpsmodtager)

Kilde: Jobindsats.dk
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Figuren viser, at jobparate kontanthjælpsmodtagere i Vejle Kommune generelt set har en kortere 
ledighedsperiode sammenlignet med klyngegennemsnittet. Figur 11 viser, at forskellen tenderer til at 
blive mindre over forsøgsperioden, og i 2015 ligger Vejle lidt over klyngen. 

4.3 Individuelle samtaler med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

4.3.1 Differentiering af samtalehyppigheden 

Figur 12 viser den procentvise fordeling af samtaler på kontanthjælpsområdet inden for aktivitetsparate 
ledige i Vejle Kommune. 

Figur 12: Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fordelt på samtalehyppighed i perioden 1. 
april 2013 – 8. april 2015
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Halvdelen af de 978 aktivitetsparate borgere på kontanthjælp i Vejle har deltaget i flere samtaler end de 
var berettiget til jf. tidligere proceskrav, således har 50,92 procent (498) fået en samtale med Jobcenter 
Vejle oftere end hver 3. måned. Endvidere har 26,07 procent (255) af de aktivitetsparate borgere på 
kontanthjælp fået færre samtaler end de var berettiget til jf. proceskrav, mens 23,01 procent (225) har 
fået samme antal som før frikommunen. 

Jobcenter Vejle har således differentieret i antallet af afholdte samtaler med aktivitetsparate borgere på 
kontanthjælp.  Dertil kommer, at netop de aktivitetsparate borgere må antages af have et større behov 
for en hyppigere kontakt, hvilket understøttes af, at over 50 procent af borgerne har fået hyppigere 
samtaler.
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Af figur 13 ses andelen af samtaler afholdt med aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fordelt på 
varighed. 

Figur 13: Andel af samtaler fordelt på varighed - Aktivitetsparate i perioden 1. april 2013 – 8. april 2015
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Figuren viser, at ca. 81 procent af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med en ledighed på op til 
13 uger får flere samtaler end de ville have været berettiget til i forhold til de proceskrav der var før 
frikommunen. Fra en sagsvarighed på 40-52 uger og op til over 3 års ledighed, er der en overvægt af 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har fået færre samtaler end de var berettiget til før 
frikommunen. 

Jo længere sagsvarighed, jo flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er der, der har fået færre 
samtaler end de er berettiget til. Dette må som tidligere beskrevet muligvis have sammenhæng med, at 
Jobcentret benytter andre indsatser for at få de ledige borgere i beskæftigelse end hyppige samtaler.
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4.3.2 Effekten målt i forhold til gennemsnitlig ledighedslængde

Figur 14: Gennemsnitlig ledighedslængde i dage for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har 
fået flere eller færre samtaler end berettiget
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Note: Kilden er FASIT. Analyseperioden er fra 1/6/2013 til 6/7/2015. Der kontrolleres for borgerens køn og alder.

Figur 14 viser, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Vejle kommune, som har fået det berettigede 
antal samtaler før frikommunen har haft en gennemsnitlig ledighedslængde på 211 dage, inden de 
afsluttede deres ledighedsforløb. Borgere, som modtog flere samtaler, end de var berettiget til i forhold 
til deres ledighedslængde, gik kun ledig i 175 dage. Kontanthjælpsmodtagere, som fik færre samtaler end 
berettiget før frikommunen, havde den længste gennemsnitlige ledighed med 338 dage. 
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4.3.3 Den aggregerede ledighedsudvikling

Figur 15 viser antallet af aktivitetsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i procent af befolkningen fra 
16-66 år. 

Figur 15: Antal fuldtidspersoner i procent af befolkningen 16-66 år (aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager) 

Kilde: Jobindsats.dk

Vejle Kommune er i forsøgsperioden gået fra at have en lidt højere andel af befolkningen på kontanthjælp 
til at have en lidt lavere andel af befolkningen på kontanthjælp, når der sammenlignes med 
klyngekommunerne. 
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Figur 16 viser den gennemsnitlige varighed af et kontanthjælpsforløb i uger for en aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager. 

Figur 16: Gennemsnitlig varighed af kontanthjælpsforløb i uger (aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager)

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at den gennemsnitlige varighed for en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager i Vejle 
Kommune stort set svarer til klyngegennemsnittet over hele forsøgsperioden.
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4.4 Individuelle samtaler med uddannelseshjælpsmodtagere

4.4.1 Andel af samtaler fordelt på varigheden af ledighed

Figur 17 viser andelen af samtaler afholdt med uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 
fordelt på varighed.

Kilde: Fasit

Figuren viser, at uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere uanset ledighedsvarighed modtager 
flere samtaler end berettiget før frikommunen. Med stigende ledighed op til 2 år får uddannelsesparate 
uddannelseshjælpsmodtagere mindre antal samtaler end berettiget.

Figur 18 viser andelen af samtaler afholdt med aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere fordelt 
på varighed.

Kilde: Fasit
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Figuren viser, at det generelle billede vedrørende de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er det 
samme som før de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Det er fravalgt at foretage den aggregerede ledighedsudvikling vedrørende uddannelseshjælps-
modtagerne.  Ydelsen er tilkommet undervejs i frikommuneforsøget som følge af kontanthjælpsreformen, 
hvilket vanskeliggør et før og efter billede.

4.5 Individuelle samtaler med sygedagpengemodtagere

4.5.1 Differentiering af samtalehyppigheden

Figur 19 viser fordelingen af samtaler på sygedagpengeområdet. 

Det skal nævnes, at der på grund af databegrænsninger ikke tages højde for borgere i kategori 2, der 
ifølge tidligere proceskrav skal have en samtale hver 4. uge. Der er således udelukkende fokuseret på 
samtalekadancen hver 3. måned. 

Figur 19: Antal borgere på sygedagpenge fordelt på samtalehyppighed i perioden 1. april 2013 – 23. 
marts 2015
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Kilde: Fasit

Det fremgår, at 56 procent af de 1071 borgere på sygedagpenge (596) har modtaget det antal samtaler, 
de ville være berettiget til i forhold til tidligere proceskrav. Endvidere ses det, at knap 30 procent (291) 
har modtaget færre samtaler end de er berettiget til, mens 17 procent (184) har modtaget flere. Det store 
antal af borgere, der har fået samme antal som berettiget før frikommunen kan måske forklares ud fra, at 
det er forventningen, at der afholdes opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagerne ca. hver 3. 
måneder og for nogle udvalgte grupper oftere. 



28

Figur 20 viser andelen af samtaler på sygedagpengeområdet fordelt på varighed.

Figur 20: Andel af samtaler fordelt på varigheden af ledighed – Sygedagpenge i perioden 1. april 2013 – 
23. marts 2015
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Kilde: Fasit

Knap 88 procent af de sygedagpengemodtagere, der har en sagsvarighed på under 13 uger har modtaget 
det antal samtaler, de vil være berettiget til eller flere jf. tidligere proceskrav. Ved sagsvarighed på mellem 
27 og 39 uger er der en mere lige fordeling af sygedagpengemodtagerne, der har modtaget færre eller 
samme antal samtaler som berettiget før frikommunen, mens der ved længere varighed er en 
overvejende tendens til, at sygedagpengemodtagerne har modtaget færre samtaler end de er berettiget 
til før frikommunen. Ved en sagsvarighed på mellem 2 til 3 år er der en lille overvægt af 
sygedagpengemodtagere, der har modtaget flere samtaler end de er berettiget til. 

Således ses det af figuren, at jo længere tids varighed, jo mere differentierer Jobcenter Vejle i antallet af 
samtaler borgerne i mellem, hvilket stemmer fint overens med, at længerevarende sygdom typisk afføder 
en egentlig indsats, og at indsatsen øges, jo længere tid, borgeren er sygemeldt, idet sagen må antages at 
være mere kompliceret. 
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4.5.2 Effekten målt i forhold til gennemsnitlig ledighedslængde

Figur 21 viser, hvordan en sygedagpengemodtagers gennemsnitlige ledighedslængde påvirkes, hvis 
vedkommende modtager flere eller færre samtaler end vedkommende er berettiget til. Der kontrolleres 
igen for borgerens alder, køn, som dermed holdes konstant. 

Figur 21: Gennemsnitlig ledighedslængde i dage for en sygedagpengemodtager, som har fået flere eller 
færre samtaler end berettiget
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Note: Kilden er FASIT. Analyseperioden er fra 1/6/2013 til 6/7/2015. Der kontrolleres for borgerens køn, alder og målgruppe. I 
analysens fastholdes baggrundsvariablene på henholdsvis aldersgennemsnittet (46 år) og den hyppigst forekommende værdi: køn 
(kvinde). 

Figuren viser igen, at sygedagpengemodtagere, som har fået flere samtaler, end de var berettiget til før 
frikommunen i gennemsnit med 191 dage har den korteste ledighedslængde, når de afslutter deres 
forløb. Sygedagpengemodtagere, som modtager det berettigede antal samtaler har med 259 dage en 
længere gennemsnitlig ledighed. Sygedagpengemodtagere, som modtager mindre end det berettigede 
antal samtaler, har med 460 dage den længste ledighed, inden de afslutter deres forløb. 

Resultaterne i figur 21 understøtter således, at fundet i tidligere figurer om samtalefrekvens, hvor 
borgerne får flere samtaler end de er berettiget til før frikommunen, har en positiv effekt på borgernes 
gennemsnitlige ledighedslængde i Vejle Kommune. 
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4.5.3 Den aggregerede ledighedsudvikling

Figur 22 viser antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge i procent af befolkningen fra 16-66 år.

Figur 22: Antal fuldtidspersoner i procent af befolkningen 16-66 år (Sygedagpenge)

Kilde: Jobindsats.dk

Vejle Kommune er i forsøgsperioden gået fra at have en lidt højere andel af befolkningen på 
sygedagpenge til at have en lidt lavere andel af befolkningen på sygedagpenge, når der sammenlignes 
med klyngekommunerne.   
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Figur 23 viser den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb i Vejle Kommune sammenlignet med 
i landet og klyngekommunerne. 

Figur 23: Gennemsnitlig varighed af sygedagpengeforløb i uger

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at den gennemsnitlige ledighed i perioden før frikommunen lå over både klynge og 
landsgennemsnittet. Siden er denne udvikling vendt og senest i 2015 ligger den under såvel klynge som 
landsgennemsnittet.
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4.6 Individuelle samtaler på integrationsområdet

Figur 24 viser andelen af samtaler med integrationsborgere fordelt på varighed af ledighed.

Figur 24: Andel af samtaler fordelt på varighed – integration i perioden 1. juni 2013 – 21. januar 2016.

under
13

uger

13-26
uger

26-52
uger

1-2
år

2-3
år

Over
3 år

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

mindre end berettiget
Berettiget antal
Over berettiget

Kilde: Fasit

Figuren viser, at langt hovedparten inden for 3 år får flere samtaler end de ville være berettiget til i 
forhold til før proceskravene før frikommunen. Andelen, der får mindre samtaler end berettiget før 
frikommunen er under 10 procent inden for varigheden af 2 år.

4.6.1 Den aggregerede ledighedsudvikling

Figuren viser antal fuldtidspersoner i integration i procent af befolkningen fra 16-66 år.

Figur 25: Antal fuldtidspersoner i procent af befolkningen 16-66 år (integration)

Kilde: Jobindsats.dk
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Figuren viser, at Vejle før frikommunen havde en lidt lavere andel af befolkningen på integrationsområdet 
end klyngegennemsnittet og ca. på niveau med landsgennemsnittet. Denne udvikling er vendt i 2015, 
hvor Vejle har en lavere andel af befolkningen, når der sammenlignes med såvel klyngekommunerne som 
med hele landet.

Figur 26 viser den gennemsnitlige varighed af et integrationsforløb.

Figur 26: Gennemsnitlig varighed af integrationsforløb i uger (integration)

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at Vejle i 2010 havde en højere gennemsnitlig ledighed end såvel klyngekommunerne som 
hele landet. Denne udvikling er vendt, så Vejle i 2015 ligger under såvel klyngekommunerne som hele 
landet.
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4.7 Individuelle samtaler på ledighedsydelsesområdet.

Figuren viser andelen af samtaler med ledighedsydelsesborgere fordelt på varighed.

Figur 27: Andel af samtaler fordelt på varighed – ledighedsydelsesborgere i perioden 1. juni 2013 – 21. 
januar 2016.
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Kilde: Fasit

Figuren viser, at knap 40 procent med en sagsvarighed på op til 13 uger får flere samtaler end de ville 
være berettiget til før frikommunen. Fra en sagsvarighed på 26-52 uger og til over 3 år er der en overvægt 
af borgere, der har mindre antal samtaler end berettiget til før frikommunen.
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4.7.1 Den aggregerede ledighedsudvikling

Figuren viser antal fuldtidspersoner i ledighedsydelsesforløb i procent af befolkningen fra 16-66 år.

Figur 28: Antal fuldtidspersoner i procent af befolkningen 16-66 år

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at Vejle både før og under frikommunen har en lavere andel sammenlignet med 
klyngekommunerne og ligger på niveau med hele landet. 

Figuren viser den gennemsnitlige varighed af ledighedsydelsesforløb i uger.

Figur 29: Gennemsnitlig varighed af ledighedsydelsesforløb i uger

Kilde: Jobindsats.dk
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Figuren viser, at den gennemsnitlige varighed for en ledighedsydelsesmodtager både for og under 
frikommunen ligger under klyngegennemsnittet og landsgennemsnittet på nær i 2013.

4.8 Delkonklusion

Det fremgår af det statistiske materiale, at Jobcenter Vejle har opnået at differentiere i antallet af 
samtaler med borgerne indenfor de forskellige målgrupper om end i forskelligt omfang og dermed 
udnyttet råderummet, som frikommuneforsøget har givet mulighed for. Det fremgår, at der i højere grad 
differentieres i antallet af afholdte samtaler med borgerne inden for kontant- og 
uddannelseshjælpsområdet end på området vedrørende de forsikrede ledige og på sygedagpenge-
området.

Samlet set indikerer resultaterne på tværs af de tre målgrupper, at hyppige samtaler har en positiv effekt 
på den gennemsnitlige ledighedslængde i Vejle kommune. 

Evalueringen indikerer, at antallet af samtaler har betydning for en borgers gennemsnitlige 
ledighedslængde, idet de borgere, som har fået flest samtaler gennemsnitligt har den laveste 
ledighedslængde. Dette gælder på tværs af de målgrupper, som indgår i evalueringen. Tendensen er dog 
størst i forhold de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de forsikrede ledige, hvor de jobparate 
kontanthjælpsmodtagere, som har fået flere samtaler end berettiget gennemsnitlig har 82 dages 
varighed, inden sagen afsluttes, og de forsikrede ledige, som har fået flere samtaler end berettiget 
gennemsnitlig har 104 dages varighed, inden sagen afsluttes.

 Antallet af forsikrede ledige sammenlignet med klyngen og landsgennemsnittet er lidt lavere, 
ligesom den gennemsnitlige varighed er lidt lavere end klyngen og landsgennemsnittet. 

 Antallet af aktivtitetsparate kontanthjælpsmodtagere er lidt lavere under frikommunen end før, 
og den gennemsnitlige varighed svarer stort set til klyngekommunerne.

 Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere nu er tæt på klyngegennemsnittet mod før 
frikommunen markant lavere, og den gennemsnitlige varighed ligger nu på niveau med klyngen 
og lavere end landsgennemsnittet.

 På sygedagpengeområdet er antallet i Vejle sammenlignet med klyngen og landsgennemsnittet i 
forsøgsperioden gået fra at være lidt højere til at blive lidt lavere. Den gennemsnitlige varighed er 
gået fra før frikommunen at ligge over både klynge og landsgennemsnit til nu at ligge lidt lavere.

 På integrationsområdet er antallet i Vejle sammenlignet med klyngen og landsgennemsnittet nu 
lavere end mod tidligere, hvor vi lå på niveau med klyngen, og den gennemsnitlige varighed er i 
2015 under såvel klyngen som landsgennemsnittet.

 På ledighedsydelsesområdet er såvel antallet i Vejle som den gennemsnitlige varighed lavere 
sammenlignet med klyngen og landsgennemsnittet.

Samlet set viser opgørelserne over de store målgrupper, at der har været en svag positiv udvikling for de 
fleste af forsøgets målgrupper over frikommuneperioden, når der sammenlignes med udviklingen i 
klyngekommunerne. Dette er således særlig gældende for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
og sygedagpengemodtagere. Evalueringen viser en relativ konstant udvikling for forsikrede ledige, når der 
sammenlignes med klyngekommunerne. 
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4.9 Udfordringer i forhold til implementeringen af forsøget

Forsøget Individuelle samtaler er sammen med forsøget Individuelle tilbud til alle de forsøg, der vurderes 
at have haft de største perspektiver på arbejdsmarkedsområdet, men også nogle af dem, der kræver 
størst forandring og udvikling af nye metoder som erstatning for de statslige proceskrav.

Kulturændring

Forsøgene forudsætter en afgørende kulturændring på arbejdsmarkedsområdet

Den enkelte medarbejder skal under frikommuneforsøget Individuelle samtaler selv tage stilling til 
behovet for kontakt med borgeren. Aftalen skal nedskrives og dermed tydeliggøres for borgeren. 

Det har vist sig jf. Evalueringen af frikommuneforsøget Aftale- og Handleplan, at der er stor variation i 
andelen af borgere, der har en AHP og også stor variation i, hvorvidt aftalerne omkring kontakt- og 
opfølgningsforløbet fremgår af AHP’en.  Hvorvidt det betyder, at der ingen aftale er med borgeren om 
kontakthyppigheden og form mv., eller aftalen blot ikke er skriftlig, er ikke undersøgt. Der er således et 
vigtigt udviklingspunkt i forhold til, at aftalen med borgeren om kontakt- og opfølgningsforløbet fremover 
indgås, og at den indarbejdes i AHP’en.

Det kan muligvis også være en udfordring både personligt og praktisk at differentiere samtaleformen, 
eksempelvis at flytte samtalen væk fra kontoret, selvom det faktisk i nogle situationer er det mest 
gavnlige for borgeren.

Når der ikke mere er fokus på, om samtalen er afholdt efter reglerne, er det hensigten at fokus flyttes til 
formål med og indhold i samtalen med job og uddannelse for øje. Det udfordrer i forhold til både 
forberedelse og gennemførelse af samtalen. Eksempelvis kræver det stillingtagen til, hvilken intention og 
hvilket resultat, der ønskes med den konkrete samtale. Eksempelvis opsamling på, hvad der er sket siden 
sidste samtale i forhold til alle typer indsatser, og hvad der så skal være fokus på fremadrettet, så der 
sikres en progression. I forlængelse heraf kan det også være en udfordring praktisk og processuelt at 
inddrage borgeren i selve gennemførelsen af samtalen i forhold til at få en fælles dagsorden for mødet og 
et fælles positivt udbytte af samtalen.

Frikommuneforsøget stiller således store krav til medarbejdernes faglighed/kvalifikationer og dermed 
øges kompetence- og sparringsbehovet vedrørende afholdelse af kontakt- og opfølgningssamtaler.

Reformer

Ved frikommuneforsøgenes opstart var der blandt beskæftigelsesrådgiverne en generel opfattelse af at 
være frisat for proceskrav over en bred kam. Den opstartsbegejstring er delvis blevet undermineret som 
følge af de mange beskæftigelsesreformer, hvor det, på trods af gode centrale intentioner om at tilgodese 
frikommuneforsøgene, ikke altid lykkedes, fordi centrale politiske mål bliver højere prioriteret end 
frikommuneforsøget. Nye ydelsesformer som midlertidig arbejdsmarkedsydelse og ressource-
forløbsydelse ikke er omfattet af frikommuneforsøgene, ligesom kontanthjælpsreformen har begrænset 
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forsøgenes målgrupper, da der er indført statslige proceskrav for visse målgrupper. Konkret betyder det, 
at reformerne har forstyrret frikommuneforsøget og krævet mange ressourcer og tid for den enkelte 
medarbejder, idet det i dagligdagen har været svært at få overblik over, hvornår en målgruppe er 
omfattet af frikommuneforsøget, og i hvilket omfang, og hvornår den ikke er. Samtidig har 
medarbejderne følt sig sat tilbage til tiden før frikommuneforsøget, idet efterlevelse af proceskravene 
ofte ikke giver mening set ud fra en faglig vinkel. Dermed er reformerne helt klart en hæmsko for 
forsøgenes implementeringsgrad, og det har været svært at bevare frikommuneenergien, hvorfor der er 
risiko for en træden tilbage til gamle vaner.

Skriftlig dokumentation

I tilknytning til fritagelse for proceskravene i kontakt- og opfølgningsforløbet opstår der usikkerhed blandt 
medarbejderne om, hvornår og hvilke samtaler, der skal registreres, herunder som en decideret 
jobsamtale. Som følge heraf bliver der i juni 2014 udarbejdet en fælles retningslinjer herfor. 

Som en del af frikommuneforsøget Individuelle tilbud til alle udvikles der andre typer indsatser end tilbud 
efter LAB-loven, eksempelvis medarbejderens egens indsats i form af samtaleforløb, som er at sidestille 
med et vejlednings/udviklings/motivationsforløb med borgeren. På samme måde kan medarbejderne selv 
fungere som mentor.  I begge situationer er samtalen omdrejningspunktet, men som en indsats og ikke 
som en jobsamtale. Dertil kommer, at når borgeren er i en indsats, afholdes opfølgningssamtalen i 
tilknytning til indsatsen. Det er derfor en udfordring for medarbejderne at skelne imellem, hvornår der er 
tale om en samtale som en indsats, og hvornår der er tale om en opfølgningssamtale, som skal registreres 
som en jobsamtale i henhold til Det fælles Datagrundlag. 

Det kan også være en udfordring, at FASIT fortsat understøtter rettidighedskravene forstået sådan, FASIT 
kommer med en opgave, når næste samtale skal afholdes ifølge loven fra før frikommune. Det betyder, at 
medarbejderen i frikommunen skal ind og ændre tidspunktet for næste samtale for at opnå den IT - 
mæssige understøtning, hvilket får den konsekvens, at medarbejderne ikke oplever, at IT-systemet 
understøtter frikommuneforsøget. 

Alt i alt er der derfor uden tvivl afholdt flere jobsamtaler som led i kontakt- og opfølgningsforløbet end 
der er registreret som en jobsamtale. 
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5.0 Resultater set i forhold til de overordnede mål

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med 
frikommuneforsøgene på arbejdsmarkedsområdet i Vejle kommune:

 Af få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 At sætte borgeren i centrum
 At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Effektanalysen af forsøget er baseret på den aggregerede ledighedsudvikling, hvilket har den væsentlige 
begrænsning, at det er usikkert, hvor meget af udviklingen, der reelt kan tilskrives den isolerede effekt af 
frikommuneforsøget.

Evalueringen indikerer, at antallet af samtaler har betydning for en borgers gennemsnitlige 
ledighedslængde, idet de borgere, som har fået flest samtaler gennemsnitligt har den laveste 
ledighedslængde. Dette gælder på tværs af de målgrupper, som indgår i evalueringen. Tendensen er dog 
størst i forhold de forsikrede ledige. 

Som det fremgår, er ledighedsudviklingen i forhold til forsøgets målgrupper ikke entydigt. Der er en svag 
positiv udvikling vedr. sygedagpengemodtagerne og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Derfor 
er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt frikommuneforsøget har fået flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid. Der er dog heller ikke noget i evalueringen, der beviser, at det modsatte er 
tilfældet, hvilket man måske kunne forvente på grund af den motivationseffekt, som ligger i 
proceskravene vedrørende samtaler. 

Alt i alt er der således ikke noget, der tyder på, at fritagelse for proceskravene i udpræget grad nedsætter 
effekten.  

At sætte borgeren i centrum

Evalueringen viser, at kontakt- og opfølgningssamtalerne i frikommuneforsøget differentieres tidsmæssigt 
og dermed er der indikationer på, at samtalerne sker ud fra en individuel behovsvurdering. Indholdet i 
samtalen og samtaleformen er på samme måde blevet mere individuelt og fagligt nuanceret.

 I og med aftalerne i AHP’en om borgerkontakten kun forekommer i et vist omfang og der dermed er et 
fortsat udviklingspunkt, er det vurderingen, at frikommuneforsøget om Individuelle samtaler i nogen grad 
sætter borgeren i centrum.

Differentieringen af samtalehyppigheden er størst indenfor kontanthjælps- og uddannelseshjælps-
området og for sygedagpengemodtagere, mens der er et udviklingspunkt i forhold til de forsikrede ledige.
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At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Differentieringen af samtalehyppigheden betyder, at nogle har fået færre samtaler, og til gengæld har 
nogle fået flere samtaler end proceskravene tilsagde før frikommuneforsøget. Samtalerne som følge af 
differentieringen bliver mere meningsfyldte og borgerrettede i modsætning til før frikommuneforsøget, 
hvor fokus var på opfyldelse af proceskravene, som blev håndteret mere som en administrativ opgave. 
Dermed er der generelt frigjort administrative ressourcer og specifikt til de borgere, der har brug for mere 
støtte.

Alt i alt vurderes det således, at der i høj grad er frigjort administrative ressourcer til øget borgerkontakt.

5.1 Afsluttende bemærkninger

På trods af de beskrevne implementeringsvanskeligheder og på trods af, at der endnu ikke kan 
dokumenteres entydigt positive resultater, er Vejle kommune fortsat af den overbevisning, at fritagelse 
for proceskrav vedrørende samtaler er helt essentiel for udviklingen af den beskæftigelsesrettede indsats 
og effekt. Det er derfor vigtigt, at frikommuneforsøget ikke afbrydes.

Der indstilles derfor til, at forsøget vedrørende individuelle samtaler fortsætter.

På trods af de beskrevne ud
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6.0. Appendiks

Forsikrede ledige:

Ud fra princippet ”de, der kan selv, skal selv”, forventede jobcentret ved forsøgets opstart, at det ikke ville 
være nødvendigt at indkalde de forsikrede ledige til en personlig samtale i starten af ledighedsperioden. 
Når en borger meldte sig ledig, var Jobcentret i telefonisk kontakt med personen og informerede om 
muligheder igennem jobcentret og forventede herefter, at den ledige ville opnå beskæftigelse uden 
videre sparring med jobcentret. Jobcentret mente således, at en større andel af de forsikrede ledige på 
egen hånd havde en proaktiv tilgang til jobsøgning, og at de gik i arbejde uden videre indblanding fra 
jobcentret.

Efter 4 måneders ledighed udsendtes et brev fra Jobcenter Vejle, hvor den ledige blev tilbudt en samtale 
med jobcentret. Hvis dette ikke ønskedes, ville den ledige blive indkaldt efter 9 måneders ledighed. På 
daværende tidspunkt havde den ledige ikke en fast beskæftigelsesrådgiver, idet sager blev fordelt ud fra 
et fællessagsprincip.

Ca. ét år efter implementering af frikommuneforsøget foretog Jobcenter Vejle flere ændringer med 
baggrund i det faktum, at de ledige ikke var tilstrækkelig proaktive i deres jobsøgning, og jobcentret 
oplevede samtidig, at fællessagsprincippet besværliggjorde relationsdannelsen mellem rådgiver og 
borger. Dertil kom, at det var vanskeligt rent administrativt at styre processen omkring indkaldelse af de 
ledige til samtaler ud fra efter et individuelt behov.

Der er derfor foretaget en række ændringer i forhold til opstart af kontaktforløbet. 

Efter registrering som jobsøgende modtager den forsikrede ledige nu et forventningsafstemningsbrev 
indeholdende kontaktmuligheder samt information om videre forløb og herefter et brev vedrørende 
forberedelse til 1. kontakt med jobcentret. Herefter indgår den ledige i Aktiv rådgivning, som er en aktiv 
indsats i form af et samtaleforløb, hvor den ledige har hyppig kontakt med jobcenteret. Her får personen 
hjælp til, at skrive ansøgninger, lave CV og endvidere diskuteres årsager til ledighed, jobmuligheder samt 
indsatsmuligheder.  Jobcentret oplever, at der i løbet af de første 4 uger sker et stort frafald i antallet af 
forsikrede ledige.

Endvidere har Jobcenter Vejle valgt at indføre sagsstammer, således at den ledige har kontakt til samme 
rådgiver gennem hele ledighedsperioden. Det giver en bedre relation, et bedre samarbejde og det øger 
mulighederne for at inddrage borgeren mere.

Det individuelle samtaleforløb herefter ud fra den enkelte lediges behov og ønsker. Jobcentret oplever, at 
nogle ledige har et ønske og behov om i en periode at have hyppige samtaler med en 
beskæftigelsesrådgiver og andre sjældnere. Det beror på en konkret samlet vurdering. For at 
eksemplificere kan nævnes, at hvis en beskæftigelsesrådgiver mener en ledig borger har nogle gode 
planer vedrørende sit ledighedsforløb og det handler om tid, inden denne opnår beskæftigelse, vil det i 
disse tilfælde ikke anses som værende nødvendigt med hyppige samtaler. Beskæftigelsesrådgiveren kan 
dog som supplement for eksempel foretage telefoniske opfølgningssamtaler. 
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Jobparate kontanthjælpsmodtagere:

Ved ansøgning af kontanthjælp i Modtagelsen vurderes, det hvilken målgruppe/indsatsgruppe, den 
pågældende borger tilhører. Når en borger vurderes værende jobparat og samtidig ikke har brug for 
nogen eller ret meget hjælp til at komme i beskæftigelse, vil den ledige deltage i en Aktiv rådgivning i en 
periode. Her har borgeren hyppig telefonisk kontakt med jobcentret i forbindelse med jobsøgning. Hvis 
borgerens behov for støtte er større end først antaget, og der dermed er risiko for langtidsledighed, vil 
der blive tilrettelagt en individuel indsats, og der vil blive aftalt et individuelt kontaktforløb. Der er ikke 
nogen konkret bagkant for afholdelse af samtalerne, men der er et krav om at der tages stilling hertil.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:

Borgeren indkaldes til samtale indenfor 1 uge efter borgeren er tilkendt kontanthjælp ud fra devisen, at 
de borgere, der ikke kan selv, skal have støtte. Ved første samtale lægger beskæftigelsesrådgiveren 
primært fokus på relationsdannelsen mellem borgeren og rådgiveren, da det er væsentligt, at relationen 
mellem rådgiver og borger er i orden, inden der fokuseres på indsatser og udvikling af arbejdsevnen. 

Der er fastsat en bagkant på ca. 3 måneder. Dvs. en borger som minimum skal indkaldes til samtale ca. 
hver 3. måneder, med mindre det giver bedre mening at vente. Således kan en borger, der for eksempel 
skal opereres om 2 måneder efterfulgt af 8 ugers genoptræning, vente med at deltage i en samtale med 
jobcentret, når de 4 måneder er gået. Det er dog væsentligt at nævne, at en hver overskridelse af de tre 
måneder, defineres og begrundes i den pågældendes AHP. For nogle borgere er der behov for hyppigere 
samtaler end hver 3. måned, det er dog ikke altid nødvendigt med dybe samtaler men for eksempel en 
oprigning hver uge eller 14. dag, for at følge op. Borgeren er gennem AHP’en i høj grad med til selv, at 
definere behovet for samtaler. 

Sygedagpengemodtagere

Når en borger er berettiget til sygedagpenge afgøres det på baggrund af et oplysningsskema, hvorvidt 
raskmelding er nært foranstående eller om sagen er længerevarende (over 4 måneder) eller mere 
kompliceret. Er sagen kortvarig (under 4 måneder) vil der typisk være telefonisk kontakt med den 
sygemeldte.  Er sagen længerevarende starter opfølgningsforløbet op via en personlig samtale med den 
sygemeldte. Der er afholdes som udgangspunkt samtale med den sygemeldte ca. hver 3. måned, men 
efter individuelt behov. 

Samtalerne afholdes eksempelvis også på arbejdspladsen, på praktiksteder og finder sted som 
rundbordssamtaler, når der er brug for at samle forskellige samarbejdspartnere.
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Individuelle tilbud til alle, der er ansøgt i 1. 
ansøgningsrunde den 29. juni 2011. Forsøget er iværksat den 1. september 2012 og med afslutning den 
31. december 2015. Med forsøget fritages jobcentret for LAB - lovens krav om ret og pligttilbud for 
dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Før frikommune Nu

En ledig borger eksempelvis en aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager over 30 år skal efter Lov 
om aktiv beskæftigelsesindsats have et 
aktiveringstilbud første gang efter 6 måneders 
ledighed og efterfølgende tilbud efter hver 12. 
måned. 

Tilbuddene er nærmere fastsat i loven og omfatter 
vejledning og opkvalificering, praktik og løntilskud.

De faste regler betyder, at der er risiko for, at 
borgeren bliver sendt i tilbud, som ikke er relevante 
for deres tilbagevenden til job eller uddannelse – 
hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt med 
risiko for dårlig borger-service og offentligt 
ressourcespild.

I frikommunen kan indsatserne iværksættes, når 
det efter en faglig og individuel vurdering er mest 
hensigtsmæssigt, ligesom der er metodefrihed til 
at definere og vælge de individuelle indsatser, der 
er behov for.

Borgeren bliver dermed en aktiv medspiller i 
forhold til sammensætningen og tilrettelæggelsen 
af den individuelle indsats og får dermed en god 
service.

De offentlige ressourcer anvendes fornuftigt. Den 
sparede tid på unyttig aktivering kan anvendes til 
indsatser til de borgere, der har behov.

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål:

 Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 Sætte borgeren i centrum 
 Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X
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Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Effektanalysen af forsøget er baseret på den aggregerede ledighedsudvikling, hvilket har den væsentlige 
begrænsning, at det er usikkert, hvor meget af udviklingen, der reelt kan tilskrives den isolerede effekt af 
frikommuneforsøget.

Ledighedsudviklingen i forhold til forsøgets målgrupper er ikke entydig. Derfor er det ikke muligt at 
konkludere, hvorvidt frikommuneforsøget har fået flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid. Der 
er dog heller ikke noget i evalueringen, der beviser, at det modsatte er tilfældet, hvilket man måske kunne 
forvente på grund af den motivationseffekt, som ligger i aktiveringspligten jf. ret og pligtreglerne. Alt i alt 
er der således ikke noget, der tyder på, at fritagelse for proceskravene i udpræget grad nedsætter 
effekten.  

Sætte borgeren i centrum

Evalueringen viser, at indsatserne i frikommuneforsøget differentieres både tidsmæssigt og 
indholdsmæssigt ud fra borgerens individuelle behov.

Hovedparten af borgerne får derudover en Aftale- og Handleplan (AHP), der indeholder en individuel plan 
for den enkelte borger, hvor den samlede indsats er tilrettelagt sammen med borgeren. 

På baggrund af dette vurderes det, at frikommuneforsøget om individuelle tilbud til alle sammen med 
forsøget vedrørende Aftale og handleplan i høj grad sætter borgeren i centrum.

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

De nye indsatser:

 Borgerens egen indsats 
 Medarbejderens egne indsatser som samtaleforløb og mentorindsats

Disse er eksempler på, at det er muligt at omsætte de frigivne ressourcer fra fritagelsen fra proceskravene 
vedrørende ret og pligttilbud til øget borgerkontakt. En differentiering af indsatserne indholdsmæssigt og 
tidsmæssigt kræver en individuel faglig stillingtagen til borgerens behov, hvilket kræver øget 
borgerkontakt sammenlignet med afgivelse af tidligere ret og pligttilbud, som ofte blev håndteret mere 
som en administrativ handling. 

I og med indsatserne også fremgår af AHP’en, som ifølge evalueringen af Aftale– og Handleplanen er 
blevet et reelt værktøj i modsætning til tidligere som en standardiseret administrationsopgave, så er det 
alt i alt vurderingen, at der i høj grad er frigjort administrative ressourcer til øget borgerkontakt.
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1.1 Perspektivering 

Vejle Kommune er fortsat af den overbevisning, at fritagelse for proceskravene vedrørende ret og 
pligttilbud er helt essentiel for udviklingen af den beskæftigelsesrettede indsats og effekt. Derfor indstilles 
der til, at forsøget om individuelle tilbud til alle fortsætter.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Med forsøget fritages Vejle kommune for kravene i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats om ret og 
pligttilbud til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere jf. bekendtgørelse om frikommuneforsøg 
på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet § 9. Forsøget løber fra 1. september 2012 til 31. december 
2015, hvorefter der skal tages stilling til yderligere forlængelse.

Forsøget indebærer, at jobcentret selv kan beslutte tilrettelæggelsen af den aktive indsats tidsmæssigt og 
indholdsmæssigt.

2.1 Baggrunden for forsøget 

Før frikommuneforsøget var det i lovgivningen fastlagt, hvilke tilbud der var ret og pligttilbud, og hvornår 
første og efterfølgende tilbud til borgeren skulle iværksættes. Såfremt tilbudsgivningen ikke blev givet 
tidsmæssigt korrekt, betød det, at kommunen mistede refusion af ydelsen for de perioder, hvor tilbuddet 
ikke var givet.

Der var således et stort fokus på at overholde rettigheden for afgivelse af tilbud til borgeren med risiko 
for, at tilbuddet blev givet uden hensyn til borgerens individuelle behov.  Dermed var der også en risiko 
for, at den ønskede effekt i forhold til at hjælpe borgeren hurtigst muligt ud af offentlig forsørgelse ikke 
blev opnået.

Den aktive indsats blev opfattet som et myndighedskrav i form af en aktiveringsforpligtigelse med 
mødepligt og forbundne sanktioner. I daglig tale ofte kaldet ”masseaktivering” på grund af den 
manglende individualitet. Set fra borgerens perspektiv var der fare for en dårlig serviceoplevelse, og set 
med det offentliges perspektiv en risiko for at hjælpen ikke blev reel. Ønsket om frisættelse for 
proceskravene er således et opgør med de såkaldte ”pipfugle – og spaghettikurser”.

Den ufleksible ramme vanskeliggjorde derudover også koordineringen af samtaler og indsatser og 
eventuelle behandlingstilbud, som borgeren var en del af. 

2.2 Formålet med forsøget 

Det konkrete mål med frikommuneforsøget Individuelle tilbud til alle er, at borgeren via en individuel og 
behovsbestemt indsats, bringes hurtigst muligt i job eller uddannelse. Det vil sige, at indsatserne gives, 
når det giver mening og med et øget individuelt job- og uddannelsesfokus og dermed øges chancerne for 
selvforsørgelse. 

Formålet med at flytte fokus fra proceskrav og kontrol til øget borgerinddragelse, er, at borgeren opnår 
større ansvar og ejerskab til det beskæftigelsesrettede forløb, hvilket er afgørende for resultaterne.

De frigivne administrative ressourcer fra arbejdet med opfyldelse af proceskravene ønskes anvendt til 
øget borgerkontakt med henblik på at give borgeren en differentieret og individuel indsats.
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2.3 Forsøgets målgruppe

Før kontanthjælpsreformen 1. januar 2014 omfattede frikommuneforsøget alle kontanthjælpsmodtagere 
under og over 30 år og forsikrede ledige. 

Efter kontanthjælpsreformen er de jobparate kontanthjælpsmodtagere jf. LAB-lovens § 2, nr. 2 og de 
aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere jf. LAB-lovens § 2, nr. 13 ikke mere omfattet af 
frikommuneforsøget, fordi reformen har medført nye krav.

De uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere jf. LAB-lovens § 2, nr. 12 er efter 
kontanthjælpsreformen ikke omfattet af frikommuneforsøget får så vidt angår det første tilbud, som skal 
gives senest efter 1 måned fra 1. henvendelse om hjælp jf. LAB-lovens § 96b. stk. 1, men er fritaget for så 
vidt angår de efterfølgende tilbud.

Målgruppen for forsøget er således reduceret til:

 Forsikrede ledige
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere efter 1. måned.

2.4 Programteori

Indsats:
Fritagelse fra
lovens krav om
ret og pligttilbud.

Proces:
Differentierede
og individuelle
indsatser.

Proces:
Udarbejdelse af
individuelle
aftaler vedr. den
aktive indsats.
Aftalerne fremgår
af borgerens
AHP.

Proces:
Øget individuelt
job - og
uddannelses-fokus.

Resultat:
Flere borgere i
job og
uddannelse
hurtigere
Bedre udnyttelse
af administrative
ressourcer.

2.5 Projektets aktiviteter 

Omdrejningspunktet for frikommuneforsøgene er differentiering, individuelle tilgange samt resultater 
frem for proceskrav.

Til illustration af den tankegang viser nedenstående model, at der skal være et forhold mellem på den ene 
side borgerens muligheder og på den anden side omfanget af indsats fra arbejdsmarkedsområdets. 
Muligheder defineres som en samlet sum af kompetencer og ressourcer på den ene side og barrierer og 
begrænsninger på den anden. Fokus lægges primært på ressourcer og kompetencer. 

Det betyder, at borgere med mange ressourcer som udgangspunkt får en mindre omfangsrig indsats end 
de borgere med færre ressourcer.  
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Model 1: Ressourcemodel

2.5.1 Den aktive indsats i frikommunen

Under frikommunen har Vejle opereret med en bredere definition af begrebet aktiv indsats, som ellers er 
omfattet af ret - og pligttilbuddene. Den brede definition består af alle de aktiviteter, der bringer 
borgeren tættere på job eller uddannelse, uanset om de er iværksat og udført af borgeren selv eller af 
andre instanser, herunder eksempelvis sundhedssystemet eller jobcentret/anden aktør. 

Det politiske udgangspunktet i frikommuneforsøget er, at alle borgere skal være i gang med en indsats, 
der bringer dem tættere på selvforsørgelse. Det er også holdningen, at de, der kan selv, skal selv, mens 
de, der ikke kan, skal have særlig støtte. De, der kan, men ikke vil, skal ikke have uberettiget offentlig 
støtte. Det vil sige, at alle borgere ikke behandles ens, men differentieret og individuelt.

Den holdning harmonerer med den brede definition af den aktive indsats. Mange af de borgere, der kan 
selv, er ofte allerede i gang med en række aktiviteter, der forbedrer forsørgelsesmulighederne og skal blot 
understøttes i eksempelvis en aktiv målrettet jobsøgning med videre.

For de borgere, der ikke kan selv, vil indsatsen ofte bestå af et miks af parallelle aktiviteter (egne indsatser 
og indsatser via jobcentret/anden aktør), der er målrettet deres udfordringer.
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I vurderingen af hvilke indsatser, der er de rigtige, indgår en vurdering af hvilke kendetegn, der bevisligt 
har stor betydning for, om borgeren kommer i job eller uddannelse, og dermed hvor længe borgeren er 
på offentlig forsørgelse. De kendetegn drejer sig om alder, ledighedsvarighed, arbejdsmarkedsparathed 
og uddannelsesniveau. Det vil sige, hvis borgerens egen indsats ikke fører til et resultat, eller hvis der er 
risiko for langtidsledighed, fremrykkes og eventuelt intensiveres den beskæftigelsesrettede indsats med 
det formål at reducere risikoen for langtidsledighed og opnå job eller uddannelse. 

Den brede definition af aktiv indsats i frikommuneforsøget er tilknyttet de målgrupper, der er omfattet af 
ret og pligttilbuddene. 

Jobcentret har imidlertid besluttet, at den brede definition af den aktive indsats udbredes til alle 
målgrupper på arbejdsmarkedsområdet ud fra den grundlæggende betragtning, at alle tilbud og 
aktiviteter betragtes som skridt på vejen til, at den ledige kommer i job eller uddannelse, og at borgeren 
er aktiv i forhold til bestræbelserne på at komme i job eller uddannelse.

Aktuelt vil det betyde, at indsatserne i forhold til målgrupperne: sygedagpengemodtagere, 
aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, samt borgere i 
ressourceforløb og jobafklaring også omfatter borgerens og medarbejderens egen indsats. Fremadrettet 
vil borgerens og medarbejderens egen indsats også inkludere ledighedsydelsesmodtagere og 
integrationsborgere.

Til understøtning af forandringsprocessen fra fokus på proceskrav til fokus på et differentieret valg af 
indsats, er der i frikommuneforsøget udviklet et understøttende værktøj/tiltag i form af indsatsgruppering 
af borgerne. Se boks herom (indsatsgrupper).

For at sikre at borgeren har reel indflydelse på beskæftigelsesindsatsen, har det oprindelig været tanken, 
at borgeren skulle have mulighed for selv at komme med forslag til indsatser. Det var tanken, at hvis 
borgerens forslag skulle suppleres, fik borgeren mulighed for at vælge mellem to beskæftigelsesrettede 
indsatser. 

Indsatsgrupper
Med frikommuneforsøgene vedrørende kontaktforløbet og ret og pligttilbuddene er udfordringen at 
foretage individuel opfølgning og indsats til samtlige ca. 26.000 borgere, som årligt er i kontakt med 
arbejdsmarkedsområdet. Derfor blev borgerne inddelt i indsatsgrupper. Disse er mere specifikt og 
detaljerede beskrevne end målgruppevurderingen og lægger sig op ad ressourcemodellen, så den 
samlede indsats differentieres i forhold til behovet, og hvad der evidensmæssigt har betydning for, at 
borgerne kommer i job eller uddannelse hurtigere.
Indsatgrupperne er alene en intern måde at systematisere borgerkontakten/indsatsen, og borgerne 
inddrages således ikke i, hvilken indsatsgruppe vedkommende er placeret i.
Indsatsgruppefordelingen trådte i kraft den 1. maj 2012 og er justeret mindst en gang årligt i løbet af 
frikommuneforsøget. 
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Indsatserne skulle vælges ud fra et indsatskatalog, der indeholdte en bred vifte af relevante aktiviteter 
målrettet i forhold til de job- eller uddannelsesmål, der er aftalt. 

Der har i implementeringen af de nye indsatser ikke været tilstrækkeligt fokus på denne valgmulighed for 
borgeren.

Indsatserne gradueres ud fra 3 kategorier:

1. Borgeren egen indsats
2. Medarbejderens egen indsats
3. Indsatser efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Borgerens egen indsats

Borgerens egne indsatser er indsatser, som borgeren selv gør egenhændigt, og som ligger udover LAB – 
lovs indsatserne og skal have et indhold, der medvirker til at fremme progressionen mod job/uddannelse.

Borgerens egen indsats kan for eksempel bestå af aktiv jobsøgning, deltagelse i frivilligt arbejde, 
deltagelse i netværk, aftenskole, motionstræning/idræt/livsstilstilbud/”lær at leve med” med videre. 

Borgerens eventuelle deltagelse i behandlingstilbud, eksempelvis psykologsamtaler, genoptræning med 
videre betragtes også som en aktiv indsats på linje med indsatser efter LAB -lovens bestemmelser. 

Dermed opereres der ikke med passive borgere, men aktive borgere, der selv yder det nødvendige for at 
komme i job eller uddannelse.

Medarbejderens egen indsats

Som supplement til LAB - lovsindsatserne og borgerens egen indsats opererer Vejle i frikommuneforsøget 
også med medarbejdernes egen indsats. Det har sammenhæng med, at Vejle i frikommuneforsøgene 
ønsker at anvende de frigivne administrative ressourcer til øget borgerkontakt. Begrebet All inklusive og 
de 4 kerneopgaver relaterer sig hertil og muliggør god borgerservice, forstået som at borgeren i højere 
grad kun har én kontakt på jobcentret, hvilket understøtter en koordineret og sammenhængende indsats 
hen mod job eller uddannelse. Der opnås lettere en god relation mellem borger og medarbejder, hvilket 
er befordrende for udvikling af borgerens arbejdsevne.

Medarbejderens egen indsats består udover myndighedsopgaverne af to indsatser: mentor og 
samtaleforløb.

1. Mentorindsatsen som egen indsats defineres som moderat mentorstøtte i forhold til mindre 
komplekse udfordringer. Indsatsen er samtaler, sms, opringninger, brandslukning – akut indsats 
samt færdighedstræning og kan planlægges og tilgodeses på hverdage og i dagtimerne og er ikke 
afhængig af, at støtten gives i eget hjem. Mentorindsatsen er rammesat med borgeren i forhold til 
formål, hyppighed og afgrænset tidsperiode via mentorkontrakt.
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2. Samtaleforløb defineres som samtaler med fokus på, at der skal en ekstra indsats til for at 
fortsætte progressionen. Samtaleforløb er aftalt og rammesat med borgeren i forhold til formål, 
hyppighed og afgrænset tidsperiode. Der opereres med følgende samtaleforløbstyper:

 Resultatskabende samtaler (RSS): samtaler med fokus på, at borgeren skal udvikle sig i 
forhold til nogle udvalgte parametre, måling af progressionen i RSS-forstand, udvælgelse 
af særlige fokuspunkter, som der afholdes hyppigere samtaler med borgeren om. Se boks 
herom (resultatskabende samtaler). 

 Gruppevejledning: vejledning eller undervisning af flere om fælles emner 
 Coaching/gruppecoaching: coachsamtaler - enkeltvis eller i grupper 
 Aktiv Rådgivning: Særlig intensiv rådgivning, der skal understøtte, at borgeren får andre 

alternativer end at søge kontanthjælp/uddannelseshjælp. Se boks herom (aktiv 
rådgivning)

Aktiv rådgivning
Alle jobparate og uddannelsesparate ledige samt forsikrede ledige deltager i et intensivt forløb i 
op til 4 uger, hvor de er i tæt kontakt med Modtagelsen i den tidlige ledighedsperiode.
Hensigten er at understøtte de borgere, der som udgangspunkt kan selv, til selv hurtigst muligt at 
finde vejen til job eller uddannelse som alternativ til offentlig forsørgelse.
Kontakten er hyppig og kan være telefonisk eller personlig. 
Indsatsen kan være at udfordre jobsøgningen, hjælp til CV, henvisning til jobkort, konkrete 
jobhenvisninger og opfølgning heraf, fokus på rådighed, motivere til praktik, nytteaktivering med 
videre. 

Resultatskabende samtaler
For at sætte fokus på resultater og effekter er der indført et struktureret dialogværktøj, RSS, der anvendes 
i mødet med den enkelte borger.
En resultatskabende samtale sætter fokus på de konkrete forhold, der udgør en barriere i forhold til 
borgerens mulighed for hurtigst muligt at komme i job eller uddannelse. Det kan eksempelvis være 
samarbejdsevne, kommunikation eller evne til at klare hverdagen. Det er udviklingspunkter som disse, der 
udgør omdrejningspunktet i en resultatskabende samtale. Progressionsværktøjet har som mål, at 
borgeren flytter sig tættere på job eller uddannelse. De små skridt på vejen i den enkelte borgers vej mod 
arbejdsmarkedet synliggøres. Samtidig er resultatskabende samtaler et måleredskab til at se, om 
indsatsen reelt har den tiltænkte effekt.
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Caseeksempler

I det følgende gives 3 eksempler på, hvordan de forskellige typer af indsatser kan bruges konkret med 
baggrund i en individuel faglig tilgang til indsatsforløbet.

Mia stopper på VUC efter at have været i gang med genopfriskning af 10. klasse med henblik på at 
tage en HF. Mia lider af depression, angst og PTSD, hvilket hun er medicineret og i behandling for.

Mia deltager i et forløb bestående af gruppe- og individuelle samtaler jf. LAB § 32. Mia deltager på 
yoga- og svømmehold ved Idræt i Dagtimerne og deltager aktivt i amatørteater sammen med sin 
søster. Formålet er at få styrket hendes selvbillede via socialt samvær og få mere selvværd og større 
selvtillid i en social kontekst og med små skridt at kunne overskride nogle grænser. 

Begge indsatser betragtes som borgerens egen indsats og indgår i AHP’en, som handlinger på 
delmålene på vejen til udannelse.

Jane modtager kontanthjælp og er vurderet jobparat. Jane har haft et psykisk nedbrud med 
selvmordstanker efter afslag på en fedmeoperation. Hun modtager psykologsamtaler henvist af egen 
læge. (borgerens egen indsats)

Der iværksættes samtaleforløb hos rådgiver hver 4. uge.  (medarbejderens egen indsats) 

Supplerende aftales det, at rådgiver og Jane skal gå en tur sammen én gang om ugen med det mål, at 
Jane skal få øget sit mod og sin motivation i forhold til igangsættelse af motion. Efter et par uger 
starter Jane i et forløb hos Idræt i Dagtimerne og omlægning af kosten.

Begge indsatser betragtes som borgerens egen indsats og indgår sammen med medarbejderen egen 
indsats i AHP’en som, som handlinger på delmålene på vejen til job.

Efter nogle måneders forløb har Jane fundet sig en virksomhedspraktik, som hun ønsker at starte i 15 
timer ugentlig med henblik på fuld tid.Kristina på 42 år søger kontanthjælp efter samlivsophør.  Hun lider af angst og depression og er i 
ambulant behandling på psykiatrisk afdeling. Tilstanden er aktuelt forværret af samlivsophøret. 

Indenfor 14 dage får hun et samtaleforløb med samtaler hver 3. uge med sagsbehandler 
(medarbejderens egen indsats). Samtaleforløbet har til formål at opnå et større kendskab til 
hendes behov for støtte. 

Behandlingsforløbet hos psykiater betragtes som indsats på linje med andre former for indsatser 
(borgerens egen indsats).

Efter 6 uger udvides samtaleløbet til også at indeholde træning en gang ugentlig i DGI -huset. 
Derudover begynder hun at gå en tur selv 2 gange om ugen. (Borgerens egen indsats)

Efter 2 måneders samtaleforløb er det tydeligt, at hun har behov for mere omfattende hjælp til at 
få skabt struktur i sin hverdag. Samtaleforløbet stoppes, og der iværksættes i stedet et 
mentorforløb på 3 måneder, hvor formålet er, at hun får nogle redskaber til at hjælp til at skabe 
struktur i sin hverdag, så hun kan komme i orden i sin lejlighed og kommer til at spise mere 
regelmæssigt, inden der arbejdes med jobmuligheder. 
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LAB-lovs-indsatser

Indsatserne efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats drejer sig om følgende indsatser:

• Kap. 9b: Mentor (uddannelses-, virksomheds-, og social mentor)

• Kap 10: Vejledning/opkvalificering 

• Kap 10: Ordinær uddannelse

• Kap 10: Læse-, skrive- og regnekurser

• Kap 10: Realkompetenceafklaring

• Kap 11: Nytteindsats

• Kap 11: Virksomhedspraktik

• Kap 12: Løntilskud 

2.5.2 Synliggørelse og koordinering af de aktive indsatser

I lyset af denne brede definition af aktiv indsats er det derfor også vigtigt, at indsatserne er koordineret og 
tilrettelagt i samarbejde med borgeren med det formål, at borgeren får et samlet overblik over det 
samlede forløb, hvilket øger borgerens ansvar for og ejerskab til indsatserne. Derfor fremgår alle aftaler 
om de aktiviteter, borgeren indgår i, som har betydning for jobsituationen af Aftale- og handleplanen 
(AHP). Det vil sige borgerens egen indsats, samtaler, eventuelle behandlingsaktiviteter og eventuelle 
opkvalificeringsaktiviteter vil fremgå af planen. Se boks herom (AHP).

Netop synliggørelsen af forventninger og aftaler med borgeren om dennes aktive indsats er helt essentiel 
som erstatning for fritagelsen for de statslige proceskrav. Det skyldes, at når man fjerner de statslige 
proceskrav vedrørende aktiveringsindsatsen, vil nogle synlige og tydelige krav til borgerne også forsvinde, 
og dermed er der risiko for, at motivationseffekten forsvinder. Motivationseffekten er den effekt, som 

Aftale og handleplan
Som ramme for frikommuneforsøgene har jobcentret indført en aftale- og handleplan (AHP), der 
træder i stedet for en jobplan. 
AHP er et selvstændigt frikommuneforsøg, der evalueres selvstændigt.
AHP’en er en aftale og samarbejdsplan mellem beskæftigelsesrådgiveren og borgeren, hvori der i 
samarbejde med borgeren beskrives mål og delmål for den beskæftigelsesrettede indsats og hvem, 
der gør hvad, hvornår og hvordan. Derudover indeholder AHP’en også en aftale om 
kontakt/opfølgningsforløbet, det vil sige hvor, hvordan og hvor hyppigt kontakten mellem borgeren 
og jobcentret skal være.
Formålet med AHP’en er at give borgeren overblik over den samlede indsats indholds- og 
tidsmæssigt, så borgeren kan følge forløbet, få større ejerskab og større mulighed for selv at tage 
ansvar for og få indflydelse på eget forløb.
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krav i form af aktivering og samtaler kan medføre, inden de iværksættes, for eksempel som følge af øget 
jobsøgning, fordi borgeren ikke ønsker aktivering eller kontakt via jobcentret. 

3.0 Evalueringsmetode

Ved evalueringen af frikommuneforsøget om Individuelle tilbud til alle er der gennemført følgende 
dataindsamlingsaktiviteter:

 Gennemsnitlig varighed til første indsats efter borgerens alder
 Varighed til første tilbud efter borgerens alder
 Udviklingen i viften af indsatser
 Andel i beskæftigelse 3 måneder efter indsats
 Kvantitativ analyse af ledighedsudviklingen i Vejle kommune sammenlignet med klyngen med 

videre.

Evalueringen afdækker dels i hvilket omfang, jobcentret har udnyttet råderummet til at differentiere 
indsatserne tids- og indholdsmæssigt, og dels om forsøget har haft de ønskede effekter.

Effektanalysen tager udgangspunkt dels i andel i beskæftigelse 3 måneder efter indsats og dels i den 
aggregerede ledighedsudviklingen i Vejle Kommune sammenlignet med henholdsvis klyngen og landet i 
løbet af frikommuneperioden. Sammenligningen foretages under en alt andet lige -forudsætning, da der 
ikke kan kontrolleres for de øvrige forhold, som varierer over tid mellem kommunerne.

Konkret analyseres på antallet af ledige i procent af befolkningen og den gennemsnitlig varighed af et 
ledighedsforløb for de relevante målgrupper for forsøget. 

Valget af denne evalueringsmetode skal ses i lyset af, at Jobcenter Vejle kun er i besiddelse af data for 
egne borgere, som alle har deltaget i frikommuneforsøget. Derfor er det ikke muligt at sammenligne med 
en kontrolgruppe for på den baggrund at vurdere effekten af forsøget.

Endelig er det vigtigt at pointere, at jobcentret i midten af 2013 skifter IT - system fra Workbase til Fasit, 
hvilket betyder, at sammenligningsdata fra før skiftet er gået tabt.

Det er dog vigtigt at fremhæve, at den valgte form for effektanalyse har den væsentlige begrænsning, at 
det er usikkert, hvor meget af den aggregerede udvikling i ledigheden, der kan tilskrives den isolerede 
effekt af frikommuneforsøget vedrørende Individuelle tilbud til alle. En række andre faktorer, som der ikke 
kan kontrolleres for, varierer således også over tid mellem kommunerne, hvorfor analysen kun kan være 
med til at sandsynliggøre effekterne af frikommuneforsøget.
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4.0 Resultater af forsøget

I det følgende analyseres først, i hvilket omfang jobcentret har udnyttet frikommuneforsøgets råderum til 
at differentiere borgerens aktive indsatser. Konkret afdækkes den gennemsnitlige varighed til første 
indsats og hvor lang ledighed bestemte aldersgrupper har før første indsats. Dernæst analyseres 
udviklingen i brugen af viften af indsatser. Afslutningsvis analyseres effekten af forsøget set i forhold 
andelen i beskæftigelse 3 måneder efter endt indsats og i forhold til den aggregerede ledighedsudvikling.

Der er alene fokus på de målgrupper, der er omfattet af frikommuneforsøget.

4.1 Individuelle tilbud til de forsikrede ledige

4.1.1 Differentiering af tidspunkt for indsats

Figur 1 viser det gennemsnitlige antal dage, som en borger går ledig på dagpenge i Vejle Kommune inden 
første indsats. Figuren afspejler, i hvilket omfang borgerne får en differentieret indsats tidsmæssigt i 
forhold til ret og pligtreglerne om afgivelse af første tilbud før frikommuneforsøget.

Figur 1: Gennemsnitlig varighed i dage til første indsats efter borgerens alder (forsikrede ledige)
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Kilde: Fasit: Januar 2013 til september 2015

Figuren viser, at unge under 30 år gennemsnitligt venter 123 dage (godt 4 måneder) på deres første 
tilbud, men viser også, at de 30-50 årige med 140 dage (4 ½ måned) venter længst tid på en indsats. 

Figur 2 viser, hvor lang ledighed bestemte aldersgrupper har, før de modtager deres første tilbud.
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Figur 2: Varighed til første tilbud efter borgerens alder (forsikrede ledige)
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Kilde: Fasit, Januar2013-September 2015

Vedrørende de under 30 årige forsikrede ledige:

Figuren viser, at lidt under 50 procent af de forsikrede ledige under 30 år får deres første tilbud inden 13 
uger. Cirka 30 procent får deres første tilbud i løbet af perioden 13-26 uger. De resterende cirka 20 
procent får deres tilbud efter mere end 26 ugers ledighed. 

Figuren viser, at Jobcenter Vejle har arbejdet differentieret med tilbudsindsatsen for de unge under 30 år, 
for hvem der tidligere var lovkrav om ret og pligt til tilbud senest efter 13 ugers ledighed.   

Vedrørende de 30-50 årige forsikrede ledige:

Ved frikommunens indfasning var der lovkrav om, at forsikrede ledige i aldersgruppen 30-60 år (50 år fra 
1. juli 2015) havde ret og pligt til et tilbud efter 39 uger (9 måneder). Figur 2 viser, at cirka 40 procent af 
de forsikrede ledige i aldersgruppen 30-50 år får deres første tilbud, inden der er gået 13 uger. I løbet af 
13-26 uger får cirka 30 procent af de ledige deres første tilbud. 

Opgørelser indikerer, at Jobcenter Vejle har differentieret tilbudsindsatsen for målgruppen ved i langt 
højere at aktivere ledige i aldersgruppen 30-50 år tidligere i deres ledighedsforløb.  Efter sammenlagt 39 
uger, som var den forudgående lovgrænse, har således tæt på 9 ud af 10 forsikrede ledige i aldersgruppen 
fået deres første tilbud i frikommunen. 

Vedrørende de over 50 årige forsikrede ledige:
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Figur 2 viser, at det samme har været gældende for de ledige over 50 år. Her gav de gamle regler ret og 
pligt til tilbud efter 26 ugers ledighed (6 måneder). Figuren viser, at lidt over 40 procent af de forsikrede 
ledige får deres første tilbud inden for de første 13 uger. Efter 26 uger har sammenlagt 70 procent fået 
deres første tilbud. De resterende 30 procent har fået et tilbud efterfølgende.   

4.1.2 Udviklingen i brugen af indsatser

Figur 3: Udviklingen i det gennemsnitlige antal borgere i indsatser 2kv13 - 3kv15 (forsikrede ledige)

Figur 3 viser udviklingen i brugen af forskellige tilbud til forsikrede ledige i Jobcenter Vejle.
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Kilde: Fasit: Opgørelsen dækker over de månedlige gennemsnit i kvartalet 

Figuren viser en generelt faldende tendens især i forhold til brugen af vejledning og opkvalificering over 
forsøgsperioden. Virksomhedspraktik har omvendt været stigende over perioden. Brugen af ansættelse 
med løntilskud steg markant i 2013, hvorefter den faldt i 2014 og har siden været svagt stigende, om end 
faldende siden 2. kvartal 2015. Den stigende brug af eksempelvis virksomhedspraktik kan blandt andet ses 
som et udtryk for, at Vejle Kommune som en del af frikommunens fokus på at give borgerne de relevante 
indsatser, nu i langt højere grad prioriterer indsatser, hvis virkninger er dokumenterede og dermed i øget 
omfang anvender virksomhedsrettede indsatser. Figuren viser også en begyndende brug af borgerens 
egen indsats om end begrænset.  

4.1.3 Andel i beskæftigelse

I det følgende præsenteres effekten målt som andelen i beskæftigelse 3 måneder efter endt indsats.
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Figur 4 repræsenterer den mest direkte mulighed for at måle effekten af Jobcenter Vejles 
aktiveringsindsats for forsikrede ledige.

Figur 4: Andel i beskæftigelse 3 måneder efter aktivering 2010 - 2 kv.2014 (forsikrede ledige)
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Figuren viser, at Vejle generelt har en lidt højere andel i beskæftigelse 3 måneder efter endt aktivering 
sammenlignet med både lands- og klyngegennemsnittet1. Forskellen bliver større i løbet af 
frikommuneperioden, og Vejle Kommune har i den nyeste dataperiode fra 3. kvartal 2013 til 2. kvartal 
2014 en 8,8 procentpoint større andel i beskæftigelse 3 måneder efter endt aktivering. 

Det skal bemærkes, andelen af beskæftigede efter endt aktivering kun omfatter aktivering efter LAB - 
lovens bestemmelser, det vil sige at de borgere, der har modtaget borgerens og medarbejderens egen 
indsats ikke indgår i effektmålingen. Det betyder, at effekten i realiteten kan være højere i Vejle, end det 
fremgår af tabellen.

4.1.4 Den aggregerede ledighedsudvikling

Figur 5 viser antallet af fuldtidspersoner, der er forsikrede ledige i procent af befolkningen fra 16-66 år2. 

1 Vejle Kommune er taget ud af klyngen og der sammenlignes ikke med de øvrige frikommuner i klyngen
2 Vejle Kommune er taget ud af klyngen, og der sammenlignes ikke med de øvrige frikommuner i klyngen
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Figur 5: Antal fuldtidspersoner der er forsikrede ledige i procent af befolkningen 16-66 år 

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at Vejle både før og efter frikommunens indfasning i juli 2012 har en lidt lavere andel af 
befolkningen, der er forsikrede ledige end lands- og klyngegennemsnittet.

Figur 6: Gennemsnitlig varighed af A-dagpengeforløb i uger

Kilde: Jobindsats.dk

Figur 6 viser, at forsikrede ledige i Vejle Kommune i gennemsnit har lidt kortere ledighedsperiode i Vejle 
Kommune, i forhold til klynge- og landsgennemsnittet. Dette var en tendens før frikommunen, som er 
fortsat efter frikommuneforsøgenes indfasning. 
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Det er på baggrund af figur 5 og 6 svært at konkludere om indeværende frikommuneforsøg har haft en 
positiv effekt for forsikrede ledige i Vejle Kommune. Opgørelserne indikerer dog, at frikommuneforsøget 
med differentierede tilbud i hvert fald ikke har haft en negativ effekt, som man måske kunne forvente jf. 
den dokumenterede motivationseffekt, som ligger implicit i aktiveringspligten.    

4.2 Individuelle tilbud til kontant - og uddannelseshjælpsmodtagere

4.2.1 Differentiering af tidspunkt for indsats

Frikommuneforsøget gav oprindeligt fritagelse fra borgerens ret og pligt til første tilbud senest efter 90 
dage (13 uger) for kontanthjælpsmodtagere under 30 år og efter 272 dage (39 uger) for dem over 30 år.

Figur 7: Gennemsnitlig varighed i dage til første indsats efter borgerens alder (Aktivitetsparate 
kontanthjælps - og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere)
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Kilde: Fasit: Januar2013-September 2015

Figur 7 viser, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælps-
modtagere under 30 år i gennemsnit venter 57 dage på deres første tilbud. De 30-50 årige venter i 
gennemsnit 78 dage, og dem over 50 venter i gennemsnit 93 dage på et tilbud. 

Figur 8 viser den procentvise fordeling af, hvor lang tid bestemte aldersgrupper går ledige, før de 
modtager deres første tilbud.
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Figur 8: Varighed til første tilbud efter borgerens alder (Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og 
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere)
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Kilde: Fasit, Januar 2013 - september 2015

Figuren viser, at cirka 80 procent af dem under 30 år modtager deres første tilbud inden for de første 13 
uger. Efter 39 uger har tæt på alle fået deres første tilbud. Figuren viser, at cirka 75 procent af de 30-50 
årige har fået et tilbud efter 13 uger. 

Opgørelsen viser dermed, at Vejle Kommune har arbejdet differentieret med tilbud, da en stor gruppe får 
tilbud tidligere i deres ledighedsforløb, end man burde forvente efter det forudgående lovkrav. Efter de 
39 uger, som netop var grænsen ved frikommunens indfasning, har cirka 92 procent af de 30-50 årige fået 
deres første tilbud. Nogenlunde samme billede kendetegner aldersgruppen over 50 år.  

4.2.2 Udvikling i brugen af indsatser

Figur 9 og 10 viser udviklingen i brugen af forskellige tilbud i Jobcenter Vejle for henholdsvis 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtage og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (her skelnes 
der således mellem de to). 
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Figur 9: Udviklingen i det gennemsnitlige antal borgere i indsatser 2. kv.13 til 3. kv.15 (Aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere)
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Kilde: Fasit: Opgørelsen dækker over de månedlige gennemsnit i kvartalet. 

Figur 9 viser, at der har været en faldende brug af vejledning og opkvalificering som tilbud for de 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af borgere i virksomhedspraktik har været svagt 
faldende fra et gennemsnitligt antal virksomhedspraktikker på 198 i 2. kvartal 2013 til 150 i 3. kvartal 
2015. Figurerne viser omvendt en stigende brug af borgerens egen indsats, samtaleforløb og 
mentorordninger for målgruppen. Dette afspejler Vejle Kommunes mål om at bruge frikommunen til at 
gøre brug af en bredere vifte af tilbud, såsom borgerens egen indsats og medarbejdernes egen indsats.
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Figur 10: Udviklingen i det gennemsnitlige antal borgere i indsatser 2kv13 til 3kv15 (Uddannelsesparate 
uddannelseshjælpsmodtagere)
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Note: Kilde Fasit: Opgørelsen dækker over de månedlige gennemsnit i kvartalet 

Figur 10 viser en generelt stigende brug af forskellige tilbud over den undersøgte del af forsøgsperioden 
for uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Således viser figuren en stigende anvendelse af 
både virksomhedspraktik, løntilskud og borgerens egen indsats.

4.2.3 Andel i beskæftigelse

Figur 11 viser andelen, som er i beskæftigelse 3 måneder efter endt aktivering, hvilket udgør den mest 
direkte mulighed for at måle effekten af Jobcenter Vejles aktiveringsindsats for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere3. Der foreligger her kun data frem til 2014 og kun for kontanthjælpsmodtagere. 

3 Vejle Kommune er taget ud af klyngen, og der sammenlignes ikke med de øvrige frikommuner i klyngen
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Figur 11: Andel af befolkningen i beskæftigelse 3 måneder efter aktivering 2010 til 2014 (aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager)
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Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at Vejle Kommune i perioden fra 2010 til 2012 havde en højere andel aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse efter endt aktivering sammenlignet med klyngekommunerne. I 
2014 ligger Vejle med 5,6 procent lidt under klyngegennemsnittet på 6,8 procent. Når man på denne 
måde sammenligner med klyngekommunerne, er der således en lavere andel af målgruppen i 
beskæftigelse efter frikommuneforsøgets indfasning.

4.2.4 Den aggregerede ledighedsudvikling

Analysen af den aggregerede ledighedsudvikling er begrænset til de aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, da det ikke er muligt at lave en før- og eftermåling vedrørende de 
uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Det skyldes, at målgruppen er ny som følge af 
kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2014. 

Aktivitetsparat kontanthjælpsmodtagere

Figur 12 viser antallet af aktivitetsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i procent af befolkningen fra 
16-66 år. 
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Figur 12: Antal fuldtidspersoner i procent af befolkningen 16-66 år (aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager) 

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at Vejle før frikommuneforsøget havde 0,1 procentpoint flere fuldtidspersoner end 
klyngegennemsnittet. Efter frikommunens indfasning i juli 2012 har Vejle Kommune omvendt en lidt 
lavere andel af befolkningen på kontanthjælp end lands- og klyngegennemsnittet.

Vejle Kommune er således i forsøgsperioden gået fra at have en lidt højere andel af befolkningen på 
kontanthjælp til at have en lidt lavere andel af befolkningen på kontanthjælp, når der sammenlignes med 
klyngekommunerne.   

Figur 13 viser den gennemsnitlige varighed af et kontanthjælpsforløb i uger for en aktivitetsparat 
kontanthjælpsmodtager. 
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Figur 13: Gennemsnitlig varighed af kontanthjælpsforløb i uger (aktivitetsparat kontanthjælps-
modtager)

Kilde: Jobindsats.dk

Figuren viser, at den gennemsnitlige varighed for en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager i Vejle 
Kommune stort set svarer til klyngegennemsnittet over hele forsøgsperioden.

Delkonklusion:

Samlet set viser evalueringen, at indsatserne differentieres både tidsmæssigt og indholdsmæssigt om end 
i forskelligt omfang. 

Mellem 40 og 50 procent af de forsikrede ledige får deres første indsats inden 13 uger, mens 75/80 
procent af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerne får deres første indsats inden 13 uger.

Angående de forsikrede ledige er brugen af vejledning og opkvalificering for nedadgående. Viften af 
indsatser vedrørende de forsikrede ledige afspejler til gengæld prioriteringen af virksomhedsrettede 
indsatser om end udviklingen vedrørende de virksomhedsrettede indsatser pt. er for nedadgående. Der er 
en begyndende brug af borgerens egen indsats om end begrænset og ingen samtaleforløb.

På kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet er der generelt en stigning i brugen af de nye indsatser 
som borgerens egen indsats og mentorindsatser. Hvad angår de uddannelsesparate 
uddannelseshjælpsmodtagere er vejledning og opkvalificering for nedadgående mens de 
virksomhedsrettede indsatser er siden 2013 stigende. Niveauet vedrørende vejledning og opkvalificering 
har for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere stabiliseret sig på et lavere niveau end tidligere. Der 
er begyndende brug af samtaleforløb med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere om end 
begrænset.
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Vedrørende de forsikrede ledige er andelen af beskæftigede 3 måneder efter endt aktivering højere end 
klyngen og landsgennemsnittet. Antallet af forsikrede ledige er lidt lavere, ligesom den gennemsnitlige 
varighed er lidt lavere end klyngen og landsgennemsnittet

Hvad angår de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er andelen af beskæftigede 3 måneder efter 
endt aktivering lidt lavere sammenlignet med klyngekommunerne under frikommuneforsøget i 
modsætning til før, hvor andelen var højere. Antallet af aktivtitetsparate kontanthjælpsmodtagere er lidt 
lavere under frikommunen end før, og den gennemsnitlige varighed svarer stort set til 
klyngekommunerne.

Samler set viser evalueringen, at effekten af forsøget ikke er entydigt. Modsat er der heller ikke noget, der 
tyder på, at fritagelse for proceskravene i udpræget grad nedsætter effekten.

4.3 Udfordringer i forhold til implementering af forsøget

Forsøget Individuelle tilbud til alle er sammen med forsøget Individuelle samtaler de to forsøg, der har de 
største perspektiver på beskæftigelsesområdet, men også dem der kræver størst forandring og udvikling 
af nye metoder som erstatning til de statslige proceskrav. 

Kulturændring
Forsøgene forudsætter en afgørende kulturændring på beskæftigelsesområdet.

Den enkelte medarbejder skal under frikommuneforsøget selv tage stilling - dels til tidspunktet for, 
hvornår borgerens behov tilsiger en indsats og dels til, hvilken type indsats, der er mest hensigtsmæssig, 
herunder inddrage de nye typer af indsatser som borgerens og medarbejderens egen indsatser.

Borgerens egen indsats skal italesættes og sættes ind i en beskæftigelsesrettet sammenhæng, og 
forudsætter at beskæftigelsesrådgiveren bevæger sig ind i privatsfæren, hvilket er nyt overfor borgere, 
der er tættest på arbejdsmarkedet.

Det kan endvidere være en stor udfordring såvel fagligt som personligt at skulle udvide sit arbejdsfelt fra 
primært en myndighedsudøvende rolle til også en udførende rolle i form af mentorfunktioner og særlige 
samtaleforløb.

Borgeren skal inddrages i behovet for og vurderingen af den samlede indsats, og der skal sikres en 
progression i indsatsen. En særlig udfordring kan være, når, man som beskæftigelsesrådgiver, hvis 
indsatsen eksempelvis er samtaleforløb, skal foretage en vurdering af, hvorvidt ens egen udføreropgaver 
giver den nødvendige fremdrift. Det stiller store faglige krav og en sikker bevidsthed af de forskellige 
roller, arbejdet indebærer.

Aftalerne med borgeren skal nedskrives, og dermed tydeliggøres både borgers og medarbejders opgaver 
og forpligtigelser. Det er således ikke kun borgerens forpligtigelser, der synliggøres.

De statistiske oplysninger hvad angår differentieringen af og brugen af de nye indsatser viser, at 
frikommuneforsøget anvendes og er i udvikling, men de viser også, at der er yderligere 
implementeringsmuligheder.
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Frikommuneforsøget stiller således store krav til medarbejdernes faglighed/kvalifikationer og dermed 
opstår der et øget kompetence- og sparringsbehov i forhold til den aktive indsats.

For yderligere at understøtte den individuelle og differentierede tilgang til borgerne er 
indsatsgruppeinddelingen undervejs i frikommuneforsøget suppleret med forløbsbeskrivelser/workflow 
for borgere med særlige karakteristika. Beskrivelserne er lokale rammer, der afspejler holdninger, værdier 
og tilgange til opgaveløsningen.

Udfordringen i den proces har været overfor medarbejderne at tydeliggøre, at de lokale rammer ikke er at 
sidestille med de statslige proceskrav, som Vejle kommune med forsøget er fritaget for, men at rammerne 
er at betragte som hjælp til at kunne imødekomme borgernes behov for en differentieret faglig indsats 
med det formål at få folk i job eller uddannelse på kortere tid.

Alt i alt er det således en lang proces at få organisationen vendt fra en proceskravskultur til en kultur, der 
har fokus på en individuel og differentieret tilgang og indsats.

Reformer
Ved frikommuneforsøgenes opstart var der blandt beskæftigelsesrådgiverne en generel opfattelse af at 
være frisat for proceskrav over en bred kam. Den opstartsbegejstring er delvis blevet undermineret som 
følge af de mange beskæftigelsesreformer. På trods af gode centrale intentioner om at sikre at 
frikommuneforsøgene kunne fortsætte, ikke det altid lykkedes, fordi centrale politiske mål bliver højere 
prioriteret end frikommuneforsøgene. Nye ydelsesformer som midlertidig arbejdsmarkedsydelse og 
ressourceforløbsydelse er ikke omfattet af frikommuneforsøgene, ligesom kontanthjælpsreformen har 
begrænset forsøgets målgrupper, da der er indført statslige proceskrav for visse målgrupper. Konkret 
betyder det, at reformerne har forstyrret frikommuneforsøget og krævet mange ressourcer og tid for den 
enkelte medarbejder, idet det i dagligdagen har været svært at få overblik over, hvornår en målgruppe er 
omfattet af frikommuneforsøget, og i hvilket omfang, og hvornår den ikke er. Samtidig har 
medarbejderne følt sig sat tilbage til tiden før frikommuneforsøget, idet efterlevelse af proceskravene 
ofte ikke giver mening set ud fra en faglig vinkel. Dermed er reformerne helt klart en hæmsko for 
forsøgenes implementeringsgrad, og det har været svært at bevare frikommuneenergien, hvorfor der er 
risiko for en træden tilbage til gamle vaner.

Dokumentation af indsatser
Som følge af udviklingen af den brede definition af den aktive indsats i form af borgerens egen indsats og 
medarbejderens egen indsats i form af samtaleforløb og som mentor, har jobcentret ønsket at kunne 
dokumentere indsatserne i jobcentrets registreringssystem FASIT med særskilte FASIT-numre. Formålet 
med dette har været primært at kunne måle effekten af anvendte ressourcer til øget borgerkontakt og 
sekundært at dokumentere de faglige indsatser. Den endelig beslutning herom er først taget i sommeren 
2014. Samtidig har det været en udfordring, at dokumentationskravet er blevet opfattet som et 
proceskrav på linje med de statslige proceskrav, hvilket ikke har været motiverende for 
dokumentationsopgaven.
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Endelig har det været en udfordring for medarbejderne at skelne imellem, hvornår der er tale om en 
samtale som en del af myndighedsopgaven, og hvornår det er en del af en udføreropgave, samt hvornår 
der er tale om et samtaleforløb som medarbejderens egen indsats og hvornår samtaler er en del af en 
aktiv indsats jf. LAB – lovens kapitel 10 eller 9b. 

Disse udfordringer betyder, at borgerne givetvis har modtaget flere af de nye typer indsatser eksempelvis 
samtaleforløb i form af aktiv rådgivning mv. end der konkret er dokumenterede og registrerede i FASIT.
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5.0 Opnåede resultater i forhold til de overordnede mål

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med 
frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune:

 Af få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 At sætte borgeren i centrum
 At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Denne evaluering viser et forskelligt billede af effekten afhængig af målgruppen. De forsikrede ledige har 
en højere effekt både før og under frikommunen og er stigende i sidste periode (3. kvartal 2013 – 2. 
kvartal 2014). Hvad angår de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er der til gengæld en lavere andel, 
der kommer i beskæftigelse efter frikommuneforsøgets start. Tallene omhandler kun perioden 2010 til 
2014. 

Effekten baseret på ledighedsudviklingen gør det dels usikkert, hvor meget der reelt kan tilskrives de 
differentierede indsatser, og dels er resultaterne ikke entydigt positive.

Antallet af de forsikrede ledige ligger uændret lidt lavere og på tilsvarende måde også med en lidt lavere 
ledighedslængde. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er gået fra en lidt højere andel af 
befolkningen til en lidt lavere del, mens den gennemsnitlige varighedslængde er stort set uændret, dog 
med en tendens til at være let stigende. 

Opgørelserne indikerer dog, at frikommuneforsøget med differentierede tilbud ikke har haft en udpræget 
negativ effekt, som man måske kunne forvente på grund af den dokumenterede motivationseffekt, som 
ligger i aktiveringspligten. Så alt i alt er der ikke noget, der tyder på, at fritagelse for proceskravene i 
udpræget grad nedsætter effekten.  

At sætte borgeren i centrum

Evalueringen viser, at indsatserne differentieres både tidsmæssigt og indholdsmæssigt. 

Der er tale om, at nogle borgere får indsatser før de tidligere proceskrav og nogle efter. Langt den 
overvejende del har fået indsats tidligere end lovkravene efter LAB - loven. Billedet stemmer overens med 
ønsket om at differentiere ud fra risikoen for langtidsledighed, hvor det blandt andet er vurderingen, at 
risikoen stiger med ledighedsperiodens længde.

Evalueringen viser desuden, at indsatserne anvendes differentieret, dels at de virksomhedsrettede 
indsatser er forøget, dels at de nye indsatser, som borgerens egen indsats og medarbejderens egen 
indsatser, anvendes i stigende grad, om end der fortsat er udviklingsmuligheder. Den oprindelige tanke 
om at give borgeren valgmuligheder i forhold til indsatserne, har ikke haft det fornødne fokus. 
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Som det fremgår af evalueringen om Aftale- og Handleplanen får langt hovedparten en AHP, der netop 
indeholder en individuel plan for den enkelte borger, hvor den samlede indsats er tilrettelagt sammen 
med borgeren. 

Alt i alt vurderes det, at frikommuneforsøget om individuelle tilbud til alle sammen med forsøget 
vedrørende Aftale og handleplan i høj grad sætter borgeren i centrum og dermed øges borgerens ansvar 
og ejerskab til forløbet mod job og uddannelse.

At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

De nye indsatser, som borgerens egen indsats og medarbejderens egne indsatser herunder samtaleforløb 
og mentorindsats, er eksempler på, at det er muligt at omsætte de frigivne ressourcer fra fritagelsen fra 
proceskravene vedrørende ret og pligttilbud til øget borgerkontakt. En differentiering af indsatserne, 
herunder også en tidsmæssig differentiering, kræver en individuel faglig stillingtagen til borgerens 
samlede behov og til, hvornår indsatsen mest hensigtsmæssig igangsættes set i forhold til borgerens 
behov og i forhold til et eventuelt koordineringsbehov med andre tiltag. Det forudsætter øget 
borgerkontakt sammenlignet med afgivelse af et ret og pligttilbud, som ofte blev håndteret som en 
administrativ handling. 

I og med indsatserne også fremgår af AHP’en, som ifølge evalueringen af Aftale – og Handleplanen er 
blevet et reelt værktøj i modsætning til tidligere som em standardiseret administrationsopgave, så er det 
alt i alt vurderingen, at der i høj grad er frigjort administrative ressourcer til øget borgerkontakt.

5.1 Afsluttende bemærkninger

På trods af de beskrevne implementeringsudfordringer og på trods af, at der endnu ikke kan 
dokumenteres entydigt positive effekter, er Vejle Kommune fortsat af den overbevisning, at fritagelse for 
proceskravene vedrørende ret og pligttilbud er helt essentiel for udviklingen af den beskæftigelsesrettede 
indsats og effekt. Det er derfor vigtigt, at frikommuneforsøget ikke afbrydes.

Der indstilles derfor til, at forsøget vedrørende Individuelle tilbud til alle fortsætter.
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I dette notat evalueres frikommuneforsøget Iværksætteforløb i egen virksomhed, der er ansøgt af Vejle 
Kommune i november 2012 i forbindelse med 4. ansøgningsrunde. Forsøget løber fra 1. januar 2013 til 31. 
december 2015. 

Før frikommune Nu

Før frikommunen kunne forsikrede ledige med 
iværksætterevner, der havde deltaget i et 6 ugers 
iværksætterforløb ikke fortsætte i yderligere et 
iværksætterforløb, hvis de havde oprettet et CVR nr. 

Dette var medvirkende til, at nyetablerede 
iværksættere ikke fik den støtte, de havde behov for 
for at sikre en levedygtig virksomhed på sigt. 

I frikommunen kan forsikrede ledige med 
iværksætterevner, som har deltaget i et 6 ugers 
iværksætterforløb, fortsætte i yderligere et 
iværksætterforløb i op til 12 uger, efter de har 
oprettet et CVR nr. 

Mens iværksætterne deltager i forløbet, modtager 
de ikke længere A-dagpenge, idet de betragtes som 
selvstændige. 

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål.

1. Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
2. Sætte borgeren i centrum 
3. Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
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Evalueringen viser, at forsøget kun har været anvendt i meget begrænset omfang. Konkret har fire borgere 
deltaget i iværksætterforløbet i egen virksomhed i forbindelse med frikommuneforsøget i Vejle Kommune. Af 
de afholdte interviews med borgere, som har deltaget i forløbet, fremgår det, at det for nogle ledige er en 
risikabel beslutning at afmelde A-dagpengene for at starte egen virksomhed, hvilket er en forudsætning for 
at kunne deltage i forsøget. Dette skyldes, at det er de færreste nystartede iværksættere, der reelt kan leve 
af deres virksomhed i opstarten.

Set i forhold til de fire borgere, som har deltaget i iværksætterforløbet, må det betegnes som en succes. Én af 
borgerne er blevet selvforsørgende med egen virksomhed, én har fået job gennem en kunde i sin virksomhed 
og én er fortsat på A-dagpenge. Den sidste af de fire borgere, som har deltaget i forsøget, er afgået ved 
døden. Samlet set har forsøget således bidraget til at, der er kommet flere borgere i job eller uddannelse – 
om end der er tale om et meget begrænset antal.  

Sætte borgeren i centrum 

I frikommunen er der i vid udstrækning frihed til at iværksætte de beskæftigelsesrettede indsatser, der 
vurderes at være behov for. Indsatsen differentieres både tidsmæssigt og indholdsmæssigt afhængigt af den 
enkelte borger. I forsøget Iværksætterforløb i egen virksomhed er den individuelle tilgang bredt ud til en 
gruppe af borgere, som ikke længere er på offentlig forsørgelse i et forsøg på at give nystartede iværksættere 
i Vejle Kommune de mest optimale betingelser for at etablere en bæredygtig virksomhed. På den måde 
bidrager frikommuneforsøget i hør grad til, at den enkelte borger sættes i centrum. 

Frigøre administrative ressourcer

Det har ikke været et mål for dette forsøg at frigøre administrative ressourcer, hvorfor dette ikke indgår i 
evalueringen.

1.1 Perspektivering 

Der indstilles til, at forsøget fortsætter.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Forsøget Iværksætterforløb i egen virksomhed løber fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015. Det er 
ansøgt af Vejle Kommune den 1. november 2012.

Forsøgsansøgningen er formuleret efter ønske fra erhvervslivet i Vejle Kommune. Efterfølgende har 
kommunens Jobudvalg godkendt ansøgningen dog uden mulighed for offentlig forsørgelse i den periode, 
hvor den ledige deltager i iværksætterforløbet, hvilket oprindeligt var erhvervslivets ønske.

2.1 Baggrunden for forsøget

I Vejle Kommune har forsikrede ledige med iværksætterevner mulighed for at deltage i et 6 ugers individuelt 
tilrettelagt iværksætterforløb, som udbydes af Vejle Erhvervsudvikling, der er en del af Vejle Kommune. På 
iværksætterforløbet kan de ledige afprøve deres forretningsidéer under realistiske former. 

Før frikommunen kunne de ledige dog ikke fortsætte i yderligere et iværksætterforløb, hvis de havde 
oprettet et CVR nr., idet de ikke længere er berettiget til A-dagpenge, idet de bliver betragtet som 
selvstændige. Samtidig bortfalder borgerens mulighed for at deltage i beskæftigelsesrettede forløb, herunder 
blandt andet det 12 ugers iværksætteriforløb. Dette var medvirkende til, at de forsikrede ledige var mindre 
tilbøjelig til at etablere egen virksomhed, da de efter følgende ikke havde adgang til løbende vejledning, 
hvilket gjorde det sværere at sikre deres virksomheders overlevelse på længere sigt.

2.2 Formålet med forsøget

Formålet med forsøget er at skabe mulighed for at udvalgte ledige med iværksætterevne, som har afsluttet 
et 6 ugers iværksætterforløb, kan deltage i yderligere et iværksætteforløb på 12 uger efter at have oprettet 
et CVR nr. Forsøget forventes dermed at bidrage til, at der kommer flere iværksættere i Vejle Kommune, idet 
de ledige i et iværksætterforløbet i egen virksomhed kan få rådgivning fra et kompetent panel af 
virksomhedsrådgivere i en længere periode, hvilket gør det muligt for den ledige at videreudvikle sin 
forretningssidé. 

Iværksætterforløbet i egen virksomhed har således til formål at få flere borgere i job eller uddannelse 
gennem en individuel tilpasset beskæftigelsesindsats målrettet borgere, der netop har startet egen 
virksomhed. Hensigten med forsøget er, at de nystartede virksomheder på sigt vil kunne skabe 
arbejdspladser til andre borgere i Vejle Kommune. 
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2.3 Programteori

Indsats:
Fritagelse fra lovens krav
om, at ledige, når de
bliver selvtændige med
CVR, ikke kan fortsætte i
et iværksætterforløb

Procesresultater:
Iværksættere har
mulighed for indiviuel
rådgivning fra
kompetente
virksomhedsrådgivere

Procesresultater:
Iværksættere får
længere tid til at arbejde
med deres
virksomhedsidé

Resultater af
indsatsen:

Flere ledige bliver
levedygtige iværksættere,
hvilket fører til, at flere
kommer i job

2.4 Forsøgets målgruppe

Målgruppen for forsøget er forsikrede ledige med iværksætterevner, som har deltaget i et individuelt 
iværksætterforløb på 6 uger som en del af deres selvvalgte uddannelse.

2.5 Projektets aktiviteter

Aktiviteterne i forsøget er begrænset til afviklingen af et 12 ugers iværksætterforløb. Indholdet i 
iværksætteforløbet er individuelt tilrettelagt, men nogle af aktiviteterne er beskrevet i nedenstående figur.
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Ledige, som har deltaget i et iværksætterforløb med henblik på at få afprøvet deres forretningside,
og som i forlængelse heraf opretter sig som selvstændig med CVR-nummer, kan fortsætte i
yderligere et individuelt iværksætterforløb i op til 12 uger uden offentlig ydelse. Dette til trods for,
at borgeren ikke længere er berettiget til ydelse. Det er altså en forudsætning for deltagelse i
iværksætterforløbet i egen virksomhed, at den ledige afmelder sin offentlige ydelse.

Iværksætterforløbet foregår i Iværksætterparken Slagteriet og indeholder: selvstændigt arbejde
med egen virksomhed, mulighed for sparring med vejledere og andre iværksættere. Fælles
seminarer og workshops om eksempelvis økonomi, brugen af facebook og hjemmesidearbejde,
LinkedIN osv. Services såsom kantine og arbejdsplads i Iværksætterparken Slagteriet.

Aktiviteterne i iværksætterforløbet i egen virksomhed ligger i forlængelse af dem, iværksætterne
deltager i i 6 ugers forløbet. De er mere specialiserede og målrettede imod salg og markedsføring,
dvs. at skaffe kunder til virksomheden

Bevilling af forløbet er en individuel vurdering med udgangspunkt i forløbet på 6 uger, og skal indgå
i en aftale- og handleplan for den enkelte borger. I vurderingen bør der være inddraget hensyn til
arbejdsmarkedets jobmuligheder, den lediges iværksætterevner og perspektiver. Slagteriet
foretager en screening af, hvorvidt den ledige er egnet til at deltage i både det indledende
iværksætterforløb og det efterfølgende forløb i egen virksomhed. Jobcenter Vejle foretager den
endelige visitation  til forløbet. Der har generelt været et godt samarbejde om henvisninger til
iværksætterforløbene, da Jobcentret accepterer Slagteriets anbefalinger.

Bevilling til deltagelse i forløbet foretages typisk for 6 uger af gangen. Formålet er at forhindre, at
iværksætterforløbet i egen virksomhed bliver en sovepude for iværksætteren.

HVAD? Hvilke aktiviteter indgår i forløbet?

At iværksætterstarten bliver nemmere i Vejle Kommune
At iværksætterne får styrket sit grundlag for på sigt at skabe en levedygtig virksomhed,

Flere iværksættere i Vejle Kommune
Færre ledige

HVORHEN? Hvilke resultater forventes det, at der kommer ud af aktiviteterne?

Rådgivning og vejledning af kompetente virksomhedsrådgivere, som skræddersyr forløbet til den
enkeltes behov. Det sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer. Der bruges kun tid og
energi på de områder, der har relevans for den enkelte.

Ledige får længere tid til at arbejde med deres virksomhedside i et hus med adgang til services og
faciliteter, der kan være til deres hjælp i iværksætterstarten.

HVORFOR? Hvilken proces sandsynliggør, at man når de forventede resultater?
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3.0 Evalueringsmetode

Evalueringen af forsøget vedr. iværksætteri i egen virksomhed afdækker følgende tre forhold: 

1) Antallet af iværksætterforløb i egen virksomhed 

2) Effekten af forsøget opgjort på baggrund af forsørgelsesstatus efter endt forløb 

3) Den borgeroplevede kvalitet af iværksætterforløbet

Antallet af iværksætterforløb i egen virksomhed udgør et mål for graden af implementeringen af forsøget. 
Antallet sammenlignes med målgruppens samlede størrelse, dvs. antallet af borgere som har været i et 
indledende 6 ugers iværksætterforløb. Sammenligningen giver et billede af, hvor stor en andel af 
målgruppen, som har gjort brug af tilbuddet.

Forsøgets effekter opgøres på baggrund af iværksætternes forsørgelsesstatus efter afslutningen af forløbet.  
Analysen besvarer dermed, hvorvidt der er kommet flere iværksættere og færre ledige som følge af forsøget. 

Evalueringen af den borgeroplevede kvalitet baserer sig på semistrukturerede interviews med to af de 
borgere, som har deltaget i forsøget1. Det undersøges blandt andet, i hvilken grad deltagerne oplever, at 
iværksætterforløbet i egen virksomhed har gjort iværksætterstarten nemmere. 

1 Det har været forsøgt at få kontakt med den tredje borger, som har deltaget i forsøget, hvilket ikke har været muligt.
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4.0 Resultater af forsøget

4.1 Antallet af iværksættere set i forhold til målgruppens størrelse

Siden 1. januar 2013 har der været 84 ledige fra Vejle Kommune  igennem det 6 ugers iværksætterforløb, 
hvilket er en forudsætning for  at deltage i iværksætterforløbet i egen virksomhed. Alle deltagerne i det 6 
ugers iværksætteriforløb er i målgruppen for det videre iværksætterforløb i egen virksomhed, idet de alle er 
blevet vurderet til at have et særligt iværksætteripotentiale forud for deltagelsen i det 6 ugers forløb 

I forsøgets foreløbige periode fra januar 2013 til oktober 2014 har fire ud af de 84 borgere deltaget i 
iværksætterforløbet i egen virksomhed. Det er således kun en lille andel på under hver tiende af det totale 
antal i målgruppen, som har deltaget i frikommuneforsøget. Forløbene havde, som det fremgår af tabel 2 på 
side 11, en varighed på cirka 6 uger. 

4.2 Information om forløbet

Det er en forudsætning for en succesfuld implementering af frikommuneforsøget, at der er givet tilstrækkelig 
information til mulige iværksættere om iværksætterforløbet. I de afholdte interviews er det derfor forsøgt at 
afklare, hvorvidt Jobcenter Vejle har været gode til at informere de ledige om muligheden for at deltage i 
forløbet. 

Interviewene med de to borgere indikerer, at Jobcenter Vejle har informeret de forsikrede ledige, som har 
deltaget i det 6 ugers iværksætteriforløb om muligheden for at fortsætte i et yderligere et iværksætterforløb.

Borger 1: ”Det var min sagsbehandler, der gav mig brochuren, og foreslog det kunne være noget for mig.”

Den anden borger forklarer i nedenstående citat, at hun på eget initiativ tog kontakt til Jobcentret. Heraf 
følger, at hun selv har gjort en aktiv indsats for at deltage i iværksætterforløbet. Hun fortæller samtidig, at 
det var en medarbejder i Jobcenter Vejle, som anbefalede et 6 ugers iværksætterforløb. 

Borger 2: ”Jeg var egentlig startet op derhjemme på dagpenge. Men jeg blev ved med at løbe ind i 
forhindringer… Så tænkte jeg, at nu prøver jeg at kontakte jobcentret for at høre, hvad der kunne være en 
mulighed, og de fortalte, at det eksisterede.”

Borger 2 fortæller endvidere, at det var de ansatte i iværksætteriforløbet, som oplyste hende om muligheden 
for at fortsætte i et iværksætterforløb i egen virksomhed, efter at hun havde fortalt, at hun var usikker på, 
hvordan hun ville klare sig efterfølgende. Begge interviewpersoner oplyser således, at det især har været 
gennem Slagteriets personale, at de har fået information om muligheden for at fortsætte i et 
iværksætterforløb i egen virksomhed.

Heraf følger, at årsagen til det lave antal deltagere muligvis blandt andet skal findes i risikoen ved at oprette 
egen virksomhed, idet borgerne for at kunne deltage i forsøget skal afmelde deres dagpenge. Det indebærer 
en betydelig økonomisk risiko, hvorfor mange borgere i stedet vælger at drive deres virksomhed som 
selvstændig bibeskæftigelse. 
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4.3 Effekten af forsøget

Tabel 2 viser deltagernes forsørgelsesstatus efter endt forløb. Én af de fire deltagere i iværksætteri i egen 
virksomhed er blevet selvstændig med egen virksomhed, én har fået job gennem en kunde i sin virksomhed, 
én er tilbage på dagpenge og én er afgået ved døden. Sidstnævnte nåede dog at have kunder i sin 
virksomhed inden sin død.

Det er værd at bemærke, at borger 2 i tabel 2 har fået dispensation til at deltage i forløbet, selvom hun ikke 
oprettede CVR-nummer, fordi det blev vurderet, at hun var i målgruppen for forsøget. Vedkommende fik 
arbejde under forløbet og afmeldte sig derfor dagpenge. Hun oplyser i et af interviewene, at hun lige pt. er 
tilbage på dagpenge.

Tabel 2: Beskæftigelsesstatus for borgere i iværksætterforløb i egen virksomhed

Start Slut Status

Borger 1 01/01/14 12/02/14            
 

Er selvstændig med egen virksomhed

Borger 2 01/09/14 12/10/14 Har afmeldt dagpenge pr. 01.09.2014, men er 
efterfølgende kommet tilbage på dagpenge. 

Har endnu ikke oprettet et CVR nr.

Borger 3 06/07/13 29/09/13 Er afgået ved døden.
CVR nr. er ophørt 16.09.2014.

Borger 4 18/11/13 20/12/13 Selvstændig med egen virksomhed pr. 15.11.2013, men 
har efterfølgende fået job som økonomidirektør gennem 
en kunde. Har efterfølgende lukket virksomheden.

Kilde: Centerleder Iværksætterparken Slagteriet, Vejle Erhvervsudviking og Fasit

Frikommuneforsøget har således medvirket til, at der er kommet flere borgere i job – om end i et meget 
begrænset antal. 

4.4 Borgernes tilfredshed med iværksætteriforløbet i egen virksomhed

Begge borgere udtrykker i interviewene, at de generelt er meget tilfredse med iværksætteriforløbet i egen 
virksomhed.  Især fremhæver de, at workshops og foredrag har været individuelt tilpassede til deres behov. 
Borger 1 påpeger i nedenstående citat eksempelvis på, hvordan hun er blevet inddraget i udarbejdelsen af 
workshops: 

Borger 1: ”De tager os med på råd, når de laver workshops. Så går de ind og laver en føler på, hvad der er 
brug for.”

Borger 2 er enig i, at aktiviteterne i forløbet har været af høj relevans. Hun forklarer bl.a., at Vejle 
Erhvervsudvikling  hjalp hende til hurtigt at få afklaret, at økonomiske forhold ikke er hendes styrke, og at 
hun derfor bør anvende en bogholder for at koncentrere sine ressourcer. Hun vurderer i forlængelse heraf 
også, at hun har fået god individuel vejledning i forhold til salg og markedsføring af sin virksomhed.
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Borger 2: ”Kvaliteten af de forskellige workshops har været høj” … ”Jeg har ligesom lært at acceptere, at jeg 
ikke er sælger-Helle med de brede fælge. Jeg sælger på en anden måde, med netværk og min måde at gøre 
det på. Det, synes jeg er blevet støttet i.”

Borger 2: ”Jeg startede med at sidde 3 måneder derhjemme for at finde ud af, hvem mine kunder var og 
hvordan jeg lavede et salg til dem og blev ved med at løbe ind i, at det var for diffust for mig, hvad mit 
produkt rent faktisk var... Jeg synes, jeg fik rigtig god sparring dernede.”

De to borgere blev under interviewene bedt om at tilkendegive deres tilfredshed med iværksætterforløbet 
som helhed på en skala fra 1-10, hvor 10 er mest tilfreds. Begge borgere giver, som det fremgår af 
nedenstående, udtryk for stor tilfredshed med forløbet. 

Borger 1: ”10, Man kommer ind i et netværk, hvor man lige pludselig bliver inspireret og motiveret til nye 
muligheder. Der er mange ting, som jeg ikke selv var kommet på, men som jeg har fået fra andre og min 
coach dernede.”

Borger 2: ”Jeg synes jo et eller andet sted, det er en 10’er, fordi det har betydet meget for mig, at det har 
været individuelt, og jeg føler, at jeg har kunnet bruge tiden på det, som jeg har haft brug for.”

4.5 Barrierer for forsøget

Begrænsningen i brugen af forsøget skal ses i lyset af, at det er en vidtrækkende beslutning af starte egen 
virksomhed. 

Borger 2 forklarer, at det er en svær beslutning at afmelde dagpenge for at leve af sin virksomhed, hvilket er 
en forudsætning for at kunne deltage i iværksætterforløbet i egen virksomhed. Hun fremhæver dermed, at 
det for mange ledige med tanker om iværksætteri kan være et meget stort sats helt at afmelde dagpenge.

Borger 2: ”Sikkerhedsnettet bliver væk. Det er derfor, at den afmelding på Jobnet er så provokerende… Det er 
den store hurdle, det var det for mig - At miste sit sikker-hedsnet.”

Denne opfattelse understøttes af medarbejderne i iværksætteriforløbet. Deres oplevelse er, at flere ledige 
har valgt ikke at søge om tilbuddet under frikommuneordningen, fordi det er de færreste, der kan afmelde 
dagpengene 100 procent umiddelbart efter blot et 6 ugers iværksætterforløb og dermed leve af sin 
virksomhed. Ifølge de ansatte i forløbet starter de lediges virksomheder typisk med en enkelt kunde 
efterfulgt af en ny osv. De fleste vælger derfor med at drive virksomheden som selvstændig bibestæftigelse 
med mulighed supplerende dagpenge, hvorfor de ikke kan gøre brug af frikommuneforsøget.

4.6 Forsøgets økonomiske udgifter

Udgifterne til forsøget består udelukkende af betalingen for iværksætterforløbet til Vejle Erhvervsudvikling. 
Dette finansieres udelukkende af kommunal egenbetaling. Et iværksætterforløb koster 3600 kr. per uge de 
første 6 uger, hvorefter prisen falder til 2000 kr. per uge. De fire iværksætterforløb i egen virksomhed har 
alle varet ca 6 uger. Det betyder, at jobcentrets udgifter til frikommuneforsøget har været cirka været ca. 
12.000 kr. per forløb, svarende til ca. 48.000 kr. i alt. 
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5.0 Opnåede resultater i forhold til forventede resultater  

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes i mod de tre overordnede mål med frikommuneforsøgene 
på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune:

- At få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid 

- At sætte borgeren i centrum

- At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

At få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Det fremgår af evalueringen, at forsøget har haft en meget begrænset omfang, da kun fire borgere har 
deltaget i iværksætterforløbet. Dette skal formegentlig ses i lyset af, at det for mange ledige er en risikabel 
beslutning at afmelde dagpenge, hvilket er en forudsætning for at deltage i forløbet, idet det er de færreste 
nystartede iværksættere, som kan leve udelukkende af virksomhed.

Evalueringen viser, at to borgere fortsat er selvforsørgende efter forsøget, mens en tredje er afgået ved 
døden. Iværksætterforløbet i egen virksomhed har således haft en positiv effekt på de borgere, som har 
deltaget i forsøget. Det betyder, at der er kommet flere ledige i job eller uddannelse i Vejle Kommune – om 
end i et meget begrænset antal. 

At sætte borgeren i centrum

Frikommunen har afstedkommet, at den beskæftigelsesrettede indsats er blevet mere individualiseret. Se 
eventuelt evalueringen vedrørende individuelle tilbud til alle for en uddybning af dette. I dette forsøg er 
denne tilgang bredt ud til en gruppe af borgere, som end ikke er på offentlig forsørgelse, idet selvstændige 
med egen virksomhed har fået mulighed for at deltage i et 12 ugers iværksætteriforløb.  
Frikommuneforsøget bidrager således i høj grad til at sætte borgeren i centrum. Denne opfattelse 
understøttes af to af de borgere, som har deltaget i forsøget, som fortæller, at iværksætteriforløbet i høj 
grad har været individuelt tilpasset. 

5.1 Afsluttede bemærkninger

Det lave antal borgere i forsøget gør det nødvendigt at stille spørgsmål ved, hvorvidt informationen om 
iværksætteriforløbet til borgerne har været tilstrækkelig. Dette skal særligt ses i lyset, at der ikke har været 
nogen borgere i forløbet i 2015.

Såfremt frikommuneforsøget forlænges, vurderer Vejle Erhvervsudvikling at have minimum 2 potentielle 
borgere til forløbet. Der indstilles således til, at forsøget forsætter, dog med øget fokus på hvorvidt 
informationen om forløbet er tilstrækkelig. 
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6.0 Bilag 

Tabel 1 Beskæftigelsesstatus for borgere i iværksætterforløb

Alder
 

Køn A-kasse Ledigheds
-periode

Start 
iværksætter
-forløb

Slut 
iværksætter
-forløb

Status

Borger 
1

46 år Kvinde ASE 23/07/12-
13/01/14

01/01/14 12/02/14     Er selvstændig og 
selvforsørgende d.d.

Borger 
2

36 år Kvinde Det Faglige Hus 21/01/13-
02/09/14

19/10/14->

01/09/14 12/10/14 Afmeldt dagpenge pr. 
010914. Tilbage på 
dagpenge grundet 
skade i arm. Ikke CVR 
endnu

Borger 
3        

50 år Mand Magistrenes       
A-kasse

02/10/12-
17/09/14

06/07/13 29/09/13 Han oprettede CVR.nr 
i forbindelse med 
forløb. Tilmeldt 
sygedagpenge inden 
sin død. CVR ophører 
16/9-14. 

Borger 
4

49 år Mand Ledernes A-kasse 07/02/13-
30/11/13

18/11/13 20/12/13 Selvstændig pr. 15/11-
13, men fik job som 
økonomidirektør pr. 
20/12-13 gennem 
kunde og lukkede 
derefter virksomhed.
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Pitstop i uddannelse, der er ansøgt af Vejle Kommune 1. maj 
2013 i 5. ansøgningsrunde. Forsøget er et kopiforsøg. Forsøget løber fra 1. september 2012 til 31. december 
2015.   

Før frikommune Nu

Det høje frafald på erhvervs- og 
ungdomsuddannelserne i Vejle Kommune var før 
forsøget en medvirkende årsag til, at Jobcenter 
Vejle oplevede, at mange unge efter afbrudt 
uddannelse blev ledige og derfor søgte om 
kontanthjælp.   

Før frikommuneforsøgets indfasning eksisterede 
der ikke lovhjemmel til at yde mentorstøtte til unge 
under 30 år, der påbegyndte et ordinært 
uddannelsesforløb på almindelige vilkår. Det vil sige 
jobcentret havde begrænsede muligheder for at 
medvirke til at forebygge uddannelsesfrafald.

I frikommuneforsøget ydes mentorstøtte til 
frafaldstruede unge, der er påbegyndt 
ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

Med kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014 blev 
mulighederne for mentorstøtte udvidet til blandt 
andet unge enlige forsørgere i ordinær uddannelse. 
Dermed er en mindre del af frikommuneforsøget 
indeholdt i kontanthjælpsreformen. Mentorstøtten 
fra Jobcenter Vejle adskiller sig dog fra lignende 
ordninger ved, at det bevidst er valgt, at mentorerne 
ikke skal registrere de unge, når de unge indgår i et 
mentorforløb.

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål:

 Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 Sætte borgeren i centrum 
 Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X



4

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Evalueringen tyder på, at frikommuneforsøget har haft en positiv virkning på antallet af unge, som er i 
uddannelse. Flere er blevet fastholdt i uddannelse, og færre er påbegyndt et sagsforløb i jobcenter Vejle.

Sætte borgeren i centrum 

Samlet set peger evalueringen på,  at forsøget har formået at sætte borgeren i centrum gennem en 
differentieret indsats. Primært tre forhold har betydning herfor: frivillighed, tilgængelighed og dermed 
muligheden for en tidlig indsats.

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Det har ikke været et mål med forsøget at frigøre administrative ressourcer, hvorfor dette ikke indgår i 
evalueringen.

1.0 Perspektivering 

På baggrund af de positive effekter dokumenteret gennem frafald og elevinterviews, som evalueringen har 
vist, indstilles der til, at frikommuneforsøget Pitstop i uddannelse fortsætter. 
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2.0 Beskrivelse af forsøget

2.1 Baggrunden for forsøget 

Det høje frafald på erhvervs- og ungdomsuddannelserne i Vejle Kommune er en medvirkende årsag til, at 
Jobcenter Vejle oplever, at mange unge efter afbrudt uddannelse bliver arbejdsløse og derfor henvender sig 
på jobcentret for at søge om kontanthjælp.   

Før frikommuneforsøget eksisterede der ikke lovhjemmel til at yde mentorstøtte til unge under 30 år, der 
påbegyndte et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår. Frikommuneforsøget tager først og 
fremmest udgangspunkt i et ønske om at reducere frafaldet på Vejle Kommunes erhvervs- og 
ungdomsuddannelser, som har et elevfrafald på mellem 25-35 procent og dermed understøtte det politiske 
fokus, at flere unge får en uddannelse. For mange af de unge, der falder fra en uddannelse, er der tale om 
nederlagsoplevelser, som bidrager negativt til deres muligheder for at tage uddannelse, blive 
selvforsørgende og skabe rammen for et selvstændigt liv.

Selve projektet tager udgangspunkt i de resultater, som Vejle Kommune har haft i et forudgående ADHD-
projekt på Syddansk Erhvervsskole, hvor en af forsøgets mentorer har været tilknyttet fra 1. august 2011. 

2.2 Formålet med forsøget 

Det primære formål er at fastholde unge i uddannelse og dermed reducere frafald på uddannelse ved at 
være på forkant med støtte, vejledning og hjælp til at gennemføre uddannelse, da det er vejen til 
selvforsørgelse. Det sekundære formål er at reducere antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp i 
Vejle Kommune. 

2.3 Målgruppen for forsøget 

Målgruppen for forsøget er frafaldstruede unge, som er på SU og har påbegyndt uddannelse på ordinære 
vilkår. 
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2.4 Projektets aktiviteter

2.4.1 Implementering af forsøget

Mentorerne er organiserede under Arbejdsmarkedsområdets afdeling Unge & Uddannelse. Der er tilknyttet 
mentorer på følgende uddannelsesinstitutioner:

Uddannelsesinstitution Starttidspunkt

SDE – Autolinjen 1/8/2012

SDE – Mad til Mennesker 1/9/2012

SDE – Bygge og Anlæg 1/8/2015

CAMPUS - VUC-HF 1/8/2012

CAMPUS - HG- klasserne 1/8/2012

CAMPUS – AVU 1/2/2015

SOSU-uddannelsen 1/2/2015

Case eksempler:

- Mandlig elev - Mad til Mennesker

Eleven er 24 år og går på Mad til Menneskers grundforløb. Siden folkeskolen har han efter eget 
udsagn påbegyndt 11 forskellige uddannelser uden at gennemføre dem. Han har haft store sociale 
problemer før og under sin studietid på Syddansk Erhvervsskole. Han har stået boligløs og med en 
stor økonomisk gæld. Han har også haft et stort hashmisbrug. 

- Mandlig elev - Autolinjen

Eleven går på autolinjen og er i skolepraktik som en del af hans uddannelsesforløb, indtil han finder 
en ekstern praktikplads. Han tog selv kontakt til mentor, da han allerede fra sin folkeskoletid havde 
erfaring med, at han havde behov for ekstra støtte. Han bliver med sine egne ord meget nemt 
stresset og kan have svært ved mentalt at overskue en skoledag med undervisning og lektier. 
Ligeledes kan der være problemer på hjemmefronten, som gør, at små og store problemer med 
familien blokerer for overskuddet til at følge skolen. 

- Kvindelig elev - HF

Eleven er 27 år og studerer HF på Campus Vejle, som hun færdiggør til sommer. Siden folkeskolen 
har hun haft forskellige ufaglærte job, og uddannelsen på HF er derfor den første, som hun har 
påbegyndt. Hun tog på eget initiativ kontakt til mentor, da hun lider af social angst, der i starten 
gjorde det svært at passe uddannelsen.
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Mentorerne befinder sig fysisk på uddannelsesinstitutionerne. Mentorstøtten ydes som en åben rådgivning, 
hvilket betyder, at de unge, der indgår i mentorforløb, ikke registreres med persondata.

Med kontanthjælpsreformen fra 1. januar 2014 blev mulighederne for mentorstøtte udvidet til blandt andet 
unge enlige forsørgere i ordinær uddannelse. Dermed er en mindre del af frikommuneforsøget indeholdt i 
kontanthjælpsreformen.

Mentorstøtten adskiller sig fra lignende ordninger ved, at kommunen bevidst har valgt, at mentorerne ikke 
skal registrere de unge, når de unge indgår i et mentorforløb. Dette er valgt af hensyn til frivilligheden blandt 
de unge, som ikke oplever at blive ”en sag” i det kommunale system.   

2.4.2 Beskrivelse af indhold i mentorarbejdet

Mentorstøtten er tosidet:

For det første består den i differentierede mentoropgaver overfor de udfaldstruede unge med det formål at 
sikre dem fastholdelse i aktuelle uddannelse, alternativt sikre dem relevant uddannelsesomvalg. 

For det andet består den i faglig sparring med skolens undervisere vedrørende de udfaldstruede unges 
faglige og sociale udfordringer med henblik på at skabe en fælles faglig forståelse mellem skole og mentor, så 
de går i samme retning og sikrer en koordineret indsats.

Der har i en periode på en måned (maj 2015 og november 2015) været tilknyttet et registreringssystem til 
mentorordningen, hvor mentorerne har registreret hver enkel af deres aktiviteter med henblik på at 
kortlægge indholdet i mentorernes arbejde og karakteristika for målgruppen. 

Figur 1. Hvem vedrører mentorarbejdet?

Maj 2015 November 2015

Kilde: Jobcenter Vejles registreringsskema over mentorindsatsen
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Figur 1 viser, at hovedparten af mentorernes arbejde er mentorstøtte af elever på 
uddannelsesinstitutionerne. Cirka 1/5 af arbejdet relaterer sig i maj til faglig sparring med eksempelvis 
skolens lærere om deres arbejde og konkrete elever. Der er i perioden maj til november sket en mindre 
forøgelse af elevstøtten fra 79 procent til 85 procent og et mindre fald fra 21 procent til 10 procent til 
lærerstøtten.

Undersøgelsen i maj viser (ikke illustreret grafisk), at 62 procent af mentorernes aktiviteter vedrører elever, 
som indgår i et mentorforløb af mere end 14 dages varighed. De resterende 38 procent er relateret til mere 
løse ad hoc-opgaver med forskellige elever, som ikke indgår i et mentorforløb. 

I november vedrører 79 procent af mentorernes aktiviteter elever, der indgår i mentorforløb og de 
resterende 21 procent vedrører ad hoc opgaver.

2.4.3 Praksis for udvælgelse af elever med behov for mentorstøtte

Evalueringen viser, at der er varierende praksis på uddannelsesinstitutionerne i forhold til udvælgelsen af 
elever, som har behov for mentorstøtte. Typisk spiller studievejlederne en stor rolle i forhold til at anbefale, 
at elever med højt fravær og manglende afleveringer får et møde med mentor. Mentorerne har dermed en 
supplerende funktion i forhold til studievejledernes arbejde. De er eksempelvis med til fraværssamtaler, hvor 
studievejlederen gør opmærksom på, at fraværet ikke er acceptabelt. Mentoren har mulighed for 
efterfølgende at samle stafetten op og sammen med den unge se på årsagerne til fraværet og hjælpe med at 
finde frem til, hvilke indsatser, der virker til at modvirke fraværet. 

På erhvervsskolen i Vejle er karakteren af mentorernes arbejde forskellig fra på de øvrige 
uddannelsesinstitutioner, da de studerende befinder sig i åbne værksteds- eller køkkenmiljøer, hvor 
mentorerne har nem adgang til de unge. Derfor spiller studievejlederne en mindre rolle, og mentorerne 
finder typisk selv eleverne ud fra indikatorer som fravær, træthed osv. Det er ofte et krav, at eleverne skal 
henvende sig til mentor ved andet fraværsbrev/fraværssamtale til en snak om fraværsårsagen.

Der afholdes også optagelsessamtaler med unge, der søger optagelse, men tidligere har afbrudt uddannelse. 
Det drejer sig typisk om dem, der kommer senere efter at være faldet fra en anden uddannelse. Derfor er der 
særlig opmærksomhed på dem. Samtalen handler om at fremme en forståelse hos den unge for vigtigheden 
af at minimere fraværet. 

Endelig arbejder mentorerne med de unge, der i forvejen er i jobcenterregi, og som har problemer af social 
eller personlig karakter, og som derfor er i risiko for at falde fra påbegyndt uddannelse. Mentorstøtten 
etableres som en slags efterværn. 

1. For de unge med uddannelsespålæg etableres der et møde mellem en beskæftigelsesrådgiver, den 
unge og en mentor med henblik på at sikre en god opstart på uddannelsen og etablere en kontakt til 
mentor, i fald der skulle opstå behov for mentorstøtte. 

2. For de uddannelsesparate unge med flere forskellige udfordringer og som forventer at blive klar til 
uddannelse indenfor 1 år, tilbydes en mentor inden uddannelsesstart med henblik en fastholdende 
indsats.
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Figur 2. Hvem tager initiativ til mentorstøtten?

Maj 2015 November 2015

Kilde: Jobcenter Vejles registreringsskema over mentorindsatsen

Figur 2 viser antallet af elevrettede mentoraktiviteter efter hvem, som tog initiativ til støtten.

Figuren viser i maj, at det med 27 procent oftest er mentor selv, som opsøger eleverne. I 18 procent af 
tilfældene kommer henvisningen fra en studievejleder. 19 procent af mentorernes arbejde tager 
udgangspunkt i elever, der selv henvender sig til mentor. Det høje antal elevhenvendelser bekræfter, at der 
som beskrevet i forsøgsbeskrivelsen er en klar efterspørgsel efter mentorstøtte blandt de unge på 
uddannelsesinstitutionerne i Vejle. En mindre andel af mentorernes aktiviteter kommer fra 
lærerhenvisninger, visitation via optagelsessamtale eller via deltagelse i projekter1. 

I november er initiativet til mentorstøtte i 19 procent af tilfældene sket via optagelsessamtale mod tidligere 
6 procent, ligesom den elevopsøgte mentorstøtte er steget fra 19 procent til 29 procent og modsat er den 
mentoropsøgte støtte faldet fra 27 procent til 12 procent.

2.4.4 Indikationer på elever med behov for mentorstøtte

Figur 3 viser fordelingen af årsager til behov for mentorstøtte af elever. Mentorerne har her haft mulighed 
for at registrere flere årsager samtidigt, da elevernes problemer ofte indeholder mange forskelligartede 
årsager. Derfor angiver procenttallene hyppigheden, hvormed en årsag optræder. 

1 Det er vigtigt at fremhæve at tidspunktet for registreringsperioden (Maj 2015) påvirker fordelingen. Mentorerne 
fremhæver, at de selv spiller en mere aktiv opsøgende rolle i eksamensperioder, da eleverne ikke har daglig 
undervisning på skolen i perioden.
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Figur 3. Årsag til henvendelsen/henvisningen om mentorstøtte

Maj 2015

November 2015

Kilde: Jobcenter Vejles registreringsskema over mentorindsatsen
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Figur 3 viser, at årsagerne til mentorarbejdet er meget forskelligartede også over tid. Den hyppigste årsag til 
mentorstøtte af en elev er i maj psykiske problemer som eksempelvis angst og depression. Mentorerne har 
således angivet psykiske problemer som årsag i 40 procent af de registrerede tilfælde. Problemer med højt 
fravær og manglende afleveringer udgør med 34 procent en anden typisk årsag. I november er 
fraværsandelen steget til 55 procent og dermed det hyppigste årsag til mentorstøtte.

Hjælp til struktur i studielivet forekommer i maj i 22 procent af tilfældene og er dermed også en af de 
hyppigste årsager. Problemer med at komme op om morgenen og hjælp til dette i form af sms’er eller opkald 
til elever er med 30 procent også en vigtig del af mentorernes arbejde. I november har 41 procent problemer 
med at komme op om morgenen, mens hjælp til struktur i studielivet er faldet til 8 procent.

2.4.5 Mentor som den unges vejleder og støtte

Mentors primære opgave er at fungere som personlig vejleder og støtteperson.

I det følgende beskrives det, hvordan mentorerne konkret hjælper eleverne med deres sociale problemer 
beskrevet i figur 4.

Figur 4. Konkrete aktiviteter for mentor som den unges vejleder og støtte

Sundhed og sind

Misbrugsvejledning, læge,
psykolog

Døgnrytme, søvnvaner,
spisevaner

Balance mellem fritid og
skoletid

Sociale relationer
Håndtere temperament
Social angst
Ensomhed

Husholdning

Finde bolig
Lægge privat budget
Brug af NemID
Orden i hjemmet

Her peger mentorerne på, at den vigtigste forudsætning for at kunne tage en uddannelse er, at man kan 
klare og har styr på sin hverdag, herunder på sin fritid og dermed på alt det, der ligger udover skolen. 
Mentorerne fremhæver, at det er en vigtig mentoropgave at skabe et overblik over ugen og hjælpe den unge 

Personlig vejleder 
og støtte
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til at administrere disciplinen omkring ugens forløb. Mentorerne gør derfor ofte brug af skemaer, hvor de 
hjælper den unge med at strukturere de enkelte ugedage, som dermed bliver nemmere at overskue.

Mentorerne fremhæver, at mange unge har behov for hjælp til at styre deres husholdning.  De hyppigste 
udfordringer relaterer sig til at finde bolig, lægge budget, hjælpe med NemID osv. Den usikkerhed, som de 
unges boligmæssige og økonomiske situation skaber, kan betyde, at det er svært at holde fast i en 
uddannelse, som kræver fokus og energi. Her spiller mentor en vigtig rolle i forhold til at få fjernet alle de 
forhold, som har negativ indflydelse på deres hverdag. Målet er at skabe en base og et basalt fundament for 
den unge. Mentorerne fremhæver her, at det er vigtigt, at den unge har en oplevelse af selv at bidrage og 
opleve, at de opnåede resultater er et produkt af deres egen indsats og energi. Hvis ikke skabes der bare en 
form for afhængighed af mentor. Mentor kan som støtte gøre brug af sine kontakter i kommunen, hvis der er 
behov for bevillinger til indskud til en lejlighed eller lignende. 

For mange unge er problemerne af social, fysisk/psykisk art, og her hjælper mentorerne med eksempelvis at 
sende dem videre til en psykolog/læge. 

Generelt har mentorerne en koordinerende rolle i forhold til alle de tilbud, som kan støtte op om den unge. 
Det kan være henvisning til psykolog, misbrugscenter eller hjælp mod ensomhed. De hjælper på den måde 
de unge med at bruge og komme i gang med de tilbud, der eksisterer.

Mentor fungerer også som sparringspartner eller simpelthen bare en voksen i de unges liv. Mange af de unge 
har nemlig et begrænset netværk og mangler hjælp til at træffe vigtige beslutninger i livet. Mentorerne 
bruger meget tid på at normalisere de unges opfattelse af, hvad normalitet er. De spejler sig ofte i 
glansbilleder på eksempelvis Facebook, og dermed bliver deres eget selvbillede unormalt. Her repræsenterer 
mentor en fornuftig voksen, som den unge kan sparre med. Mentor spiller en vigtig rolle for de unge, da det 

Eksempler på konkrete mentoraktiviteter: Opsøgende kontakt og morgen-sms’er

Mentorerne er aktive i såvel undervisningssituationen via observationer, småsnak i forbindelse med 
gruppearbejde, fri adgang i åbne værksteder som i pauserne. Derved opnår mentor at blive en kendt 
del af miljøet, hvilket giver mulighed for at være opsøgende på en måde, som af de unge opleves som 
ufarlig, naturlig og uden skjulte dagsordener. Her kan det handle om at få nogle af de unge i tale, der 
ikke selv henvender sig, eller som undviger lærere og studievejledes kontakt. Når mentor er 
opsøgende, får man viden om og fornemmelse for det elevnære miljø på uddannelserne.

Nogle elever har behov for en kort daglig kontakt via en morgen-sms for at kunne komme op om 
morgenen. Der har i det forudgående mentorforsøg rettet mod unge med ADHD været rigtig gode 
erfaringer med brugen af sådanne sms’er. Det gør en forskel for de unge, at nogen venter dem, og at 
det gør en forskel, at de møder op. Det gør en forskel for deres engagement i forhold til at møde op, 
når fravær ellers ville være den nemme løsning. 
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ikke er alt, de vil fortælle til lærerne. Samtidig er det ikke alle lærere, som ved, hvordan de skal takle de 
unges henvendelser. 

2.4.6 Eksempler på mentoraktiviteter.

Mandlig elev – Mad til mennesker

Mentor har gennem samtaleforløb hjulpet ham med at finde en lejlighed, lægge budget og at komme op om 
morgenen. De har i fællesskab arbejdet med at gøre ham i stand til at håndtere sit temperament. Mentor har 
også hjulpet ham med at ansøge om opholdstilladelse. Det betyder meget for borgeren at have en, der 
bekymrer sig om ham, og som han kan tale med om alt. Derudover er mentorordningen ifølge ham selv 
særlig god i forhold til lignende ordninger, fordi den er tilgængelig ude på skolerne. 

Mentorstøtten har gjort, at han med sine egne ord er blevet fastholdt på uddannelsen, og at han har fået en 
stor lyst og glæde ved at stå i et køkken. Han arbejder disciplineret, som faget kræver, får gode karakterer og 
hjælper andre med at komme op om morgenen.

Mandlig elev - Autolinjen

I sit skoleforløb har mentor ifølge eleven været en altafgørende støtte. Mentor og vedkommende har 
gennem samtaler på ugentlig basis arbejdet med hans evne til at overskue skolen og hverdagen omkring den. 
Når han skal fremhæve den vigtigste menneskelige egenskab ved mentor, er det evnen til at lytte og forstå 
hans situation og behov. Ligeledes fremhæver han, at det var vigtigt, at han tidligt på uddannelse fik støtte 
fra mentor. Samtalerne og kontakten med mentor har givet ham mere selvtillid og ro. 

Kvindelig elev - HF

Gennem samtaleforløb hos mentor har hun fået skabt et frirum og er blevet bedre til at håndtere sin angst. 
Ifølge hende selv var et af de mest afgørende forhold i mentorstøtten, at mentor havde et kontor på skolen. 
Det gav mulighed for at kigge forbi uden en aftale, når hun oplevede problemer med sin angst. Mentor har 
været en vigtig formidler af hendes behov i forhold til skolens lærere og andre aktører, hvis hun eksempelvis 
ikke har kunnet deltage i undervisningen. Det har ifølge hende selv givet hende en ekstra ro til at kunne 
fokusere på studiet. Hun glæder sig, til hun er færdig og håber på at kunne uddanne sig og arbejde videre 
med webdesign.
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3.0 Evalueringsmetode og datagrundlag

Til at give svar på i hvilket omfang forsøgsindsatsen har opnået de ønskede effekter, er der gennemført en 
analyse af mentorstøttens fastholdelseseffekter. Effektanalysen baserer sig på data fra 
uddannelsesinstitutionernes frafaldsopgørelser og Jobcenter Vejles egne data om antallet af påbegyndte 
sager med afbrudt uddannelse som henvendelsesårsag. Endvidere analyseres antallet af påbegyndte sager 
omhandlende uddannelses- og kontanthjælp over forsøgsperioden.

Afdækningen af indsatsens effekter tager desuden afsæt i kvalitativt datamateriale indsamlet ved person-
interviews med elever og et fokusgruppeinterview med mentorerne. Der har været afholdt:

 Interviews med udvalgte uddannelsesinstitutioners afdelingsledere2

 Interviews med elever på udvalgte uddannelsesinstitutioner3

 Fokusgruppeinterview med projektets mentorer  

2 Der har været afholdt interviews med afdelingslederne på HG, Autolinjen og HF. 
3 Der har været afholdt interviews med elever på VUC-HF, Auto-linjen og Mad til Mennesker
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4.0 Resultater af forsøget

I det følgende analyseres de overordnede effekter af mentorindsatsen. Først analyseres det samlede frafald 
på skolerne i forsøgsperioden. Her kan der skelnes mellem frafald med og uden omvalg. Frafaldsopgørelser 
uden omvalg medregner ikke de elever i frafaldsstatistikken, som påbegynder et nyt uddannelsesforløb 
senest 6 måneder efter afbrudt uddannelse. 

Denne opgørelsesform understøtter en af mentorernes primære opgaver: at sikre, at eleven påbegynder en 
ny uddannelse. Den afrapporteres derfor for de uddannelsesinstitutioner, hvor der foreligger data for 
omvalg.

Derefter præsenteres og analyseres mentorindsatsen fra elevernes perspektiv. Afslutningsvist følges antallet 
af påbegyndte sager i Jobcenter Vejle, som er relateret til målgruppen i forsøget 

4.1 Frafaldsopgørelser

Figur 5 viser det samlede frafald med omvalg fra de fire uddannelsesinstitutioner, som har haft en mentor 
tilknyttet per 1. september 20124. 

Figur 5. Frafaldsprocenter indeholdende omvalg for Mad til Mennesker, Autolinjen, HF og HG 2011-2015

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Mad til Mennesker               Autolinjen                                  VUC-HF                                      HG

Fr
af

al
d

Kilde: Uddannelsesinstitutionernes elevopgørelser 2011-2015

4 Frafaldstallene er udregnet ved at summere det totale antal elever, som påbegynder et skoleår på uddannelsen. 
Dermed summeres eleverne, som starter i august med dem, som starter i januar. Der kigges altså ikke på specifikke 
årgange, men på det totale antal elever på tværs af årgangene, som har gået på uddannelsen i løbet af året. Derefter 
opgøres status ved skoleårets afslutning. Hvis en klasse afslutter sin uddannelse midt i et skoleår (eksempelvis februar) 
regnes dette tidspunkt som slutningen af skoleåret. Det er med andre ord det totale antal elever, som afslutter et 
skoleår i juni samt dem, der afslutter deres uddannelse i januar, som den endelige opgørelse over antallet af elever ved 
skoleårets udgang udregnes på baggrund af. 
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Figur 6. Frafaldsprocenter uden omvalg for Mad til Mennesker, Autolinjen 2011-2014
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Kilde: Uddannelsesinstitutionernes elevopgørelser 2011-2015

Der foreligger ikke tal for fravalg uden omvalg for HF og HG.

Mad til Mennesker

I 2011/2012 var frafaldet på Mad til Mennesker med omvalg på 33,6 procent. I 2012/2013 steg frafaldet en 
smule til 34,7 procent. I 2013/2014 var det samlede frafald reduceret til 30,9 procent. Dermed er det 
samlede frafald blevet reduceret med 2,9 procentpoint. Denne procentvise reduktion svarer til, at man i 
forhold til elevniveauet i 2013/2014 har fastholdt cirka 8 flere elever på Mad til Mennesker.    

Fravalget uden omvalg udgjorde 26,6 procent i 2012/2013 sammenlignet med 28,8 procent i 2011/2012. Det 
skyldes, at 21 af eleverne foretog et omvalg i 2012/2013 sammenlignet med 11 i 2011/2012. Frafaldet i 
2013/2014 uden omvalg var cirka det samme: 27 procent.

Autolinjen

I 2011/2012 var frafaldet med omvalg på Autolinjens grundforløb 29,9 procent. I 2012/2013 var frafaldet 
reduceret til 28,3 procent. I 2013/2014 var det samlede frafald reduceret til 23,5 procent. Dermed er det 
samlede frafald på Autolinjen reduceret med 6,4 procentpoint i perioden fra 2011-2014. Den overordnede 
reduktion på 6,4 procentpoint svarer til cirka 7 fastholdte elever i forhold til elevniveauet i 2013/2014.  

Et højt antal på 16 elever foretog i midlertidigt et omvalg i 2013/2014 sammenlignet med 5 i 2011/2012. 
Dermed var frafaldet uden omvalg 17,8 procent i 2013/2014 i forhold til 26,1 procent året før. 8 af eleverne i 
2013/2014 foretog et omvalg, og frafaldet uden omvalg er 16,5 procent grundet et lidt lavere elevtal.  
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Dermed er frafaldet uden omvalg fra 2011-2014 blevet reduceret med 9,6 procentpoint svarende til 11 
elever i 2013/2014. 

På Autolinjen har man med mentorordningen således formået markant at reducere antallet af elever, som 
falder fra uden at påbegynde en ny uddannelse.  

VUC-HF

Frafaldsopgørelserne fra VUC-HF viser, at frafaldet i skoleårene 2011-2015 har ligget relativt stabilt mellem 
36 og 38 procent.  Der foreligger ikke tal for frafald uden omvalg for HF. 

Der kan med udgangspunkt i frafaldstallene fra VUC-HF således ikke fastslås, om mentorordningen har haft 
en fastholdende effekt i forsøgsperioden.

HG

Frafaldsopgørelserne fra HG viser frafaldet på de HG-klasser, som mentor er tilknyttet. I forbindelse med 
ansættelsen af en ny mentor ultimo 2014 aftalte man at målrette mentorindsatsen mod bestemte klasser. 
Figur 5 viser frafaldet for disse klasser i perioden 2011-2015, som altså først fik tilknyttet den nuværende 
mentor ultimo 2014. Såfremt mentors arbejde har haft en effekt, bør dette komme til udtryk fra skoleåret 
2013/2014 til 2014/2015 og fremadrettet. Figur 5 viser et frafald på 23,7 procent i skoleåret 2013/2014. I 
skoleåret 2014/2015 viser opgørelsen et frafald på 11,5 procent. Dermed er frafaldet reduceret med 12,2 
procentpoint.

Det kan ikke med sikkerhed siges, hvor stor en del af denne reduktion, som skyldes mentors indsats, og hvor 
meget som er et produkt af andre projekter på skolen. Frafaldet var relativt lavt i 2011/2012 og 2012/2013, 
hvilket tyder på, at frafaldet i 2013/2014 udgør et særligt enkeltstående tilfælde. 

Reduktionen i frafaldet indikerer i midlertidigt, at mentorstøtten har fastholdt flere elever på HG fra 
2013/2014 til 2014/2015. Reduktionen på 12,2 procentpoint svarer til cirka 17 flere fastholdte elever, hvis 
man antager at 2013/2014 frafaldet var fortsat i 2014/2015. 

4.2 Antal påbegyndte uddannelses- og kontanthjælpsforløb med afbrudt uddannelse som årsag

Figur 7 viser, at antallet af påbegyndte forløb om uddannelses - og kontanthjælp med afbrudt uddannelse 
som henvendelsesårsag. Data er tilgængeligt via Jobcenter Vejles sagsbehandlersystem fra 2 kvartal 20135. 

5 Der foreligger ikke ældre tal, da Jobcenter Vejle skiftede sagsbehandlersystem.
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Figur 7. Antal påbegyndte uddannelses/kontanthjælpsforløb med afbrudt uddannelse som 
henvendelsesårsag fra 1. kvartal 2013 til 3. kvartal 2015
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Kilde: Jobcenter Vejles sagsbehandlersystem Fasit

Figuren viser, at antallet af påbegyndte forløb har været svagt stigende først i forsøgsperioden, men at der er 
sket et markant fald i løbet af 2015 i antal påbegyndte forløb med afbrudt uddannelse som 
henvendelsesårsag. 

I 2. kvartal 2013 påbegyndte Jobcenter Vejle 107 forløb med afbrudt uddannelse som henvendelsesårsag. 
Herefter var antallet svagt stigende frem mod 2. kvartal 2014, hvor 116 søgte om 
uddannelseshjælp/kontanthjælp. Frem mod 1. kvartal 2015 steg antallet yderligere til 137 i kvartalet, dog 
med undtagelse af 3. kvartal 2014, hvor der kun påbegyndtes 89 forløb. I 2. og 3. kvartal 2015 har antallet 
været markant faldende til 57 påbegyndte forløb i 3 kvartal 2015. De foreløbige opgørelser (per 3. november 
2015) viser, at denne tendens er fortsat i 4. kvartal 2015, hvor Jobcenter Vejle foreløbigt har påbegyndt 36 
forløb.

Opgørelserne indikerer dermed, at mentorernes arbejde i hvert fald i det seneste år kan have haft en 
reducerende effekt på antallet af sagsforløb i Vejle Kommune. 

4.3 Antal påbegyndte uddannelses- og kontakthjælpsforløb

Figur 8 viser antallet af påbegyndte uddannelses- og kontanthjælpsforløb for personer i alderen 18-29 år i 
perioden 2011-2015 fordelt på kvartalsbasis. Udviklingen er indekseret med 1. kvartal 2011 som 
udgangspunkt og viser dermed den procentvise udvikling i forhold til 1. kvartal 2011. De udeladte data fra 1. 
kvartal 2014 skyldes kontanthjælpsreformens indførelse af uddannelseshjælp, hvor mange overgik fra 
kontanthjælp til uddannelseshjælp. Antallet af påbegyndte forløb er derfor misvisende højt i 1. kvartal 2014. 
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Figur 8: Antal påbegyndte kontanthjælps/uddannelseshjælpsforløb fra 1. kvartal 2011 til 2. kvartal 2015 
18-29 årige.
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Figur 8 viser, at den procentvise udvikling i antal påbegyndte forløb i Vejle, klyngen og landet følger hinanden 
nogenlunde frem til 2. kvartal 2012. Frem mod 4. kvartal 2012 reduceres antallet af påbegyndte forløb i Vejle 
Kommune til 74,5 procent. Lands- og klyngeudviklingen ligger højere og følger med henholdsvis indeks 94,2 
og 97,5 nogenlunde hinanden. Figuren viser herefter, at den procentvise udvikling i antal påbegyndte forløb 
fortsætter under både lands- og klyngegennemsnittet. 

Efter kontanthjælpsreformen indfasning i 1. kvartal 2014 har udviklingen i antallet af påbegyndte forløb stort 
set været den samme for klyngen, landet og Vejle. Dog ligger niveauet i Vejle i 2. kvartal 2015 med indeks 
77,0 et stykke under klyngegennemsnittet på 79,9.

Det er usikkert, hvor meget af denne reduktion i forhold til lands- og klyngegennemsnittet, som kan siges at 
være forårsaget af mentorernes arbejde. Tallene indikerer, at mentorernes arbejde har bidraget til en 
pænere procentvis udvikling i antal påbegyndte kontant- og uddannelseshjælps forløb for personer i alderen 
18-29 år.    
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5.0 Opnåede resultater i forhold til de overordnede mål

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med 
frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet i Vejle kommune:

 At få flere i job eller uddannelse på kortere tid
 At sætte borgeren i centrum
 At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Få flere i job eller uddannelse på kortere tid

Analysens resultater viser, at mentorerne har haft en fastholdende effekt. Frafaldet er således blevet 
reduceret på 3 ud af de 4 uddannelsesinstitutioner, som fik mentor tilknyttet i 2012. Reduktionen er dog 
relativt begrænset, ligesom det i evalueringen ikke med sikkerhed kan fastslås, hvor stor en andel som kan 
tilskrives mentorernes arbejde.  

Antallet af påbegyndte uddannelses- og kontanthjælpsforløb for borgeren i alderen 18-29 år er også blevet 
reduceret i Vejle Kommune, når man sammenligner med landet og klyngekommunerne. Antallet af 
påbegyndte forløb med afbrudt uddannelse som henvendelsesårsag viser ligeledes, at antallet har været 
markant faldende i 2. og 3. kvartal 2015. 

Samlet set tyder opgørelserne derfor på, at frikommuneforsøget har haft en positiv effekt på antallet af 
unge, som er i uddannelse. Flere er blevet fastholdt i uddannelse, og færre er påbegyndt et sagsforløb i 
Jobcenter Vejle.

At sætte borgeren i centrum

De afholdte elevinterviews i evalueringen peger på, at Vejle Kommune med forsøget Pitstop i uddannelse har 
formået at sætte borgeren i centrum gennem en differentieret mentorindsats. Som de vigtigste elementer i 
forsøget fremhæver eleverne, frivilligheden i og tilgængeligheden af mentorordningen som afgørende 
for deres fastholdelse i uddannelse. For dem udgør mentor en pålidelig voksen og et frirum. Sidst men 
ikke mindst fremhæves det, at det er vigtigt med en tidlig indsats, da det typisk er her, de største 
udfordringer i forhold til fastholdelse ligger.

At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Det har ikke været et mål med forsøget at frigøre administrative ressourcer, hvorfor dette ikke indgår i 
evalueringen.

5.1. Afsluttende bemærkninger

Efter sommerferien 2015 er erhvervsskolereformen blevet indfaset. Herefter er karakteren 2 i dansk og 
matematik et adgangsgivende krav på uddannelsesinstitutionerne. Med karakterkravet forventes det, at 
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reformen leder til et stærkere elevgrundlag på skolerne, hvilket de foreløbige erfaringer fra skolerne, da også 
tyder på. Reformen giver derfor anledning til, at man efter denne evaluering løbende følger elevgrundlaget 
på uddannelsesinstitutionerne for at vurdere behovet for fortsat mentorstøtte, såvel indhold som omfang. 

En af de store udfordringer i evalueringen af forsøgets effekter har været, at det ikke har været muligt at 
følge eleverne, som mentorerne har været i kontakt med. Det bør derfor overvejes, om man kan CPR-
registrere de involverede unge med henblik på at kunne følge dem på længere sigt. Dette vil således i langt 
højere grad give mulighed for at vurdere de direkte fastholdelseseffekter fordelt på fraflad, omvalg og 
fastholdelse. Det vigtige i denne forbindelse er, at det ikke får en afskrækkende effekt for unge, som ikke må 
opleve at ”blive en sag i kommunen”.  

På baggrund af de positive effekter dokumenteret gennem frafald og elevinterviews, som evalueringen har 
vist, indstilles derfor til, at frikommuneforsøget Pitstop i uddannelse fortsætter. 
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6.0 Appendiks

6.1 Mentorernes egen formulering af deres rolle

Mentorerne beskriver en række generelle mentorkompetencer som særlig vigtige i forhold til arbejdet med 
elever. Af menneskelige kvaliteter nævnes bl.a. empati, autenticitet, anerkendelse og robusthed. 
Mentorerne skal have fødderne plantet godt på jorden og derved fungere som den unges klippe, når de selv 
oplever kaos. Her fremhæver mentorerne, at det er mentors opgave at bevare roen, hvilket særligt giver de 
unge tryghed til at levere deres historier. Alle mentorerne fremhæver, at det er vigtigt, at mentor er ærlig og 
evner at konfrontere den unge med virkeligheden. For mange unge er mentor den første autentiske voksne, 
de møder. Det er mentors opgave, at hjælpe eleven til at sætte et realistisk selvbillede op. Det kræver ifølge 
mentorerne direkte tale, hvor man ikke altid pakker tingene ind. 

Det fremhæves også, at det er vigtigt at sikre succesoplevelser for den unge, og få dem til at tro og forstå, at 
de på egen hånd har klaret sig igennem problemerne. På den måde lever man i sidste ende bedst op til målet 
om, at de skal have en uddannelse. Derudover nævner flere mentorer empati og anerkendelse som en 
forudsætning for, at der kan skabes en god relation til de unge. 

Mentorerne fremhæver i fokusgruppeinterviewet, at de spiller en vigtig rolle i forhold til at understøtte de 
unges dannelse. Som en af mentorerne fremhæver: ”Uden dannelse ingen uddannelse”. Mentorerne 
fremhæver, at det her er særlig vigtigt, at få fjernet alle de ting, som, de unge selv mener, har indflydelse og 
blokerer studiet, så de til sidst kun har dem selv at holde til ansvar. Det er altså vigtigt at få afdækket de 
unges problemer, men især også hvad deres eget ansvar er og dermed vende tilbage til dem selv og deres 
ansvar. Denne proces kan også få de unge til i langt højere grad at tro på, at det kan lykkes at gennemføre en 
uddannelse, da det bliver tydeligere, hvordan personlige succeser er et produkt af egen indsats.

Generelt set spiller mentorerne også en vigtig rolle i forhold til at hjælpe de unge med at skabe et realistisk 
selvbillede. På den baggrund hjælper mentor med at afstemme de unges ønsker til fremtiden, og hvilke 
planer, det kræver for at gennemføre dette. Mentorerne fremhæver, at der eksempelvis er nogle unge, som 
ikke kan gennemføre en uddannelse i deres nuværende situation. Her er en vigtig mentoropgave at snakke 
med dem om, hvad de fremadrettet skal lave, hvis de får at vide, at de ikke kan gå der mere på grund af for 
højt fravær. Mentor følger derefter eleverne videre til eksempelvis en produktionsskole. Tit og ofte er der 
tale om unge, som har kørt rundt i uddannelsessystemet og påbegyndt mange uddannelser uden at 
gennemføre dem. Her spiller mentor som sagt en vigtig rolle i forhold til at vejlede de unge videre. 

Mentorerne peger også på, at vigtigheden af at skabe et realistisk selvbillede hænger stærkt sammen med, at 
de unge afspejler deres eget liv og virkelighed i forhold til den kasse i uddannelsessystemet, som de ønsker at 
passe ind i. Det er her mentors rolle at sætte tæring efter næring, og få den unge til at indse om krav og 
ønsker hænger sammen med virkeligheden. Særlig oplever alle mentorerne, at de unge spejler sig meget i 
samfundet. Især kan det være et problem med familie og venners forventninger. Der er særlig en følelse 
blandt mange af de unge om, at de befinder sig nederst på den uddannelsesmæssige rangstige. Mange unge, 
som er i fare for at falde fra uddannelsen, sætter ydermere lighedstegn mellem ikke at kunne gennemføre og 
ikke at kunne noget overhovedet. En af mentorerne fremhæver, at det i en sådan situation handler om at få 
deres skyklapper væk, og i stedet åbne for nye muligheder hvis løsningen ikke ligger på uddannelsen, hvor de 
befinder sig. 
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6.2 Mentor som faglig sparringspartner med skolens lærere m.fl.

Mentorerne arbejder også som faglige sparringspartnere med skolens lærere i forhold til arbejdet med 
konkrete elever, lærens arbejde og den generelle trivsel blandt eleverne på skolen. Her arbejdes der på at 
skabe en faglig konsensus, hvor både det didaktiske og den socialpædagogiske indarbejdes i hverdagen, så de 
unge mødes af en fælles faglig forståelse fra undervisere og studievejledere. Dette arbejde ligger både på 
lærer/samarbejdsmøder, i den daglige ad hoc-sparring af lærerne og ved kurser/ temadage. Det kan handle 
om 

1) Samarbejde om konkret elev 
2) Samarbejde om trivslen på skolen
3) Sparring med lærer om lærerens arbejde
4)  Arbejde i relation til projekt. 

Nedenstående figur giver et overblik over fordelingen af disse aktiviteter.

Figur 9. Hvad vedrørte mentorarbejdet? 

Maj 2015

November 2015

Figur 9 viser, at den hyppigste anledning i maj med 56 procent er et samarbejde om en konkret elev med 
eksempelvis faglige eller sociale udfordringer. I november er denne andel steget til 75 procent. Det kan 
eksempelvis være hjælp til en lærer, som har en udfordringer med håndteringen af en konkret elev. Her kan 
mentor vejlede læreren og give vedkommende redskaber til at håndtere og hjælpe eleven. 

Den generelle sparring med lærerne om deres arbejde er i maj med 14 procent også en vigtig mentoropgave. 
Denne andel er i november faldet til 10 procent. Samarbejde om trivsel på skolen og arbejde i relation til 
projekter som på forkant med mistrivsel optager i maj tilsammen 16 procent af mentorernes arbejde, i 
november 6 procent. 



24

6.3 Erfaringer fra udvalgte uddannelsesinstitutioner

Erfaringer fra Autolinjen:

På Autolinjen var baggrunden for, at man fik tilknyttet en fastholdelsesmentor, et højt frafald på cirka 25 
procent uden omvalg og cirka 30 procent med omvalg. På Autolinjen har det især været gavnligt at inddrage 
faglærerne, så de har fået en forståelse for mentors arbejde. Mentor har blandt andet afholdt et lille 
seminar, hvor mentor har beskrevet, hvilke tanker som ligger i projektet, og hvordan man planlægger at 
arbejde med at fastholde de unge. Derfor spiller faglærerne også en vigtig rolle ift. at spotte de unge, som 
har brug for hjælp. Mentor holder også møder med lærerne enkeltvis, hvor der er mulighed for sparring om 
lærernes arbejde, hvis de eksempelvis har en særlig problematisk ung. Her kan mentor give råd i forhold til, 
hvordan de skal arbejde med dem. 

Mentor har kontor midt på værkstedet, og på Autolinjen oplever man, at det giver en god effekt på 
kontakten med eleverne, når mentor hele tiden er ude blandt dem. Man fremhæver, at man generelt er 
yderst tilfreds med mentors kvalifikationer og evne til at spotte, komme i kontakt og fastholde de unge 
studerende.  

På Autolinjen fremhæver man, at man godt kunne have ønsket et bedre samarbejde med Jobcenter Vejle, 
hvor man havde indflydelse og blev hørt i forhold til samarbejdet om mentors arbejde. Eksempelvis har man 
på uddannelsesinstitutionen nogle ideer, selvom man ikke er leder for mentor, da denne er ansat under 
Jobcentret. Det kunne eksempelvis være i forhold til efteruddannelse af mentor.

Erfaringer fra HG:

På HG har mentor primært fokuseret på de 18-25 årige, der kommer fra forliste uddannelsesforløb, hvoraf 
mange har både sociale og psykiske udfordringer, som gør, at studielivet er vanskeligt. Man oplever, at 
eleverne har gavn af mentor, som har den ekstra tid til vejledning og opmærksomhed, der hjælper den unge 
til at gennemføre. Især har det været vigtigt, at mentor har kunnet hjælpe med en række ting i det 
kommunale system ift. ydelser, bolig, familierådgivning osv. 

Mentor er en integreret del af skolen og deltager tit ved klassemøder i forbindelse med opstart af klasser og 
enkelte gange også i selve undervisningen. Derudover deltager mentor i fastholdelsesteammøder, hvilket har 
skabt bedre kommunikation og forståelse mellem mentor og skole.  

Generelt erfarer man på HG, at mentor har været meget kvalificeret og haft en god kontakt med eleverne. 
Man giver indtryk af, at mentor udgør en stor støtte for dem. På HG har man fra 2013-2014 oplevet et 
mindsket frafald, men man fremhæver, at det selvfølgelig er usikkert hvor meget, som skyldes 
mentorarbejdet og ikke andre tiltag.  

Erfaringer fra VUC-HF

På HF har der været god kontakt mellem mentor, skole og lærer. 
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Mentor deltager på lærerforsamling, som foregår 2 gange om året. Er det relevant for mentor deltager 
denne også på H-lærermøder. Man har også positiv erfaring med, at mentor har deltaget som fluen på 
væggen for at få fornemmelse for undervisningens forløb.

På HF er mentor med til optagelsessamtaler, som afholdes med dem, som har påbegyndt og ikke gennemført 
en uddannelse 2 eller 3 gange før. Det har den fordel, at mentor har kig på og relation til mange af 
kursisterne, inden de begynder. 
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i 
private virksomhedscentre, der er ansøgt af Vejle Kommune 1. november 2012 i 4. ansøgningsrunde. 
Forsøget løber fra 1. juli 2013 til 31. december 2015. 

Frikommuneforsøget giver mulighed for at løntilskuddet ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i private 
virksomheder med behov for et længerevarende udviklingsforløb kan differentieres ud fra en individuel 
vurdering med udgangspunkt i 5 løntilskudssatser. Hensigten er at øge virksomhedernes incitament til at 
ansætte ledige med svage kompetencer for på den måde at øge de lediges muligheder for at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet.

Før frikommune Nu

Der tages ingen hensyn til den enkelte borgers 
kompetencer, når løntilskuddet beregnes, herunder 
de alvorlige problemer som kendetegner netop 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (jf. LAB § 2 
nr. 3). Løntilskudssatsen for aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere er en fast timesats (pt. 
74,05 kr.) ved ansættelse i privat løntilskud. Det 
betyder, at det kan være vanskeligt for udsatte 
borgere at få fodfæste på arbejdsmarkedet, fordi 
deres indsats ikke berettigere til lønnen.

Frikommuneforsøget er ikke igangsat.

Den væsentligste forhindring, for at forsøget ikke har været muligt at iværksætte, er at virksomhederne ikke 
ønsker at forpligtige sig økonomisk om et fast antal løntilskudspladser. Vejle Kommune har søgt Økonomi- og 
Indenrigsministeriet om dispensation for kravet om at indgå en fast aftale med virksomhederne om et fast 
antal pladser, men har fået afslag.

1.1 Perspektivering

Under de nuværende frikommunebetingelser, givet i frikommunelovens § 7e, er det ikke muligt at 
iværksætte frikommuneforsøget. Vejle Kommune er fortsat af den overbevisning, at en differentiering af 
løntilskudsydelser, ud fra de 5 lønsatser i LAB § 63 stk. 2 for målgruppen aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, vil fremme muligheden for, at udsatte borgere nemmere får fodfæste på 
arbejdsmarkedet, men uden et krav om et fast antal pladser i virksomhederne.

Der henstilles til, at forsøget stopper.



4

2.0 Beskrivelse af forsøget

Frikommuneforsøget Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomheder løber fra 
juli 2013 til december 2015. 

Med frikommuneforsøget kan løntilskuddet ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere med behov for et 
længerevarende udviklingsforløb differentieres ud fra en individuel vurdering. Den individuelle vurdering 
foretages ud fra de 5 lønsatser i LAB § 63 stk. 2 (jf. de satser, der bruges til revalidering). 

Der tages med frikommuneforsøget udgangspunkt i den enkelte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagers 
kompetencer i forbindelse med beregningen af løntilskuddets størrelse ved ansættelse i privat løntilskud i et 
virksomhedscenter. Det differentierede løntilskud anvendes som et element i de faste virksomhedsaftaler, 
der allerede er indgået og fremadrettet vil blive indgået med private virksomheder med aftale om et fast 
antal pladser. 

Hensigten med differentierede løntilskud er at øge virksomhedernes incitament til at ansætte ledige med 
svage kompetencer for på den måde at øge lediges muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Differentieret løntilskud skal således sikre, at ledige kan komme i beskæftigelse på det ordinære 
arbejdsmarked, primært på ordinære vilkår, sekundært via de sociale kapitler. Mulighed for at differentiere 
løntilskuddets størrelse foregår således, at der i starten ydes meget tilskud, mens der stort set intet 
løntilskud gives i slutningen af ansættelsen, hvor borgeren har udviklet sine kompetencer. Der udbetales 
totalt set ikke mere i tilskud i differentieret løntilskud end i et ”almindeligt” privat løntilskud, dog kan 
bruttostøtteintensiteten maksimalt udgøre 50 procent over en periode på ét år efter ansættelsen.

Dette kan illustreres således:

Det differentierede løntilskud vil medvirke til en mere realistisk vurdering af den enkeltes progression i 
forhold til at erhverve både personlige, sociale og faglige kompetencer og medvirke til, at flere kan få 
fodfæste på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at flere vil gå fra tilskud til ansættelse evt. via de sociale kapitler i 
overenskomsterne. 

0 til 2
måneder

3 til 4
måneder

5 til 6
måneder

Kompetencer
Løntilskud

Differentierede løntilskud

0 til 2
måneder

3 til 4
måneder

5 til 6
måneder

Kompetencer
Løntilskud

Stabile løntilskud
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2.1 Baggrunden for forsøget 

Baggrunden for frikommuneforsøget er, at løntilskuddet ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i private 
virksomheder er et fast løntilskudsbeløb. Løntilskudssatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er 
pt. 74,05 kr. pr. time ved ansættelse i privat løntilskud. Inden frikommuneforsøget blev der ikke taget hensyn 
til den enkelte borgers kompetencer, når løntilskuddet beregnes, herunder de alvorlige problemer som 
kendetegner netop aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det vil derfor være vanskeligt for disse 
borgere i den første tid af ansættelsen at yde svarende til den lønsats, de skal udbetale på grund af 
manglende personlige, sociale og/eller faglige kompetencer, hvilket vanskeliggører muligheden for løntilskud 
i virksomhederne.

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet med forsøget er at øge lediges muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette skal ske 
ved at tage udgangspunkt i den enkelte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagers kompetencer i forbindelse 
med beregning af løntilskuddets størrelse ved ansættelse i privat løntilskud i et virksomhedscenter. 
Hensigten er at øge virksomhedernes incitament til at ansætte ledige med svage kompetencer, hvilket 
forventes at føre til, at flere kommer i job. 

Ved ansøgningen er der opstillet følgende mål og forventede resultater:

 Det differentierede løntilskud vil øge fleksibilitet i overgangen fra virksomhedspraktik til ansættelse i 
løntilskud og fra løntilskud til ansættelse, eventuel via de sociale kapitler. 

 Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der ansættes i privat løntilskud i et 
virksomhedscenter, forventes at stige, hvilket forventes at føre til, at flere kommer i job. 

 Der skaffes plads til de borgere, som af den ene eller anden grund ikke passer ind i de gængse 
jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. 

 Det differentierede løntilskud øger muligheden for at indgå forpligtende og konkrete aftaler med 
virksomhederne, samt det bliver tydeligt for såvel virksomhed som borgere, hvad målet med 
udviklingsforløbet er. 
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2.3 Programteori

Indsats:
Differentieret
løntilskud for
kontanthjælps-modtagere.

Proces:
Løntilskudssatsen
ved ansættelse i
privat løntilskud i et
virksomhedscenter
kan variere ud fra
hensyn til den
enkelte borgers
kompetencer.

Proces:
Virksomhedernes
incitament til at
ansætte ledige med
svage kompetencer
øges, hvormed flere
ansættes.

Resultat:
Flere udsatte
aktivitetesparate
kontanthjælps-modtagerer
kommer i job på
kortere tid.

2.4 Forsøgets målgruppe

Målgruppen er ledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

Det er borgere over 30 år og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse, som 
vurderes aktivitetsparat. Det vil sige kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i stand til at påtage sig et ordinært 
arbejde, som gør pågældende i stand til at forsørge sig selv inden for 3 måneder.

2.5 Projektets aktiviteter

Forsøget har ikke været anvendt i Vejle Kommune, hvilket skyldes, at frikommunetilladelsen jf. 
frikommunelovens § 7e, indbefatter følgende:

 Aftale om et antal faste pladser til ansættelse af personer med løntilskud skal indgås med 
virksomheden.

 Løntilskuddet finansieres fuldt ud af kommunen.

Erfaringen er, at virksomhederne ikke ønsker at forpligtige sig økonomisk i form af et fast antal 
løntilskudspladser, hvorfor det ikke er realistisk at indgå økonomisk forpligtende aftaler med 
virksomhederne.

I marts 2014 anmodede Vejle Kommune om dispensation fra kravet om en aftale mellem frikommunen og en 
virksomhed om et fast antal løntilskudspladser med virksomhederne samt om en nærmere begrundelse for 
den kommunale egenfinansiering. I stedet var intentionen at udarbejde aftaler med virksomhedscentrene og 
andre virksomheder om differentieret løntilskud, når det skønnes relevant i forhold til aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere.

Vejle Kommunes anmodning om dispensation fra frikommunelovens § 7e, afvises i april 2014 af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. Begrundelsen er, at ministeriet ikke har planer om yderligere ændringer af 
Frikommuneloven.
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På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet beslutning har det ikke været muligt for Vejle Kommune at 
anvende forsøget, da det ikke har været muligt at indgå økonomisk forpligtende aftaler i form af et fast antal 
løntilskudspladser med virksomhederne på linje med indgåelse af faste aftaler om antal 
virksomhedspraktikker.
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5.0 Resultater set i forhold til de overordnede mål  

Da frikommuneforsøget ikke har været muligt at iværksætte, er der ingen resultater og effekter af forsøget. 

5.1 Afsluttende bemærkninger

Virksomhederne har ikke ønsket at forpligtige sig økonomisk i form af et fast antal løntilskudspladser. 

Da det heller ikke har været muligt at opnå dispensation fra kravet om at indgå aftaler om et fast antal 
løntilskudspladser til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, har det ikke været muligt at igangsætte og 
gennemføre forsøget. 

Vejle Kommune er fortsat af den overbevisning, at en differentiering af løntilskudsydelser ud fra de 5 
lønsatser i LAB § 63 stk. 2 for målgruppen aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere vil fremme muligheden 
for, at borgere med svagere kompetencer nemmere får fodfæste på arbejdsmarkedet.
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I dette notat evalueres frikommuneforsøget Seniorjob i private virksomheder, der er ansøgt i 4. 
ansøgningsrunde i november 2012 og iværksat den 1. juli 2013 og med afslutning den 31. december 2015.

Før frikommune Nu

Forsikrede ledige, hvis dagpengeperiode udløber 5 
år før efterlønsalderen, har ret til et seniorjob i en 
offentlig virksomhed, hvis betingelserne for efterløn 
er opfyldt.
På grund af forkortelse af dagpengeperioden i 2010 
fra 4 til 2 år var forventningen, at flere forsikrede 
ledige ville blive berettiget til seniorjobs, hvilket ville 
øge efterspørgslen af seniorjobs på offentlige 
virksomheder.

Forsikrede ledige, hvis dagpengeret udløber 5 år før 
efterlønsalderen, har i frikommunen ret til at vælge 
seniorjob i en privat virksomhed frem for i en 
offentlig virksomhed.
Dermed øges mulighederne for at imødegå den 
forventede efterspørgsel af seniorjob som følge af 
stigning i antal seniorjobberettigede.

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål:

 Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 Sætte borgeren i centrum 
 Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Der er kun ansat 4 borgere i privat seniorjob. Det har primært sammenhæng med, at antallet af 
seniorjobberettigede blev væsentligt mindre end forventet på grund af indførelse af en række midlertidige 
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ordninger, eksempelvis akutpakke og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som havde det formål at dæmme op 
for antallet af ledige, der risikerede at opbruge deres dagpengeret.

Dertil kommer, at ansættelsen i en privat virksomhed ikke kan fortsætte efter frikommuneforsøget ophør. 
Det betyder, at borgeren skal skifte seniorjobansættelse undervejs, hvilket antages at medføre, at borgeren 
fravælger muligheden for at undgå jobskifte.

Endelig begrænses det offentlige tilskud af EU’s De minimisregler til ca. 2 år, hvilket muligvis betyder, at 
virksomheden fravælger muligheden.

Af de 4, der er ansat i seniorjob, har ingen opnået ordinært arbejde.

Sætte borgeren i centrum 

Borgeren har fået en valgmulighed i forhold til ansættelse i seniorjob i enten en offentlig eller privat 
virksomhed. Ifølge en mindre brugerundersøgelse har godt halvdelen imidlertid ikke haft kendskab til 
valgmuligheden. Og dermed kan der sættes spørgsmålstegn ved, om informationsniveauet har været 
tilstrækkeligt. Alt i alt er det således vurderingen, at borgeren i nogen grad er sat i centrum.

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Det har ikke været et mål for forsøget at frigøre administrative ressourcer, hvorfor dette ikke indgår i 
evalueringen.

1.1 Perspektivering 

De nuværende regler vedrørende private seniorjob begrænser forsøget i en sådan grad, at det ikke er reelt at 
gøre brug af det. De borgere som allerede har været i seniorjob i en privat virksomhed er stoppet. Derfor 
indstilles der til, at forsøget stopper.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Forsøget om seniorjob i private virksomheder er ansøgt i ansøgningsrunde 4 i november 2012 og iværksat 
den 1. juli 2013 med afslutning den 31. december 2015. Der er opnået forsøgshjemmel 1. juli 2013 jf. 
frikommunelovens § 7f.

2.1 Baggrunden for forsøget 

Siden 1. januar 2008 har der været mulighed for, at forsikrede ledige kan opnå ansættelse i seniorjob i 
offentlige virksomheder, hvis dagpengeperioden udløber 5 år før efterlønsalderen, og den ledige opfylder 
betingelserne for efterløn. 

I 2010 blev dagpengeperioden forkortet fra 4 til 2 år, og det var jf. finanslovsforslaget for 2013 forventet, at 
det ville medføre flere forsikrede  ledige og derved øget brug af seniorjobordningen.

Som en del af frikommuneforsøget besluttede daværende jobudvalg i Vejle kommune, for at imødegå det 
forventede øgede antal seniorjob, at søge om muligheden for ansættelse i seniorjob i private virksomheder.

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet med frikommuneforsøget vedrørende seniorjob i private virksomheder er:

 At øge antallet af ansættelsesmuligheder i seniorjob for borgerne i Vejle Kommune.

 At øge de indholds- og branchemæssige muligheder for seniorjob og derved øge mulighederne for at 
matche de seniorjobberettigedes kvalifikationer og interesser.

 At den lediges motivationer og kvalifikationer bevares, og den lediges muligheder for at opnå 
fodfæste på arbejdsmarkedet øges.  

2.3 Forsøgets målgruppe 

Målgruppen for forsøget  er borgere, der opfylder følgende betingelser:

Ledig

Over 55 år

Dagpengeretten er udløbet

Fortsat medlemskab af a-kasse

  Har indbetalt til efterløn
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2.4 Programteori

Indsats:
Fritagelse fra
lovens  krav om at
seniorjob kun kan
finde sted i
offentlige
virksomheder.

Proces:
Mulighed for
ansættelse i
seniorjob i privat
virksomhed.

Proces-resultat:
Antallet af
ansættelses-muligheder
i seniorjob øges.

Proces-resultat:
Job-mulighederne
indholds- og
branchemæssigt
øges.

Resultat:
Imødekommelse
af det forventede
øgede antal i
seniorjob.
Mulighedhed fpr
regulært job øges.

2.5 Projektets aktiviteter 

Jobcenter Vejle har som en del af forsøget besluttet at informere potentielle seniorjobberettigede borgere 
om muligheden for seniorjob senest 4 måneder før falddatoen for ansøgningen om seniorjob. Muligheden er 
frivillig for såvel borger som virksomhed. Såfremt en ledig borger ønsker ansættelse i privat seniorjob, har 
den ledige selv ansvaret for, at finde en egnet virksomhed. 

I forlængelse af forsøget blev der endvidere udsendt en pressemeddelelse for også at informere 
virksomheder i Vejle kommune om muligheden for at få en medarbejder ansat i seniorjob. 

I Vejle kommune forventede man på ansøgningstidspunktet, at fordelingen af offentlige og private seniorjob 
ville se ud som følger:

Tabel 1: Forventet antal seniorjob i Vejle Kommune

2013 2014

Offentlige seniorjob 10 130

Private seniorjob - 15

I alt 10 145

Kilde: Underliggende materiale til budgetlægning 2013 og 2014

Økonomiske perspektiver

Når en borger ansættes i et offentligt seniorjob, skal bopælskommunen tilbyde den pågældende forsikrede 
ledige den overenskomstmæssige mindsteløn. Kommunen afholder lønudgifter til borgeren og modtager et 
årligt statsligt tilskud pr. fuldtidsansatte i seniorjob på ca. 136.000 kr. pr. år.
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Ved ansættelse i et privat seniorjob gælder samme regler for den private virksomhed som for en offentlig. 
Virksomheden afholder selv udgiften til løn ud fra overenskomst og modtager det årlige statstilskud på ca. 
136.000 kr. pr. fuldtidsansat. Det kræves dog, at Vejle kommune fortsat er den administrative ansvarlig 
myndighed og herunder udbetaler det årlige statstilskud til virksomheder, der har ansatte i seniorjob.  
Endvidere forudsættes, at merbeskæftigelseskravene skal være opfyldt, og at EU-reglerne om statsstøtte 
overholdes, jf. De minimis forordningen.  

Såfremt kommunen ikke overholder sin forpligtelse til at tilbyde et seniorjob i en offentlig virksomhed, skal 
kommunen udbetale en kompensation til den pågældende svarende til det, som personen modtog i 
arbejdsløshedsdagpenge fra det tidspunkt, hvor seniorjobbet skulle være tilbudt til den dag, hvor ansættelse 
i seniorjob tilbydes. Kommunen afholder den fulde udgift til denne kompensation.

Ansættelse i offentligt seniorjob:

Den gennemsnitlige lønudgift pr. fuldtidsperson ansat i offentlig seniorjob er cirka 300.000 kr. 

Statsligt tilskud på cirka 136.000 kr. 

Den gennemsnitlige nettoudgift pr. fuldtidsperson i offentlig seniorjob på cirka 164.000 kr. 

Ansættelse i privat seniorjob:

Statstilskud til virksomheden cirka 136.000 kr.

Statsrefusion cirka 136.000 kr.

Nettoudgift for kommunen            0 kr.

Uden ansættelse:

Kompensationsydelsen cirka 215.000 kr.

Statsrefusion            0 kr.

Nettoudgift for kommunen cirka 215.000 kr.
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3.0 Evalueringsmetode

Ved evalueringen af frikommuneforsøget om seniorjob i private virksomheder er der indhentet følgende 
data:

 Antallet af borgere ansat i seniorjob i Vejle Kommune – privat som offentligt 

 Antal fuldtidspersoner ansat i seniorjob på landsplan

 Skøn over forventede antal seniorjobberettigede borgere.

Der laves en sammenligning af forventede og faktiske antal seniorjob på landsplan og offentlige seniorjob i 
Vejle Kommune, for at klarlægge eventuelle samfundsmæssige udviklinger, der kan påvirke antallet af 
seniorjob i private virksomheder. 

Desuden er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt seniorjobbere i Vejle for at opnå viden om 
den enkelte borgers viden om seniorjob i en privat virksomhed.  

Indsamling af besvarelser forløber sig over ca. 21 dage med start den 23. marts 2015 til og med den 13. april 
2015. Ud af 29 borgere er der 23 som har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 79.

4.0 Resultater af forsøget

Antal seniorjob på landsplan 

Figur 1 viser det forventede samt faktiske antal af seniorjob på landsplan i perioden 2010 til 2014. 

Som illustreret i figur 1 forventedes en markant stigning i antallet af seniorjob fra 2012 til 2014, samt en 
mindre stigning fra 2014 til 2015. 

Figur 1: Seniorjob på landsplan
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Kilde: Beskæftigelsesministeriet og KRL

Figur 1 viser også det faktiske antal af seniorjob på landsplan fra 2010 til og med 2014. Ifølge tal fra 
kommunernes og regionernes løndatakontor KRL, har der været en lille stigning i antallet af seniorjob fra 
2010 til 2012. Fra 2012 til 2013 har der været en markant stigning i antal seniorjob, mens der fra 2013 til 
2014 er sket et mindre fald. 

Der er således en forskel i udviklingen af det forventede og faktiske antal af seniorjob. Baggrunden for denne 
forskel må ventes at findes i regeringens aftale om forlængelse af dagpengeperioden med flere midlertidige 
ordninger såsom akutpakke og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, der resulterede i et lavere antal 
seniorjobberettigede end forventet. 

Antal seniorjob i Vejle Kommune

Figur 2 viser det samlede antal af seniorjob i Vejle Kommune i perioden fra 2012 til 1. kvartal 2015, 
sammenholdt med nye seniorjobansættelser i Vejle. Der er siden 1. juli 2013 og frem til 1. kvartal 2015 
etableret 37 seniorjob i Vejle Kommune. Fire af dem er etableret i et privat seniorjob, mens de resterende 33 
er i et offentligt seniorjob, men er potentielle for et privat seniorjob.

I første andel af 2013 var der en stor stigning i tilgangen af offentlig seniorjob i Vejle Kommune og derved en 
stor stigning i det samlede antal seniorjob. I 4. kvartal 2013 ses et begyndende fald i tilgangen.    

Figur 2: Samlede antal seniorjob i Vejle
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Figur 2 viser, at der i 2014 er sket et væsentligt fald i tilgangen af borgere ansat i seniorjob i Vejle kommune, 
mens den samlede mængde af ansatte stort set er uændret.  Udsvingene i antallet af seniorjob i Vejle 
stemmer overens med udsvingene på landsplan jf. figur 1. 

Private seniorjob i Vejle Kommune

Under frikommuneforøget har der i Vejle kommune været fire borgere ansat i seniorjob i en privat 
virksomhed. Det afviger betydeligt fra det forventede antal på 15 personer i 2014.Heraf er tre af dem startet 
i 2013, mens den sidste borger er startet i juni 2014. Der har ikke været mere end tre personer i privat 
seniorjob på samme tid i Vejle kommune i løbet af forsøgsperioden. Dette skyldes overgang til efterløn og 
afskedigelse. Der er yderligere to borgere, som er berettiget til seniorjob, men endnu ikke er startet i et 
offentligt eller privat seniorjob og en borger, der tidligere har været ansat i et offentligt seniorjob men er 
blevet opsagt. Pågældende borgere er dags dato på kompensationsydelse, og må derfor anses som 
potentielle for ansættelse i privat seniorjob. Hvis en borger ansat i privat seniorjob afskediges, har denne 
krav på et offentlig seniorjob i sin bopælskommune senest en måned efter. Opfyldes dette ikke, har borgeren 
ret til kompensationsydelse svarende til dagpengebeløbet. 

Tabel 2 viser nuværende beskæftigelsesstatus for de borgere, der har været berørt af frikommuneforsøget. 

Tabel 2: Informationer om borgere i privat seniorjob eller på kompensationsydelse

Karakteristik Efterløns-
berettiget pr.

Periode for 
privat 

seniorjob
Status dags dato

Borger 1

Mand, 61 år

Medlem af 
Fødevareforbundet NFF

29.11.2013 1.7.2013 – 
29.11.2013 Er på efterløn.

Borger 2

Mand, 59 år

Medlem af 3F

20.7.2018 1.7.2013 - 
1.12.2014

Startet i offentligt seniorjob den 1. 
december 2014 – Stilling nedlagt grundet 

økonomisk problemstilling fra 
virksomhedens side.

Borger 3

Mand, 60 år

Medlem af 3F

21.11.2015 1.12.2013 - 
15.3.2015

Startet i offentligt seniorjob den 7. april 
2015 – Opsagt grundet manglende 

kvalifikationer.

Borger 4

Mand, 59 år
2.7.2017 1.6.2014 -

Er stadig i privat seniorjob

Rammes af De minimis forordning den 1. 
august 2016.
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Medlem af KRIFA

Borger 5

Mand, 57 år

Medlem af Kristelig A-kasse 

21.4.2020 - Er på kompensationsydelse – Ikke egnet i 
privat eller offentligt seniorjob.

Borger 6

Kvinde, 59 år

Medlem af HK

15.7.2018 - Er på kompensationsydelse – Ikke egnet i 
privat eller offentligt seniorjob.

Borger 7

Kvinde, 59 år

Medlem af 3F

30.11.2016 -

Er på kompensationsydelse – Været til 
samtale i privat seniorjob, ikke ansat. 
Tidligere ansat i offentligt seniorjob, 

fratrådt grundet sygemelding.
Kilde: SBSYS, Fasit

Udvikling i seniorjob over tid

Figur 3 viser den procentvise udvikling i antallet af seniorjob med 1. kvartal 2012 som indekstal 100. Tallene 
er indekseret for at gøre dem mere sammenlignelige. Figuren viser, at den procentvise udvikling af offentlige 
seniorjob i Vejle kommune følger udviklingen i antallet af seniorjob på landsplan fra 4. kvartal 2012 til 3. 
kvartal 2013. Fra 3. kvartal 2013 har Vejle kommune haft en procentvis større udvikling i antallet af seniorjob 
end resten af landet. 

Figur 3 - Udvikling i antal seniorjob
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Som figuren viser, ligger den relative udvikling for private seniorjob under niveauet for de offentlige. Andre 
faktorer, udover akutpakke og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, må således have indflydelse på det lave 
antal af private seniorjob.

Informationsniveau i Jobcenter Vejle

Borgerne er forpligtet til selv at opsøge kommunen ved berettigelse til et seniorjob.

En væsentlig del af aktiviteterne under forsøget er at informere om muligheden for privat seniorjob. Der er 
derfor lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i offentligt seniorjob for at undersøge, om Vejle 
Jobcenter lever op til dette.

Ud af de 23 borgere, der har besvaret det udsendte spørgeskema, kender 9 til muligheden for ansættelse i 
privat seniorjob. Det er dog kun 2 af disse, svarende til 22,22 procent, der har opnået deres viden via 
Jobcenter Vejle. Således fremhæver flere borgere pressen og internettet som deres primære 
informationskilder. Spørges der ind til, hvorfor de omtalte borgere har fravalgt privat seniorjob fremhæver 
knap halvdelen, at de har tidligere erfaring inden for det offentlige.

Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, om jobcenter Vejle har været tilstrækkelig i sin 
informationsformidling til seniorjobberettigede borgere, idet nogle af disse borgere kunne være potentielle 
for ansættelse i privat seniorjob. På trods af, at føromtalte borgere har fravalgt det private arbejdsmarked, 
kunne flere informationer fra Jobcentret give de ledige et indtryk af, hvilke muligheder og fordele, de kunne 
opnå på trods af tidligere offentlig ansættelse. 

Af de 23 modtagne besvarelser kender 14 borgere, knap 49 procent, ikke til muligheden for privat seniorjob 
og endvidere viser 9 interesse for en sådan ansættelse, hvis de havde kendt til muligheden ved 
ansættelsestidspunktet i offentligt seniorjob. 

Dog skal det nævnes, at de pågældende borgere ikke kender til de førnævnte begrænsninger, der er 
forbundet med forsøget. Et kendskab til disse begrænsninger må antages at have en negativ indvirkning på 
borgernes interesse for ansættelse i private seniorjob.

Borgernes vurdering af private seniorjob

Af besvarelserne fremgår det desuden, at af de borgere, der viser interesse for privat seniorjob, nævner 44 
procent, at de regner med, at der i privat seniorjob er større sandsynlighed for at finde et job, der matcher 
deres kvalifikationer bedst muligt. Ligeledes fremhæver 22 procent de øgede valgmuligheder mellem job 
som en faktor, der øger deres interesse for et privat seniorjob. Nedenstående boks viser udvalgte citater fra 
spørgeskemaundersøgelse.

”Jeg tror at mulighederne for at præge min arbejdsdag og indhold ville være større i den 

private sektor”

Borger 10, Bilag 4
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”Større valgmuligheder for job”

Spørgsmål 7, Bilag

”Måske flere valgmuligheder” 

Spørgsmål 7, Bilag 3

Flere respondenter fremhæver ligeledes deres motivation for at fortsætte i arbejde efter endt seniorjob.  

”Det er fint med en ansættelse i seniorjob i kommunen, og jeg er glad for det job, jeg har lige 

nu, men jeg ville gerne blive i jobbet - eller have et andet job i kommunen eller evt. i en privat 

virksomhed, når seniorjobbet udløber. Jeg har ikke lyst til at gå på efterløn.” 

Borger 13, Bilag 4

”Jeg har været meget glad for mit seniorjob, dog er jeg lige så ked af at skulle stoppe ved mit 

61 år, da jeg gerne blev 2 år mere hvis det kunne lade sig gøre.”

Borger 11, Bilag 4

Et delmål med forsøget har været ønsket om at seniorjob kunne føre til ordinær ansættelse, og det 
fremhæver en af seniorjobberne også. 

”Større chance for at blive ansat efter udløbet af seniorjob – forhåbentlig”

Spørgsmål 7, Bilag 3

Barrierer for forsøget

Forsøget har været begrænset af flere faktorer, der har haft en negativ indvirkning på brugen af forsøget.

For det første blev der indført en række midlertidige ordninger, eksempelvis akutpakke og midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, for at dæmme op for antallet af ledige, der risikerede at opbruge deres dagpengeret, 
og dermed blev antallet af seniorjobberettigede væsentligt mindre end forventet.

For det andet havde Jobcenter Vejle ved ansøgning om frikommuneforsøget  en forventning om, at borgere, 
ansat i et privat seniorjob, ved udgangen af forsøgsperioden kunne fortsætte ved samme virksomhed. Dette 
er dog ikke muligt, og borgerne er således kun sikret deres job frem til forsøgsafslutningen med udgangen af 
2015. Det må således forventes, at nogle borgere har fravalgt et seniorjob i en privat virksomhed for at 
undgå dette skift.  
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For det trejde begrænses det offentlige tilskud til seniorjob i de private virksomheder af EU’s de minimis 
forordning, som har til formål at sikre, at en offentlig støtte ikke virker konkurrenceforvridende, hvilket 
betyder, at der er begrænsning for statsligt tilskud til private virksomheder. En virksomhed kan maksimalt 
modtage statslig støtte på op mod 100.000 euro, dog med en begrænsning på to år for samme ansatte.

Det betyder konkret, at det ikke er muligt for en privat arbejdsgiver at modtage statsligt støtte i mere end 24 
måneder pr. borger i seniorjob. Det er således ikke muligt for en borger, at være ansat i et privat seniorjob 
gennem hele perioden for frikommuneforsøget.  Dette må antages at have indflydelse på antallet af borgere 
i private seniorjob, idet borgeren muligvis vælger privat seniorjob fra ved opstart for at undgå et unødigt 
skifte fra privat til offentlig seniorjob efter to år. 

For virksomheden betyder De minimis begrænsningen, grundet ansættelsesgrænsen på to år, at de hver 
andet år har udgifter til oplæring af nye borgere seniorjob. Det betyder muligvis, at virksomheder ser 
muligheden for en ansat i seniorjob for værende ressourcekrævende og derfor fravælger muligheden.  

5.0 Resultater set i forhold til de overordnede mål

Frikommuneforsøget Seniorjob i private virksomheder udnyttes ikke optimalt primært på grund af det 
faldende antal af potentielle seniorjobbere og sekundært på grund af, at ansættelse i seniorjob ikke kan 
fortsætte udover frikommuneforsøgets tidsramme og på grund af De minimis reglerne. Begge regler 
vurderes at resultere i et fravalg fra både borgerens og virksomhedens side.

Det er således kun lykkedes at få 4 ansat i private seniorjob, og ingen har opnået ordinært job.

På grund af det lille antal private seniorjobs, har det ikke været muligt at evaluere på delmålet om via private 
seniorjobs, at øge mulighederne for bedre at matche de seniorjobberettigedes kvalifikationer og interesser.

5.1 Afsluttende bemærkninger 

Andre frikommuner som Odense og Viborg har valgt at gøre brug af frikommuneforsøget Seniorjob i private 
virksomheder. Begge kommuner har haft lignende besvær med at implementere forsøget med de samme 
barrierer som i Vejle. Odense kommune har lukket forsøget 1. januar 2015.

Alt i alt er det vurderingen, på trods af de økonomiske gevinster set fra det offentliges side, at de nuværende 
regler vedrørende private seniorjob begrænser forsøget i en sådan grad, at det ikke er reelt at gøre brug af 
det. 
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6.0 Bilag 1 – Pressemeddelelse vedr. Seniorjob i Private virksomheder 

Seniorjobbere i Vejle får mulighed for ansættelse i private 
virksomheder 
1. juli 2013 får virksomheder også mulighed for at ansætte seniorjobbere, der bor i 
Vejle Kommune

Seniorjobber

I dag er det kun kommunen, der er omfattet af seniorjobordningen. Men fra 1. juli 2013 får 
virksomheder også mulighed for at ansætte seniorjobbere, der bor i Vejle Kommune. Det sker som en 
del af frikommuneforsøget

Udsigten til at skulle finde mindst 70 nye stillinger til seniorjobbere i løbet af første halvår af 2013 
har fået Jobudvalget i Vejle Kommune til at tænke kreativt.

”Vi synes, det er problematisk, at loven om seniorjob er lavet sådan, at de kun må ansættes i 
kommunen. Det gør det svært at finde reelle seniorjobs, hvilket skaber utilfredshed blandt de mange 
kvalificerede seniorjobbere. Derfor har vi i forbindelse med frikommuneforsøget søgt om at udvide 
seniorjobordningen til også at omfatte private virksomheder. På den måde får seniorjobberne og 
virksomheder også gevinst af ordningen,” siger formanden for Jobudvalget Christa Laursen.

Og det har Vejle Kommune netop fået grønt lys til af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det betyder, 
at seniorjobbere bosat i Vejle Kommune fra 1. juli 2013 kan blive ansat i private virksomheder. Det 
glæder Christa Laursen, som håber, at det kan være med til at genetablere de ældre lediges 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Mange af seniorjobberne kan med rette beskrives som gråt guld. De har rigtig meget at byde på og 
alt andet lige, så bliver det lettere at finde et job, der matcher deres kvalifikationer, når antallet 
brancher øges”, siger hun og fortsætter: ”På den måde er det en enestående mulighed for at ansætte 
en erfaren medarbejder uden begrænsninger og oven i købet med et fast årligt tilskud”.

Virksomheder får refunderet lønudgifter

Det er frivilligt for private virksomheder, om de vil oprette seniorjob. Men Jobudvalget forventer, at 
flere private virksomheder vil benytte sig af muligheden. Et seniorjob skal medføre en nettoudvidelse 
i antallet af ansatte i virksomheden. På den måde er der ingen, der risikerer at ryge ud for, at 
seniorjobberne kan komme ind på arbejdsmarkedet.

Private virksomheder som ansætter en seniorjobber på fuld tid får 132.018 kr. fra kommunen om året. 
Tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved ansættelse på nedsat tid, eller hvis ansættelsen varer 
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mindre end et år. 

Vejle Kommune er en af de i alt ni frikommunerne i Danmark, som har mulighed for at ansætte 
seniorjobbere bosat i kommunen i private virksomheder.
Virksomheder, der er interesseret i at oprette et seniorjob kan rette henvendelse til Stig Malberg, 
afsnitsleder i Jobcenter Vejle.

Fakta om seniorjob 

 Arbejdsløse over 55 år, der har opbrugt deres dagpenge, er berettiget til et 
kommunalt seniorjob, hvis de er tilmeldt efterlønsordningen.

 Ansættelse af seniorjobbere skal medføre en nettoudvidelse af ansatte i 
virksomheden.

 Ansatte i seniorjob er omfattet af den almindelige overenskomst vedr. løn 
mv. 

 

Kontaktoplysninger:
Christa Laursen, formand for Jobudvalget, e-mail: chrla@vejle.dk, tlf. 22 18 70 00
Stig Malberg, afsnitsleder Jobcenter Vejle, e-mail: stima@vejle.dk, tlf. 40 31 08 38

Denne side er sidst opdateret: 28.02.2013
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6.1 Bilag 2 – Spørgeskema borgerundersøgelse

Kære deltager

Vi er glade for, du vil tage dig tid til at deltage i Vejle Kommunes undersøgelse om seniorjob.

Din besvarelse er naturligvis anonym.

På forhånd tak for hjælpen!

Køn

(1)  Kvinde

(2)  Mand

Hvor har du tidligere været ansat? Marker gerne flere svarmuligheder

(1)  Jeg har tidligere været ansat på det private arbejdsmarked

(2)  Jeg har tidligere været ansat i det offentlige

Kender du til muligheden for ansættelse i seniorjob i en privat virksomhed?

(1)  Ja

(2)  Nej

Hvor er du blevet informeret om muligheden for privat seniorjob henne? Marker gerne flere 

svarmuligheder

(1)  Jobcenter Vejle

(2)  Pressen

(7)  Internettet

(3)  Netværk

(4)  Virksomheder

(5)  Andet, angiv: _____

Hvorfor har du ikke benyttet dig af muligheden for at komme i seniorjob i en privat virksomhed? 

Marker gerne flere svarmuligheder

(1)  Det er en tidsbegrænset mulighed på 2 år

(2)  Det er svært at finde en egnet virksomhed
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(3)  Jeg foretrækker offentlig ansættelse

(4)  Jeg har tidligere erfaring inden for det offentlige

(5)  Andet, angiv: _____

Ville du have benyttet dig af muligheden for ansættelse i en privat virksomhed, hvis du havde kendt til 

muligheden?

(1)  Ja

(2)  Nej

Hvorfor ville du have benyttet dig af muligheden? Marker gerne flere svarmuligheder

(1)  Større mulighed for et job svarende mine kvalifikationer

(2)  Jeg foretrækker det private arbejdsmarked

(3)  Andet, angiv: _____

Hvorfor ville du ikke have benyttet dig af muligheden? Marker gerne flere svarmuligheder

(1)  Jeg foretrækker offentlig ansættelse

(2)  Jeg har tidligere erfaring inden for det offentlige

(3)  Det er en tidsbegrænset periode på 2 år

(5)  Jeg forventer det er svært at finde en virksomhed

(4)  Andet, angiv: _____

Yderligere kommentarer:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Tak for din deltagelse!

Du kan afslutte din besvarelse ved at klikke på 'afslut' i nederste venstre hjørne.
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6.3 Bilag 3 – Samlede besvarelser borgerundersøgelse

1. Køn

2. Hvor har du tidligere været ansat?
Marker gerne flere svarmuligheder

3. Kender du til muligheden for ansættelse i seniorjob i en privat 
virksomhed?
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4. Hvor er du blevet informeret om muligheden for privat seniorjob henne?
Marker gerne flere svarmuligheder

 - Andet, angiv: 

 3f kongedalen
 Jeg har selv fundet mit seniorjob. Vejle Kommune kunne ikke tilbyde noget!

5. Hvorfor har du ikke benyttet dig af muligheden for at komme i seniorjob i 
en privat virksomhed?
Marker gerne flere svarmuligheder

 - Andet, angiv: 
 ved ikke
 Jeg tilbød Vejle Kommune at de kunne ansætte mig som jobkonsulent mhp. at skaffe seniorjobs til 

andre som var berettiget hertil. Formålet var netop at formidle ansættelse i private virksomheder. 
Kommunaldirektøren mente ikke der var mulighed for dette pga. øvrige nedskæringer i jobcentret, 
hvorfor den foreslåede funktion fortsat skulle varetages af jobcentrets øvrige konsulenter!

 tja - har ikke undersøgt det nærmere
 Har været ansat i privat seniorjob i 1 år +11md



22

6. Ville du have benyttet dig af muligheden for ansættelse i en privat 
virksomhed, hvis du havde kendt til muligheden?

7. Hvorfor ville du have benyttet dig af muligheden?
Marker gerne flere svarmuligheder

 - Andet, angiv:
 måske flere valgmuligheder
 Større chance for at forblive ansat efter udløbet af seniorjobbet - forhåbentlig
 større valg muligheder for job

8. Hvorfor ville du ikke have benyttet dig af muligheden?
Marker gerne flere svarmuligheder



23

6.4 Bilag 4 – Kommentarer i borgerundersøgelse

Kommentarer

Borger 8 ”Jeg er meget glad for mit job”

Borger 9

”Min generelle oplevelse var, at Vejle Kommunes medarbejdere 
ikke var "klædt på til at løse opgaverne og mulighederne" ift. Lov 
om seniorjob. Det samme kan siges om at benytte sig de 
muligheder man havde som frikommune, til at ansætte borgere 
med ret til seniorjob, i private virksomheder. De medarbejdere 
jeg i sin tid talte og korresponderede med var eksempelvis ikke 
bekendte med kommunens egne opgørelser over antallet af 
kommende borgere med ret til seniorjob? Set ud fra et 
samfundspolitisk og økonomisk synspunkt er det tankevækkende, 
at man ikke i større grad har benyttet sig af muligheden for at 
udnytte disse ressourcer?”

Borger 10
”Jeg tror mulighederne for at præge min arbejdsdag og indhold, 
ville være større i den private sektor.”

Borger 11
”Jeg har været meget glad for mit seniorjob, dog er jeg lige så 
ked af at skulle stoppe ved mit 61 år, da jeg gerne blev 2 år 
mere hvis det kunne lade sig gøre.”

Borger 12
”Jeg syntes ikke at det job jeg har, er et seniorjob, jeg troede at 
seniorjob var et lettere arbejde på andre vilkår end et ordinært 
job.”

Borger 13

”Det er fint med en ansættelse i seniorjob i kommunen, og jeg er 
glad for det job, jeg har lige nu, men jeg ville gerne blive i jobbet 
- eller have et andet job i kommunen eller evt. i en privat 
virksomhed, når seniorjobbet udløber. Jeg har ikke lyst til at gå 
på efterløn. Jeg har fået en ok behandling i forbindelse med min 
ansættelse - bortset fra, at jeg ikke kom til en egentlig 
jobsamtale i forbindelse med tiltrædelsen. Det kan jeg ikke 
forstå!
Jeg har dog bekendte, som blev "beordret" til ansættelse et 
bestemt sted, og som ikke fik nogen mulighed for selv at finde et 
sted, hvor de kunne ansættes i seniorjob i kommunen. Det finder 
jeg absolut urimeligt - en underlig personalepolitik. Jeg er glad 
for, at det ikke var mig, der blev behandlet på den måde!”

Borger 14 ”Jeg har selv fundet mit seniorjob. Vejle Kommune kunne ikke 
tilbyde noget!”
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?
I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger, der 
er ansøgt af Vejle Kommune 1. maj 2013 i 5. ansøgningsrunde. Forsøget løber fra 1. juli 2013 til 31. december 
2015. Frikommuneforsøget giver mulighed for udvidelse af virksomhedspraktik i op til 26 uger for jobparate 
borgere i et forsøg på at forbedre deres mulighed for efterfølgende ansættelse i ordinært job. 

Før frikommune Nu

Forsikrede ledige kan maksimalt blive ansat i 
virksomhedspraktik i 4 uger, mens jobparate 
kontanthjælpsmodtagere maksimalt kan blive ansat i 
virksomhedspraktik i 13 uger.  Denne begrænsning 
af varigheden på virksomhedspraktikkerne betyder, 
at det kan være vanskeligt for borgeren at nå at bide 
sig fast på virksomheden, hvilket reducerer 
borgerens mulighed for efterfølgende ansættelse på 
ordinære vilkår.

Frikommuneforsøget er ikke igangsat.

Forsøget har ikke været anvendt, da det ikke har været muligt at finde interesserede virksomheder, grundet 
følgende to forhold:

1. Vækstvirksomhed:
Af Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet af 28. juni 2013 (BEK 
nr. 838 af 28/06/2013) fremgår det, at frikommunerne udelukkende kan give tilbud om virksomhedspraktik i 
en vækstvirksomhed i op til 26 uger. Ved vækstvirksomhed forstås en virksomhed, som i kraft af sit 
idégrundlag og udviklingspotentiale vil kunne danne grundlag for nye jobs og vækstskabelse. 

2. De minimis-reglerne:
16. december 2013 ændredes Bekendtgørelse om frikommuneforsøg således, at forsøget omfattes af EU’s de 
minimis-regler (BEK nr. 1485 af 16/12/2013). Det betyder, at den støtte der ydes til virksomheden i 
forbindelse med etableringen af udvidet virksomhedspraktikker skal indgå i beregningen af virksomhedens 
støttebeløb. Støttebeløbet må ikke oversige en værdi på i alt 200.000 EURO i offentlig støtte over tre år, 
uden at det skal anmeldes til EU-Kommissionen.

1.1 Perspektivering

Der indstilles til, at forsøget stopper.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Forsøget om udvidelse af virksomhedspraktikperioden løber fra 1. juli 2012 til 31. december 2015, hvorefter 
der skal tages stilling til yderligere forlængelse af forsøget. Det er et såkaldt samarbejdsforsøg, der er 
formuleret på baggrund af dialog mellem de ni frikommuner. 

2.1 Baggrunden for forsøget 

Før frikommuneforsøget kunne der maksimalt etableres virksomhedspraktikker af henholdsvis 4 ugers 
varighed for forsikrede ledige og 13 ugers varighed for jobparate kontanthjælpsmodtager. Denne 
begrænsning af varigheden på virksomhedspraktikkerne betød, at det kunne være vanskeligt for borgeren at 
nå at bide sig fast på den virksomhed, hvor vedkommende var i praktik, hvilket reducerede borgerens 
mulighed for efterfølgende ansættelse på ordinære vilkår. 

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet med forsøget er at give den ledige bedre tid til at vise sine kompetencer overfor en virksomhed og 
dermed øge vedkommendes mulighed for at bide sig fast på virksomheden. Dermed forventes den lediges 
muligheder for at opnå ansættelse på ordinære vilkår på virksomheden i forlængelse af 
virksomhedspraktikken. 

2.3 Forsøgets målgruppe

I Vejle Kommunes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeret er målgruppen for forsøget afgrænset til 
forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er karakteriseret ved følgende: 

 Ledige med risiko for langtidsledighed med over 6 måneders ledighed indenfor de seneste 2 år.
 Langtidsledige med over 12 måneders ledighed.
 De over 50-årige, som i en forsøgsperiode i de første 13 ugers ledighed får en intensiv 

rådgivnings- og vejledningsindsats (Aktiv Rådgivning).
 Ledige med en videregående akademisk uddannelse, som efter 13 ugers ledighed er i et 

vejlednings- og opkvalificeringstilbud, der munder ud i et praktiktilbud. Udvidet praktik kan i 
særlige tilfælde anvendes, ex. hos dimittender uden erhvervserfaring, ledige med en uddannelse 
med få beskæftigelsesmuligheder eller med personlige/sociale forhold, der vanskeliggør ordinær 
ansættelse.

Udvidet praktik etableres med udgangspunkt i en individuel vurdering af den enkelte borgers forhold. 
Udgangspunktet for den individuelle vurdering er, at der lægges vægt på faktorer, som har betydning for den 
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lediges muligheder for tilbagevenden til job og uddannelse. Det vil sige ledighedens længde, borgerens alder 
og uddannelsesmæssige baggrund.

2.4 Programteori

Indsats:
Fritagelse fra lovens
krav om praktikophold:
- 4 uger for forsikrede
ledige
- 13 uger for jobparate
kontanthjælps-modtagere
.

Proces:
Udvidelse af
virksomheds-praktik
i op til 26 uger
efter en individuel
vurdering af  den
enkelte borgers
forhold.

Proces:
Den ledige opnår
bedre mulighed for
at vise sine
kompetencer,
hvilket øger
muligheden for at
den ledige bider sig
fast på
virksomheden.

Proces:
Den lediges
mulighed for
ordinær
ansættelse på
virksomheden
øges.

Resultat:
Færre ledige på
offentlig forsørgelse
.

2.5 Projektets aktiviteter 

I Bekendtgørelsen om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet af 28. juni 2013 (BEK 
nr. 838 af 28/06/2013) blev muligheden for brugen af udvidet virksomhedspraktikker afgrænset 
vækstvirksomheder. Afgrænsningen til vækstvirksomheder skyldes en betragtning om, der skal være 
potentiale for, at borgeren kan blive ansat i virksomheden på ordinære vilkår i forlængelse af 
virksomhedspraktikken. Det er således ikke muligt for en virksomhed at ansætte en ledig borger i udvidet 
virksomhedspraktik, hvis ikke virksomheden opfylder vækstkriteriet og dermed kan sandsynliggøre, at der 
efterfølgende er mulighed for, at den ledige fastansættes på ordinære vilkår.

Jobcenter Vejles kriterier for en vækstvirksomhed

1. Virksomheder med under 5 ansatte, som har ambitioner om at nå mindst 10 ansatte eller en årlig 
omsætning på mindst 15 mio. kr. i løbet af 3 år.

2. Virksomheder med 5 ansatte eller mere, som har ambitioner om en årlig vækst på over 20 pct. i 
årlig omsætning eller antal ansatte i mindst 3 år.

3. Virksomheder med planer om eksport eller afsætning på markeder udenfor Regionen.
4. Brancher, hvor der forventes mangel på arbejdskraft
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Vækstkriteriet har afholdt flere virksomheder fra at benytte tilbuddet om udvidet virksomhedspraktik. Dette 
skal særligt ses i lyset af, at det ikke har været muligt at oplyse virksomhederne om konsekvensen, hvis 
vækstkriteriet mod forventning ikke opfyldes. Jobcenter Vejle har været i kontakt med 
Beskæftigelsesministeriet for at få en afklaring på dette spørgsmål, men det har ikke været muligt.  

16. december 2013 ændredes Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og 
sygedagpengeområdet således, at forsøget blev omfattet af EU’s de minimis-regler (BEK nr. 1485 af 
16/12/2013). De minimis-reglerne har til formål at sikre, at offentlig støtte ikke virker 
konkurrenceforvridende. Jf. de minimis-reglerne må den statslige støtte til en virksomhed ikke overstige en 
værdi på i alt 200.000 EURO over tre år uden at støtten skal anmeldes til EU-Kommissionen.

Omfattelsen af de minimis-reglerne har begrænset virksomhedernes interesse for at deltage i 
frikommuneforsøget.  Jobcenter Vejle har eksempelvis været i kontakt med et landsdækkende byggemarked, 
som har ytret ønske om at ansætte borgere i udvidet virksomhedspraktik, men da virksomheden ikke kan 
holde sig inden for De minimis reglens økonomiske grænse på 200.000 EURO, hvis de ansætter en borger i 
udvidet virksomhedspraktik, har de ikke ønsket at benytte sig af muligheden om virksomhedspraktik i op til 
26 uger.  

3.0 Evalueringsmetode

I ansøgningen var der lagt op til, at forsøget skulle følges tæt med henblik på at vurdere, om der opstår 
uforudsete uhensigtsmæssigheder i forbindelse med brugen af forsøget.

4.0 Resultater af forsøget
Det er ikke muligt at evaluere resultaterne af forsøget, da det ikke har været anvendt.

5.0 Resultater set i forhold til de overordnede mål

5.1 Afsluttende bemærkninger

På mødet i Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg 10. april 2014 indstillede økonomi- og 
arbejdsmarkedsdirektøren, at forsøget vedrørende udvidelse af virksomhedspraktik fra 4 til 26 uger ophørte.  
Et flertal af Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer stemte dog imod indstillingen, fordi de ønskede at 
fortsætte forsøget i det tilfælde, at en interesseret virksomhed skulle henvende sig til Jobcentret.
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Udvidelse af virksomhedspraktikperiode for forsikrede ledige, 
der er ansøgt af Vejle Kommune 1. maj 2012 i 5. ansøgningsrunde. Forsøget løber fra 1. september 2012 til 
31. december 2015. Med frikommuneforsøget har forsikrede ledige mulighed for at komme i udvidet 
virksomhedspraktik i op til 13 uger.

Før frikommune Nu

Før frikommunen kunne forsikrede ledige maksimalt 
være i virksomhedspraktik i 4 uger.

I frikommunen kan forsikrede ledige være i 
virksomhedspraktik i op til 13 uger. Dette gælder, 
hvis de opfylder en af nedenstående betingelser:

 Ikke har relevant erhvervserfaring
 Har langvarig ledighed
 I øvrigt har vanskeligt ved at opnå 

beskæftigelse med løntilskud.

Den udvidede virksomhedspraktik skal sikre, at de 
forsikrede ledige får bedre muligheder for at bide 
sig fast på virksomheden, således at deres chance 
for at blive ansat i ordinær beskæftigelse øges. 

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål:

1. Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
2. Sætte borgeren i centrum 
3. Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X
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Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Evalueringen viser, at Vejle Kommune i høj grad udnytter frikommunes mulighed for at etablere 
virksomhedspraktikker af over 4 ugers varighed til udvalgte grupper af forsikrede ledige. Endvidere viser 
effektdata, at andelen af forsikrede ledige, der er i beskæftigelse tre måneder efter at have afsluttet en 
virksomhedspraktik, er markant højere i Vejle Kommune sammenlignet med henholdsvis klyngen og hele 
landet. Dette tyder på, at en differentiering af længden på virksomhedspraktikker giver mulighed for, at 
borgeren kan være i praktik i lige præcis den tid, som den enkelte borger har brug for i forhold til få fodfæste 
på arbejdsmarkedet. 

Frikommuneforsøget tyder dermed i høj grad på at have en positiv effekt i forhold til at få flere borgere i job, 
hvilket understøttes yderligere af, at den gennemsnitlige sagsvarighed for forsikrede ledige i Vejle Kommune 
generelt er lavere end i henholdsvis klyngen og resten af landet om end udviklingen i denne har været 
relativt dårligere i Vejle Kommune i de seneste år. 

Sætte borgeren i centrum 

Med frikommuneforsøget bliver længden af praktikken for udvalgte grupper af forsikrede ledige ikke længere 
fastsat efter proceskrav. I stedet prioriteres en differentieret indsats, hvor længden af praktikken tilpasses 
den enkelte borgers behov. Ved at individualisere længden af virksomhedspraktikker medvirker 
frikommuneforsøget således til at sætte den enkelte borger i centrum for beskæftigelsesindsatsen.

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

Det har ikke været et mål for dette forsøg at frigøre administrative ressourcer, hvorfor dette ikke indgår i 
evalueringen.

1.1 Perspektivering

Der indstilles der til, at forsøget fortsætter.
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2.0 Beskrivelse af forsøget

Forsøget Udvidet virksomhedspraktik for forsikrede løber fra 1. september 2012 til 31. december 2015. 
Forsøget er et kopiforsøg, der kan iværksættes uden ministergodkendelse.

Der er opnået forsøgshjemmel i bekendtgørelse om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter Lov om 
ansvaret for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om 
sygedagpenge § 10 jf. § 44. stk. 1, nr. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

2.1 Baggrunden for forsøget 

Før frikommuneforsøg kunne der maksimalt etableres virksomhedspraktikker for forsikrede ledige af 4 ugers 
varighed. Denne begrænsning gjorde det vanskeligt for forsikrede ledige at nå at vise virksomhederne deres 
kompetencer, hvilket er en forudsætning for at nå at bide sig fast på virksomhederne. Dette betyder, at der 
var en risiko for, at borgerne ikke fik det optimale ubytte af virksomhedspraktikkerne i form af ansættelse på 
ordinære vilkår.

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet med forsøget er at give udvalgte grupper af forsikrede ledige bedre tid til at vise sine kompetencer 
overfor en virksomhed og dermed øge deres mulighed for at bide sig fast på virksomheden. Dermed 
forventes de forsikrede lediges muligheder for at opnå ansættelse på ordinære vilkår på virksomheden i 
forlængelse af virksomhedspraktikken at øges.

Endvidere forventes forsøget vedrørende udvidelse af virksomhedspraktik for forsikrede ledige at kunne øge 
de lediges mulighed for ansættelse i et job med løntilskud, hvilket på længere sigt kan føre til job.

2.3 Målgruppe

Målgruppen for forsøget er forsikrede ledige der opfylder en af nedenstående betingelser:

 Har ingen erhvervserfaring
 Har langvarig ledighed - med særlig fokus på de langtidsledige, der er i fare for at miste retten 

til dagpenge.
 Har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse via løntilskud.

Under forsøgsperioden er målgruppen med risiko for langtidsledighed udvidet til også at omfatte 
følgende borgere:

 Ledige borgere, der pendler mellem A-dagpenge og sygedagpenge, for således at lette 
overgangen mellem de to instanser ved at skabe en kontinueret indsats for borgeren. 
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 Ledige med over 4 måneders sammenlagt ledighed, hvor personlige og helbredsmæssige 
problemstillinger er de primære barrierer i forhold til at opnå job.

 Nyuddannede akademikere uden erhvervserfaring.

2.4 Programteori

Indsats:
Fritagelse fra lovens
krav om
praktikophold på 4
uger for forsikrede
ledige.

Proces:
Udvidelse af
virksomheds-praktik
for forsikrede ledige
i op til 13 uger efter
en individuel
vurdering af  den
enkelte borgers
forhold.

Proces:
Den ledige opnår
bedre mulighed for
at vise sine
kompetencer, hvilket
øger muligheden for
at den ledige bider
sig fast på
virksomheden.

Proces:
Den lediges
mulighed for
ordinær ansættelse
på virksomheden
øges.

Resultat:
Færre ledige på
offentlig
forsørgelse.

2.5 Projektets aktiviteter 

Med frikommuneforsøget har forsikrede ledige mulighed for at komme i udvidet virksomhedspraktik i op til 
13 uger. Længden af praktikken afgøres af beskæftigelsesrådgiveren i samarbejde med den enkelte borger 
med udgangspunkt i borgerens individuelle behov. Jobcentret lægger vægt på, at der som udgangspunkt kun 
bevilliges forlænget virksomhedspraktik til borgere, hvor der er et reelt behov for dette. Det gælder i de 
tilfælde, hvor den ledige ingen erhvervsmæssigerfaring har, eller hvis den ledige har særlige behov, såsom 
personlige eller psykiske udfordringer, der skal tages særlige hensyn til. 

Forsøget giver de ledige, der har behov for det, ekstra tid i forbindelse med opstart af ny beskæftigelse. 
Borgeren opbygger, gennem virksomhedspraktikken, erhvervserfaring samt får skabt et netværk og 
endvidere muligheden for at vise en specifik virksomhed sine kompetencer med henblik på fastansættelse. 
Desuden giver forsøget den ledige muligheden for at afprøve nye brancher med henblik på omskoling. 

Ved implementering af forsøget blev det besluttet at, alle virksomhedspraktikker til forsikrede ledige, som 
udgangspunkt, højest måtte være af 8 ugers varighed, uagtet den lediges behov. Denne beslutning er dog 
efterfølgende ændret igen.

 

I frikommunen er der fokus på borgerens egen indsats i forbindelse med de beskæftigelsesrettede 
aktiviteter. Se eventuelt evalueringen af Individuelle tilbud til alle for en uddybning af dette. Det betyder, at 
der lægges stor vægt på, at den ledige selv opsøger potentielle virksomheder med henblik på at komme i 
virksomhedspraktik. Ved egen dialog med virksomheden, forventes den lediges mulighed for efterfølgende at 
blive ansat i ordinær stilling at blive øget. 
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I slutningen af en virksomhedspraktik følger beskæftigelsesrådgiveren fra jobcentret telefonisk op på 
praktikken, herunder muligheden for, at borgeren kan blive ansat i en ordinær stilling eller eventuelt job med 
løntilskud på virksomheden. I særlige tilfælde kan personlig samtale på virksomheden være nødvendig. Det 
er oplevelsen, at det i mange tilfælde er opfølgningssamtalen, der resulterer i, at borgeren bliver ansat på 
virksomheden, idet der i forbindelse med samtalen er muligt at indgå supplerende aftaler om eksempelvis 
opkvalificerende kurser, som den enkelte borger mangler for at kunne varetage et job.
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3.0 Evalueringsmetode

Ved evaluering af frikommuneforsøget: Udvidet virksomhedspraktik for forsikrede ledige er der indhentet 
følgende data:

 Antal virksomhedspraktikker med over 4 ugers varighed i Vejle Kommune 
 Andelen af borgere i beskæftigelse 3 måneder efter afslutningen på en virksomhedspraktik i Vejle 

Kommune sammenholdt med henholdsvis klyngekommunerne og resten af landet
 Den aggregerede ledighedsudvikling i Vejle Kommune, herunder den gennemsnitlige sagsvarighed 

for forsikrede ledige.

Det er ikke muligt at udskille de specifikke målgrupper for forsøget i data grundet registreringspraksis. Det 
betyder, at eksempelvis effekten af forsøget er baseret på opgørelser over alle forsikrede ledige i Vejle 
Kommune. 

Til at vurdere effekten af forsøget er der indhentet data for den aggregerede ledighedsudvikling i Vejle 
Kommune sammenlignet med henholdsvis klyngen og resten af landet i løbet af frikommunen. Konkret 
analyseres på den gennemsnitlige varighed af et ledighedsforløb for forsikrede ledige. Sammenligningen 
foretages under en alt andet lige-forudsætning, da der ikke kan kontrolleres for de øvrige forhold, som 
varierer over tid mellem kommunerne. 

Valget af evalueringsmetode skal ses i lyset af, at Jobcenter Vejle kun er i besiddelse af data for egne 
borgere, som alle har deltaget i frikommuneforsøget vedrørende Udvidet virksomhedspraktik for forsikrede 
ledige. Derfor er det ikke muligt at sammenligne med en kontrolgruppe for på den baggrund at vurdere 
effekten af forsøget, set i forhold til hvorvidt flere borgere er kommet i job eller uddannelse på kortere tid.  
Desuden er der under frikommuneforsøget blevet implementeret nyt sagsbehandlersystem, der resulterer i 
manglende data fra før forsøgets indfasning, det er derfor ikke muligt at dokumentere en direkte før og efter 
effekt af selve forsøget.

Det er dog vigtigt at fremhæve, at den valgte form for effektanalyse har den væsentlige begrænsning, at det 
er usikkert, hvor meget af den aggregerede udvikling i ledigheden, der kan tilskrives den isolerede effekt af 
frikommuneforsøget. En række andre faktorer, som der ikke kan kontrolleres for, varierer således også over 
tid mellem kommunerne, hvorfor analysen kun kan være med til at sandsynliggøre effekterne af forsøget 
vedrørende udvidelse af virksomhedspraktik for forsikrede ledige.
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4.0 Resultater af forsøget

Evalueringen afdækker dels i hvilket omfang, Jobcenter Vejle har udnyttet muligheden for at differentiere 
længden af virksomhedspraktikker til forsikrede ledige og dels hvorvidt forsøget har haft de ønskede 
effekter.

I det følgende analyseres først, i hvilket omfang jobcentret har udnyttet frikommuneforsøgets råderum. 
Konkret analyseres hvor mange virksomhedspraktikforløb, der har været af over 4 ugers varighed. Dernæst 
undersøges det, om virksomhedspraktikkernes varighed varier afhængig af, hvor længe en borger af været 
ledig. 

4.1 Fordelingen af virksomhedspraktikker i frikommunen

Figur 1 viser fordelingen af det samlede antal virksomhedspraktikker for forsikrede ledige i Vejle Kommune i 
perioden fra 1. september 2012 til 30. november 2015. Det er vigtigt at bemærke, at varigheden af 
fortløbende praktikker er regnet sammen med mindre der har været minimum 2 dages stop mellem 
praktikstop og praktikstart.

Figur 1: Fordelingen af praktikforløb for forsikrede ledige i Vejle Kommune siden 1. september 2012
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Figuren viser, at Jobcenter Vejle i høj grad har udnyttet mulighed for at udvalgte grupper af forsikrede ledige 
kan være i virksomhedspraktik i mere end 4 uger. Siden frikommuneforsøgets start 1. september 2012 har 
66,9 procent af alle virksomhedspraktikker til forsikrede ledige således været af over 4 ugers varighed.
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Figur 2 viser andelen af virksomhedspraktikker over 4 ugers varighed for forsikrede ledige sammenholdt med 
sagsvarigheden i perioden fra 1. september 2012 til 30. november 2015. Sagsvarigheden fremgår af den 
vandrette akse i figuren. 

Figur 2: Andel af praktikforløb for forsikrede ledige i Vejle Kommune fordelt på sagsvarighed siden 1. 
september 2012
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Figuren viser, at andelen af virksomhedspraktikforløb af over 4 ugers varighed stiger proportionalt med 
sagsvarigheden. Det betyder, at de borgere som har modtaget A-dagpenge i over 16 måneder er dem, som 
oftest kommer i virksomhedspraktik i mere end 4 uger.  Dette stemmer overens med at udvidelsen af 
virksomhedspraktik blandt andet var tiltænkt ledige med lang ledighed, som er i fare for at miste retten til 
dagpenge. 

4.2 Effekten af forsøget

Figur 3 viser andelen af borgere der har afsluttet til beskæftigelse tre måneder efter endt virksomhedspraktik 
i Vejle Kommune sammenholdt med henholdsvis klyngen og resten af landet. Bemærk, at det desværre ikke 
er muligt at trække nyere data end frem til 2013.
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Figur 3: Forsikrede ledige. Andel i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet virksomhedspraktik. Vejle 
Kommune sammenlignet med klyngen og hele landet. 
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Kilde: Jobindsats (bemærk at det ikke er muligt at trække nyere data end frem til og med 2013).

Figuren viser, at Vejle siden frikommuneforsøget start i september 2012 har haft en markant stigning i 
andelen af forsikrede ledige, der er i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet virksomhedspraktik 
sammenlignet med henholdsvis klyngekommunerne og resten af landet. 

Andelen af borgere i Vejle Kommune der er kommet i beskæftigelse 3 måneder efter endt 
virksomhedspraktik er steget fra 19,8 procent i 2012 til 54,5 procent i 2013. Det svarer til en stigning på 
175,3 procent.

Samtidig er klyngen steget fra 27 procent i 2012 til 31 procent i 2013 svarende til en stigning på 14,9 procent, 
mens hele landet er steget fra 25,9 procent i 2012 til 32 procent i 2013, hvilket svarer til 23,6 procent

Den markante stigning i andelen af forsikrede ledige i Vejle Kommune, der er i beskæftigelse 3 måneder efter 
at have afsluttet en virksomhedspraktik tyder på, at differentieringen af længden af virksomhedspraktikker, 
øger effekten. Ved at give borgerne mulighed for, at være i virksomhedspraktik i lige præcis den tid, som den 
enkelte borger har brug for øges deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet i form af en 
ordinær ansættelse.

Da der endnu ikke er data til rådighed fra 2014 eller 2015 er det dog ikke muligt at få et aktuelt billede af 
effekten, hvorvidt den markante stigning i andelen af borgere, der er i beskæftigelse tre måneder efter at 
have afsluttet en virksomhedspraktik er en generel tendens i frikommunen. Resultaterne skal derfor tolkes 
med en vis forsigtighed.

Som supplement til ovenstående viser figur 4 viser den gennemsnitlige sagsvarighed for forsikrede ledige i 
uger i perioden fra 2010 til 3. kvartal 2015 i Vejle Kommune sammenlignet med henholdsvis klyngen og 
resten af landet.
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Figur 4: Forsikrede ledige. Udviklingen af den gennemsnitlige varighed, uger fra 2010- 3kv2015. Vejle 
Kommune sammenlignet med klyngen og hele landet. 
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Figuren viser, at den gennemsnitlige sagsvarighed for forsikrede ledige i Vejle Kommune er faldet siden 
implementeringen af frikommuneforsøget vedrørende Udvidet virksomhedspraktik for forsikrede ledige 1. 
september 2012. Samtidig bemærkes det, at den gennemsnitlige sagsvarighed for forsikrede ledige i Vejle 
Kommune generelt ligger lavere end klyngen og resten af landet. I 2015 er den gennemsnitlige sagsvarighed i 
Vejle 1,4 uger lavere end landsgennemsnittet og 0,7 uger lavere end klyngen, hvilket er positivt. 

Siden 2012 er den gennemsnitlige sagsvarighed for forsikrede ledig i Vejle Kommune faldet fra 18 uger til 
14,6 uger. Det svarer til et fald på cirka 18,2 procent. Til sammenligning er den gennemsnitlige varighed for 
forsikrede ledige i Klyngen faldet fra 18,7 til 15,3 uger, hvilket svare til et fald på 17,2 mens faldet i hele 
landet i samme periode er faldet fra 19,8 til 16 uger, hvilket svarer til cirka 19,2 procent. Det betyder, at Vejle 
Kommune har udviklet sig relativt dårligere end landsgennemsnittet, men bedre end klyngen i forhold til den 
gennemsnitlige sagsvarighed for forsikrede ledige siden 2012.

Evalueringen tyder således, på, at frikommuneforsøget har en god effekt på antallet af borgere der kommer i 
job, idet andelen af borgere i Vejle Kommune der er i beskæftigelse 3 måneder efter endt 
virksomhedspraktik er markant højere sammenlignet med henholdsvis klyngen og resten af landet. 
Endvidere er den gennemsnitlige sagsvarighed for forsikrede ledige i Vejle kommune generelt lavere end i 
resten af landet.
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4.3 Barrierer for forsøget

1. juli 2010 blev dagpengeperioden forkortet fra 4 til 2 år, hvilket øger behovet for opmærksomhed på, 
hvorledes tiden på dagpenge udnyttes.  Hvis en forsikret ledig deltager i flere praktikforløb af op til 13 ugers 
varighed uden en efterfølgende at blive ansat i en ordinær stilling vil store dele af dagpengeperioden være 
opbrugt. Beskæftigelsesrådgiverne fokuserer derfor på, at ledige deltager i flere korte praktikforløb for 
således at kvalificere den lediges jobsøgning. Ved en eventuel åbning for fastansættelse udnyttes 
muligheden for forlængelse af forløbet.

Ud fra allerede udførte studier på beskæftigelsesområdet vises en tendens til, at ledige, der indgår i blandet 
anden virksomhedspraktik, ikke søger andre jobs sideløbende og derved ikke står til rådighed for 
arbejdsmarkedet, på trods af rådighedsforpligtelse1. Dette skyldes, at den ledige går ind i praktikforløbet 
med håbet og ønsket om et job på ordinære vilkår hos den pågældende virksomhed, hvorfor de ikke 
fokuserer på jobsøgning i forhold til kommende beskæftigelse før virksomhedspraktikken er afsluttet. Dette 
betyder, at der er en risiko for at virksomhedspraktikker får en fastholdende effekt, hvorfor en udvidelse af 
virksomhedspraktikker altid skal ske efter nærmere overvejelser.

1 Beskæftigelsesministeriet (2005): Effekter af aktiveringsindsatsen, Analysepapir 6
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fbm.dk%2
F~%2Fmedia%2FBEM%2FFiles%2FDokumenter%2FPolitiske%2520aftaler%2FFlere%2520i%2520arbejde%2FEffekter_af_
aktiveringsindsatsen.ashx&ei=m0LbVKGKGY3YPNfigbgM&usg=AFQjCNH2Ug9VLH27WBGiccZ5Nk5fWq6xuQ

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fbm.dk%2F~%2Fmedia%2FBEM%2FFiles%2FDokumenter%2FPolitiske%2520aftaler%2FFlere%2520i%2520arbejde%2FEffekter_af_aktiveringsindsatsen.ashx&ei=m0LbVKGKGY3YPNfigbgM&usg=AFQjCNH2Ug9VLH27WBGiccZ5Nk5fWq6xuQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fbm.dk%2F~%2Fmedia%2FBEM%2FFiles%2FDokumenter%2FPolitiske%2520aftaler%2FFlere%2520i%2520arbejde%2FEffekter_af_aktiveringsindsatsen.ashx&ei=m0LbVKGKGY3YPNfigbgM&usg=AFQjCNH2Ug9VLH27WBGiccZ5Nk5fWq6xuQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEQQFjAG&url=http%3A%2F%2Fbm.dk%2F~%2Fmedia%2FBEM%2FFiles%2FDokumenter%2FPolitiske%2520aftaler%2FFlere%2520i%2520arbejde%2FEffekter_af_aktiveringsindsatsen.ashx&ei=m0LbVKGKGY3YPNfigbgM&usg=AFQjCNH2Ug9VLH27WBGiccZ5Nk5fWq6xuQ
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5.0 Resultater set i forhold til de overordnede mål

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med frikommune-
forsøgende på Arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune:

 At sætte borgeren i centrum
 At få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Evalueringen viser, at Vejle Kommune i vid udstrækning har implementeret forsøget vedr. Udvidet 
virksomhedspraktik til forsikrede ledig, hvilket tyder på at have en positiv effekt.  Markant flere borgere i 
Vejle Kommune er således i beskæftigelse tre måneder efter endt virksomhedspraktik end i henholdsvis 
klyngekommunerne og resten af landet.  Ved at differentiere længden af på virksomhedspraktikken får 
borgerne i Vejle Kommune således tilsyneladende den tid, som de har behov for at kunne bide sig fast på 
virksomhederne.

Udvidelsen af virksomhedspraktikkerne for forsikrede ledige tyder ikke på at have haft nogen fastholdende 
effekt set i forhold den gennemsnitlige sagsvarighed for forsikrede ledige i Vejle kommune. Vejle Kommune 
ligger således generelt lavere end resten af landet om end udviklingen i den gennemsnitlige sagsvarighed for 
forsikrede ledige har været relativt dårligere i Vejle Kommune siden 2012.

Sætte borgeren i centrum 

Med frikommuneforsøget vedrørende Udvidet virksomhedspraktik for forsikrede ledige tyder det på, at den 
enkelte borgers indsats individualiseres, fordi længden af praktikken fastsættes efter borgerens behov. 
Udvidet virksomhedspraktik er et eksempel på, at beskæftigelsesrådgiverne har muligheden for at lave en 
indsats, der fokuserer på resultatet og underbygger de faglige indsatser frem for en indsats bare for 
indsatsen skyld. Det betyder blandt andet, at de ledige med specielle behov får den ekstra tid, det kræver 
ved opstart af ny beskæftigelse. Den udvidede virksomhedspraktik er derfor med til at sætte borgeren i 
centrum. 

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

Det har ikke været et mål for dette forsøg at frigøre administrative ressourcer, hvorfor dette ikke indgår i 
evalueringen.
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5.1 Afsluttende bemærkninger

Behovet fortsat at forholde sig fagligt til længden af en virksomhedspraktik er fortsat aktuelt.  Forsøget er 
forbeholdt en gruppe af særligt udvalgte forsikrede ledige og bør af hensyn til den fastholdende effekt, der er 
forbundet med virksomhedspraktikker ikke pr. automatik anvendes til samtlige forsikrede ledige i Jobcenter 
Vejle. Jobcenter Vejle er af den overbevisning, at udvidet virksomhedspraktik for udvalgte grupper af 
forsikrede ledige øger deres mulighed for at komme hurtigst muligt i job.  Derfor indstiller Jobcenter Vejle til, 
at forsøget fortsætter.
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1.0 Sammenfatning – hvad lærte vi?

I denne rapport evalueres frikommuneforsøget Revurdering af fleksjobvisiterede, der er ansøgt af Vejle 
Kommune 1. november 2012 i 5. ansøgningsrunde. Forsøget løber fra 1. marts 2013 til 31. december 2015. 
Med forsøget åbnes der op for, at revurdering af berettigelse til fleksjob kan ske i forbindelse den løbende 
opfølgning jf. frikommunelovens § 7.

Før frikommune Nu

Før frikommunen skulle der foretages en 
revurdering af, om betingelserne for fleksjob fortsat 
var opfyldt, hver gang en ledighedsydelsesmodtager 
havde modtaget ledighedsydelse i 12 måneder.

I frikommunen foretages revurderingen af, om 
betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt i 
forbindelse med den løbende opfølgning i det 
individuelle tilrettelagte kontaktforløb med 
udgangspunkt i den enkelte ledighedsydelses-
modtagers behov.

Alle evalueringer på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune holdes op mod tre overordnede mål.

1. Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
2. Sætte borgeren i centrum 
3. Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

I forhold til dette forsøg vurderes det, at målene er opnået således: 

Slet ikke I mindre 
grad

Hverken/ 
eller

I nogen 
grad

I høj grad Ikke 
relevant

Få flere borgere i job eller 
uddannelse på kortere tid

X

Sætte borgeren i centrum for 
beskæftigelsesindsatsen

X

Frigøre administrative 
ressourcer til andre opgaver 

X
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Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

I løbet af frikommuneforsøget er flere ledige fleksjobsvisiterede borgere afsluttet til fleksjob. Endvidere er 
den gennemsnitlige varighed i ledighedsydelsessager faldet relativt mere i Vejle Kommune. Tilsammen peger 
dette på en generel positiv udvikling i forhold til ledighedsydelsesmodtagere i kommunen.

Analysen af effekten af forsøget er imidlertid baseret på den aggregerede ledighedsudvikling, hvilket 
betyder, at der ikke kontrolleres for af andre tiltag. Det er således ikke muligt at isolere effekten af 
frikommuneforsøget Revurdering af Fleksjobvisiterede, hvilket betyder, at det ikke kan dokumenters, 
hvorvidt den positive ledighedsudvikling alene skyldes indeværende frikommuneforsøg. Modsat er der ikke 
noget, der indikerer, at frikommuneforsøget har haft en negativ effekt på ledighedsudviklingen.

Sætte borgeren i centrum 

I frikommunen inddrages borgeren løbende i revurdering af berettigelse til fleksjob undervejs i forløbet. Ved 
ar revurderingerne ikke længere foretages som et proceskrav en gang årligt, men i stedet foretages 
anledningsvist, tages der i højere grad udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Dermed vurderes det, at 
frikommuneforsøget i nogen grad sætter den enkelte borger i centrum.

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

Evalueringen viser, at frikommuneforsøget i nogen grad har medført en ressourcemobilisering, hvor de 
administrative ressourcer der før blev anvendt til den årlige revurdering af fleksjobvisiterede, nu anvendes til 
hyppigere kontakt med borgerne i forbindelse med opfølgningen i de individuelle tilrettelagte kontaktforløb.

1.1 Perspektivering

Det tyder på, at frikommuneforsøget har haft en positiv effekt i Vejle Kommune i forhold til at udnytte 
ressourcerne bedst muligt, derfor indstilles til, at forsøget fortsætter.
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2.0 Beskrivelse af forsøget 

Forsøget Revurdering af Fleksjobvisiterede løber fra 1. marts 2013 til 31. december 2015, hvorefter der skal 
tages stilling til yderligere forlængelse. Forsøget er et kopiforsøg, der kan iværksættes uden 
ministergodkendelse.

I stedet for at foretage en revurdering af berettigelsen til fleksjob hver gang en borger har modtaget 
ledighedsydelse i 12 måneder, foretages revurderingen i Jobcenter Vejle løbende i forbindelse med 
opfølgning med det individuelle kontaktforløb.

2.1 Baggrunden for forsøget 

En revurdering af fleksjobvisiterede er en afgørelse om, hvorvidt borgeren fortsat opfylder betingelserne for 
fleksjob og dermed en vurdering af, om borgeren er berettiget til ledighedsydelse. Når en borger vurderes til 
ikke at være berettiget til fleksjob, fortages en afklaring af sagen i form af en revurdering jf. lov om aktiv 
socialpolitik § 74c stk. 3. Det tager typisk mellem 2 og 7 timer for beskæftigelsesrådgiverne at foretage en 
revurdering.

Inden frikommunen skulle revurderingen foretages af borgerens beskæftigelsesrådgiver én gang årligt på et 
tidspunkt, hvor der ikke nødvendigvis var behov og grundlag for at foretage en vurdering. Det betød, at 
revurderingerne af fleksjobvisiterede ofte havde karakter af en overflødig administrativ opgave med en 
meget begrænset effekt i forhold til den enkelte borgers beskæftigelsessituation.

I frikommunen sker revurderingen af berettigelsen til fleksjob løbende i forbindelse med opfølgningen i det 
individuelle kontaktforløb. Revurderingen sker anledningsvist, herunder eksempelvis hvis der opstår tvivl om, 
hvorvidt borgeren er berettiget til fleksjob. I frikommunen baserer revurderingen af fleksjobvisiterede sig 
således på beskæftigelsesrådgiverens faglige begrundelser.

2.2 Formålet med forsøget 

Formålet med forsøget er at gennemføre revurderinger af fleksjobvisiterede, når det giver mening i den 
enkelte sag. På den måde forventes forsøget at medvirke til en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse, 
fordi revurderingen nu kan ske anledningsvist i forbindelse med den løbende opfølgning. De frigivne 
ressourcer kan i stedet anvendes til hyppigere kontakt med de borgere, som har behov for en mere intensiv 
individuel opfølgning. 

2.3 Forsøgets målgruppe

Forsøgets målgruppe er fleksjobvisiterede ledige også kaldet ledighedsydelsesmodtagere.  Det vil sige 
borgere der modtager ledighedsydelse, mens de søger fleksjob.

Det er vigtigt at bemærke, at forsøgets målgruppe blev ændret som følge af Førtids- og Fleksjobsreformens 
ikrafttrædelse 1. januar 2013. Før reformen kunne borgere kun tildeles fleksjob, hvis de var i stand til at 
arbejde minimum 12 timer om ugen. Dette er nu ikke længere et krav, hvilket har medført, at flere borgere 
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end tidligere tildeles fleksjob. En del af de borgere, som visiteres til fleksjob, ville før reformen have fået 
tilkendt førtidspension. Det betyder, at mange ledighedsydelsesmodtagerne har relativt mere begrænsede 
ressourcer.

Figur 1: Antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Vejle
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Kilde: Jobindsats.dk

Figur 1 viser antallet af personer på ledighedsydelse i Vejle Kommune fra januar 2010 til september 2015. 
Den stiplede linje markerer tidspunktet for opstarten af frikommuneforsøget 1. marts 2013.

Siden frikommuneforsøgets opstart har der løbende været cirka 300 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. 
Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Vejle Kommune er, som det fremgår af figur 1, faldet siden 
frikommuneforsøgets ikrafttræden.

2.4 Programteori

Indsats:
Fritagelse for den
årlige revurdering
af
fleksjob-visiterede.

Proces:
Revurderinger
foretages
anledningsvist i
forbindelse med
det individuelle
kontaktforløb.
Eksempelvis når
der er  tvivl om
berettigelsen til
ledighedsydelse.

Proces:
Der frigøres
ressourcer, som
anvendes til
hyppigere kontakt
med
ledighedsydel-sesmodtagerne.

Resultat:
Borgerne kommer
hurtigere i
fleksjob.
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2.5 Projektets aktiviteter 

Før frikommunen blev de årlige revurderinger fortaget i jobcentrets fagsystem WorkBase. Systemet udsendte 
automatisk en gang årligt en advisering til borgerens beskæftigelsesrådgiver, når der skulle foretages en 
revurdering. I forbindelse med revurderingen skulle beskæftigelsesrådgiverne indhente følgende materiale:

 En redegørelse for, at der havde været anvendt tilbud efter kapitel 10 og 11 i Lov om Aktiv 
Beskæftigelsesindsats

 En redegørelse for borgerens ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem - 
udarbejdet i samarbejde med borgeren 

 En redegørelse for, hvorfor borgerens arbejdsevne fortsat blev anset for varigt nedsat
 En redegørelse for, at det var blevet vurderet, om der kunne være grundlag for at påbegynde en 

sag om førtidspension.

Den samlede information dannede sammen med medarbejderens egne opfølgninger og iagttagelser 
grundlag for den samlede revurdering. 

I frikommunen gennemføres vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt i forbindelse 
med den løbende opfølgning i den enkelte borgers individuelt tilrettelagte kontaktforløb. Det er vigtigt at 
understrege, at Vejle Kommune samtidig gennemfører et frikommuneforsøg vedrørende Individuelle 
samtaler. Det betyder, at der i Vejle Kommune tilrettelægges og afholdes individuelle samtaler, som er 
tilpassede det enkelte kontaktforløb og ikke efter proceskrav. Hvor ofte, medarbejderen er i kontakt med 
borgerne, er således individuel og afhænger af den enkelte borgers behov. Kontakten kan foregå både 
telefonisk, pr. mail og ved personlige samtaler. 
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Oftest sker revurderingen på baggrund af, at der opstår tvivl om, hvorvidt borgeren står til rådighed for et 
fleksjob. Denne tvivl opstår i det løbende kontaktforløb med borgeren, hvor medarbejderen samarbejder 
med borgeren om borgerens situation. På den måde inddrages borgeren i den løbende revurdering. Hvis 
borgeren ikke længere opfylder betingelserne for fleksjob, forelægges sagen for det rehabiliterende team 
med henblik på at få tilkendt en anden ydelse eksempelvis førtidspension. Ved selvforskyldt ledighed 
foretages sanktionering og ved flere sanktioner sker det, at borgeren overgår til kontanthjælp. 

Illustrativ case som eksempel på, hvordan der revurderes i frikommunen.

En borger med epilepsi visiteres til fleksjob.

I løbet af den tid, hvor borgeren er fleksjobsøgende, bliver borgeren sygemeldt ad flere omgange. 
Borgeren er ind i mellem så syg, at pågældende er indlagt. Mellem sygemeldingerne deltager 
borgeren i et aktivt tilbud. Jobcentrets beskæftigelsesrådgiver er løbende i kontakt med borgeren, 
hvor de drøfter borgerens jobmuligheder. Borgeren meddeler under flere af samtalerne, at 
pågældende ikke kan overskue at søge job. Efter et halvt år indhentes oplysninger fra egen læge, 
hospitalet og eksterne aktører. De nye oplysninger i sagen gør, at beskæftigelsesrådgiveren i 
dialog med borgeren løbende foretager vurderinger i forhold til, om borgeren står til rådighed. 
Sagsbehandleren foretager i samarbejde med den faglige konsulent en revurdering, hvor det 
vurderes, at sagen arbejdes mod forelæggelse i rehabiliteringsteamet. I stedet for at vente til der 
er gået 12 måneder, sker det således, når der er anledning til det.
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3.0 Evalueringsmetode

Til at evaluere forsøget med Revurdering af Fleksjobvisiterede er der foretaget følgende 
dataindsamlingsaktiviteter:

 Kvalitative interviews med relevante medarbejdere, herunder den faglige konsulent på området
 Kvalitativt interview med afsnitslederen 
 Kvantitativ analyse af afslutningsårsager
 Kvantitativ analyse af ledighedsudviklingen i Vejle Kommune sammenlignet med klyngen med videre.

Fokus i evalueringen er på, hvorvidt forsøget har haft den tilsigtede effekt, hvorfor der er tale om en såkaldt 
effektanalyse.

Det ikke muligt at udtrække, hvor mange revurderinger der er foretaget under frikommunen, og der er ikke 
foretaget en manuel registrering. Derfor er det ikke muligt at opgøre omfanget af revurderingerne.

3.1 Effekten 

Effektanalysen tager blandt andet udgangspunkt i den aggregerede ledighedsudvikling i Vejle Kommune 
sammenlignet med henholdsvis klyngen og resten af landet i løbet af frikommuneperioden. 
Sammenligningen foretages under en alt andet lige-forudsætning, da der ikke kan kontrolleres for de øvrige 
forhold, som varierer over tid mellem kommunerne.

Konkret analyseres på den gennemsnitlige varighed af et ledighedsforløb for ledighedsydelsesmodtagere. 

Valget af denne evalueringsmetode skal ses i lyset af, at Jobcenter Vejle kun er i besiddelse af data for egne 
ledighedsydelsesmodtagere, som alle har deltaget i frikommuneforsøget vedrørende revurderingen af 
fleksjobvisiterede. Derfor er det ikke muligt at sammenligne med en kontrolgruppe for på den baggrund at 
vurdere effekten af forsøget, set i forhold til hvorvidt flere borgere er kommet i job eller uddannelse på 
kortere tid.  

Det er dog vigtigt at fremhæve, at den valgte form for effektanalyse har den væsentlige begrænsning, at det 
er usikkert, hvor meget af den aggregerede udvikling i ledigheden, der kan tilskrives den isolerede effekt af 
frikommuneforsøget. En række andre faktorer, som der ikke kan kontrolleres for, varierer således også over 
tid mellem kommunerne, hvorfor analysen kun kan være med til at sandsynliggøre effekterne af forsøget 
vedrørende revurdering af fleksjobvisiterede.
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4.0 Resultater af forsøget

4.1 Effekten

I det følgende præsenteres aggregerede mål for de generelle effekter af frikommunen. Som tidligere nævnt 
er det vigtigt at understrege, at det er usikkert, hvor meget af den aggregerede ledighedsudvikling der kan 
tilskrives den isolerede effekt af frikommuneforsøget, da der ikke kan kontrolleres for en række andre 
faktorer, herunder andre frikommuneforsøg, men også andre variationer på tværs af kommunerne.

Målgruppen for forsøget er som tidligere beskrevet ændret undervejs i frikommunen. Det betyder, at der er 
kommet flere borgere på ledighedsydelse, som har brug for en intensiv kontakt med deres 
beskæftigelsesrådgiver. 

4.1.1. Antallet af ledighedsydelsessager, der afsluttes til fleksjob

Målet for borgere på ledighedsydelse er at blive ansat i fleksjob. Der kan dog være andre grunde til, at 
borgere afslutter ledighedsydelse som eksempelvis tilkendelse af førtidspension.

Figur 2 viser status på de borgere, som afslutter ledighedsydelse tre måneder efter afslutningen af forløbet. I 
figuren sammenlignes Vejle Kommune med klyngekommunerne i perioden fra 2. kvartal 2011 til 1. kvartal 
2015. 

Figur 2: Ledighedsydelse. Status 3 mdr. efter afsluttet forløb. Vejle Kommune sammenlignet med 
gennemsnittet af klyngen
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Figuren viser, at størstedelen af de borgere, som har afsluttet ledighedsydelse i perioden, er i fleksjob tre 
måneder efter afslutningen af forløbet, hvilket gør sig gældende både for Vejle og klyngekommunerne. 

Endvidere viser figuren at 84,2 procent af de forløb, der er afsluttet på ledighedsydelse i løbet af det seneste 
år i Vejle Kommune er i fleksjob tre måneder efter afslutningen på ledighedsydelse. Til sammenligning er 
tallet 74,31 procent i klyngen.

Sammenlignet med før frikommunen afslutter både Vejle Kommune og klyngekommunerne flere borgere til 
fleksjob, mens andelen af ledighedsydelsesmodtagere, der overgår til eksempelvis førtidspension er blevet 
mindre. Samtidig har Vejle Kommune færre borgere, der falder tilbage på ledighedsydelse tre måneder efter 
afslutningen af forløbet sammenlignet med klyngen.

Under frikommuneforsøget er andelen af borgere i Vejle Kommune, der er i fleksjob tre måneder efter 
afslutningen på et forløb på ledighedsydelse steget med 8,8 procent. I samme periode er andelen af borgere i 
klyngen, der er i fleksjob tre måneder efter at have afsluttet et forløb på ledighedsydelse gennemsnitligt 
steget med 4,6 procent. 

På baggrund af ovenstående kan det konstateres, at en større andel af ledighedsydelsesmodtagerne i Vejle 
Kommune er i fleksjob tre måneder efter afslutningen af et forløb sammenlignet med klyngekommunerne. 
Dette viser, at Vejle Kommune får flere ledighedsydelsesmodtagere i beskæftigelse. 

4.1.2. Borgere, der modtager ledighedsydelse

Figur 3 viser andelen af borgere, der modtager ledighedsydelse i procent af befolkningen fra 16-66 år.

Figur 3: Andelen af borgere, der modtager ledighedsydelse i procent af befolkningen 16-66 år 2010-
3kv2015. (fuldtidspersoner)
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Figur 3 viser, at andelen af borgere, der modtager ledighedsydelse i Vejle Kommune, er forholdsvis konstant. 
Det er således ikke sket nogen udvikling i andelen af borgere, der modtager ledighedsydelse. Det samme 
gælder for klyngen og hele landet. Figuren viser også, at Vejle Kommune ligger på niveau med hele landet og 
klyngen. 

4.1.3 Den gennemsnitlige varighed

Figur 3 viser den gennemsnitlige varighed af en ledighedsydelsessag i uger i perioden fra 2010 til 3. kvartal 
2015 i Vejle Kommune sammenlignet med henholdsvis klyngen og resten af landet.

Figur 4: Ledighedsydelse. Udviklingen af den gennemsnitlige varighed, uger fra 2010- 3kv2015. Vejle 
Kommune sammenlignet med klyngen og hele landet. 
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Figuren viser, at den gennemsnitlige varighed af en ledighedsydelsessag er faldet i Vejle Kommune siden 
implementeringen af frikommuneforsøget vedrørende revurdering af fleksjobvisiterede. Siden 1. marts 2013 
er den gennemsnitlige varighed af en sag på ledighedsydelse således faldet fra 29,6 uger til 22,65 uger. Det 
svarer til et fald på 6,95 uger, hvilket udgør cirka 23,5 procent.

Til sammenligning er den gennemsnitlige varighed af en ledighedsydelsessag i klyngekommunerne i samme 
periode faldet fra 28,6 til 25,8 uger svarende til et fald på cirka 9,5 procent. Samtidig er den gennemsnitlige 
varighed i hele landet faldet fra 29,2 til 25,6 uger, hvilket svarer til cirka 12,5 procent i samme periode.

Ovenstående sammenligning af udviklingen i varigheden af en ledighedsydelsessag antyder en positiv effekt i 
forhold til de fleksjobvisiterede i Vejle Kommune. Det er dog ikke muligt at konkludere, om denne positive 
udvikling skyldes den løbende revurdering i frikommunen. 



13

5.0 Resultater set i forhold til de overordnede mål  

Resultaterne af frikommuneforsøget skal holdes op i mod de tre overordnede mål med frikommune-
forsøgende på beskæftigelsesområdet i Vejle Kommune:

 At få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid
 At sætte borgeren i centrum
 At frigøre administrative ressourcer til andre opgaver

Få flere borgere i job eller uddannelse på kortere tid

Det fremgår af evalueringen, at andelen af borgere, der er i fleksjob tre måneder efter at have afsluttet et 
forløb på ledighedsydelse, er større i Vejle Kommune sammenlignet med klyngen. I løbet af 
frikommuneforsøget er andelen af borgere, der er i fleksjob tre måneder efter afslutningen på 
ledighedsydelse steget mere i Vejle Kommune end i klyngekommunerne.

Siden frikommuneforsøget vedr. revurdering af fleksjobvisiterede trådte i kraft 1. marts 2013 er den 
gennemsnitlige varighed af en ledighedsydelsessag faldet mere i Vejle Kommune end i henholdsvis 
klyngekommunerne og resten af landet.

Da evalueringen har den metodiske begrænsning, at der ikke kontrolleres for påvirkninger fra andre tiltag 
kan den isolerede effekt ikke dokumenteres, hvorfor det ikke kan påvises, om den positive effekt skyldes 
frikommuneforsøget. Der er i midlertidig ikke noget der indikerer at frikommuneforsøget har haft en negativ 
effekt.

 

Sætte borgeren i centrum 

Ved at revurderingerne foretages anledningsvist, tages der i højere grad udgangspunkt i den enkelte borgers 
behov. I frikommunen inddrages borgeren løbende i revurdering af berettigelse til fleksjob undervejs i 
forløbet. Dermed vurderes det, at frikommuneforsøget vedrørende revurderingen af fleksjobvisiterede i 
nogen grad sætter den enkelte borger i centrum. 

Frigøre administrative ressourcer til andre opgaver 

Frikommuneforsøget har ikke medvirket til ressourcebesparelser, men der er sket en ressourcemobilisering, 
hvor de administrative ressourcer nu udnyttes til hyppigere løbende kontakt med borgerne. Hvor 
ressourcerne før blev anvendt til revurderinger af fleksjobvisiterede, der ofte havde karakter af en overflødig 
administrativ opgave, anvendes de nu til individuel opfølgning af de borgere, som vurderes at have behov for 
dette. 
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5.1 Afsluttende bemærkninger

Grundet ændringer i forsøgets målgruppe vurderes det, at flere borgere har behov for hyppigere kontakt. 
Med øget behov for opfølgning er det vigtig, at ressourcerne flyttes fra administrative opgaver til kontakt 
med borgerne. Derfor indstilles der til, at forsøget fortsætter.
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Forsøgets navn Èn indgang, når man søger kontanthjælp

Forvaltning/afdeling Arbejdsmarkedsforvaltningen, Modtagelses- og Ydelsescentret

Faktisk opstartsdato   Marts 2012

Kort beskrivelse af 
forsøget 

Før frikommuneforsøget var Jobcentret og Ydelsescentret adskilt. Det 
betød, at borgeren skulle sagsbehandles to steder, i Jobcentret 
vedrørende den beskæftigelsesrettede indsats og i Ydelsescentret 
vedrørende berettigelse til kontanthjælp. 

I frikommuneforsøget går Jobcentret og Ydelsescentret sammen om at 
betjene borgeren, så der er èn indgang (fysisk og organisatorisk) for 
borgeren i Jobcentret, og så der opnås en koordineret og 
sammenhængende sagsbehandling og indsats.  

Formålet er en hurtigere og enklere service overfor borgeren og en 
hurtigere igangsættelse af en beskæftigelsesrettet indsats.

Erfaringer med 
forsøget 

Det er vurderingen, at Den fælles indgang giver en bedre borgerservice 
med et højt tilfredshedsniveau. Samtidig er der indikationer på, at 
kombinationen af én indgang på kontanthjælpsområdet og Jobcentrets 
Aktive Rådgivning fører til færre påbegyndte kontanthjælpsforløb, når der 
sammenlignes med klyngekommunerne.

Forsøget er 
lovliggjort

Forsøget er lovliggjort den 1. januar 2015, idet lov om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. er ændret jf. § 5, så 
Jobcentrene ikke længere er bundet af, at varetagelse af 
beskæftigelsesindsatsen er eneste opgave, der kan udføres. 

Opgaven kan således varetages i Jobcenteret. 



Forsøgets navn Førtidspension under Arbejdsmarkedsudvalgets område

Forvaltning/afdeling Arbejdsmarkedsforvaltningen

Faktisk opstartsdato   Maj 2012

Kort beskrivelse af 
forsøget 

I frikommuneforsøget overføres det politiske ansvar for udgifterne til 
førtidspension fra Voksenudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. 

Formålet er at opnå sammenhæng mellem rådgivnings- og 
vejledningsindsatsen, myndighedsudøvelsen, den konkrete indsats og 
økonomiansvaret, så der er fælles fokus, ansvar og prioritering på de 
nævnte indsatser.

Erfaringer med 
forsøget 

Forsøget er fuldt implementeret. 

Det er vurderingen, at forsøget skaber større sammenhæng i forhold til 
helhedsbilledet på arbejdsmarkedsområdet. Eksempelvis sammenhæng 
mellem antal igangsatte ressourceforløb og tilkendte førtidspensioner.

Forsøget er 
lovliggjort

Forsøget er lovliggjort den 1. januar 2015, idet lov om organisering og 
understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. er ændret jf. § 5, så Jobcentrene 
ikke længere er bundet af, at varetagelse af beskæftigelsesindsatsen er eneste 
opgave, der kan udføres. 

Opgaven kan således varetages i Jobcenteret. 



Forsøgets navn Smart og smidig administration af transportbevillinger og udbetalinger

Forvaltning/afdeling Arbejdsmarkedsforvaltningen

Faktisk opstartsdato 1. juli 2012

Kort beskrivelse af 
forsøget 

Før frikommuneforsøget afleverer borgeren hver måned dokumentation 
for udgifterne til transport til deltagelse i tilbud efter LAB lovens kapitel 
10-12. Transportbevillingen beregnes hver måned af sagsbehandler i 
Jobcentret og udbetales af sagsbehandler i Ydelsescentret 

I frikommuneforsøget tilrettelægger kommunen selv, hvordan udbetaling 
af befordringsgodtgørelse sker.  

Den månedlige transportgodtgørelse udbetales bagud sammen med 
forsørgelsesydelsen ud fra de forventede gennemsnitlige 
transportudgifter.  

Transportgodtgørelsen stoppes/justeres, hvis tilbuddet ikke følges som 
aftalt.

Formålet er en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og en 
bedre borgerservice.

Erfaringer med 
forsøget 

Forsøget er fuldt implementeret. 

Erfaringerne er positive.

Forsøget er 
lovliggjort

Forsøget er lovliggjort den 1. juli 2015, idet bekendtgørelse lov om aktiv 
beskæftigelsesindsats vedr. regler om indhentning af dokumentation for 
befordringsgodtgørelse ophæves.
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Sammenfatning – hvad lærte vi?

EU/EØS-statsborgere, som ønsker at bosætte sig i området, skal normalt enten rette henvendelse til 
Statsforvaltningen i Aabenraa, Odense, Ribe eller til International Citizen Service i Odense med henblik på at 
få udstedt registreringsbevis. Udstedelse af registreringsbeviset er nødvendigt for at kommunerne kan 
hjælpe de nye borgere med indrejse og tildeling af adresse og cpr-nummer i Danmark, således at basale 
rettigheder kan opnås, og at der kan tildeles berettigede ydelser. Da der ved henvendelsen kræves personligt 
fremmøde indebærer myndighedskontakten en del rejseomkostninger og der medgår rejsetid og dermed 
tabt arbejdstid.  

Inden for rammerne af frikommuneforsøget indgik Vejle Kommune og Statsforvaltningen aftale om, at 
kommunen som forsøgsordning kan tilbyde personer omfattet af EU-reglerne, at de kan indgive deres 
ansøgning via Borgerservice. Dermed vil ansøgere opleve en hurtigere sagsbehandling og en smidig 
myndighedskontakt, da der ikke vil være behov for at rette henvendelse til flere forskellige myndigheder på 
flere forskellige lokationer. I praksis vil der være færre omkostninger i form af arbejds- og rejsetid for 
borgeren/virksomheden, når myndighedskontakten kan begrænses til én lokation. 

Der blev i januar måned 2014 etableret et indledende samarbejde med Statsforvaltningen, hvilende på, at 
den faglige ekspertise og indsigt, der beror hos Statsforvaltningen, så at sige flyttede til Vejle Kommune efter 
nærmere aftale og på nærmere fastsatte tidspunkter, hvor borgere kunne møde frem. Samarbejdet med den 
udsendte medarbejder fra Statsforvaltningen har virket meget tilfredsstillende, og har været med til at skabe 
et meget effektivt og naturligt flow mellem den statslige udstedelse af registrerings-beviser og de relevante 
kommunale opgaver. 

Det vurderes, at forsøget har skabt stor værdi for såvel de borgere som virksomheder i Vejle Kommune, som 
har benyttet ordningen. Der er ikke foretaget en egentlig brugerundersøgelse, men via kommunens 
kontaktnet og bosætningsguide er der modtaget mange positive tilbagemeldinger på den nye service.
Kendetegnende for disse tilbagemeldinger er, at servicen sparer tid for borgere/medarbejdere og 
virksomheden, og at det tilrettelagte flow i forbindelse med tildeling af registreringsbevis, indrejse-
registrering i CPR og tildeling af sygesikring og andre sociale sikringer i umiddelbar forlængelse af hinanden 
sparer borgeren for gentagne besøg hos henholdsvis Statsforvaltningen og kommunen og på bedst mulig 
måde sikrer, at borgeren bliver godt etableret i Danmark. 

I 2014 er der behandlet 156 sager, i 2015 236 sager. En opgørelse over antallet af EU/EØS-statsborgere, som 
er indrejst i Vejle Kommune henholdsvis i 2014 og 2015 viser, at kommunen i 2014 modtog og indrejste 450 
borgere, i 2015 550 borgere. Ud af det samlede antal nye borgere har det således alene været muligt at 
skabe opmærksomhed om ordningen hos 34,6 % af de potentielle borgere i 2014 og 42,9 % i 2015. Det må 
formodes, at en øget profilering af opgaven og øget fokus på lokal forankring af opgaven i kommunerne 
generelt vil være med til forøge antallet af sager, som behandles lokalt. 

Det er ikke opfattelsen, at det er absolut nødvendigt med fuld ansvars- og opgaveoverdragelse på en opgave, 
som den, der er omfattet af dette forsøg. Det er af afgørende betydning, at der ikke løbes risici med den 
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grundlæggende retssikkerhed, hvorfor det kan anbefales, at samarbejdet mellem Statsforvaltningen og Vejle 
Kommune videreføres i sin nuværende form, og at der først efter en længere overvejelse og en egentlig 
oplæring af kommunens medarbejdere har fundet sted, kan drages endelige konklusioner vedr. samarbejdet 
på længere sigt.

Beskrivelse af forsøget

Baggrunden for forsøget 

Vejle Kommune ønskede at etablere et frikommuneforsøg vedr. udstedelse af registreringsbeviser til 
EU/EØS-borgere, der bosætter sig i Danmark. Baggrunden for forsøget var en overbevisning om, at det var 
muligt at etablere et mere smidigt myndighedsforløb, for de berørte EU/EØS-borgere, end det hidtidige 
forløb.

Den hidtidige procedure nødvendiggør, at nye EU/EØS statsborgere, som ønsker at bosætte sig i Danmark, 
skal rette henvendelse til flere forskellige danske myndigheder på forskellige lokationer. De omkostninger, 
der er forbundet hermed i form af arbejdstid og rejseomkostninger, går fra den virksomhed, hvor den nye 
borger er ansat.

Den spredte myndighedskontakt medfører endvidere, at der går tid, før den nye borger opnår de basale 
rettigheder, man har som borger i Danmark.

Udgangspunktet var, at en mere smidig myndighedskontakt ville komme de berørte borgere og 
virksomheder til gavn i form af en tids- og omkostningsbesparelse. 

Formålet med forsøget 

Formålet med forsøget var at etablere en smidigere myndighedskontakt for EU/EØS statsborgere, der ønsker 
at bosætte sig i området. I praksis kunne det ske ved, at der etableredes ét kontaktpunkt i kommunen. 
Hidtil har de berørte borgere skullet henvende sig til flere myndigheder på forskellige lokationer (kommune 
og Statsforvaltning/Citizen Service) for at få formalia for deres bosætning i orden. 

Vejle Kommunes udgangspunkt var, at kommunen efter den nødvendige oplæring hos Statsforvaltningen og 
på vegne af Statsforvaltningen kunne udstede et registreringsbevis, herunder yde forudgående rådgivning til 
borgere og virksomheder. Udstedelse af registreringsbeviset er nødvendigt for at kommunen kan hjælpe de 
nye borgere med indrejse og tildeling af adresse og cpr-nummer i Danmark, således at basale rettigheder kan 
opnås og berettigede ydelser tildeles.

I praksis forudsås en række gevinster: 
- Den enkelte borger og virksomhed vil kunne reducere tidsforbruget på transport- og arbejdstid 

forbundet med den nødvendige myndighedskontakt 



05

- Gennem en hurtig og smidig registrering af indrejse, herunder tildeling af CPR-nummer, sygesikring 
og udstedelse af NemId vil borgeren hurtigt kunne tildeles sociale rettigheder, f.eks. i forhold til 
sundhedsvæsenet 

- For Vejle Kommune som myndighed vil gevinsten være et hurtigt og smidigt flow i den samlede 
tværgående sagsbehandling (til gavn for borgeren)

- For Regionerne vil en hurtig registrering medføre, at sundhedsmyndighederne kan anvende de 
elektroniske opslags- og afregningssystemer, hvor borgerens data vil være tilgængelige, når 
kommunen har folkeregistreret borgeren og tildelt en læge. 

- For SKAT betyder en hurtig tildeling af adresse og CPR-nummer, at man får mulighed for hurtigt at 
imødekomme virksomhedens eller medarbejderens ønske om forskudsregistrering og skattekort

Projektets aktiviteter 

Som det vil fremgå i det følgende, har Vejle Kommune ikke gennemført forsøget i fuldt omfang.

Vejle Kommune modtog i juni 2013 brev fra Justitsministeriet, som med §12 a i lov om frikommuner, jf. lov 
nr. 550 af 18. juni 2012, som er ændret ved lov nr. 1289 af 19. december 2012 gav mulighed for, at 
kommunen i frikommuneforsøget kunne træffe afgørelser om udstedelse af registreringsbeviser og 
opholdskort efter udlændingelovens § 6 til udlændinge, som bor eller har til hensigt at bosætte sig i 
kommune med tilsvarende beføjelser, som Statsforvaltningen har efter udlændingelovens § 44a, stk. 5 og 10, 
§ 45 a, stk. 1 og 2, § 45 c og § 46d.

Justitsministeriet opstillede dog en række forudsætninger i forhold til ovenstående: 

 Reglerne i persondataloven og forvaltningsloven skal overholdes
 Kommunen skal afholde eventuelle omkostninger, som følge af forsøget.
 Kommunen skal sikre, at sagerne vil blive prøvet i samme omfang og intensitet, som den prøvelse, 

der foretages i Statsforvaltningen.
 Frikommunen skal sørge for, at Statsforvaltningen kan rekvirere nødvendige sager.
 Adgang til Udlændingeregisteret (UR)/EstherH etableres til udgift for frikommunen.
 Frikommunen skal indgå i ICS-samarbejdet (samarbejde med International Citizen Service Odense, 

hvor Odense kommune er værtskommune), hvis der viser sig behov herfor.
 Det skal oplyses fra frikommunen, om der kun ønskes tildelt myndighed til at træffe afgørelse vedr. 

bestemte persongrupper
 Frikommunen skal redegøre for kommunens plan for oplæring af kommunens medarbejdere.

I efteråret 2013 indledte Vejle Kommune og Statsforvaltningen de indledende drøftelser om praktikken i et 
forsøg, som dels kunne leve op til betingelserne for frikommuneforsøget, og som tog udgangspunkt i 
sagsområdets kompleksitet. 

Som et foreløbigt resultat af de fælles overvejelser blev der i januar måned 2014 etableret et indledende 
samarbejde, som hvilede på, at den faglige ekspertise og indsigt, der beror hos Statsforvaltningen, så at sige 
flyttede til Vejle Kommune efter nærmere aftale og på nærmere fastsatte tidspunkter. 
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Den sagsbehandling, der er forbundet med udstedelse af registreringsbeviserne, er således fortsat blevet 
varetaget af medarbejdere fra Statsforvaltningen, som efter en konkret aftale har været til stede i Vejle 
Kommune hver anden tirsdag mellem kl. 10 og 12. Vejle Kommune har stillet lokale, arbejdsplads, 
systemadgang m.m. til rådighed uden beregning og har med eget personale bistået Statsforvaltningen på de 
områder, hvor det har været ønsket. 

Efter aftale med Statsforvaltningen modtager Vejle Kommune borger-henvendelser og rådgiver om 
ansøgning om registreringsbeviser for borgere, som har til hensigt at bosætte sig i Vejle. 
Vejle Kommune har siden aftalens indgåelse kunnet modtage og kontrollere ansøgninger og bilag, som er 
afleveret eller sendt direkte til kommunen, hvorefter ansøgningerne er blevet sendt til afgørelse i 
Statsforvaltningen.

En medarbejder fra Statsforvaltningen i Aarhus har været til stede i Vejle Kommune på de aftalte tirsdage for 
afvikling af identitetskontrol og udlevering af registreringsbeviser.
Som et led i aftalen har de berørte medarbejdere i Vejle Kommune deltaget i en juridisk gennemgang af 
områdets regler hos Statsforvaltningen i Odense.

Samarbejdet mellem Statsforvaltningen og Vejle Kommune er blevet evalueret løbende, seneste i april 2015, 
hvor parterne drøftede praktiske udfordringer og de gensidige behov, og der blev på mødet opnået enighed 
om at fortsætte det igangværende forsøg indtil videre til udgangen af 2016.

Evalueringsmetode

Til styring af de sager, der er behandlet i forsøgsperioden har Vejle Kommune oprettet et nyt 
sagsbehandlingsværktøj. Værktøjet er oprettet som en Access-database, hvor de implicerede medarbejdere 
har kunnet registrere alle sager og koordinere hændelsesflowet i de enkelte sager.

Værktøjet indeholder muligheder for udtræk af erindringslister, lister til Statsforvaltningen og dannelse af 
forskellige statistiske opgørelser.

På baggrund af dette sagsbehandlingsværktøj har kommunen bl.a. kunne opgøre antallet af indkomne sager 
totalt, men har også kunne opdele sager i forhold til de enkelte opholdsgrundlag for ansøgning.

Resultater af forsøget

Den første sag i samarbejdet blev behandlet den 19. februar 2014. Sagsmængden har i forsøgsperioden 
været støt stigende. Det må forventes, at stigningen i takt med et øget kendskab til og profilering af servicen 
blandt virksomhederne vil øges yderligere.  

Tabellerne nedenfor viser sagernes fordeling i forsøgsperiodens første 2 år fordelt på ansøgningstyper.
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2014
Ansøgningstyper 19.02-30.06 2014 % af sager
Arbejde 21 65,6
Studie 0 0,00
Familie 8 25,00
Tilstrækkelige midler 3 9,4
I alt 32

Ansøgningstyper 01.07-31.12 2014 % af sager
Arbejde 53 42,8
Studie 25 20,1
Familie 20 16,1
Tilstrækkelige midler 26 21,0
I alt 124

I alt 2014 156

2015

Ansøgningstyper 01.01-30.06 2015 % af sager

Arbejde 86 71,1
Studie 9 7,4
Familie 11 9,1
Tilstrækkelige midler 15 12,4
I alt 121

Ansøgningstyper 01.07-31.12.2015 % af sager
Arbejde 69 60,0
Studie 22 19,1
Familie 11 9,6
Tilstrækkelige midler 13 11,3
I alt 115

I alt 2015 236

Behandlingen af de i alt 392 sager i 2014 og 2015 er sket i et samarbejde mellem Statsforvaltningen og Vejle 
Kommune. Førstnævnte har, som ovenfor beskrevet, haft en medarbejder udstationeret hver anden tirsdag i 
Vejle Kommune, og sagerne er blevet behandlet under de af Justitsministeriet givne forudsætninger. 

Forsøget har medført en hurtig og smidig sagsbehandling for de berørte borgere og virksomheder.  I praksis 
er det sket ved, at flere nødvendige forhold vedr. registrering har kunnet håndteres ved et enkelt personligt 
fremmøde i Vejle Kommune. 
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I forsøget er nye borgere blevet tilbudt hjælp til følgende i umiddelbar sammenhæng med udstedelse af 
registreringsbeviset:

 Udstedelse af cpr-nummer
 Valg af læge
 Hjælp til indberetning om medbragt social sikring til Udbetaling Danmark
 Udstedelse af NemID
 Fritagelse fra Digital Post
 Tilmelding til sprogskole
 Fremsendelse af oplysninger til første skattekort til SKAT

Dermed er den nødvendige myndighedskontakt blevet mindre omkostningskrævende og mere 
erhvervsvenlig.

Opnåede resultater i forhold til forventede resultater  

Samlet set er det vurderingen, at forsøget har stået mål med forventningen. 

Det vurderes, at forsøget har skabt stor værdi for de borgere og virksomheder i Vejle Kommune, som har 
benyttet ordningen.

Der er ikke gennemført en egentlig brugertilfredsundersøgelse, men Vejle Kommune har fra borgere og de 
medarbejdere, som virksomhederne har knyttet til modtagelse af internationale medarbejdere, modtaget 
mange positive tilkendegivelser på den nye service. 

Kendetegnende for disse tilbagemeldinger, som bl.a. er indkommet via kommunens bosætnings-guide er, at 
servicen sparer tid for borgere/medarbejdere og virksomheden, og at det tilrettelagte flow i forbindelse med 
tildeling af registreringsbevis, indrejseregistrering i CPR og tildeling af sygesikring og andre sociale sikringer i 
umiddelbar forlængelse af hinanden sparer borgeren for gentagne besøg hos henholdsvis Statsforvaltningen 
og kommunen.

I 2014 blev der som vist ovenfor i forsøget behandlet 156 sager, og i 2015 236 sager.
Selv om det vurderes som meget tilfredsstillende, så er det samtidig kommunens opfattelse, at forsøget ikke 
har udnyttet det faktiske potentiale.

En opgørelse over antallet af EU/EØS-statsborgere, som er indrejst i Vejle Kommune henholdsvis i 2014 og 
2015 viser, at kommunen i 2014 modtog og indrejste 450 borgere, i 2015 550 borgere.
Ud af det samlede antal nye borgere har det således alene været muligt at skabe opmærksomhed om 
ordningen hos 34,6 % af de potentielle borgere i 2014 og 42,9 % i 2015.

Det må derfor formodes, at en øget profilering af opgaven vil være med til forøge antallet af sager, som 
behandles lokalt.
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Økonomiske effekter

Forsøget har ikke haft nævneværdig økonomisk effekt for Vejle Kommune, da forsøget er blevet gennemført 
inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Øvrige positive eller negative virkninger

De indgåede aftaler med Statsforvaltningen om samarbejde i forsøget har ikke omfattet studerende EU/EØS-
borgere, som ønsker at søge om et registreringsbevis. Her har vist sig et potentiale, som med fordel kan 
omfattes af samarbejdet, så den smidige sagsbehandling kan komme denne gruppe borgere til gode.  

Afsluttende bemærkninger

På trods af, at forsøget ikke er gennemført i fuld skala, som det var intentionen ved kommunens ansøgning 
om forsøget, må den faktisk udførte del af forsøget opfattes som en succes, idet det har skabt værdi for de 
berørte borgere og virksomheder. Dertil kommer, at den smidige myndighedskontakt i form af samarbejdet 
mellem Statsforvaltningen og Vejle Kommune er et synligt udtryk for en fleksibel offentlig sektor.

Det er ikke opfattelsen, at det er absolut nødvendigt med fuld ansvars- og opgaveoverdragelse på en opgave, 
som den, der er omfattet af dette forsøg. Det er af afgørende betydning, at der ikke løbes risici med den 
grundlæggende retssikkerhed, hvorfor det kan anbefales, at samarbejdet mellem Statsforvaltningen og Vejle 
Kommune videreføres i sin nuværende form, og at der først efter en længere overvejelse og en egentlig 
oplæring af kommunens medarbejdere har fundet sted, kan drages endelige konklusioner vedr. samarbejdet 
på længere sigt.
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