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Jobcenter: Brønderslev  
Investeringsperiode: 2016-2018 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Aktivitetsparate tættest på arbejdsmarkedet  

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Øget brug af Anden Aktør for at styrke jobformidlingen. 
 Hyppigere og mere jobrettede samtaler. 
 Øget fokus på at møde borgerne jobparate. 
 Styrket anvendelse af virksomhedsrettede tilbud i den tidlige indsats. 
 Styrket fokus på ordinære timer. 

Bagrund for indsatsen 

 En styrket forebyggende indsats for at undgå ledighed – fx fastholdelsesindsats.  
 En indsats overfor langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. 
 Investering i sagsbehandlerressourcer.   

Investeringsomfang 

Investeringen forventes at være på 7,5 mio.kr.  

Forventet effekt 

Der forventes en besparelse på ca. 10 mio.kr efter 3 år. Investeringsprovenuet for periode kan opgøres til 
op mod 3 mio.kr. Investeringen skal medvirke til, at op til 77 helårspersoner hjælpes ud af offentlig 
forsørgelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
raadhus@99454545.dk
Tlf.: 99 45 45 45 



Jobcenter: Esbjerg 
Investeringsperiode: 2017-2018 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige, tidlig indsats 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Hyppigere samtaler (der overflyttes 4 medarbejdere fra andre afdelinger og nyansættes 2) 
 Borgerne vil få 11 samtaler de første 24 uger mod normalt 6 samtaler. 

2 af dem er fællessamtaler med a-kassen og 2 er med deltagelse af både beskæftigelsesrådgiver 
og jobkonsulent. 

 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 2,5 mio. kr. årligt i periodem. 

Forventet effekt 

Afkortning af ledighedsperioden og dermed reduktion i forsørgelsesudgifterne. 0,9 mio. kr. i 2017 Og 
herefter 1,7 mio. kr. årligt i 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@esbjergkommune.dk 
Tlf.: 76 16 73 00 



Jobcenter: Esbjerg 
Investeringsperiode: 2018-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

Målgruppen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har væsentlige problemer ud over ledighed 
og kort tid på kontanthjælp. Borgere, der for nylig: 

 Har mistet retten til arbejdsløshedsdagpenge 
 Har afsluttet forløb i Uddannelseshuset på baggrund af, at de er fyldt 30 år 
 Har afsluttet job med løntilskud uden at få arbejde 
 Er tilflyttet fra andre kommuner  
 Er ledige efter kortvarige vikariater 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Sagsbehandlers positive forventninger 
(Hyppige individuelle samtaler, relationsdannelse, opmuntrende støtte, empowerment, 
koordinering og efterværn) 

 Helbred og helbredsmestring 
(Ergoterapeut, fysisk træning, diætist og tilværelsespsykologi) 

 Aktiv jobsøgning 
(Jobcafé – bemandet og jobsøgningsadfærd) 

 Viden om arbejdsmarkedet 
(Virksomhedsbesøg, jobcafé, undervisning, uddannelsesvejledning, økonomisk rådgivning, 
muligheder for opkvalificering, revalidering mv., jobåbninger og netværk) 

 Aktiv jobsøgning via virksomhedspraktik 
(Jobmentorer, jobcafé, udarbejdelse af CV og virksomhedsmentor) 

 Målrettethed  
(Indsatsplaner, mål og delmål) 

 Samarbejdsevner 
(Undervisning, træning, psykolog) 

 Jobsøgning via jobbaser 
(JobCafé – bemandet) 

Bagrund for indsatsen 

Investeringsindsatsen tager udgangspunkt i resultaterne fra Beskæftigelsesindikator projektet fra marts 
2017, der peger på de vigtigste indikatorer (se indsatser ovenfor). Et vigtigt element i indsatsen er den 
tværfaglige koordinering – internt i indsatsteamet og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. 
Beskæftigelsesrådgiver er tovholder i koordineringen, således at borgeren oplever en sammenhængende 
støtte i forhold til at få løst problemstillinger, der er en hindring for at opnå en tilknytning til 
arbejdsmarked eller uddannelse. 
 
Investeringsomfang 

De afsatte midler på 2,2 mio. kr. årligt anvendes til 2 beskæftigelsesrådgivere og 3 jobmentorer og 
200.000 kr. årligt til aktiviteter. Jobmentorerne får funktioner, der går på tværs af den sædvanlige 
specialiserede adskillelse af funktioner, hvor mentor og jobkonsulent har forskellige opgaver. I projektet 
forsøges en blanding af funktionerne, således at borgeren får så få relationer som muligt tillige med at 
medarbejderen får mulighed for at give en sammenhængende og fortløbende støtte. 

Forventet effekt 

Fuld selvforsørgelse ved arbejde eller uddannelse efter endt projektperiode 40 pct. = 100 borgere. 
Delvis selvforsørgelse via småjobs 10 pct. = 25 borgere. 

AMK Syd 
jobcenter@esbjergkommune.dk 
Tlf.: 76 16 73 00 



Jobcenter: Esbjerg/Fanø 
Investeringsperiode: 2 årige 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Sagsbehandlers positive forventninger 
 Hyppigere samtaler 
 Intensiveret indsats for hele målgruppen 

Bagrund for indsatsen 

En tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Investeringsomfang 

Sagsbehandlerressourcer 2,5 mio. kr. årligt i to år. 

Forventet effekt 

Succeskriteriet er, at de ekstra udgifter er tjent ind inden for investeringsperioden. I det omfang, at de 
ledige forbliver i job, genereres et overskud på den lange bane. Den gennemsnitlige ledighedsperiode hos 
forsikrede ledige forkortes med 9 dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@esbjergkommune.dk 
Tlf.: 76 16 73 00 



Jobcenter: Esbjerg/Fanø 
Investeringsperiode: 2 årige 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere  
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Hyppigere samtaler 
 Målrettet virksomhedsrettet indsats 

 
Investeringsomfang 

Sagsbehandlerressourcer, Virksomhedskonsulenter til fastholdelse og tidlig indsats, 
Virksomhedskonsulenter til fremskaffelse af praktikpladser m.m., hyppigere samtaler.  

Investeringen vil udgøre 1,8 mio. kr. 

Forventet effekt 

Succeskriteriet er, at udgifterne til investeringen er tjent ind i investeringsperioden. I det omfang, de 
ledige forbliver i job, genereres et overskud på længere sigt. Ledigheden nedbringes med 224 
kontanthjælpsmåneder gennem en kombination af flere og tidligere i job. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@esbjergkommune.dk 
Tlf.: 76 16 73 00 



Jobcenter: Esbjerg/Fanø 
Investeringsperiode: 2 årige 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Aktivitetsparate tættest på arbejdsmarkedet  
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 hyppig kontakt 
 Vejledning om kost 
 Livsstil 
 Psykologi 
 Økonomi 
 Samarbejde 
 Jobsøgning 
 Arbejdsmarkedet.  

 
De ledige mødes af et tværfagligt team, som koordinerer indsatsen i forhold til den enkelte lediges behov 
 
Bagrund for indsatsen 

En tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 

Investeringsomfang 

Sagsbehandlerressourcer, virksomhedskonsulenter til fremskaffelse af praktikpladser m.m., midler til 
mentorer 2,2 mio. kr. årligt. 

Forventet effekt 

Succeskriteriet er, at udgifterne til investeringen er tjent ind i investeringsperioden. I det omfang, de 
ledige forbliver i job, genereres et overskud på længere sigt 100 aktivitetsparate ledige går i job eller 
ordinær uddannelse. 25 får småjobs og bliver delvis selvforsørgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@esbjergkommune.dk 
Tlf.: 76 16 73 00 



Jobcenter: Favrskov  
Investeringsperiode: 2016-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 
 Ledighedsydelsesmodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Tættere opfølgning, flere samtaler og mere koordinering mellem jobkonsulent og sagsbehandler. 
 Desuden fokus på en stærkere fastholdelses- og virksomhedsrettet indsats - også på fleksjob og 

ledighedsydelsesområdet. 
 

Bagrund for indsatsen 

 En forventning om op til 45 flere aktivitetsparate i job eller uddannelse, og op til 16 
aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere skal visiteres til fleksjob i 2018.  
 

Investeringsomfang 

Flere ressourcer til sagsbehandling og virksomhedskontakt. 

Forventet effekt 

Der forventes en nettobesparelse i budget 2018 på ca. 1,2 mio. kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
Favrskov@favrskov.dk 
Tlf.: 89 64 10 10 



Jobcenter: Faxe 
Investeringsperiode: 2017-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Familier hvor en eller begge forældre er uden beskæftigelse og en eller flere børn har særligt 
behov for støtte 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Formålet med projektet er at arbejde med familierne på en mere helhedsorienteret måde, hvor der 
er en kontaktperson til familien, som er både sagsbehandler i forhold til forsørgelsen og i forhold til 
særlig støtte til børnene.    

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 3,0 mio. kr. pr. år 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 3,0 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@faxekommune.dk 
Tlf.: 56 20 30 00 



Jobcenter: Faxe 
Investeringsperiode: 2017-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle uddannelseshjælpsmodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Opprioritering af brobygning mod uddannelsesinstitutioner. 
 Flere socialpædagogiske timers bistand til borgere på offentlig forsørgelse. 
 Flere virksomhedsrettede praktikpladser. 
 Flere mesterlære- og uddannelsespladser. 
 Nedbringe antallet af sager og opkvalificere indsatsen for borgere og nedbringe ventetiden. 
 Fremskudt åben rådgivning i rullende bus. 

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 2,0 mio. kr. pr. år 

Forventet effekt 

Flere unge bliver fastholdt i uddannelse, så investeringen indtjenes og sikrer overskud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@faxekommune.dk 
Tlf.: 56 20 30 00 



Jobcenter: Faxe 
Investeringsperiode: 2017-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Borgere i ressourceforløb 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.  
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 0,9 mio. kr. pr. år 

Forventet effekt 

Investeringen forventes godtgjort samt yderligere besparelse opnået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@faxekommune.dk 
Tlf.: 56 20 30 00 



Jobcenter: Fredensborg 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Ledighedsydelsesmodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Etablering af minifleksjob til minimum 25 ledige der har modtaget ledighedsydelse i minimum 12 
måneder. Derved opnås en besparelse på udgifter på ydelser, da kommunens udgifter til 
ledighedsydelse er højere end til fleksjob. 

 Der oprettes en central pulje således, at de kommunale enheder/institutioner, der ansætter en 
fleksjobber, modtager et tilskud på 100 kr. i timen, de første 12 måneder af fleksjobbet. De 25 
borgere ansættes i særlige kommunale fleksjob specialdesignet til profilerne i op til 12 timer pr. 
uge. 

 Den virksomhedsrettede indsats øges det første år, og der er påregnet administrative 
omkostninger i overslagsårene. 

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 0,7 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. pr. år de efterfølgende 3 år. 

Forventet effekt 

Den forventede effekt i perioden 2018-2021 er en besparelse på 2,6 mio. kr. 25 fuldtidspersoner skal gå 
fra ledighedsydelse til fleksjob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
fredensborg@fredensborg.dk 
Tlf.: 72 56 50 00 



Jobcenter: Fredericia 
Investeringsperiode: 2015-2018 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Kontanthjælpsmodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Hyppigere samtaler 
 Straksaktivering for nytilmeldte 
 Eksterne forløb for aktivitetsparate og jobparate 
 Mere virksomhedskontakt 

 
Investeringsomfang 
Investeringen vil udgøre 4,5 mio. kr. som overvejende vil gå til ekstra ansættelser 

Forventet effekt 

 300 flere jobparate 
 140 flere jobrettede aktiveringer 
 276 i selvforsørgelse  
 13,3 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@fredericia.dk 
Tlf.: 72 11 36 00 



Jobcenter: Frederikshavn 
Investeringsperiode: 2018 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Unge under 30 år uanset ydelse 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Korte kompetencegivende forløb til de unge, der har jobgaranti, hvis de får det nye sæt 
kompetencer. 

 Kommunen tilbyder en mere håndholdt indsats til unge uden uddannelse i stil med projektet ”Unge 
i vækst”, og indsatsen sker i samarbejde med EUC Nord. Målsætningen er, at få unge i alle 
målgrupper gennem et individuelt tilpasset branche/kompetence afklaringsforløb, så de unge efter 
endt forløb vil kunne påbegynde en uddannelse. 

 For at sikre at de unge ikke falder fra undervejs i forløbet, vil der blive tilknyttet en mentor som 
fastholdelseskonsulent, der vil kunne støtte de unge. 

 Det er højt prioriteret, at de unge bliver kompetenceafklaret både i relation til sagsbehandler og 
den unge selv. En højere grad af afklaring vil styrke mulighederne for, at den unge kan 
gennemføre et uddannelsesforløb. 

 

Bagrund for indsatsen 

 En jobkonsulent, med særlig fokus på jobformidling til nyuddannede ledige. Konsulenten skal også 
være fastholdelseskonsulent for unge med afsluttet EGU forløb. 

 En fastholdelseskonsulent i "Step Up" forløbet i Ungeenheden, så flere unge bliver fastholdt i 
uddannelse eller arbejde.  

 Ansættelse af to sagsbehandlere efter principperne "flere hænder, færre sager", som gerne skulle 
resultere i, at flere unge kommer i uddannelse eller arbejde. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 6 mio. kr. i 2018 

Forventet effekt 

Effekten af investeringen udregnes løbende i takt med, at initiativerne bliver igangsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
post@frederikshavn.dk 
Tlf.: 98 45 50 00 



Jobcenter: Furesø 
Investeringsperiode: 2 budgetår 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle kontanthjælpsmodtagere med en offentlig forsørgelse over 6 måneder. 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Få kontanthjælpsmodtagere med mere end 6 måneders offentlig forsørgelse i arbejde eller klar til 
en vurdering i rehabiliteringsteamet. 

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 3,8-4,2 mio. kr.  

Forventet effekt 

Investeringen forventes at have en effekt på 7-9 mio. kr. i 2018, samt 70 helårspersoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@furesoe.dk 
Tlf.: 72 35 51 00 



Jobcenter: Faaborg-Midtfyn 
Investeringsperiode: 4 årige 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

En forebyggende indsats for at undgå ledighed. Fx. i form af en fastholdelsesindsats, investering i ekstra 
ressourcer, så det bliver muligt at holde samtaler på arbejdspladsen sammen med borger og arbejdsgiver. 
 
Investeringsomfang 
Fastholdelseskonsulenter på sygedagpengeområdet til fastholdelse og tidlig indsats.  
Investeringen vil udgøre 3,5 mio. første år og 4,5 mio. efterfølgende 3 år. 

Forventet effekt 
Reducering af sygedagpengeuger med 2.500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@fmk.dk 
Tlf.: 72 53 05 30 



Jobcenter: Gladsaxe 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En intensiveret og forbyggende indsats til bekæmpelse langtidsledighed blandt aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere, der primært består af en øget brug af virksomhedsrettede tiltag i form af 
løntilskud, praktikker og ordinære timer i lønnet beskæftigelse. 

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 0,6 mio. kr. pr. år.  

Forventet effekt 

Samlet besparelse på forsørgelsesudgifterne på 0,6 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. Forventet gevinst på 
længere sigt. Den forventede effekt af investeringen er, at 4 helårspersoner årligt forventes at overgå til 
selvforsørgede i 2018 og 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@gladsaxe.dk 
Tlf.: 39 57 66 20  



Jobcenter: Gladsaxe 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Styrket fokus på at matche de jobparate lediges kompetencer med de kompetencer, som 
virksomhederne efterspørger. 

 Som led i dette skal Jobcenteret arbejde målrettet med at være til stede på virksomheder, 
byggepladser mv., hvor der er en konkret efterspørgsel efter arbejdskraft, der umiddelbart kan 
dækkes af kommunens ledige.   

 Indsatsen er en opnormering og fortsættelse af en eksisterende indsats fra budget 2016-2018, 
hvor der blev investeret i 2 årsværk, svarende til 1,0 mio. kr. årligt. Den forventede besparelse 
udgør 1,5 mio. kr. pr. år i perioden. 

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 0,6 mio. kr. i 2018, og 1,7 mio. kr. pr. år i 2019 og frem 

Forventet effekt 

Besparelse på forsørgelsesudgifterne på 0,6 mio. kr. i 2018, og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem. Forventet 
gevinst på længere sigt. Den forventede effekt af investeringen er, at 4 helårspersoner i 2018 og 14 
helårspersoner i 2019 og frem overgår til selvforsørgelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@gladsaxe.dk 
Tlf.: 39 57 66 20  



Jobcenter: Gladsaxe 
Investeringsperiode: 2018-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
 Borgere i ressourceforløb 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse udfordringer i forhold til at vende tilbage 
til arbejdsmarkedet 

 Der nedsættes et tværgående team, med sundhedsfaglige kompetencer, som skal sikre en 
screeening og dermed den rette visitation af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  

 
Investeringsomfang 
Investeringen vil udgøre 1,0 mio. kr. i 2018 og 2019. 

Forventet effekt 
Besparelse på forsørgelsesudgifterne på 0,6 mio. kr. i 2018 og 2019. Forventet gevinst på længere sigt. 
Den forventede effekt er at 4 helårspersoner årligt bliver selvforsørgende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@gladsaxe.dk 
Tlf.: 39 57 66 20  



Jobcenter: Greve 
Investeringsperiode: 2 årige 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 

 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Styrket indsats for især nyledige a-dagpengemodtagere i form af hyppigere kontakt mellem 

kontaktsamtalerne. 

 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1,0 mio. kr. 

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på 1,7 mio. kr. brutto, samt 13 fuldtidspersoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@greve.dk 
Tlf.: 43 97 97 97 



Jobcenter: Greve 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Tidlig indsats overfor nye sygemeldte og samarbejde med de sygemeldtes arbejdsplads. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1,5 mio. kr. 

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på 2,2 mio. kr. i 2018, 3,3 mio. kr. i 2019, 3,9 mio. kr. i 2020, 
4,6 mio. kr. i 2021. Brutto. 17 fuldtidspersoner i 2018 stigende til 35 fuldtidspersoner i 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@greve.dk 
Tlf.: 43 97 97 97 



Jobcenter: Haderslev 
Investeringsperiode:  

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Give unge med komplekse problemstillinger en helhedsorienteret indsats UTA – et supplerende 
undervisningstilbud, som er rettet mod elever i 7. til 9. klasses elever, der har en uhensigtsmæssig 
tilgang til egen læring. 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Med særligt tilrettelagt forløb kan den unges samlede livssituation forbedres og derved 
o Gøre dem uddannelsesparate til en kommende ungdomsuddannelse 
o  Selvforsørgende i deres voksenliv.  

 
Bagrund for indsatsen 

  A: 45 elever (cpr.nr udtaget) i ungeuniverserne (7., 8. og 9. klasse) der i høj grad er udfordret 
personligt og socialt. Der skal ekstraordinær indsatser til for at flytte flere elever væk fra en forventet 
situation på offentlig forsørgelse. 

o 3 indsatser af 30 dage + et ”boosterforløb” på 1 uge. Eleverne skal stadig have fast tilknytning 
til deres primære klasse/Stamhold. Eks. Følge alm. Skolegang 3 dage og 2 på et intensive 
forløb. 

o Indsatsen er gennem 30 dages intensiv forløb at give eleverne en særlig målrettet 
indsats/støtte der kan løfte dem på de parametre, hvor de individuelt er udfordrede og som 
virker hæmmende for de opnåelser af formålet. Indsatserne vil være målrettede og 
detaljeplanlagt efter den enkeltes udfordringer men gennemføres i en gruppeindsats, således at 
de sociale og relationelle konstellationer vil blive bærende for udviklingen af elevernes 
selvværd og kompetencer. 

 B: 40 elever (cpr.nr. udtaget) i ungeuniverserne i 7. og 8. klasse, der har karaktergennemsnit under 2 
(8. klasse) eller forventes (7. klasse) at blive vurderet ikke uddannelsesparat i 8. klasse på baggrund 
af skolefaglige udfordringer. Der skal ekstra ordinær indsat til at flytte disse elever over i en 
erhvervsrettet uddannelsesring.  

o 8 indsatser af 10 dage + to ”boostforløb” til løft af de elever, der skal til optagelsesprøve på 
erhvervsskolerne. Indsatsen bygges op med hold af 10 elever, der modtager 2 intensive 
indsatser adskilt af en periode, hvor eleverne implementerer deres nye kundskaber og viser 
forandringer.  
Indsatsen skal være medvirkende til at bibringe eleverne motivation og de nødvendige faglige, 
personlige og sociale kompetencer, således at de efter at have afsluttet 9. eller 10. klasse er 
parate til at påbegynde en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.  

 
Investeringsomfang 

A: årsværk til projektleder 550.000 kr. Øvrige samarbejdspartnere (familie huset) 150.000 kr. Materialer 
mm. 100.000 kr. I alt 800.000 kr. svarende til 17.777 kr. pr. elev pr. år.  
 
B: årsværk 550.000 kr. Øvrige samarbejdspartner 150.000 kr. Materiale 150.000 kr. I alt 850.000 kr., 
svarende til 21.250 kr. pr. elev pr. år  

Forventet effekt 

A: at 90% af eleverne bliver uddannelsesparate og klar til en kommende ungdomsuddannelse.  
Mindst 30 af de 45 elever bliver selvforsørgende i deres voksenliv.  

AMK Syd 
jobcenter@haderslev.dk 
Tlf.: 74 34 05 00 



Jobcenter: Haderslev 
Investeringsperiode: 2018-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 Borgere i jobafklaringsforløb 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Hurtigt og øget kontakt til virksomheder og sygemeldte ansatte i forbindelse en tidlig indsats 
 Øget virksomhedskontakt (herunder mere kvalitet i optrapningsplaner) 
 Fokus på den røde tråd mellem Sygedagpenge og JAF og resten af organisation 
 Øget kvalitet i sagsbehandlingen  

 
Bagrund for indsatsen 

En forebyggende indsats for at undgå ledighed. Fx. i form af en fastholdelsesindsats, en indsats for 
langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 

 
Investeringsomfang 

Sagsbehandlerressourcer, fastholdelseskonsulenter på sygedagpengeområdet til fastholdelse og tidlig 
indsats, Midler til indsatser under anden lovgivning, Investeringen vil udgøre 1,1 mio.kr. i 2018, 1,5 mio. 
kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020. 

Forventet effekt 

Effekten forventes at være brutto 3,3 mio. kr. i 2018, 6,2 mio. kr. i 2019, 9,0 mio. kr. i 2020, samt 27 
personer i 2018, som øges til 53 personer i 2019 og øges yderligere til 80 personer i 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@haderslev.dk 
Tlf.: 74 34 05 00 



Jobcenter: Herning 
Investeringsperiode: 2017 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 
 Ledighedsydelsesmodtagere 
 Uddannelseshjælpsmodtagere 
 Flygtninge og familiesammenførte 
 EGU-elever 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

Strategien består af 3 elementer: Effektivisering, prioritering, investering.  
De tre områder sigter på forebyggelse, tidlig indsats, afhjælpende foranstaltninger og efterværn. 
Strategien er forankret i flere enheder herunder bl.a. jobcentret og Ungeenhed. I korte træk består 
indsatsen af: 

 Efterværn til borgere i arbejde el. uddannelse. Kombination af praktik og ordinære timer. 
 Tidlig indsats for gengangere på sygedagpenge. 
 Flere småjobs inkl. jobs til fleksjobbere. 
 Vejledning, unge mødre, mere opfølgning og øget redskabsvifte. Øget koordinering af 

virksomhedsindsatsen. 
 Forebyggende indsats for unge under 18 år i samarbejde med Skoleafdelingen. 

 

Bagrund for indsatsen 

 Flere ressourcer kastet ind overfor lange kontanthjælpssager, hvor effekten skønnes stor (ca. 3. 
mio.). 

 Bl.a. særlig fokus på sygemeldte forsikrede ledige (ca. 1,8 mio.) 
 Bedre match i fleksjobs som indslusning (ca. 0,6 mio.) 
 Styrket vejledning for de unge 18-25 årige samt bedre opfølgning (ca. 5,4 mio.) 

 
Investeringsomfang 

Kommunen vil investere ca. 10,7 mio. kr., og forventer at spare minimum ca. 8,2 mio. kr.. Politisk er man 
klar til at hæfte for 2,5 mio. kr., hvis investeringerne kun indløser et minimum. Investeringsoplægget 
udspringer fra overskriften "Prioriteringer i kølvandet på refusionsreformen". 
Nogle af tiltagene er iværksat og der er lavet sagsgangsbeskrivelse. Andre tiltag er under implementering. 
 
Forventet effekt 

Det forventes, at målgrupperne i endnu højere grad kommer job eller uddannelse, hvilket virker 
besparende på kommunens udgifter til forsørgelse.   

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
kommunen@herning.dk 
Tlf.: 96 28 28 28 



Jobcenter: Hillerød 
Investeringsperiode: 2017-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Aktivitetsparate tættest på arbejdsmarkedet 
 Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 
 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 
 Borgere omfattet af integrationsloven. 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 At samtalehyppigheden i forhold til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere bringes op på niveau 
med gennemsnittet blandt de ti kommuner, der har bedst resultater med indsatsen. Det 
forudsætter en tilførsel af medarbejderressourcer til Jobcentret for at øge samtalekapaciteten. Med 
udgangspunkt i Jobcentrets nuværende produktion kræver den øgede samtalehyppighed en 
tilførsel af 2,4 årsværk. 

 Udbygning af tilbudsviften med beskæftigelsesrettede sundhedstilbud, der kan styrke indsatsen for 
især borgere sygemeldt med lettere stress, angst og depression. Der er beregnet et behov for 
minimum 200 ekstra forløb årligt, som har en varighed på 7-12 uger med gennemsnitligt 2,9 
timers aktivitet ugentligt. Udgiften til tilbuddene er samlet ca. 1,9 mio. kr., hvilket inkluderer 
medarbejderressourcer, udstyr og lokaler. 

 Fremrykket tværfaglig indsats iværksættes i forhold til de borgere, hvor den indledende visitation 
viser et sådant behov. Der er etableret et tværfagligt screeningudvalg, som sammen med borgeren 
sætter mål og rammer for de indsatser, der skal understøtte, at borgeren bliver selvforsørgende. 
Det er forudsat, at enheden håndterer ca. 140 borgere årligt. Det betyder samlet, at der er et 
behov for at tilføre indsatsen 0,7 mio. kr. til at drive den tværfaglige screeningsenhed. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 4,0 mio. kr. pr. år. 

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på knap 22 mio. kr. netto i 2020. Besparelsen hentes på 
forsørgelsesudgifterne. 
 
Antal på dagpenge og kontanthjælp (jobparate/fuldtidspersoner) der kommer i selvforsørgelse: 333. 
Antal aktivitetsparate (fuldtidspersoner) der afgår fra ydelsen: 73. 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@hillerod.dk 
Tlf.: 72 32 00 00 



Jobcenter: Horsens 
Investeringsperiode: 3 årige  

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Kommunen har investeret i flere sagsbehandlerressourcer (sagsbehandling og konsulenter) med 
henblik på et intensivt kontaktforløb, mere virksomhedsrettet og styrket fastholdende indsats. 

 

Bagrund for indsatsen 

 Flere sagsbehandlere og konsulenter understøtter en intensiveret indsats, og styrker samtidig det 
virksomhedsrettede. 

 Formålet er bl.a. at forebygge sygdom og undgå langtidssygemeldinger. I forhold til de 
aktivitetsparate målgrupper investeres bl.a. i tiltag, som følger "Flere skal med"-tankegangen, så 
kommunen får "alle med". 
 

Investeringsomfang 

På sygedagpengeområdet investeres ca. 2 mio. kr., og målet er, at minimum 20 helårspersoner forlader 
offentlig forsørgelse og bliver selvforsørgende. 

I forhold til den aktivitetsparate målgruppe investeres 1,5 mio. kr. (udover et tilsvarende beløb, som ydes 
i statsligt tilskud fra "Flere skal med"-projektet).    

Forventet effekt 

Besparelsen på den offentlige forsørgelsesydelse (kommunens andel) skal som minimum svare til 
investeringen. Det gælder på sygedagpenge og de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Med hensyn 
til "Flere skal med"-investeringen opstilles samme måleindikatorer, som er opstillet i projektet, og 
succeskriteriet er et merfald i forhold til landsudviklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
horsens.kommune@horsens.dk 
Tlf.: 76 29 29 29 



Jobcenter: Hvidovre 
Investeringsperiode: 2017-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle aktivitetsparate 
 Ledighedsydelsesmodtagere 
 Borgere i ressourceforløb 
 Borgere omfattet af integrationsloven 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Øge job- og uddannelsessandsynligheden for den ledige ved at skabe en bedre sammenhæng 
mellem samtaler og indsats 

 Hurtigere udredning 
 Fælles forståelse af indikatorerne (beskæftigelsesindikatorprojektet) 
 Forbedre troen på at planen kan lykkes, hos både borgere og sagsbehandlere og dermed et større 

ejerskab til planen 
 Bedre målretning af kompetenceudvikling til medarbejderne 
 Et bedre kommunikationsforløb med borgerne 
 En mere effektiv anvendelse af ressourcerne til indsatsen også når jobparathed hos borgeren kan 

være langt væk 
 Produktudvikle konceptet, fx til jobparate borgere 
 Øge arbejdsglæden hos vore medarbejdere 

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 2,2 mio. kr. over 3 år. Fordelt med ca. 0,8 mio. kr. i 2017 og 2018 og 0,5 mio. 
kr. i 2019. 

Forventet effekt 

Der forventes at effekten vil beløbe sig til 2,2 mio. kr. ved udgangen af projektperioden. 
Der arbejdes efter en ekstra person i selvforsørgelse om måneden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@hvidovre.dk 
Tlf.: 36 39 22 00 



Jobcenter: Kalundborg 
Investeringsperiode: 3 budgetår 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Udsatte familier: Alle målgrupper også målgrupper på andre forvaltningsområder. 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Midler til ansættelse af koordinator.  
 Give bedre sagsbehandling for udsatte borgere og begrænse kommunale forsørgerudgifter. 

 
Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på 0,5 mio. kr. Effekterne forventes at slå igennem i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@kalundborg.dk 
Tlf.: 59 53 44 00 



Jobcenter: Køge 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 

 Borgere i jobafklaringsforløb. 

 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Sygedagpengeområdet er opnormeret med en fuldtidsstilling for at sikre en tættere opfølgning af 

sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring samt ekstra midler til kompetenceløft for 

sygedagpengesagsbehandlere.  

 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1 mio. kr. i 2018 (500.000 kr. til kompetenceløft og 500.000 kr. til ekstra 

medarbejder). 500.000 kr. til medarbejder i efterfølgende år (frem til og med 2021). 

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på 3,8 mio. kr. i 2018 og 4,3 mio. kr. i 2019 til 2021. 

29 helårspersoner i 2018 og 33 helårspersoner i 2019 til 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenterkoege@koege.dk 
Tlf.: 56 67 66 80 



Jobcenter: Langeland 
Investeringsperiode: Fortløbende 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Ekstra sagsbehandler 
 
Investeringsomfang 
En fuldtidsansat medarbejder / en helårsnormering. 

Forventet effekt 
Kortere varighed på sygedagpenge, samt flere delvise raskmeldinger. At forsørgelsesudgifterne til 
området sænkes i forhold til tidligere år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter.langeland@langelandkommune.dk 
Tlf.: 63 51 60 00 



Jobcenter: Lejre 
Investeringsperiode: uden tidsbegrænsning 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Borgere i jobafklaringsforløb. 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Investeringsprojekterne vedr. ledighedsydelse og integrations-borgere er en fortsættelse af 
projekterne fra sidste år.  

 Vi er desuden ved at etablere et investeringsprojekt for jobafklaringsforløb for at forsøge at afkorte 
længden af forløbene.  

 I forhold til jobafklaringsforløbs-projektet, så forsøger vi at sætte massivt ind lige så snart borger 
har fået bevilget et jobafklaringsforløb. Ved at sætte indsatser i gang hurtigere og have mere 
fokus, mener vi, at forløbene vil kunne afkortes. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre ca. 450.000 kr. 

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på ca. 250.000 kr. netto årligt. 
 
Med udgangspunkt i, at et jobafklaringsforløb i gennemsnit koster Lejre Kommune 2.325 kr. pr. uge. Hvis 
der er 75 borgere, hvor forløbet kan afkortes med gennemsnitlig 4 uger, så vil der kunne ske en årlig 
besparelse på 697.500 kr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@lejre.dk 
Tlf.: 46 46 46 46 



Jobcenter: Lejre 
Investeringsperiode: 4 år og 1 år 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Ledighedsydelsesmodtagere 
 Borgere omfattet af Integrationsloven 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Virksomhedskonsulenter til fastholdelse og tidlig indsats, virksomheder til ordinær rekruttering og 
øvrige midler til indsatser under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en kombineret indsats med 
både rådgivning og virksomhedskonsulent. 

 En tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet og en indsats for 
langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre ca. 1.800.000 kr. 

Forventet effekt 

Der forventes en gevinst på 200.000 kr. på fleksjobområdet årligt. 
Der forventes en stor økonomisk byrde, hvis vi ikke får integrationsborgerne hurtigt i job.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@lejre.dk 
Tlf.: 46 46 46 46 



Jobcenter: Morsø 
Investeringsperiode: 2018-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Borgere i jobafklaringsforløb 
 Sygedagpengemodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Sundhedsfaglig indsats sammen med beskæftigelsesrettet indsats i samarbejde med 
sundhedsafdelingen. Fysisk træning og coachende samtaler, gennemført af fysioterapeuter og 
socialfagligt uddannede. 

 

Bagrund for indsatsen 

 Kommunen fokuserer på en hurtigere "omsætning" og kortere varighed af borgeres ydelsesforløb. 
 Med investeringen forventer kommunen at bremse udviklingen i den gennemsnitlige varighed på 

ydelsen - primært på jobafklaringsforløbet. Målsætningen er, at kommunen ligger minimum 4-5 
uger under landsgennemsnittet på gennemsnitlige varighed på ydelsen. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1,7 mio. kr. Investeringen vil gøres permanent, hvis resultaterne er 
tilfredsstillende. 

Forventet effekt  

At investeringen "breaker even" i 2018 - herefter vurderes investeringens potentiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
kommunen@morsoe.dk 
Tlf.: 99 70 70 00 



 

Jobcenter: Nordfyn 
Investeringsperiode: 2016-2018 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Uddannelseshjælpsmodtagere 
 Forsikrede ledige 
 Kontanthjælpsmodtagere 
 Integrationsborgere 
 Sygemeldte 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Intensiveret virksomhedsrettet indsats og intensiveret jobrådgivning af ledige og sygemeldte. 
 Styrket forebyggende og fastholdende indsats i forhold til sygemeldinger 
 Økonomisk rådgivning af ledige 
 Styrket tværfaglig indsats 

 
Bagrund for indsatsen 

Målsætningen med investeringen er, at flere ledige og sygemeldte hurtigst muligt kommer i job eller 
uddannelse. Herved flyttes personer fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse og arbejdsstyrken øges, 
hvilket igen er en forudsætning for fremgang hos virksomhederne.  

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 6,9 mio. kr. i 2018. Indsatserne udmøntes i 8 interne ansættelser i jobcentret og 
kommunen samt tilkøb af anden aktør, svarende til 7 fuldtidsansatte i 2018. 

Forventet effekt 

Der forventes en effekt på 15 mio. kr. i 2018. 395 fuldtidspersoner forventes flyttet fra offentlig 
forsørgelse til selvforsørgelse over en treårig periode (2015 - 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@nordfynskommune.dk 
Tlf.: 64 82 82 30 



 

Jobcenter: Odder 
Investeringsperiode: 2017-2018 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 Borgere i jobafklaringsforløb 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

Indsatsen består i at ansætte to ekstra sagsbehandlere til sygedagpengeområdet. Den ekstra indsats 
sigter på: 

 En omorganisering af sygedagpengeområdet, herunder en specialisering i forhold til 
jobafklaringsforløb for at sikre fokus på udvikling og progression. 

 Fokus på tæt opfølgning, tidlig indsats og flow i sag. 
 Øget fokus på indsats, der virker – dvs. samtaler og virksomhedsrettede tilbud. 
 En total gennemgang alle lange sagsforløb og udarbejdelse af retningslinjer og niveau for sager, 

der skal overgå til jobafklaringsforløb. 
 Udarbejdelse af retningslinjer og sagsgangsbeskrivelser i forhold til forlængelser. 
 Justering af jobcentertilbud i VitaPark og udvidelse af kapaciteten i tilbuddene. 
 Øget ledelsestilsyn udover den individuelle opfølgning hver måned. 

 

Bagrund for indsatsen 

 Baggrunden for investeringen er, at kommunen i 2015 havde et højt antal sygedagpengesager og 
et højt antal sager over 52 uger. Det betød, at kommunens sagsbehandlere havde mange sager og 
derfor ikke den fornødne tid til at lave en tæt opfølgning i alle sager. Medio 2015 igangsatte 
kommunen derfor den første investering med ansættelse af to eksterne konsulenter til at håndtere 
40 sager over 52 uger, og ansættelse af to ekstra sagsbehandlere ultimo 2015. 

 I løbet af 2016 faldt antallet af sager og antallet af langvarige sager markant, og de gode 
resultater betød, at investeringen måtte videreføres. 

 Derfor godkendtes en ny investering på to sagsbehandlere i 2017 og 2018. 
 

Investeringsomfang 

Omfanget af investeringen er udgifterne til sagsbehandlere - 850.000 kr. i 2017 og 850.000 kr. i 2018. 
Investeringen løber i 2017 og 2018 med ønske om at gøre investeringen permanent fra og med budgetår 
2019. I den forbindelse arbejder kommunen ligeledes med at gøre en projektstilling permanent indenfor 
fastholdelsesindsatsen på sygedagpengeområdet.  
 
Forventet effekt 

Den forventede effekt af investeringen i 2016 var en besparelse på minimum 5,3 mio. kr. Investeringen i 
2017 og 2018 er lavet med argument om, at budgettet ville skulle stige med minimum samme beløb, hvis 
ikke kommunen investerede i de ekstra ressourcer.   

 

 

 

AMK Midt-Nord 
odder.kommune@odder.dk 
Tlf.: 87 80 33 33 



Jobcenter: Odense 
Investeringsperiode: 2017-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 
 Kontanthjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 
 Ledighedsydelsesmodtagere 
 Borgere omfattet af integrationsloven  

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Udbud af indsatsen for at få flere aktivitetsparate kontakthjælpsmodtagere i beskæftigelse.  
 En HR-funktion, der bl.a. skal bistå små- og mellemstore virksomheder med det administrative 

arbejde forbundet med at ansætte virksomhedspraktikanter og løntilskud.  
 Tværfagligt team på sygedagpenge området, der gennem bl.a. tidlig indsats skal nedbringe 

antallet af længerevarende sygedagpengesager.  
 Endeligt har to projekter særskilt fokus på at tilbyde ledige borger ekstra samtaler.  

 
Bagrund for indsatsen 

En forebyggende indsats for at undgå ledighed. Fx. i form af en fastholdelsesindsats, En tidlig indsats for 
nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet, En indsats for langvarige modtagere af 
offentlig forsørgelse 

 
Investeringsomfang 
Odense Byråd besluttede i juni 2017 at igangsætte 14 investeringsprojekter, der skal nedbringe 
ledigheden og overførselsudgifterne i Odense Kommune. I alt vil der blive investeret 72,4 mio. kr. i 
perioden 2017 til 2020. De 14 projekter består af forskellige indsatser målrettet forskellige målgrupper.  

Investeringen indeholder sagsbehandlerressourcer, Virksomhedskonsulenter til fastholdelse og tidlig 
indsats, Virksomhedskonsulenter til ordinær rekruttering, Virksomhedskonsulenter til fremskaffelse af 
praktikpladser m.m. Øvrige midler til indsatser under LAB. Investeringen vil udgøre 16,2 mio. kr. i 2017, 
33,0 mio. kr. i 2018, 18,7 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i 2020 

Forventet effekt 
Nettogevinsten (gevinst – investering) forventes at være på 42,1 mio. kr. over alle årene. 

 Forsikrede ledige  309 helårspersoner 
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere  27 helårspersoner 
 Integrationsydelsesmodtagere  12 helårspersoner 
 Ledighedsydelsesmodtagere  120 helårspersoner 
 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 247 helårspersoner 
 Sygedagpengemodtagere  201 helårspersoner 

 

 

 

AMK Syd 
bsf@odense.dk 
Tlf.: 66 13 13 72 



Jobcenter: Odense 
Investeringsperiode: 2018-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Flere servicejobs i Turismeindustrien, men de endelig målgrupper er ikke fastlagte endnu. 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

I forbindelse med budget 2018 ønsker Odense kommune at fokusere på turismeerhvervet som 
jobgenerator og der er derfor igangsat en række projekter, der skal skabe flere servicejobs i 
turistbranchen. I samarbejde med turismebranchen ønsker kommunen bl.a. at tilrettelægge en særlig 
indsats for at få flere ledige i servicejobs. Indsatsen kan bl.a. indeholde opkvalificering, efteruddannelse 
og rekruttering til job indenfor leusure- event- og erhvervsturisme. 

Bagrund for indsatsen 

En forebyggende indsats for at undgå ledighed. Fx. i form af: 
 en fastholdelsesindsats 
 en tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet 
 en indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 

Investeringsomfang 

Øvrige midler til indsatser under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Investeringen vil udgøre 3 mio. 
kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019. Projektet blev vedtaget i budgetaftalen for 2018. De endelige rammer og 
selve implementeringen af projektet er ikke påbegyndt. 

Forventet effekt 

Den forventede effekt er ikke opgjort. Projektet er en del af en større pakke, der skal skabe flere jobs i 
turistbranchen. Ambitionen er at skabe 1000 flere servicejobs i turistbranchen inden for de næste tre til 
fire år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
bsf@odense.dk 
Tlf.: 66 13 13 72 



Jobcenter: Odsherred 
Investeringsperiode: 2018-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle kontanthjælpsmodtagere 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Udvidelse af flere skal med projektet - så det omfatter alle kontanthjælpsmodtagere med mere end 
2 års ledighed. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1,3 mio. kr. i 2018, 1,4 mio. kr. i 2019, 1,8 mio. kr. i 2020. 

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på 2,0 mio. i 2018, 3,8 mio. kr. i 2019, 5,4 mio. kr. i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@odsherred.dk 
Tlf.: 59 66 14 92 



Jobcenter: Odsherred 
Investeringsperiode: 4 budgetår 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Borgere i jobafklaringsforløb 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Flere ressourcer til sagsbehandling og omlægning af indsatsen overfor borgere på 
jobafklaringsforløb. 

 En væsentlig del af indsatsen investeres i forebyggelse. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 0,5 mio. kr. 

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt ved, at investeringen som minimum tjenes hjem i færre 
forsørgelsesudgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@odsherred.dk 
Tlf.: 59 66 14 92 



Jobcenter: Odsherred 
Investeringsperiode: 2018-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Borgere omfattet af Integrationsloven 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Specifik indsats for flygtningekvinder under barsel og efter en barselsorlov. 
 Dels øgede sagsbehandler ressourcer - dels en specifik arbejdsmetode. 

 
Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1,2 mio. kr. i 2018 og 2019, og 0,5 mio. kr. i 2020.  

Forventet effekt 
Investeringen forventer at have en effekt ved, at de investerede beløb tjenes hjem. 
Dvs. 1,2 mio. kr. i 2018 og 2019 og 0,5 kr. i 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@odsherred.dk 
Tlf.: 59 66 14 92 



Jobcenter: Rebild  
Investeringsperiode: 2016-2029 for særlig jobformidler & 2018-2021 for psykologbehandling 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Henholdsvis indsats der forebygger, at de ledige rammes af 225-timers reglen og 
psykologbehandling på sygedagpengeområdet (frikommuneforsøg). 

Bagrund for indsatsen 

 Psykologbehandling for udvalgte målgrupper i SDP mhp at nedbringe varigheden af forløbene og 
styrke fastholdelsesindsatsen. 

 En særlig jobformidler til jobparate kontanthjælpsmodtagere, som risikerer at blive ramt af 225-
timers reglen (håndholdt indsats ift direkte rekruttering og rekrutteringspraktikker) 
 

Investeringsomfang 

I alt 2 årsværk 

Forventet effekt 

Psykologbehandlingen ca. 3 mio. kr. i perioden (besparelse på ydelse som følge af reduceret varighed 
fratrukket administrative udgifter). Særlig jobformidler ca. 1,1 mio. kr. når udgifter til indsats er 
fratrukket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
raadhus@rebild.dk
Tlf.: 99 88 99 88 



Jobcenter: Rudersdal 
Investeringsperiode:  

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 
 Aktivitetsparate længst fra arbejdsmarkedet 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Projektet ”Lokal vækst med social bundlinje” er målrettet små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er), som igennem individuelle forløb hos Den Sociale Kapitalfond får hjælp til at styrke 
forretningsudviklingen i virksomheden. 

 Forvaltningen har fastlagt projektets målgruppe i Rudersdal Kommune til virksomheder med 
mindst 10 ansatte og en årlig omsætning på mindst 10 mio. kr. 

 Den Sociale Kapitalfond har udviklet to accelerator-programmer med det fokus at øge væksten i 
SMV’er samtidig med, at virksomheden tager et større socialt ansvar. 

 Målet med projektet er, at de deltagende virksomheder opnår 25 pct. vækst og etablerer fem nye 
job. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 100.000 kr. i 2018. Den endelige bevilling vil dog afhænge af projektets 
resultater, idet der i kontrakten er indbygget en payment by result klausul, der betyder, at hvis målet om 
25 pct. vækst og fem nye job ikke nås, reduceres den kommunale betaling pr. virksomhed. 

Forventet effekt 

Der forventes 4 ordinære ansættelser og 6 støttede job. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
beskaeftigelse@rundersdal.dk 
Tlf.: 46 11 30 00 



Jobcenter: Silkeborg  
Investeringsperiode: 2016-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 Borgere i jobafklaringsforløb. 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 
Sygedagpenge: 

 Styrket og fremrykket kontakt til arbejdsgivere, førend det lovmæssige tidspunkt. Via kontakten 
motiveres og guides arbejdsgiveren til selv at gøre en større indsats for at fastholde deres 
medarbejdere, og hermed fremme en tidligere hel eller delvis raskmelding. 

  Styrket sagsbehandling med henblik på bl.a. tidligere aktiv indsats, intensiveret 
opfølgningsindsats, task force i forhold til sygemeldte ledige og sikring af hurtigere afklaring af 
borgerens fremtidige forsørgelse inden varigheden når 26 uger. 

 Kommunal stressenhed med henblik på at reducere stressrelateret sygefravær hos ansatte i 
Silkeborg Kommune. 

Jobafklaring: 

 Øgede opfølgningsintervaller til 10 årlige samtaler og samtidig øge den tværfaglige indsats. 
 Øge mængden af virksomhedsrettede aktiviteter gennem en håndholdt virksomhedsrettet indsats. 
 Sikre en mere effektiv overgang fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb. 
 Hurtigere afklaring af arbejdsevnen og fremtidig forsørgelse                                                                                                                                                             

 
Bagrund for indsatsen 

 En tidligere fastholdelsesindsats samt hyppige opfølgning skal medvirke til kortere forløb og 
hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Kommunen prioriterer særlige tiltag (f.eks. taskforce 
og stressenhed), som initiativer til en mere fokuseret indsats på sygedagpenge- og 
jobafklaringsområdet.   

Investeringsomfang 

Investeringerne vil udgøre 1,77 mio. kr. i 2016, 4,25 mio. kr. i 2017, 4,25 mio. kr. i 2018, 3,32 mio. kr. i 
2019 og 2,70 mio. kr. i 2020. 

Forventet effekt 

146 årspersoner samlet for perioden 2016 - 2020. Der forventes et provenu for kommunen på ca. 42 mio. 
kr. for den samlede investeringsperiode. 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
kommunen@silkeborg.dk 
Tlf.: 89 70 10 00 



Jobcenter: Silkeborg  
Investeringsperiode: 2016-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Styrket indsats for aktivitetsparate med fokus på en tæt koordinering og tværfaglig 
helhedsorienteret indsats, bl.a. metoder inspireret af hjerneforskning. 

 Helhedsorienteret indsats mellem beskæftigelses- og familieområderne, hvor case-managers 
varetager en tværfaglig indsats på tværs af myndighedsområder. 

 Strakspraktik: Aktivitetsparate henvises til et intensivt praktikforløb, når de søger kontanthjælp. 
 Indsats for at gøre jobparate kontanthjælpsmodtagere kompetente, motiverede og aktive 

jobsøgere og med fokus på sanktions- og rådighedsregler. 
 Brobygningsforløb for uddannelseshjælpsmodtagere i samarbejde med de lokale 

erhvervsuddannelser og med mentorstøtte samt evt. virksomhedspraktik. 
 Fastholdelse af udfaldstruede elever i samarbejde med erhvervsuddannelser, VUC og 

produktionsskolen. 
 

Bagrund for indsatsen 

 En tværfaglig helhedsorienteret og fokuseret indsats for alle kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere giver bedre forudsætninger for færre i målgrupperne på offentlig 
forsørgelse. 
 

Investeringsomfang 

Investeringsudgiften pr. år er den samlede udgift for investeringerne på kontanthjælps- og 
uddannelseshjælpsområderne. Investeringerne udgør 9,5 mio. kr. i 2016, 14,8 mio. kr. i 2017, 12,9 mio. 
kr. i 2018, 12,6 mio. kr. i 2019 og 12,1 mio. kr. i 2020. 

Forventet effekt 

Der forventes en nettobesparelse i budget 2018 på 1,2 mio. kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
kommunen@silkeborg.dk 
Tlf.: 89 70 10 00 



Jobcenter: Skive 
Investeringsperiode: 3 årig 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere 
 Uddannelseshjælpsmodtagere som vurderes at få mere gavn af job/praktik end af kurser o.lign. 
 En indsats for hurtigst muligt at få unge i gang med ordinær uddannelse. 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.  
Mål: Job/mest mulig selvforsørgelse/evt. afklaring til f.eks. fleksjob hvis ikke ordinært job.  
Middel: Fokuseret sagsbehandling og alle får tilknyttet en jobkonsulent.  
Investering: Ekstra sagsbehandler og jobkonsulenter. 

 Indsats for at få unge i (små-)job og praktik.  
Mål: Job, evt. uddannelse via job.  
Middel: Fokuseret indsats med tilknyttet jobkonsulent for at komme i job, evt. via praktik. 
Investering: Ekstra jobkonsulenter. 

 Brobygningsforløb til uddannelse - 2 forløb à 16 uger med maks. 25 deltagere pr. hold. 
 

Bagrund for indsatsen 

 En ekstra indsats overfor langvarige ydelsesmodtagere samt unge uden uddannelse. 
 

Investeringsomfang 

 Indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere forventes at udgøre 2,4 mio. kr. pr. år. (i 3 år). 
 To jobkonsulenter som vil udgøre ca. 1 mio. kr. pr. år. 
 Min. 950.000 kr. pr. år (v. i alt deltagere). Max yderligere 550.000 kr. pr. år (v. i alt 50 deltagere) 

 

Forventet effekt 

Langtidsledige: 30 flere i job pr. år = udgiftsneutralt (2,4 mio. kr. pr. år). 

Flere unge i job og uddannelse, færre på uddannelseshjælp - antal ikke defineret. Ikke defineret præcist - 
anslået mindst 50 % kommer i gang med ordinær uddannelse, dertil at nogle kommer i job. Da der er 
løbende optag og udslusning, kan der godt komme mere end 50 personer i alt igennem forløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
sk@skivekommune.dk 
Tlf.: 99 15 55 00 



Jobcenter: Stevns 
Investeringsperiode:  

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 
 aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Der er politisk investeret i yderligere en medarbejder til ungeområdet. 
 Der er udarbejdet en ungeanalyse der har kortlagt området og planlagt indsatser i 

overensstemmelse hermed.  
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 0,5 mio. kr. 

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på 0,5 mio. kr. det første år. 3,5 helårspersoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@stevns.dk 
Tlf.: 56 57 57 57 



Jobcenter: Svendborg 
Investeringsperiode: 2016 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle målgrupper 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En omlægning af indsatsen - fra egne tilbud til mere virksomhedsrettet indsats. 
 Opnormering med 4 virksomhedskonsulenter finansieret gennem nedlukning af eget tilbudscenter 

Bagrund for indsatsen 

 Opsøgende virksomhedskontakt 

Investeringsomfang 

Virksomhedskonsulenter til ordinær rekruttering, Virksomhedskonsulenter til fremskaffelse af 
praktikpladser m.m. Investeringen vil udgøre 1,8 mio. kr. og er siden 2016 blevet indarbejdet som 
permanente udgifter og indtægter. 

Forventet effekt 

Brutto effekt på 2,5 mio. kr. pr. år - 0,7 mio. kr. netto. Investeringen forventedes at kunne afkorte 
ledighedsforløb med 6 uger for 200 borgere - svarende til 23 helårspersoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@svendborg.dk 
Tlf.: 62 23 37 50 



Jobcenter: Syddjurs 
Investeringsperiode: 2015-2018 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle målgrupper som berøres af en virksomhedsvendt indsats 
 Borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp 
 Sygedagpengemodtagere 
 Integrationsydelsesmodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Der etableres én indgang for virksomheder. Det giver mere ensartethed og bedre kendskab. 
 Effektiv visitation, rette tilbudsvifte og minimumsstandarder. 
 Skærpet visitation, nedbringe internt sygefravær, samarbejde med a-kasser samt ændring i 

tilkendelsespraksis.   
 Branchespecifik tilgang, tværgående samarbejde med fx. sprogskole og UU. 

 

Bagrund for indsatsen 

 Kommunens foreløbige erfaringer med analysens rationaler har overvejende været positive. Det 
har betydet, at kommunen har justeret indsatsen på nogle områder og tilpasset budgettet 
yderligere, så det stemmer bedre overens med virkeligheden. Af eksempler kan nævnes: Bedre 
udnyttelse af tilbudsviften, samarbejde med kommunens kontrolenhed, tilpasning af rette 
besparelsespotentiale på en række ydelsesgrupper etc. 
 

Investeringsomfang 

 Styrket service over erhvervsliv. Brug af ordninger (fx voksenlærlinge, STU etc.) 
 Specielt obs. på de borgere, der ”debuterer” på offentlig ydelse (fx uddannelseshjælp). 
 Fokus på fremrykket/tidlig indsats. 
 Flere ressourcer, men også organisatorisk ændring. Vigtigst – de største gevinster er iboende som 

følge af reformer. Især FØP, hvor afsat budget vurderes for højt.   

Forventet effekt 
Besparelsen forventes at udgøre 2,9 mio. kr. på virksomhedsindsats, 8,0 mio. kr ved færre på 
uddannelses- og kontanthjælp, 12,6 mio. kr. ved færre SDP-modtagere, 1,9 mio. kr. ved integration, 30 
mio. kr. ved teknisk korrektion. I alt et potentiale på 55 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
syddjurs@syddjurs.dk 
Tlf.: 87 53 50 00 



Jobcenter: Sønderborg 
Investeringsperiode: 2,5 årige 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En tidlig indsats for sygemeldte for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet, tættere 
samarbejde med virksomhederne. 

 
Investeringsomfang 

Sagsbehandlerressourcer, Flere medarbejderressourcer til følgende indsatser: 

 En tidlig og målrettet indsats samt en grundig opfølgning på igangsatte indsatser. 
 Rundbordssamtaler på virksomhederne. 
 En differentieret opfølgningsstrategi med hyppigere opfølgning til nogle sygemeldte, I alt 5,3 mio. 

kr. til en projektperiode på 2,5 år (juli 2017 til 2019). 

Forventet effekt 

Forventet effekt af investeringen vil ca. være 3,5 mio. pr. år. En reduktion af den gennemsnitlige varighed 
med minimum en uge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@sonderborg.dk 
Tlf.: 88 72 40 27 



Jobcenter: Thisted  
Investeringsperiode: 2016-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 
 Alle kontanthjælpsmodtagere 
 Alle uddannelseshjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 
 Ledighedsydelsesmodtagere 
 Borgere omfattet af integrationsloven 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet samt en indsats 
for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. 

 Opsøgende virksomhedskontakt med henblik på at afdække behov for arbejdskraft på kort og lang 
sigt samt sikre tilbudspladser og øvrigt samarbejde. 

 Sagsbehandlere skal have reduceret antallet af sager, så der kan prioriteres mere tid til den 
enkelte med sigte på selvforsørgelse. 
 

Bagrund for indsatsen 

 Sagsbehandlerressourcer. 
 Virksomhedskonsulenter til ordinær rekruttering. 
  Virksomhedskonsulenter til fremskaffelse af praktikpladser m.m. 
 Fokus er en efterspørgselsorienteret beskæftigelsesindsats med udgangspunkt i virksomhedernes 

behov. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen er på 9 mio.kr. pr. år i lønkroner.  

Forventet effekt 

Der forventes en besparelse på overførsler i 2016 på 6 mio. kr., i 2017 på 12 mio. kr., i 2018 på 17 mio. 
kr., i 2019 på 18 mio. kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Midt-Nord 
thistedkommune@thisted.dk 
Tlf.: 99 17 17 17 



Jobcenter: Tønder 
Investeringsperiode: 2016-2018 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 
 Borgere i jobafklaringsforløb 
 Ledighedsydelsesmodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Generel investering i den virksomhedsvendte indsats og service over for virksomhederne 
 
Bagrund for indsatsen 

 En forebyggende indsats for at undgå ledighed. Fx. i form af en fastholdelsesindsats. 
 En tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 En indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Generel investering i den 

virksomhedsvendte indsats og service over for virksomhederne. 
 Virksomhedsvendt indsats 

o Serviceringen og samarbejdet med de lokale virksomheder i Tønder Kommune, og 
herunder, at afkorte ledighedsforløbet for de stærkere målgrupper og forebygge, at de 
hænger fast i ledighed. 

 Jobparate 
o Styrkelse af indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

 Sygedagpenge 
o Tidlig indsats på sygedagpengeområdet, der skal bidrage til en fremrykning af 

raskmeldinger. 
 Jobafklaring 

o Styrket indsats (progression) for borgere i jobafklaringsforløb. 
 
Investeringsomfang 

Sagsbehandlerressourcer, virksomhedskonsulenter til fastholdelse og tidlig indsats, 
virksomhedskonsulenter til ordinær rekruttering, Virksomhedskonsulenter til fremskaffelse af 
praktikpladser m.m., fastholdelseskonsulenter på sygedagpengeområdet til fastholdelse og tidlig indsats. 
Investeringen vil udgøre 5,8 mio. kr. i 2018. 

Forventet effekt 
Minimum en 125 pct. gevinst ved reducerede udgifter til indkomstoverførelser. Skal bidrage til en effekt 
målt på minimum 75-80 fuldtidspersoner ekskl. Førtidspension. 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@toender.dk 
Tlf.: 74 92 93 93 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2017- 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle målgrupper 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 arbejdsgange 
 
Bagrund for indsatsen 

Investeringsomfang 
Investeringen vil udgøre 0,4 mio. kr.  

Forventet effekt 
Forventede effekt af investeringen på 4 mio. kr., 1 % på refusionsprocenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Uddannelsesparate unge 
 Aktivitetsparate unge 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Flere uddannelsesparate og færre aktivitetsparate unge 
 
Bagrund for indsatsen 

 Jobcenter Varde integrerer aktivitetsparate og uddannelsesparate unge i samme team med henblik 
på at sikre uddannelsesperspektivet for alle unge på uddannelseshjælp. 

 Desuden sikres den enkelte unge en gennemgående job- og uddannelseskonsulent, hvilket øger 
chancen for uddannelse og arbejde. 

 

Forventet effekt 

Man forventer en effekt på 0,3 mio. kr. i årene 2018-2021. Årsværk i 2018: 20 årsværk unge på 
uddannelseshjælp fra aktivitetsparate til uddannelsesparate.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Målgruppen er uddannelsesparate unge 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Fastholdelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse  
 
Bagrund for indsatsen 

 Fastholdelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse i 2018-2020. Styrelsen for Arbejdsmarked og  
Rekruttering har stor fokus på Brobygningsforløb mellem jobcentre og uddannelsesinstitutionerne 
med henblik på at få flere unge på erhvervsuddannelser og væk fra offentlig forsørgelse. 

 Brobygning til Erhvervsuddannelse er et 16 ugers parathedsgørende forløb på Rybners og Social- 
og Sundhedsskolen. Forløbet indeholder personlig udvikling, opkvalificering i dansk og matematik  
for at kunne match 02 optagelseskrav til erhvervsuddannelse samt afprøvning af forskellige  
fagområder.  

 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 0,8 mio. kr. pr. år i årene 2018-2021.  

Forventet effekt 

Årsværk 2018: 16 færre unge på uddannelseshjælp. Effekten forventes at være 0,9 mio. kr. pr. år i 2018-
2021, hvilket netto svare til 0,1 mio. kr. pr. år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Borgere ansat i fleksjob 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Progression i fleksjob 
 
Bagrund for indsatsen 

 Borgere ansat i fleksjob har et incitament til at øge timetallet således at forstå, at borgeren får 
hele den ekstra løn, mens flekslønstilskuddet kun reduceres med 30 pct. af den ekstra løn. 
Dermed fremmes, at borgere i fleksjob i størst muligt omfang udnytter sin arbejdsevne i job. 

 Medfører øget indsats i den virksomhedsvendte service for borgere og virksomheder. Konkret 
skal dialogen i etableringsfasen intensiveres, hvor der skal sættes konkrete mål for progression 
og her arbejdes med holdninger hos både den fleksjobansatte og virksomheden. 

 

Forventet effekt 

Helårsvirkning: 2 timers øget timetal for 1/3 af 100 nye fleksjob, reduceret flekslønstilskud. Investeringen 
forventer at have en effekt på 0,04 mio. kr. i 2018, 0,12 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,28 mio. 
kr. i 2021.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Udvidelse af voksenlærlingemålgruppen til også at omfatte målgruppen for IGU 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Ansættelser i IGU 
 
Bagrund for indsatsen 

 Jobcenter Varde vil i 2018 og i årene frem prioritere IGU og i den forbindelse udvide  
ressourcerne fra voksenlærlingemålgruppen til også at omfatte målgruppen for IGU. 

 Jobcenterets virksomhedsservice vil have yderligere fokus på området. 
 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 10 årsværk fra Integrationsydelse til IntegrationsGrundUddannnelse. Investeringen 
forventer at have en effekt på 0,6 mio. kr. pr. år i 2018-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Seniorjobbere 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Intensiv formidlingsindsats for seniorjobbere 
 
Bagrund for indsatsen 

 Der formidles intensivt på målgruppen for seniorjob, så gruppens forventede tilvækst på 5 
årsværk udebliver. Indsatsen tilrettelægges således, at formidlingsindsatsen igangsættes inden 
lovgivningen reelt giver mulighed for at få et seniorjob. Der etableres fokus på cv og 
igangsættelse af jobklub. Der vil her også være en intensiv markedsføring af 
jobpræmieordningen. 

 For de personer, der allerede er i et seniorjob, etableres ligeledes en jobklub med cv-
opfølgning, så disse personer indgår i den ordinære formidlingsindsats. Dette kræver et aktivt 
medspil fra Varde Kommune, som har disse ansat i seniorjobstillinger. 

 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: Reduktion på 5 årsværk borgere i seniorjob. Investeringen forventer at have en effekt på 
1,1 mio. kr. pr. år i 2018-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Uddannelsesparate nyttejobbere 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Intensiv formidlingsindsats på uddannelsesparate nyttejobbere 
 
Bagrund for indsatsen 

 Der formidles intensivt på jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyse uddannelsesparate 
nyttejobbere. 

 I perioden for nyttejob vil disse også være omfattet af en jobklubordning. 
 Jobcentrets Hotline vil have yderligere fokus på området. Der forventes, at der kan formidles 2-

3 årsværk i de kommende år.  
 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 3 årsværk færre på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Investeringen forventes at have 
en effekt på 0,2 mio. kr. i 2018, 0,2 mio. kr. i 2019, 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,3 mio. kr. i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Virksomheder 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Uddannelsesambassadør 
 
Bagrund for indsatsen 

 Understøtning af nye ordninger på uddannelsesområdet (bl.a. ny mesterlære og centrale 
puljeordninger) i forhold til virksomhedernes opmærksomhed herpå og brug af. 
Efteruddannelse og 
opkvalificering er omdrejningspunktet. Det er en del af opgaven at sikre, at de nye  
uddannelsesordninger er bredt kendt i jobcentret og indgår i vejledningen. 

 Vil kunne medføre hurtigere udplacering/rotation blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere, og  
specielt den nye mesterlære vil jobcentret kunne profitere af at markedsføre. 

 Kræver omprioritering af nuværende indsats og understøtning fra jobcentrets 
virksomhedsservice 

 

Forventet effekt 
Årsværk i 2018: 7 årsværk færre jobparate kontanthjælpsmodtagere. Investeringen forventes at have en 
effekt på 0,5 mio. kr. pr. år i 2018-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Revalideringsområdet 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Effektivisering på revalideringsområdet 
 
Bagrund for indsatsen 

 Flere personer vejledes om uddannelsesmuligheder og kompenseres via anden lovgivning i 
stedet for at være omfattet af revalideringsbestemmelserne. 

 Desuden skal der, for de borgere der er omfattet af revalidering, udarbejdes jobplaner af 
kortere varighed hvad angår kurser og uddannelse, ligesom øget revalidering i virksomhederne 
vil betyde generelt kortere jobplaner.  

 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 6 årsværk færre på revalideringsydelse. Investeringen forventes at have en effekt på 1,0 
mio. kr. pr. år i 2018-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Kontanthjælpsmodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Omprioritering af indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere 
 
Bagrund for indsatsen 

 Gruppe 1: Tættere på arbejdsmarkedet 
Udsatte borgere med jobperspektiv   
Virksomhedsvendt indsats 

 Gruppe 2: Længere væk fra arbejdsmarkedet 
Udsatte borgere med aktiveringsperspektiv 
Indsats med fokus på afklaring, vejledning, motivation mv. 

 Gruppe 3: I udkanten af arbejdsmarkedet 
Udsatte borgere med behov for et tværfagligt perspektiv 
Mindsteindsats og brug af relationel koordinering  

 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 12 årsværk færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Investeringen forventes at 
have en effekt på 1,1 mio. kr. pr. år i 2018-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Midlertidig boligplacering 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Midlertidig boligplacering 
 
Bagrund for indsatsen 

 Jobcenter Varde gør en særlig indsats i forbindelse med midlertidig boligplacering ved at 
gennemgå lejekontrakter. Der vurderes, at en juridisk gennemgang af nuværende og 
fremtidige lejekontrakter kan give en fremtidig besparelse på 360.000 kr. årligt. 

 Reduktionen kan opnås ved, at lejekontrakterne for de nuværende lejemål gennemgås, og at 
der derefter vil ske en reduktion i antal lejemål i forhold til opsigelsesvarsler og lejeudgift.  

 

Forventet effekt 
Investeringen forventes at have en effekt på 0,4 mio. kr. pr. år i 2018-2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Yderligere indsats for jobparate og kontanthjælpsmodtagere 
 
Bagrund for indsatsen 

 Yderligere fokus på formidlingsindsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere i forhold til de 
nuværende kontanthjælpsmodtagere, men også i forhold til nye og i forhold til tilgang fra 
aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 

 Indsatsen understøttes af omprioritering af resurser internt i jobcentret samt af investering i 
opkvalificering/kurser for målgruppen. 

 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 0,5 mio. kr. pr. år i 2018-2021. 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 30 årsværk færre jobparate kontanthjælpsmodtagere. Investeringen forventes at have 
en effekt på 2,6 mio. kr. pr. år i 2018-2021, hvilket netto svare til 2,1 mio. kr. pr. år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpenge 
 Jobafklaring  
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Øget udviklings- og afklaringskapacitet i sygedagpenge og jobafklaring 
 
Bagrund for indsatsen 

 Jobcenter Varde vil med en særlig udviklings- og afklaringsindsats hurtigere afslutte en række 
sager og i øget omfang til det ordinære arbejdsmarked. 

 Afklaring af arbejdsevne vedrører hovedsageligt forholdsvist langvarige sager, hvor der en 
begrundet risiko for at borgeren ikke vender tilbage til hidtidigt eller andet arbejde. 

 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1,0 mio. kr. pr. år i 2018-2021. 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018:7 årsværk færre på sygedagpenge, 4-5 på jobafklaringsforløb, 2-3 på revalidering og 2-3 
på ledighedsydelse. Investeringen forventes at have en effekt på 2,3 mio. kr. pr. år i 2018-2021, hvilket 
netto svare til 1,3 mio. kr. pr. år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Rådighedssanktioner – forsikrede ledige 
 
Bagrund for indsatsen 

 Ledigheden er lav i Varde Kommune, en ledighed, der forventes fortsat at falde. Ligeledes står vi i  
en mangelsituation med mangel på arbejdskraft inden for en lang række områder. 

 Der etableres derfor et stærkt fokus på rådighedssanktioner overfor ledige a-kasse  
dagpengemodtagere. Jobcentret kan indstille til en a-kasse om sanktion ved eks. afslag på tilbudt  
job, manglende fremmøde m.v. Det er således a-kassen, der træffer den endelig afgørelse om  
sanktion.  

 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 3 årsværk færre på a-dagpenge. Investeringen forventes at have en effekt på 0,5 mio. 
kr. pr. år i 2018-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Udsatte borgere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Styrket virksomhedsvendt indsats for udsatte borgere 
 
Bagrund for indsatsen 

 Jobcenter Varde øger brugen af den virksomhedsvendte indsats for aktivitetsparate kontant- og  
uddannelseshjælpsmodtagere. 

 Dette gennemføres ved en omprioritering i eksisterende medarbejderressourcer med højere  
prioritering af etablering af flere virksomhedsvendte aktiviteter og virksomhedspraktikker, således  
flere udsatte borgere får tilknytning til lokale virksomheder. 

 Herudover vil der undervejs i virksomhedspraktikforløbene være et klart fokus på at italesætte  
ansættelse i ordinære timer, hvis den enkelte borger udvikler sig og præsterer at udføre reelt  
lønbærende arbejde. 

 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 4 årsværk færre aktivitetsparate på uddannelseshjælp og 3 årsværk færre på  
kontanthjælp. Investeringen forventes at have en effekt på 0,5 mio. kr. pr. år i 2018-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Fremskudt arbejdsmarkedsrettet rehabilitering 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Fremskudt arbejdsmarkedsrettet rehabilitering 
 
Bagrund for indsatsen 

 Fremskudt rehabiliteringsteamtankegang med deltagelse af øvrige relevante afdelinger 
 Screening for langtidsledighed samt tværfaglig og tværorganisatorisk indsats for arbejdsevnen 

Løbende progressionsmåling 
 Etablering af en målrettet, tværfaglig og motiverende indsats for den enkelte borger, herunder 

ekstra 
tilbud. 

 En væsentlig forudsætning for forslaget er en fortsat styrkelse af det tværorganisatoriske 
samarbejde mellem social-, sundheds-, børne- og beskæftigelsesområdet i Varde Kommune. 

 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1,6 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. pr. år i 2019-2021. 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 9 årsværk færre som aktivitetsparate kontanthjælp. 
Investeringen forventes at have en effekt på 0,8 mio. kr. i 2018, 1,8 mio. kr. i 2019, 2,3 mio. kr. i 2020 
og 2,5 mio. kr. i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Varde 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Langtidsledige  
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Udvidet indsatskatalog målrettet langtidsledige 
 
Bagrund for indsatsen 

 Styrket virksomhedsrettet indsats 
 Øget mentorstøtte 
 Etablering af mestringstilbud 
 Styrket beskæftigelsesrettet fokus for mødre med små børn 

 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 1,0 mio. kr. i 2018 og 0,9 mio. kr. pr. år i 2019-2021. Indsatskataloget hænger 
tæt sammen med ’Fremskudt arbejdsmarkedsrettet rehabilitering’, idet indsatserne vil indgå i denne nye 
udviklingsindsats. 

Forventet effekt 

Årsværk i 2018: 5 årsværk færre aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. 
Investeringen forventes at have en effekt på 0,5 mio. kr. i 2018, 1,3 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020 
og 1,8 mio. kr. i 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@varde.dk 
Tlf.: 79 94 63 00 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 
 Alle kontanthjælpsmodtagere 
 Alle uddannelseshjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 
 Borgere i jobafklaringsforløb 
 Ledighedsydelsesmodtagere 
 Borgere i ressourceforløb 
 Borgere omfattet af integrationsloven 

 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Rådighedsvurdering og sanktioner 
 Midler til mentorkoordinator og danne frivilligt mentorkorps 
 Økonomisk rådgivning af borgere 
 Koordinator 
 Fleksløntilskud 

 
Bagrund for indsatsen 

 En forebyggende indsats for at undgå ledighed. fx. i form af en fastholdelsesindsats. 
 En tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 En indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. 

 

Investeringsomfang 

Sagsbehandlerressourcer, virksomhedskonsulenter til ordinær rekruttering, virksomhedskonsulenter til 
fremskaffelse af praktikpladser m.m., fastholdelseskonsulenter på sygedagpengeområdet til fastholdelse 
og tidlig indsats. Investeringen vil udgøre 4,7 mio. kr. pr. år. 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 8,9 mio. kr. pr. år. i gennemsnit, samt 58 helårspersoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Selvforsørgende under integrationsloven 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Forøge antal medarbejdere med 1 beskæftigelses-sagsbehandler i integrationsteamet. 
 
Bagrund for indsatsen 

 Borger kommer i arbejde, og denne tilknytning til arbejdsmarkedet gavner integrationen for 
familien til pågældende borger. 

 

Investeringsomfang 

450.000 kr. pr. år i lønudgifter i 2018 og 2019 og 25.000 i anlægs udgifter. 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 612.000 kr. i 2018, 1.071.000 kr. i 2019 og 382.500 i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Alle de borgere der står til rådighed for arbejdsmarkedet  
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Forøge antal medarbejdere med 1 beskæftigelses-sagsbehandler i sanktionsenheden. 
 
Bagrund for indsatsen 

 At Jobcentret nedbringer antal rådighedsvurderinger og indstillinger til sanktion, som ikke kan 
gennemføres grundet mangler i grundlaget. 

 Nedbringelsen af fejlede sanktioner skal føre til at borgere overholder ret og pligt mv. frem for 
at blive sanktioneret. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 450.000 kr. pr. år i lønudgifter. 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 540.000 kr. i 2018 og det samme beløb i 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Borgere fra vestlige lande, der tidligere har været beskæftiget i Danmark 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Anden aktør afholder projektforløb, hvor deltagere bl.a. får udarbejdet kompetencekort 
 
Bagrund for indsatsen 

 Borgere kommer tilbage i ordinær beskæftigelse via indsatsen. 
 

Investeringsomfang 
Investeringen vil udgøre 420.000 kr. om året i 2018 og 2020 i lønudgifter, og 840.000 kr. i 2019 i 
lønudgifter. 

Forventet effekt 
Investeringen vil have en effekt på 523.200 kr. om året i 2018 og 2020, 1.046.400 kr. i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Kontanthjælpsmodtagere over 30 år. 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Ansættelse af en mentorkoordinator og dannelsen af et erhvervs- og frivilligt mentorkorps. 
 
Bagrund for indsatsen 

 Borgerne opnår tilknytning til arbejdsmarkedet enten på fuld tid eller i "småjobs". 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 450.000 kr. om året i 2018 og 2019 i lønudgifter. Samt 125.000 kr. i 2018 og 
100.000 kr. i 2019 til øvrige driftsudgifter. 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 940.000 kr. i 2018 og 1.175.000 kr. i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Kontanthjælpsmodtagere, for hvem manglende økonomisk overblik er til hinder for beskæftigelse 
eller sundhed. 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Oprettelse af støttefunktion. 
 
Bagrund for indsatsen 

 Borgerne får økonomisk overblik, og opnår som en konsekvens heraf ordinær beskæftigelse. 
 

Investeringsomfang 

Udgifterne afholdes indenfor det eksisterende budget 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 900.000 kr. om året i 2018 og 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2020 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Uddannelseshjælpsmodtagere 
 Kontanthjælpsmodtagere under 30 år 
 Selvforsørgende under 30 år 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Ansættelse af koordinator til ungeteamet. 
 
Bagrund for indsatsen 

 Procesoptimering: herunder større sammenhæng i opgaveløsning, og sikre at medarbejdere 
udnytter deres kompetencer og ressourcer bedst muligt, sikre at ledelsens rammer og retning 
følges af medarbejderne. 

 
Investeringsomfang 

Investeringerne vil udgøre 475.000 kr. om året i 2018, 2019 og 2020 i lønudgifter. Samt 25.000 kr. i 
2018 til øvrige driftsudgifter. 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 530.000 kr. om året i 2018, 2019 og 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Borgere på revalideringsydelse 
 Sygedagpenge 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Ordinær uddannelse for revalidender og forrevalidender. 
 Vejledning og opkvalificering af sygedagpengemodtagere. 

 
Bagrund for indsatsen 

 Øget tilbagevenden til arbejde og indslusning i virksomhederne, gennem øget samarbejde med 
virksomheder og borgere. 

 
Investeringsomfang 

Investeringerne vil udgøre 650.000 kr. om året fra 2018, til og med 2021 til øvrige driftsudgifter. Øvrige 
udgifter afholdes indenfor det eksisterende budget. 

Forventet effekt 
Investeringen vil have en effekt på 650.000 kr. om året fra 2018, til og med 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2019 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Integration 
 Sygedagpenge 
 Kontanthjælp 
 Uddannelseshjælp 
 Fleksløntilskud 
 Jobafklaringsforløb 
 Ledighedsydelse 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Ansættelse af 2 sundhedscoaches. 
 
Bagrund for indsatsen 

 Forebygge sygemeldinger blandt borger i arbejde. 
 Udvikle mestringsstrategier, for borgere med mere sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet, så 

disse får fodfæste på arbejdsmarkedet. 
 

Investeringsomfang 

Investeringerne vil udgøre 1.350.000 kr. om året i 2018 og 2019 til lønudgifter, 75.000 kr. om året i 2018 
og 2019 til kørsel, samt 75.000 kr. i 2018 til anlægsudgifter. 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 1.842.000 kr. i 2018, og 1.841.000 kr. i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vejen 
Investeringsperiode: 2018-2021 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Uddannelseshjælpsmodtagere 
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Ansættelse af en ungdomsuddannelsesmentor. 
 
Bagrund for indsatsen 

 Gennem arbejdet med inklusion og fastholdelse at minimere tilgang til uddannelseshjælpsydelsen. 
 

Investeringsomfang 

Investeringerne vil udgøre 450.000 om året fra 2018 til og med 2021 til lønudgifter, 95.000 kr. i 2018 til 
øvrige udgifter. 

Forventet effekt 

Investeringen vil have en effekt på 606.000. kr. pr. år i 2018 til og med 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@vejen.dk 
Tlf.: 79 96 65 80 



Jobcenter: Vordingborg 
Investeringsperiode: 4 år og 5 år 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige 
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Åbenlyst uddannelsesparate 
 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere og borgere som har en sag på Børn og Familieområdet. 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En tidlig og tæt indsats for at reducere varighed og sikre selvforsørgelse. 
 Øget indsats for at fastholde unge i uddannelse og/eller sikre korte overgange mellem 

uddannelser, således at de unge ikke ender på, eller vender tilbage til, uddannelseshjælp. 
 Øget indsats og forebyggende indsats for at undgå langvarige forløb, fx i form af fastholdelse, 

aktive jobrettede trænings- og praktikforløb i form, hurtigst muligt efter 1. sygedag. 
 Styrket og koordineret indsats for at sikre bedre trivsel, social integration samt uddannelses- og 

arbejdsmarkedstilknytning for familier i udsatte positioner. En mere effektiv anvendelse af 
kommunens ressourcer. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen for indsats på sygedagpenge, unge på uddannelseshjælp og jobparate 
kontanthjælpsmodtagere vil samlet udgøre: 7,5 mio. kr. pr. år i 4 år. For Helhedsorienteret familieindsats 
0,5 mio.kr. pr. år i 5 år.  

Forventet effekt 

Samlet indsats på sygedagpenge, unge på uddannelseshjælp og jobparate kontanthjælpsmodtagere: 16,2 
mio. kr. pr. år i 4 år. for Helhedsorienteret familieindsats 0,9 mio.kr. i 2018 stigende til 4,7 mio. kr. i 
2022. 
 
Samlet indsats på sygedagpenge, unge på uddannelseshjælp og jobparate kontanthjælpsmodtagere: 
samlet 160 borgere mindre på forsørgelse når fuldt implementeret ift. udgangspunkt sommeren 2017. 
For Helhedsorienteret familieindsats 20 borgere mindre på forsørgelse ved fuldt implementeret, samt 
reducerede udgifter til anbringelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@vordingborg.dk 
Tlf.: 55 36 23 00 



Jobcenter: Vordingborg 
Investeringsperiode: 4 budgetår 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere. 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En tidlig og tæt indsats for at reducere varighed og sikre selvforsørgelse. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 3,0 mio. kr. pr. år.  

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på kr. 6,8 mio. kr. pr. år, samt 65 borgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@vordingborg.dk 
Tlf.: 55 36 23 00 



Jobcenter: Vordingborg 
Investeringsperiode: 4 budgetår 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 
 Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Øget indsats for at fastholde unge i uddannelse og/eller sikre korte overgange mellem 
uddannelser, således at de unge ikke ender på, eller vender tilbage til, uddannelseshjælp. 
 

Investeringsomfang 

Investeringen vil udgøre 2,0 mio. kr. pr. år.  

Forventet effekt 

Investeringen forventer at have en effekt på 4,3 mio. kr. pr. år, samt 55 borgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@vordingborg.dk 
Tlf.: 55 36 23 00 



Jobcenter: Vordingborg 
Investeringsperiode: 4 budgetår 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Sygedagpengemodtagere 
 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Øget indsats for at undgå langvarige forløb, fx i form af fastholdelse, aktive jobrettede trænings- 
og praktikforløb i form, hurtigst muligt efter 1. sygedag. 
 

Investeringsomfang 
Investeringen vil udgøre 2,6 mio. kr. pr. år.  

Forventet effekt 
Investeringen forventer at have en effekt på 5,3 mio. kr. pr. år, samt 40 borgere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Øst 
jobcenter@vordingborg.dk 
Tlf.: 55 36 23 00 



Jobcenter: Ærø 
Investeringsperiode:  

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Alle aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 
 Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 
 Borgere omfattet af Integrationsloven  

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Virksomhedskonsulenter til fastholdelse og tidlig indsats 
 
Bagrund for indsatsen 

 Generelt er der investeret i nogle ekstra ressourcer til områderne, ekstra hænder og penge. Noget 
bruges til en tidlig indsats, andet til en forbyggende indsats og noget helt tredje til en generel 
opkvalificering 

 
Investeringsomfang 
Øvrige midler til indsatser under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ca. 500.000 kr. til puljemidler for 
at fremme beskæftigelsesindsatsen på tværs af ydelser. Omkring 1 årsværk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@aeroekommune.dk 
Tlf.: 63 52 56 80 



Jobcenter: Ærø 
Investeringsperiode:  

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 En tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet 
 
Bagrund for indsatsen 

 Generelt har vi fået en række puljemidler til at opkvalificere jobparate til at matche det 
efterspørgende arbejdsmarked. 

 Indsatsen består i at opkvalificere jobparate til at matche behovet på arbejdsmarkedet på Ærø. 
 Jobparate indkaldes med samme frekvens som dagpengemodtager. 
 Samtidigt er der fokus på at nedbringe varigheden på sygedagpenge samt indhentelse af 

regresindtægter.  
 

Investeringsomfang 

Sagsbehandlerressourcer, virksomhedskonsulenter til fastholdelse og tidlig indsats, øvrige midler til 
indsatser under lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Midler til indsatser under anden lovgivning, ½ 
årsværk virksomhedskonsulent. 1 årsværk til kontanthjælp. 
250.000 kr. til puljemidler til opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@aeroekommune.dk 
Tlf.: 63 52 56 80 



Jobcenter: Ærø 
Investeringsperiode:  

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Sygedagpengemodtagere 

 
Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Vi skal flytte borgerne på sygedagpenge så deres varighed bliver kortere 
 Opkvalificering af jobparate kontanthjælpsmodtagere til at matche arbejdsmarkedet på Ærø 

 
Bagrund for indsatsen 

 En tidlig indsats for nyledige for at sikre en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet 
 Tidlig indsats på sygedagpengeområdet med samtaler og virksomhedstilbud 

 
Investeringsomfang 

Virksomhedskonsulenter til fastholdelse og tidlig indsats, Øvrige midler til indsatser under LAB. Midler til 
indsatser under anden lovgivning. 1 årsværk – virksomhedskonsulent, 250.000 kr. til 
opkvalificeringsmidler. 

Det er ikke opgjort endnu, hvor lang tid investeringsperiode varer, men målet er at varigheden på SDP 
nedsættes med gennemsnitligt 1,6 uger. Dette er ikke defineret nærmere, men er indtil videre indlagt i 
overslagsårene. 
 

Forventet effekt 

Der er indlagt en årlig besparelse på 720.000 kr. ved at nedsætte varigheden på sygedagpenge. 
Derudover forventes der at kunne indhentes omkring 400.000 kr. ved at fokusere på indhentelsen af 
regresindtægter. Dette kommer desværre nok ikke til at lade sig gøre eller det kan konstateres, at 
pengene lader vente på sig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@aeroekommune.dk 
Tlf.: 63 52 56 80 



Jobcenter: Aabenraa 
Investeringsperiode: 4 årige 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Forsikrede ledige som er i risiko for at blive langtidsledige 
 Alle kontanthjælpsmodtagere 
 Alle uddannelseshjælpsmodtagere 
 Borgere omfattet af integrationsloven. Strategi vedr. Borgere omfattet af integrationsloven udløber 

31.5.2018  
 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

KIK-I, Mål (afsluttes 31.5.2018, i det begge målene er nået) 
1. Halvere antallet af aktivitetsparate fra 1.008 til under 500. 
2. Mindst 50 procent at alle flygtninge skal efter endt integrationsperiode (3 år) være selvforsørgede. 
 
KIK-II, Mål (igangsættes 1.6.2018) 
1. Indenfor 4 år nedbringe antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i Aabenraa med 1/3 - fra 
de nuværende ca. 1.130 til under 800. 
 
Bagrund for indsatsen 

 En forebyggende indsats for at undgå ledighed. fx. i form af en fastholdelsesindsats. 
 En tidlig individuel og håndholdt indsats for nyledige for at sikre en hurtig 

tilknytning/tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
 En individuel og håndholdt indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse.   

 
Investeringsomfang 
Opnormering på sagsbehandlerressourcer, Virksomhedskonsulenter til fastholdelse og tidlig indsats, 
Virksomhedskonsulenter til ordinær rekruttering og til fremskaffelse af praktikpladser m.m (i KIK-II 
lægges denne opgave ud til ekstern leverandør for så vidt angår de Jobparate og indebære, at Jobcentrets 
virksomhedskonsulenter virksomhedsoverdrages), Midler til mentorer, Midler til brobygningsforløb, Øvrige 
midler til indsatser under LAB.  
 
KIK-I, 68 mio. kr. over en 4-årig periode (2016-2019, men ophører 31.5.2018 idet målene er nået før tid) 
KIK-II, 60 mio. kr. over en 4-årig periode 1.6.2018 - 31.5.2022) 

Forventet effekt 
KIK-I, årlig netto besparelse efter investeringsperiodens udløb = 21 mio. kr.  
KIK-I, en afgang på 275 helårspersoner. 
 
KIK-II, årlig netto besparelse efter investeringsperiodens udløb = 15 mio. kr. 
KIK-II, en afgang på >330 helårspersoner 

 

 

 

 

AMK Syd 
jobcenter@aabenraa.dk 
Tlf.: 73 76 70 00 



Jobcenter: Aarhus  
Investeringsperiode: 4 år 

Investeringsstrategien har følgende målgrupper 

 Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 Aktivitetsparate tættest på arbejdsmarkedet  
 Sygedagpengemodtagere og borgere i afklaringsforkøb samt borgere omfattet af integrationsloven 

Investeringen vil indeholde følgende indsatser 

 Det overordnede mål med den ekstra indsats er at afkorte hhv. sygedagpenge- og 
jobafklaringsforløb via en hurtigere hel- eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
Virksomheds- og fastholdelseskonsulenter vil i samarbejde med borgeren arbejde aktivt med mål 
og delmål for at sikre progression i det virksomhedsrettede forløb. Borgere i sygedagpenge eller 
jobafklaring, der endnu er i et ansættelsesforhold, skal fastholdes i beskæftigelse, og der 
iværksættes en tidligere indsats. En udbygning af en tidlig fastholdelsesindsats vurderes at kunne 
være effektfuld. 

 En fastholdelseskonsulent kan etablere et samarbejde med en borgers arbejdsgiver tidligt i 
forløbet, og i samarbejde med borger og arbejdsgiver lægges en plan for, hvordan og inden for 
hvilken tidshorisont, medarbejderen forventes at kunne vende tilbage i arbejde, evt. via en delvis 
raskmelding med en aftalt plan for gradvis genoptrapning af den ugentlige arbejdstid.                                        

 Kommunen investerer også i flere virksomhedskonsulenter bl.a. med sigte på IGU og 
virksomhedsplaceringer for integrationsmålgruppen. 
 

Bagrund for indsatsen 

 Erfaringer viser, at få timers arbejde om ugen kan øge motivationen for at få et ordinært arbejde. 
Småjobs giver fornyet tro på beskæftigelse hos borgeren, som oplever at der sættes pris på den 
indsats der leveres, i kraft at der udbetales ordinær løn. Det øger sandsynligheden for, at det med 
tiden ender i et ordinært fuldtidsjob. 

 Virksomhederne vil gerne etablere jobs med få ordinære løntimer for borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet – og har med de nuværende konjunkturer i stigende grad også brug for fleksibel 
arbejdskraft. 

 Danmarks Statistiks analyse af job med relativt få ugentlige timer viser, at der er 650.900 småjobs 
på det danske arbejdsmarked. 
 

Investeringsomfang 

 Ansættelse af 4 virksomhedskonsulenter til integrationsområdet svarende til ca. 2 mio.kr. pr. år. 
 Ekstra fastholdende og virksomhedsnære indsats for sygedagpengemodtagere og borgere i 

jobafklaringsforløb, svarende til ca. 3 mio.kr. 
 Fokus på småjobs til målgrupper i udkanten af arbejdsmarkedet, svarende til ca. 3 mio.kr. 

Forventet effekt 

Effekten af investeringen på integrationsområdet skønnes til ca. 4 mio. kr., hvorfra de knap 2 mio. kr. 
skal fratrækkes for at få det reelle provenu. Effekten af investeringen på sygedagpengeområdet og 
jobafklaring skønnes til ca. 8 mio. kr., hvorfra de knap 3 mio. kr. skal fratrækkes for at få det reelle 
provenu. Effekten af investeringen i målgruppen på kanten af arbejdsmarkedet skønnes til ca. 8 mio. kr., 
hvorfra de knap 3 mio. kr. skal fratrækkes for at få det reelle provenu. 

 

AMK Midt-Nord 
post@aarhus.dk 
Tlf.: 89 40 20 00 


