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Analyse af virksomhedsrettede forløb 

  

 

1. Indledning 

Det er generelt god evidens for, at den virksomhedsrettede indsats er et effektivt 

redskab i beskæftigelsesindsatsen. Særligt er der for udsatte borgere positive erfa-

ringer med virksomhedsrettede indsatser – bl.a. fra det kontrollerede forsøg ’Job 

First’ og ’Flere skal med’-indsatsen. 

 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om redskaberne i den virksomhedsret-

tede indsats (løntilskud og virksomhedspraktik) bliver brugt efter hensigten som en 

vej ind på arbejdsmarkedet. 

  

Formålet med denne analyse er at bidrage til et fælles, transparent datagrundlag, 

der kan belyse anvendelsen af virksomhedsrettede forløb. Analysen kortlægger 

brugen af virksomhedspraktik og løntilskud og belyser, i hvilket omfang virksom-

hedsrettede tilbud fører til beskæftigelse, men der er ikke tale om en effektanalyse, 

da det ikke kan konkluderes, om borgerne ville være kommet i beskæftigelse uden 

det virksomhedsrettede forløb.   

 

Følgende spørgsmål besvares i analysen: 

1) Brugen af virksomhedsrettede forløb 

Hvor meget anvendes ordningerne og til hvilke målgrupper? 

2) Beskæftigelsesudbytte af virksomhedsrettede forløb 

Fører virksomhedsrettede forløb til beskæftigelse, og hvad betyder mål-

gruppen for den efterfølgende beskæftigelse? 

3) Betydningen af afbrudte forløb 

Hvad er omfanget af afbrudte forløb, og hvad betyder det for den efterføl-

gende beskæftigelse? 

4) Gentagne virksomhedspraktikker 

Hvad er omfanget af gentagne virksomhedspraktikker til borgere tæt på ar-

bejdsmarkedet? 

5) Betydningen af forløbets varighed 

Hvordan fordeler længden af virksomhedspraktikforløbene sig, og hvad 

betyder varigheden af forløbet for den efterfølgende beskæftigelse? 

6) Resultater på brancheniveau 

Hvordan ser resultaterne ud for de forskellige brancher, og hvilke bran-

cher skiller sig særligt ud? 
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2. Datagrundlag 

Analysen undersøger forløb i virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik og 

løntilskud), og det undersøges, i hvilket omfang forløbene har medført lønnet ordi-

nær beskæftigelse (ustøttet eller fleksjob) med en beskæftigelsesgrad på mindst 10 

procent i minimum 2 af de 3 måneder, der ligger i direkte forlængelse af forløbets 

afslutning.  

 

Analysen omfatter forløb i virksomhedsrettede tilbud, dvs. virksomhedspraktik el-

ler løntilskud, som er blevet afsluttet eller afbrudt i perioden 4. kvartal 2018 – 3. 

kvartal 2019.  

 

Forløbene ligger således før den nye LAB-aftale trådte i kraft 1. januar 2020. Med 

LAB-aftalen blev formålsbestemmelsen for virksomhedspraktik skærpet, således at 

det så vidt muligt skal aftales for alle praktikforløb, at de enten skal kombineres 

med eller efterfølges af ordinære løntimer. Det skal ligeledes fremgå af de enkelte 

praktikaftaler, hvilket af følgende formål der særligt ønskes opnået:  

 

1) 

 

 

Ordinære løntimer, hvor praktikken afklarer eller udvikler kompetencer som 

direkte kan føre til ordinære løntimer 

2) Optræning af specifikke kompetencer, som kan indgå i personens CV og job-

søgning 

3) Afklaring af job- eller uddannelsesmål.  

 

Der kan i analysen ikke findes tal opgjort på formålet med virksomhedspraktikken, 

da forløbene som nævnt ligger tidligere end 1. januar 2020. Opgørelsen dækker 

over de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag (DFDG) på alle for-

løb i virksomhedspraktik eller løntilbud, eksklusiv løntilskud til førtidspensionister.  

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har konstateret en række uhensigts-

mæssigheder ved indberetning af virksomhedsrettede forløb, så den samme person 

i nogle tilfælde står registreret i flere af den samme type forløb på samme virksom-

hed inden for kort tid. I analysen er der derfor gennemført en efterbehandling af 

jobcenterets indberetninger, hvor flere forløb er blevet lagt sammen til et, hvis 

samme person har været i virksomhedspraktik eller løntilskud på den samme virk-

somhed, hvor forløbene overlapper i tid, eller hvis der påbegyndes et nyt forløb da-

gen efter afslutningen på det første forløb. 

 

Alle forløb, som har status ”Annulleret”, indgår ikke i opgørelserne, hvilket er i 

overensstemmelse med opgørelsesmetoden på Jobindsats. 

 

Analysen tager udgangspunkt i to målgrupper:  

 

• Borgere tæt på arbejdsmarkedet 

• Udsatte borgere 

 

Den første målgruppe, ”Borgere tæt på arbejdsmarkedet”, består af følgende mål-

grupper: 
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• Dagpengemodtagere 

• Modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse (Jobparate) 

• Modtagere af uddannelseshjælp (Uddannelsesparate og åbenlys uddannel-

sesparate) 

• Modtagere af revalidering / forrevalidering (Jobklar) 

• Modtagere af ledighedsydelse (Jobklar) 

• Modtagere af sygedagpenge (Jobklar og raskmeldt inden for 8 uger) 

 

Den anden målgruppe, ”Udsatte borgere”, består af følgende målgrupper: 

 

• Modtagere af ressourceforløbsydelse, herunder jobafklaring 

• 

 

Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse (Akti-

vitetsparate) 

• Modtagere af revalidering / forrevalidering (Indsatsklar og midlertidig pas-

siv) 

• Modtagere af ledighedsydelse (Indsatsklar og midlertidig passiv) 

• Modtagere af sygedagpenge (Indsatsklar, midlertidig passiv, virksomheds-

rettet indsats og tværfaglig indsats) 

 

Borgere, som ikke har en visitationskategori ved forløbets påbegyndelse, bliver 

placeret i målgruppen for udsatte borgere. 

 

I bilag 1 findes en følsomhedsanalyse over resultaterne, hvis der anvendes en be-

skæftigelsesgrad på 20 pct. i stedet for 10 pct. Den højere beskæftigelsesgrad æn-

drer ikke på de overordnede konklusioner, der præsenteres herunder. 
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3. Hovedkonklusioner fra analysen 

I afsnittet præsenteres hovedkonklusionerne fra analysen. 

 

3.1 Brugen af virksomhedsrettede forløb 

Hvor meget anvendes ordningerne og til hvilke målgrupper? 

 

Virksomhedsrettede forløb anvendes ofte som et redskab i beskæftigelsesindsatsen. 

Der er i den undersøgte periode registreret knap 171.400 virksomhedsrettede for-

løb. Langt de fleste virksomhedsrettede forløb (91 pct.) er virksomhedspraktikfor-

løb, mens løntilskud udgør ca. 9 pct. af de virksomhedsrettede forløb.  

 

Størstedelen (57 pct.) af de knap 156.800 virksomhedspraktikforløb gives til bor-

gere tæt på arbejdsmarkedet i alt ca. 89.100. Ca. halvdelen af forløbene til borgere 

tæt på arbejdsmarkedet gives til dagpengemodtagere, mens ca. 15 pct. gives til 

jobparate kontanthjælpsmodtagere. Disse to grupper, der er tættest på arbejdsmar-

kedet, udgør til sammen en andel på knap 38 pct. af det samlede antal virksom-

hedspraktikforløb. 

 

Virksomhedspraktik anvendes også til udsatte borgere, og 43 pct. af alle virksom-

hedspraktikforløb (i alt knap 67.700) blev givet til udsatte borgere. 

 

Der er i den undersøgte periode 14.600 løntilskudsforløb, der hovedsageligt gives 

til borgere tæt på arbejdsmarkedet (87 pct.). 

 

3.2 Beskæftigelsesudbytte af virksomhedsrettede forløb 

Fører virksomhedsrettede forløb til beskæftigelse, og hvad betyder mål-

gruppen for den efterfølgende beskæftigelse? 

 

25 pct. af virksomhedspraktikforløbene fører til efterfølgende beskæftigelse. Heraf 

er der en forventelig variation imellem borgere tæt på arbejdsmarkedet og udsatte 

borgere. Beskæftigelsesandelen for borgere tæt på arbejdsmarkedet er 30 pct., 

mens beskæftigelsesandelen for udsatte borgere er 18 pct.  

 

Den efterfølgende beskæftigelsesandel for løntilskudsforløb er 61 pct. 

 

3.3 Betydningen af afbrudte forløb 

Hvad er omfanget af afbrudte forløb, og hvad betyder det for den efter-

følgende beskæftigelse? 

 

Ca. 14 pct. af virksomhedspraktikforløbene bliver afbrudt før tid. Fraregnes de af-

brudte forløb, fører 26 pct. af virksomhedspraktikforløbene til efterfølgende be-

skæftigelse. Det er 1 procentpoint højere end beskæftigelsesandelen for alle virk-

somhedspraktikforløb inkl. afbrudte forløb. Afbrudte forløb påvirker således ikke 

det samlede billede af beskæftigelsesudbyttet for virksomhedspraktik. 
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3.4 Gentagne virksomhedspraktikker 

Hvad er omfanget af gentagne virksomhedspraktikker til borgere tæt på 

arbejdsmarkedet? 

 

Antallet af gentagne virksomhedspraktikforløb til borgere tæt på arbejdsmarkedet 

er lavt. Der påbegyndes et nyt virksomhedspraktikforløb til samme borger i samme 

virksomhed efter ca. 4 pct. af de afsluttede forløb. 

  

3.5 Betydningen af forløbets varighed 

Hvordan fordeler længden af virksomhedspraktikforløbene sig, og hvad 

betyder varigheden af forløbet for den efterfølgende beskæftigelse? 

 

Medianlængden for et virksomhedspraktikforløb er på 49 dage. For borgere tæt på 

arbejdsmarkedet er medianlængden 28 dage. For udsatte borgere er medianlængden 

90 dage. For begge målgrupper har forløb med en varighed på mere end 30 dage en 

lavere beskæftigelsesandel end de kortere forløb. 

 

3.6 Resultater på brancheniveau 

Hvordan ser resultaterne ud for de forskellige brancher, og hvilke bran-

cher skiller sig særligt ud? 

 

Handel og Sundhed og socialvæsen tager flest borgere i virksomhedspraktik og 

løntilskud. Handel står for 26 pct. af alle virksomhedspraktikforløb og 19 pct. af 

alle løntilskudsforløb. Sundhed og socialvæsen står for 20 pct. af alle virksomheds-

praktikforløb og 13 pct. af alle løntilskudsforløb. 

 

Andelen af virksomhedspraktikforløb med efterfølgende beskæftigelse er højest in-

den for Industri (34 pct.). Andre serviceydelser mv. har den laveste andel af virk-

somhedspraktikforløb med efterfølgende beskæftigelse (18 pct.) efterfulgt af Kul-

tur og Fritid samt Handel med en andel på hhv. 19 og 20 pct. Sundhed og social-

væsen har en andel af virksomhedspraktikforløb med efterfølgende beskæftigelse 

på 30 pct., hvilket er 5 procentpoint højere end gennemsnittet på 25 pct. 

 

Andelen af virksomhedspraktikforløb, der afbrydes, varierer kun lidt mellem bran-

cherne. Størstedelen af brancherne ligger i spændet mellem 13 og 18 pct. af forlø-

bene, der afbrydes. Andelen er højest inden for Vandforsyning og renovation samt 

Landbrug, skovbrug og fiskeri (18 pct.). Det er 4 procentpoint højere end gennem-

snittet på 14 pct., som Sundhed og socialvæsen ligger på niveau med, mens Handel 

ligger på 17 pct. Der findes dog enkelte brancher, der har en markant lavere andel 

afbrudte forløb. Andelen er lavest inden for Information og kommunikation samt 

Videnservice, som har en andel af afbrudte forløb på 7 pct.   
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4. Analytisk gennemgang af virksomhedsrettede forløb 

 

4.1 Brugen af virksomhedsrettede forløb 

Hvor meget anvendes ordningerne og til hvilke målgrupper? 

 

Der er samlet set registreret knap 171.400 forløb i et virksomhedsrettet tilbud, som 

har en afslutningsdato i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. Af disse forløb 

er knap 156.800 forløb i virksomhedspraktik, hvilket svarer til 91 pct. af alle virk-

somhedsrettede forløb i perioden. Langt de fleste virksomhedsrettede tilbud gives 

således som virksomhedspraktik. 

 

Virksomhedspraktik 
Når der kigges på, hvilke målgrupper der tilbydes virksomhedspraktikforløb, så vi-

ser det sig, at virksomhedspraktik hovedsageligt gives borgere tæt på arbejdsmar-

kedet. Der var i den angivne periode knap 89.100 forløb til denne målgruppe sva-

rende til 57 pct. af alle virksomhedspraktikforløb.  

 

Kigger vi på de 89.100 virksomhedspraktikforløb til borgere tæt på arbejdsmarke-

det, så er godt halvdelen af forløbene givet til dagpengemodtagere, mens ca. 15 pct. 

gives til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Disse to grupper, der er tættest på ar-

bejdsmarkedet, udgør til sammen en andel på knap 38 pct. af det samlede antal 

virksomhedspraktikforløb. 

 

Der er givet knap 67.700 virksomhedspraktikforløb til udsatte grupper, svarende til 

43 pct. 

 

Tabel 1: Antal samt andel virksomhedspraktikforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. 

 
 

Forløbstype Målgruppe Antal forløb i alt
Andel af alle forløb, pct

Virksomhedspraktik 

Tæt på arbejdsmarkedet 89.070 57 

- Heraf dagpengemodtagere 45.777 29 

- Heraf kontanthjælpsmodtagere 
(jobparate) 13.658 9 

- Heraf Integrationsydelsemodtagere 
(jobparate eller uddannelsesparate) 10.862 7 

- Heraf uddannelseshjælpsmodtagere 

(uddannelsesparate) 9.084 6 

- Heraf modtagere af revalidering / for-
revalidering (jobklar)  9.632 6 

- Sygedagpengemodtagere (jobklar og 
raskmeldt inden for 8 uger) 57 0 

Udsatte borgere 67.696 43 

- Heraf kontanthjælpsmodtagere (akti-
vitetsparate) 

21.389 14 

- Heraf Integrationsydelsemodtagere 
(aktivitetsparate) 

1.936 1 

- Heraf uddannelseshjælpsmodtagere 
(aktivitetsparate) 

7.810 5 

- Heraf modtagere af revalidering / for-
revalidering (indsatsklar og midlertidig 
passiv) 

1.810 1 

- Sygedagpengemodtagere (indsats-
klar, midlertidig passiv, virksomheds-
rettet indsats og tværfaglig indsats) 

15.542 10 

- Heraf modtagere af ressourceforløb 19.209 12 

I alt 156.766 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen.  
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Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag.  

NB! Tabellen er opdateret senere end det oprindelige dataudtræk, hvorfor sumtotalen for virksomhedspraktikforløb ad-

skiller sig med to forløb fra de øvrige tabeller i analysen grundet efterregistreringer på ydelsesområdet. 

 

Løntilskud 
Løntilskud udgør kun en lille andel af de virksomhedsrettede forløb (ca. 9 pct.), og 

de gives hovedsageligt til borgere tæt på arbejdsmarkedet. Af de ca. 14.600 løntil-

skudsforløb i perioden, blev 87 pct. således givet til borgere tæt på arbejdsmarke-

det. 

 

Tabel 2: Antal samt andel løntilskudsforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. 

 

 

 

 

Forløbstype Målgruppe Antal forløb i alt Andel af alle forløb, pct 

Løntilskud 

Tæt på arbejdsmarkedet 12.725 87 

Udsatte borgere 1.875 13 

I alt 14.600 100 

Anm.: Annullerede forløb samt løntilskudsforløb i førtidspensionister er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
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4.2 Beskæftigelsesudbytte af virksomhedsrettede forløb 

Fører virksomhedsrettede forløb til beskæftigelse, og hvad betyder mål-

gruppen for den efterfølgende beskæftigelse? 

 

I afsnittet undersøges det, om forløbene har medført lønnet beskæftigelse, ustøttet 

eller ordinære løntimer i fleksjob, hvor borgeren har haft en beskæftigelsesgrad på 

mindst 10 procent i minimum 2 af de 3 måneder, der ligger i direkte forlængelse af 

forløbets afslutning. 

 

Det vil sige, at hvis en borger har afsluttet (eller afbrudt) et virksomhedsrettet for-

løb i marts 2019, så undersøges det, om borgeren har haft beskæftigelse jf. definiti-

onen ovenfor i perioden april 2019 – juni 2019. 

 

Virksomhedspraktik 
Der er samlet set knap 156.800 forløb i virksomhedspraktik med en afslutningsdato 

i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. 

 

Af de 156.800 forløb i virksomhedspraktik har 25 pct. af forløbene medført efter-

følgende beskæftigelse, jf. tabel 3. Der er en forventelig variation mellem de to 

målgrupper, og den efterfølgende beskæftigelsesandel for virksomhedspraktikfor-

løb til borgere tæt på arbejdsmarkedet er 30 pct., mens beskæftigelsesandelen for 

virksomhedspraktikforløb til udsatte borgere er på 18 pct. 

 

Tabel 3: Antal virksomhedspraktikforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019, samt antal 

og andel forløb med efterfølgende beskæftigelse i minimum 2 ud af 3 måneder. 

 

 

 

Målgruppe Antal forløb i alt 
Antal forløb med efterfølgende 

beskæftigelse 
Andel forløb med efterfølgende be-

skæftigelse, pct. 

Tæt på arbejdsmarkedet 89.099 27.146 30 

Udsatte borgere 67.665 12.200 18 

I alt 156.764 39.346 25 

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
 

Løntilskud 
Der er 14.600 løntilskudsforløb med en afslutningsdato i perioden 4. kvartal 2018 – 

3. kvartal 2019.  

 

Samlet set har 61 pct. af løntilskudsforløbene medført efterfølgende beskæftigelse. 

Der er også her en variation mellem de to målgrupper hhv. 62 pct. for borgere tæt 

på arbejdsmarkedet og 49 pct. for udsatte borgere jf. tabel 4. Løntilskudsforløb gi-

ves som tidligere nævnt i meget udbredt grad til borgere tæt på arbejdsmarkedet. 

 

Tabel 4: Antal løntilskudsforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019, samt antal og andel 

forløb med efterfølgende beskæftigelse i minimum 2 ud af 3 måneder. 

Målgruppe Antal forløb i alt 
Antal forløb med efterfølgende 

beskæftigelse 
Andel forløb med efterfølgende be-

skæftigelse, pct. 

Tæt på arbejdsmarkedet 12.725 7.918 62 

Udsatte borgere 1.875 920 49 

I alt 14.600 8.838 61 

Anm.: Annullerede forløb samt løntilskudsforløb i førtidspensionister er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 



9 

 

 

4.3 Betydningen af afbrudte forløb 

Hvad er omfanget af afbrudte forløb, og hvad betyder det for den efter-

følgende beskæftigelse? 

 

I afsnittet undersøges det, hvad omfanget af afbrudte forløb er, og hvilken betyd-

ning afbrudte forløb har for den efterfølgende beskæftigelse. Dette konkrete afsnit 

baserer sig på data fra de kommuner, der anvender det kommunale fagsystem Fasit. 

Det skyldes, at der er en aktuel problemstilling med indberetninger fra de kommu-

ner, som anvender fagsystemet Momentum, hvorfor forløb fra Momentum på nu-

værende tidspunkt ikke kan fordeles på ophørsårsag. 

 

Jobcentre, der anvender Fasit, står for 107.717 af det samlede antal virksomheds-

praktikforløb i den undersøgte periode, hvilket svarer til godt to tredjedele af alle 

forløbene (68,7 pct.). Afsnittet giver derfor et retvisende overblik over betydningen 

af afbrudte forløb. 

 

Virksomhedspraktik 
Af de ca. 107.700 forløb i virksomhedspraktik i perioden, blandt Fasit-jobcentre, er 

ca. 14 pct. blevet afbrudt før tid. Der er en mindre variation mellem de to målgrup-

per, hvor andelen af afbrudte virksomhedspraktikforløb for udsatte borgere er 19 

pct., mens den for borgere tæt på arbejdsmarkedet er 11 pct. 

 

Tabel 5: Antal virksomhedspraktikforløb, blandt Fasit-jobcentre, samt antal og andel forløb, der er afbrudt i perio-

den 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. 

 

 

 

 

Målgruppe Antal forløb i alt Antal afbrudte forløb i alt Andel afbrudte forløb, pct. 

Tæt på arbejdsmarkedet 61.437 6.906 11 

Udsatte borgere 46.280 8.634 19 

I alt 107.717 15.540 14 

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Opgørelsen dækker over alle jobcentre med Fasit som KSS, undtaget Skanderborg Kom-

mune, som overgik fra KMD Momentum til Schultz Fasit i 4. kvartal 2019.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
 

Beskæftigelsesandelen for afbrudte virksomhedspraktikforløb 
Knap 27.000 af de knap 108.000 virksomhedspraktikforløb i Facit-jobcentrene 

medførte efterfølgende beskæftigelse, og beskæftigelsesandelen er dermed 25 pct., 

tilsvarende beskæftigelsesandelen for alle forløb på tværs af jobcentre (jf. tabel 3). 

Hvis vi fraregner de afbrudte virksomhedspraktikforløb og alene kigger på afslut-

tede forløb, er beskæftigelsesandelen 26 pct. (jf. tabel 7). Der er altså ikke forskel 

på det overordnede billede af beskæftigelsesudbyttet af virksomhedspraktik, uanset 

om afbrudte forløb regnes med eller fraregnes. 

 

Beskæftigelsesandelen for de afbrudte virksomhedspraktikforløb er 20 pct. (jf. ta-

bel 6). Det er 5 procentpoint lavere end beskæftigelsesandelen for alle virksom-

hedspraktikforløb under ét og 6 procentpoint lavere end beskæftigelsesandelen for 

afsluttede virksomhedspraktikforløb. Det har dog – som nævnt ovenfor – ikke be-

tydning for det overordnede billede af beskæftigelsesudbyttet, da forskellen ikke er 

markant, og da andelen af afbrudte forløb er forholdsvis beskeden (14 pct.). 
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Tabel 6: Antal afbrudte forløb i virksomhedspraktik, blandt Fasit-jobcentre, samt antal og andel med efterfølgende 

beskæftigelse i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. 

 

 

 

Målgruppe Antal forløb i alt 
Antal forløb med efterfølgende 

beskæftigelse 
Andel forløb med efterfølgende 

beskæftigelse, pct. 

Tæt på arbejdsmarkedet 6.906 1.959 28

Udsatte borgere 8.634 1.154 13

I alt 15.540 3.113 20

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Opgørelsen dækker over alle jobcentre med Fasit som KSS, undtaget Skanderborg Kom-

mune, som overgik fra KMD Momentum til Schultz Fasit i 4. kvartal 2019. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 

 

Tabel 7: Antal afsluttede forløb i virksomhedspraktik, blandt Fasit-jobcentrene, samt antal og andel med efterføl-

gende beskæftigelse i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. 

 

  

Målgruppe Antal forløb i alt
Antal forløb med efterfølgende 

beskæftigelse 
Andel forløb med efterfølgende 

beskæftigelse, pct. 

I alt 92.177 23.777 26

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Opgørelsen dækker over alle jobcentre med Fasit som KSS, undtaget Skanderborg Kom-

mune, som overgik fra KMD Momentum til Schultz Fasit i 4. kvartal 2019. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 

 

Løntilskud 
Af de godt 9.900 forløb i løntilskud, blandt Fasit-jobcentre, er ca. 15 pct. blevet af-

brudt før tid, hvilket er på niveau med virksomhedspraktik. Beskæftigelsesandelen 

blandt de afbrudte løntilskudsforløb er på 38 pct. (jf. tabel 9). 

 

Tabel 8: Antal løntilskudsforløb, blandt Fasit-jobcentre, samt antal og andel forløb, der er afbrudt i perioden 4. kvar-

tal 2018 – 3. kvartal 2019. 

   

   

   

   

Målgruppe Antal forløb i alt Antal afbrudte forløb i alt Andel afbrudte forløb, pct.

Tæt på arbejdsmarkedet 8.688 1.243 14

Udsatte borgere 1.260 242 19

I alt 9.948 1.485 15

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Opgørelsen dækker over alle jobcentre med Fasit som KSS, undtaget Skanderborg Kom-

mune, som overgik fra KMD Momentum til Schultz Fasit i 4. kvartal 2019. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
 

Tabel 9: Antal afbrudte forløb i løntilskud, blandt Fasit-jobcentre, samt antal og andel med efterfølgende beskæfti-

gelse i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. 

 

 

 

Målgruppe Antal forløb i alt 
Antal forløb med efterfølgende 

beskæftigelse 
Andel forløb med efterfølgende 

beskæftigelse, pct. 

Tæt på arbejdsmarkedet 1.243 503 40 

Udsatte borgere 242 57 24 

I alt 1.485 560 38 

Anm.: Annullerede forløb samt løntilskudsforløb i førtidspensionister er ikke med i opgørelsen. Opgørelsen dækker over alle jobcentre med 

Fasit som KSS, undtaget Skanderborg Kommune, som overgik fra KMD Momentum til Schultz Fasit i 4. kvartal 2019. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
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4.4 Gentagne virksomhedspraktikker 

Hvad er omfanget af gentagne virksomhedspraktikker? 

 

Antallet af borgere tæt på arbejdsmarkedet, som efter et afsluttet virksomhedsprak-

tikforløb i 2. halvår 2018 påbegyndte et nyt virksomhedspraktikforløb i samme 

virksomhed inden for 6 måneder, er 2.000 svarende til 4 pct. af borgere med et af-

sluttet virksomhedspraktikforløb i perioden. 

 

Andelen af udsatte borgere som efter et afsluttet virksomhedspraktikforløb i 2. 

halvår 2018 påbegyndte et nyt virksomhedspraktikforløb i samme virksomhed in-

den for 6 måneder er 3.708 svarende til 12 pct1. 

 

4.5 Betydningen af forløbets varighed 

Hvordan fordeler længden af virksomhedspraktikforløbene sig, og hvad 

betyder varigheden af forløbet for den efterfølgende beskæftigelse? 

 

Medianlængden for et virksomhedspraktikforløb er på 49 dage (jf. tabel 10).  

Der er en variation, hvor medianlængden for borgere tæt på arbejdsmarkedet er på 

28 dage, mens medianlængde for udsatte borgere er på 90 dage. 

 

Tabel 10: Medianlængde for virksomhedspraktikforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 

2019. 

Målgruppe Medianlængde (antal dage) 

Tæt på arbejdsmarkedet 28 

- Heraf dagpengemodtagere 28 

Udsatte borgere 90 

I alt 49 

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
 

Størstedelen (59 pct.) af de knap 156.800 virksomhedspraktikforløb i perioden har 

en varighed på mere end 30 dage. 32 pct. af virksomhedspraktikforløbene har en 

varighed på 15-30 dage, mens kun 9 pct. af forløbene har en varighed på 1-14 dage. 

For udsatte borgere er næsten alle virksomhedspraktikforløb på mere end 30 dage 

(85 pct.), mens 58 pct. af virksomhedspraktikforløbene til borgere tæt på arbejds-

markedet havde en varighed på mindre end 30 dage2 (jf. tabel 11). 

 

 

 

                                                      
1 Den højere andel gentagne forløb til udsatte borgere kan antages at hænge sammen med, 

at udsatte ledige kan have et større behov end andre ledige for at blive opkvalificeret inden 

for flere forskellige arbejdsfunktioner på en virksomhed 
2 Det skal bemærkes, at tallene omhandler virksomhedspraktikforløb før 1. januar 2020, 

hvor reglerne blev ændret. I den undersøgte periode kunne ledige dimittender på dagpenge 

deltage i virksomhedspraktikforløb i op til 8 uger. Derudover indeholder definitionen af 

borgere tæt på arbejdsmarkedet i denne analyse målgrupper, der ikke er omfattet af varig-

hedsbegrænsningen på 4 uger. 
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Tabel 11: Antal og andel virksomhedspraktikforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019 

fordelt på forløbets varighed. 

 
 
    

     

     

     

     

Målgruppe 

Antal forløb fordelt på varighed Andel forløb fordelt på varighed, pct. 

1-14 dage 15-30 dage
Mere end 30

dage I alt 1-14 dage 15-30 dage
Mere end 

30 dage I alt

Tæt på arbejdsmarkedet 10.258 43.382 35.459 89.099 12 49 40 100

 - Heraf dagpengemodtagere 5.263 30.982 9.539 45.784 11 68 21 100

Udsatte borgere 3.462 6.646 57.557 67.665 5 10 85 100

I alt 13.720 50.028 93.016 156.764 9 32 59 100

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Se i øvrigt fodnote 1. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 

 

I nedenstående tabel vises sammenhæng mellem varigheden af virksomhedsprak-

tikken og den efterfølgende beskæftigelse. For begge målgrupper har forløb med en 

varighed på mere end 30 dage en lavere beskæftigelsesandel end de kortere forløb.  

 

Tabel 12: Antal og andel virksomhedspraktikforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019 og 

har medført efterfølgende beskæftigelse i minimum 2 ud af 3 måneder, fordelt på forløbets varighed. 

   
 
  

     

      

     

     

Målgruppe 

-Antal forløb med efterfølgende beskæftigelse fordelt på va
righed 

Andel forløb med efterfølgende beskæftigelse fordelt på 
varighed, pct. 

1-14 dage 15-30 dage
Mere end 30 

dage I alt 1-14 dage 15-30 dage
Mere end 30

dage I alt

Tæt på arbejdsmarkedet 3.797 14.402 8.947 27.146 37 33 25 30

 - Heraf dagpengemodtagere 2.351 10.453 3.186 15.990 45 34 33 35

Udsatte borgere 686 1.896 9.618 12.200 20 29 17 18

I alt 4.483 16.298 18.565 39.346 33 33 20 25

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Se i øvrigt fodnote 1. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
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4.6 Resultater på brancheniveau 

Hvordan ser resultaterne ud for de forskellige brancher, og hvilke bran-

cher skiller sig særligt ud? 

 

I denne del af analysen kigges der på en række af de ovenstående spørgsmål med 

udgangspunkt i de forskellige brancher. 

 

Brugen af virksomhedspraktik 
Hvis vi kigger på, hvilke brancher der tager flest borgere i virksomhedspraktik, er 

der særligt to brancher, der skiller sig ud. Handel står for 26 pct. af alle virksom-

hedspraktikforløb, mens Sundhed og socialvæsen står for 20 pct. af forløbene. De 

to brancher har markant flere virksomhedspraktikforløb end de øvrige brancher, og 

der fokuseres derfor særligt på disse brancher, da de repræsenterer knap halvdelen 

af alle virksomhedspraktikforløb jf. tabel 12. 

 

Handel og Sundhed og socialvæsen ligger øverst, uanset om der kigges på virk-

somhedspraktikker til borgere tæt på arbejdsmarkedet (Handel 24 pct. og Sundhed 

og socialvæsen 17 pct.) eller virksomhedspraktikker til udsatte borgere (Handel 28 

pct. og Sundhed og socialvæsen 23 pct.).  

 

Tabel 13: Antal og andel forløb i virksomhedspraktik, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019 

fordelt på brancher og målgruppe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branche 

Samlet Tæt på arbejdsmarkedet Udsatte borgere 

Antal forløb i 
alt 

Andel forløb i 
alt, pct. 

Antal forløb i 
alt 

Andel forløb i 
alt, pct. 

Antal forløb i 
alt 

Andel forløb i 
alt, pct. 

Andre serviceydelser mv. 7.532 5 3.988 4 3.544 5

Bygge og anlæg 6.452 4 4.187 5 2.265 3

Ejendomshandel og udlejning 2.323 1 1.163 1 1.160 2

Energiforsyning 106 0 65 0 41 0

Finansiering og forsikring 867 1 602 1 265 0

Handel 40.809 26 21.598 24 19.211 28

Hoteller og restauranter 10.500 7 6.477 7 4.023 6

Industri 9.334 6 5.920 7 3.414 5

Information og kommunikation 3.804 2 3.130 4 674 1

Kultur og fritid 5.442 3 3.022 3 2.420 4

Landbrug, skovbrug og fiskeri 2.566 2 1.384 2 1.182 2

Offentlig administration, forsvar og politi 4.061 3 2.543 3 1.518 2

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 8.672 6 5.576 6 3.096 5

Råstofindvinding 36 0 22 0 14 0

Sundhed og socialvæsen 31.030 20 15.554 17 15.476 23

Transport 3.755 2 2.479 3 1.276 2

Undervisning 11.708 7 5.820 7 5.888 9

Uoplyst aktivitet 547 0 260 0 287 0

Vandforsyning og renovation 859 1 428 0 431 1

Videnservice 6.361 4 4.881 5 1.480 2

I alt 156.764 100 89.099 100 67.665 100

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
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Beskæftigelsesandelen for virksomhedspraktik i de forskellige brancher3 

 

Samlet for virksomhedspraktikforløb ligger spændet i beskæftigelsesandelen 

brancherne imellem på 34 pct. til 18 pct. Industri er den branche med den højeste 

andel af forløb med efterfølgende beskæftigelse (34 pct.). Andre serviceydelser mv. 

har den laveste andel af forløb med efterfølgende beskæftigelse (18 pct.).  

Kultur og fritid har den næstlaveste andel forløb med efterfølgende beskæftigelse 

på 19 pct. efterfulgt af Handel med en beskæftigelse på 20 pct. Sundhed og social-

væsen har en andel forløb med efterfølgende beskæftigelse på 30 pct., hvilket er 5 

procentpoint højere end gennemsnittet. 

 

Kigges der på virksomhedspraktikforløb til borgere tæt på arbejdsmarkedet, 

er Industri den branche med den højeste andel af forløb med efterfølgende beskæf-

tigelse (39 pct.). Andre serviceydelser mv. har den laveste andel forløb med efter-

følgende beskæftigelse (24 pct.). 

Andelen af forløb inden for Handel med efterfølgende beskæftigelse er 27 pct., 

hvilket er 3 procentpoint lavere end gennemsnittet. Andelen af forløb til borgere 

tæt på arbejdsmarkedet inden for Sundhed og socialvæsen med efterfølgende be-

skæftigelse er 35 pct., hvilket er 5 procentpoint højere end gennemsnittet. 

 

Kigges der på virksomhedspraktikforløb til udsatte borgere, er Industri, Bygge 

og anlæg samt Sundhed og socialvæsen de brancher med den højeste andel af for-

løb med efterfølgende beskæftigelse (alle 25 pct.). Andre serviceydelser mv. har 

den laveste andel forløb med efterfølgende beskæftigelse (11 pct.). 

Andelen af forløb inden for Handel med efterfølgende beskæftigelse er 13 pct., 

hvilket er 5 procentpoint lavere end gennemsnittet.  

 

Tabel 14: Antal og andel forløb i virksomhedspraktik, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019 

og har medført efterfølgende beskæftigelse i minimum 2 ud af 3 måneder fordelt på brancher og målgruppe. 

 

 

 

 Branche 

Samlet Tæt på arbejdsmarkedet Udsatte borgere 

Antal forløb med 
efterfølgende be-

skæftigelse 

Andel forløb med
efterfølgende be-
skæftigelse, pct.

Antal forløb med
efterfølgende be-

skæftigelse

Andel forløb med 
efterfølgende be-
skæftigelse, pct. 

Antal forløb med 
efterfølgende be-

skæftigelse 

Andel forløb med 
efterfølgende be-
skæftigelse, pct. 

Andre serviceydelser mv. 1.353 18 974 24 379 11 

Bygge og anlæg 1.958 30 1.384 33 574 25 

Ejendomshandel og udlejning 503 22 343 29 160 14 

Energiforsyning 37 35 25 38 12 29 

Finansiering og forsikring 250 29 196 33 54 20 

Handel 8.229 20 5.806 27 2.423 13 

Hoteller og restauranter 2.414 23 1.816 28 598 15 

Industri 3.146 34 2.281 39 865 25 

Information og kommunikation 988 26 872 28 116 17 

Kultur og fritid 1.055 19 769 25 286 12 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 634 25 437 32 197 17 

Offentlig administration, forsvar og politi 1.154 28 790 31 364 24 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 2.246 26 1.725 31 521 17 

Råstofindvinding 14 39 12 55 2 14 

Sundhed og socialvæsen 9.311 30 5.378 35 3.933 25 

Transport 1.171 31 873 35 298 23 

Undervisning 2.800 24 1.773 30 1.027 17 

Uoplyst aktivitet 94 17 54 21 40 14 

Vandforsyning og renovation 228 27 150 35 78 18 

Videnservice 1.761 28 1.488 30 273 18 

I alt 39.346 25 27.146 30 12.200 18 

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 

                                                      
3 Der ses i dette afsnit bort fra brancher med færre end 500 forløb 
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Afbrudte virksomhedspraktikforløb i de forskellige brancher4 
 

Spændet ift. afbrudte virksomhedspraktikforløb i de forskellige brancher ligger på 

mellem 7 pct. og 18 pct. Information og kommunikation samt Videnservice har den 

laveste andel af virksomhedspraktikforløb, der afbrydes. Her er andelen på 7 pct., 

hvilket er markant under gennemsnittet på 14 pct. 

 

Andelen af virksomhedspraktikforløb, der afbrydes, er højest inden for Vandforsy-

ning og renovation samt Landbrug, skovbrug og fiskeri (18 pct.) efterfulgt af Handel 

(17 pct.). Andelen af afbrudte virksomhedspraktikforløb inden for Sundhed og soci-

alvæsen er 14 pct., hvilket er på niveau med gennemsnittet. 

 

Tabel 15: Antal og andel forløb i virksomhedspraktik, blandt Fasit-jobcentre, som er blevet afbrudt i perioden 4. 

kvartal 2018 – 3. kvartal 2019 fordelt på brancher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branche Antal forløb i alt Antal afbrudte forløb i alt Andel afbrudte forløb, pct. 

Andre serviceydelser mv. 5.335 697 13 

Bygge og anlæg 4.325 646 15 

Ejendomshandel og udlejning 1.521 209 14 

Energiforsyning 74 17 23 

Finansiering og forsikring 639 72 11 

Handel 27.740 4.853 17 

Hoteller og restauranter 7.136 1.093 15 

Industri 5.996 844 14 

Information og kommunikation 2.997 211 7 

Kultur og fritid 3.892 463 12 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 1.717 315 18 

Offentlig administration, forsvar og politi 2.854 298 10 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 5.620 900 16 

Råstofindvinding 23 6 26 

Sundhed og socialvæsen 21.381 3.058 14 

Transport 2.415 335 14 

Undervisning 8.249 1.042 13 

Uoplyst aktivitet 285 40 14 

Vandforsyning og renovation 534 96 18 

Videnservice 4.984 345 7 

I alt 107.717 15.540 14 

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Opgørelsen dækker over alle jobcentre med Fasit som KSS, undtaget Skanderborg Kom-

mune, som overgik fra KMD Momentum til Schultz Fasit i 4. kvartal 2019. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 

 

Hvis der ses bort fra brancher med færre end 500 forløb, er andelen af afbrudte 

virksomhedspraktikforløb med efterfølgende beskæftigelse, blandt Fasit-jobcentre, 

lavest inden for Andre serviceydelser mv. (14 pct.) samt Handel (15 pct.).  

 

Andelen af afbrudte virksomhedspraktikforløb med efterfølgende beskæftigelse in-

den for Sundhed og socialvæsen er 23 pct. og ligger dermed en anelse over gen-

nemsnittet på 20 pct. 

 

 

 

                                                      
4 Der ses i dette afsnit bort fra brancher med færre end 500 forløb – afsnittet baserer sig li-

geledes på data fra de kommuner, der benytter fagsystemet Fasit 
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Tabel 16: Antal og andel forløb i virksomhedspraktik, blandt Fasit-jobcentre, som blev afsluttet i perioden 3. kvartal 

2018 – 2. kvartal 2019 og har medført efterfølgende beskæftigelse i minimum 2 ud af 3 måneder fordelt på brancher 

og forløbsstatus. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branche 

Samlet Afbrudt 

Antal forløb med efterføl-
gende beskæftigelse

Andel forløb med efterføl-
gende beskæftigelse, pct.

Antal forløb med efter-
følgende beskæftigelse 

Andel forløb med efterføl-
gende beskæftigelse, pct. 

Andre serviceydelser mv. 966 18 98 14 

Bygge og anlæg 1.281 30 163 25 

Ejendomshandel og udlejning 328 22 38 18 

Energiforsyning 23 31 5 29 

Finansiering og forsikring 182 28 18 25 

Handel 5.601 20 718 15 

Hoteller og restauranter 1.626 23 197 18 

Industri 1.952 33 223 26 

Information og kommunikation 775 26 84 40 

Kultur og fritid 747 19 75 16 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 424 25 69 22 

Offentlig administration, forsvar og politi 819 29 98 33 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 1.468 26 184 20 

Råstofindvinding 8 35 2 33 

Sundhed og socialvæsen 6.402 30 705 23 

Transport 749 31 88 26 

Undervisning 1.957 24 211 20 

Uoplyst aktivitet 56 20 6 15 

Vandforsyning og renovation 145 27 17 18 

Videnservice 1.381 28 114 33 

I alt 26.890 25 3.113 20 

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Opgørelsen dækker over alle jobcentre med Fasit som KSS, undtaget Skanderborg Kom-

mune, som overgik fra KMD Momentum til Schultz Fasit i 4. kvartal 2019. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
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Gentagne virksomhedspraktikker til borgere tæt på arbejdsmarkedet i 

de forskellige brancher 
Analysen viser, at antallet af gentagne virksomhedspraktikforløb til borgere tæt på 

arbejdsmarkedet generelt er lavt, og der er ingen brancher, der adskiller sig mar-

kant fra gennemsnittet. 

 

Andelen af virksomhedspraktikforløb til borgere tæt på arbejdsmarkedet, hvor bor-

geren efter et afsluttet virksomhedspraktikforløb er påbegyndt et nyt virksomheds-

praktikforløb i samme virksomhed inden for 6 måneder er 4 pct. (2.000 forløb).  

 

Tabel 17: Antal og andel forløb i virksomhedspraktik, hvor der er påbegyndt et nyt forløb på samme virksomhed in-

denfor 6 måneder, blandt forløb som blev afsluttet i 2. halvår 2018. Borgere tæt på arbejdsmarkedet. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Branche 
Antal afsluttede forløb i virk-

somhedspraktik 
Antal gentagne forløb i virksom-

hedspraktik
Andel gentagne forløb i virk-

somhedspraktik, pct. 

Andre serviceydelser mv. 1.942 113 6 

Bygge og anlæg 2.165 74 3 

Ejendomshandel og udlejning 558 15 3 

Energiforsyning 31 1 3 

Finansiering og forsikring 304 10 3 

Handel 11.149 441 4 

Hoteller og restauranter 3.263 123 4 

Industri 2.926 131 4 

Information og kommunikation 1.459 84 6 

Kultur og fritid 1.464 89 6 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 659 27 4 

Offentlig administration, forsvar og politi 1.235 52 4 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 2.909 171 6 

Råstofindvinding 8 0 0 

Sundhed og socialvæsen 7.758 331 4 

Transport 1.281 49 4 

Undervisning 2.795 148 5 

Uoplyst aktivitet 153 7 5 

Vandforsyning og renovation 188 7 4 

Videnservice 2.378 127 5 

I alt 44.625 2.000 4 

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen. Samme virksomhed dækker over forløb med samme cvr- og p-nummer. 

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
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Brugen af løntilskud i de forskellige brancher 

I afsnittet gennemgås kort brugen af løntilskud i de forskellige brancher. 

 

Hvis vi kigger på, hvilke brancher der tager flest borgere i løntilskudsforløb, er de 

fleste forløb inden for Handel (19 pct.) og Sundhed og socialvæsen (13 pct.). 

 

Tabel 18: Antal og andel forløb i løntilskud, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019 fordelt på 

brancher og målgruppe. 

 
 

1

1

 

 

Branche 

Samlet Tæt på arbejdsmarkedet Udsatte borgere 

Antal forløb i alt 
Andel forløb i alt, 

pct. Antal forløb i alt 
Andel forløb i alt,

pct. Antal forløb i alt 
Andel forløb i alt, 

pct. 

Andre serviceydelser mv. 453 3 403 3 50 3 

Bygge og anlæg 1.146 8 917 7 229 12 

Ejendomshandel og udlejning 206 1 171 1 35 2 

Energiforsyning 3 0 3 0 0 0 

Finansiering og forsikring 89 1 79 1 10 1 

Handel 2.784 19 2.344 18 440 23 

Hoteller og restauranter 1.165 8 966 8 199 11 

Industri 1.330 9 1.158 9 172 9 

Information og kommunikation 535 4 498 4 37 2 

Kultur og fritid 477 3 442 3 35 2 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 243 2 206 2 37 2 

Offentlig administration, forsvar og politi 857 6 829 7 28 1 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 1.241 9 .045 8 196 10 

Råstofindvinding 5 0 5 0 0 0 

Sundhed og socialvæsen 1.870 13 .717 13 153 8 

Transport 793 5 652 5 141 8 

Undervisning 567 4 520 4 47 3 

Uoplyst aktivitet 41 0 36 0 5 0 

Vandforsyning og renovation 65 0 54 0 11 1 

Videnservice 730 5 680 5 50 3 

I alt 14.600 100 12.725 100 1.875 100 

Anm.: Annullerede forløb samt løntilskudsforløb i førtidspensionister er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 

 

Hvis der ses bort fra brancher med færre end 100 løntilskudsforløb, er Information 

og kommunikation den branche med den højeste andel af løntilskudsforløb med ef-

terfølgende beskæftigelse (72 pct.) efterfulgt af Industri med en andel på 71 pct. 

Undervisning har den laveste andel af løntilskudsforløb med efterfølgende beskæf-

tigelse (49 pct.) efterfulgt af Kultur og fritid med en andel på 50 pct.  

 

Handel har en beskæftigelsesandel af løntilskudsforløb på 64 pct., hvilket er 3 pro-

centpoint højere end gennemsnittet på 61 pct. Sundhed og socialvæsen har en be-

skæftigelsesandel af løntilskudsforløb på 56 pct., hvilket er 5 procentpoint lavere 

end gennemsnittet. 

 

Tabel 19: Antal og andel forløb i løntilskud, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019 og har 

medført efterfølgende beskæftigelse i minimum 2 ud af 3 måneder fordelt på brancher og målgruppe. 

 

 

 

 Branche 

Samlet Tæt på arbejdsmarkedet Udsatte borgere 

Antal forløb med 
efterfølgende 
beskæftigelse 

Andel forløb med 
efterfølgende be-
skæftigelse, pct. 

Antal forløb med
efterfølgende be-

skæftigelse

Andel forløb med
efterfølgende be-
skæftigelse, pct.

Antal forløb 
med efterføl-

gende beskæf-
tigelse 

Andel forløb med 
efterfølgende be-
skæftigelse, pct. 

Andre serviceydelser mv. 253 56 235 58 18 36 

Bygge og anlæg 646 56 540 59 106 46 

Ejendomshandel og udlejning 116 56 96 56 20 57 

Energiforsyning 2 67 2 67 0 0 

Finansiering og forsikring 53 60 49 62 4 40 

Handel 1.779 64 1.527 65 252 57 

Hoteller og restauranter 621 53 537 56 84 42 
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Industri 947 71 847 73 100 58 

Information og kommunikation 385 72 363 73 22 59 

Kultur og fritid 240 50 224 51 16 46 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 144 59 130 63 14 38 

Offentlig administration, forsvar og politi 475 55 464 56 11 39 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 751 61 656 63 95 48 

Råstofindvinding 3 60 3 60 0 0 

Sundhed og socialvæsen 1.054 56 993 58 61 40 

Transport 528 67 455 70 73 52 

Undervisning 279 49 266 51 13 28 

Uoplyst aktivitet 24 59 20 56 4 80 

Vandforsyning og renovation 43 66 40 74 3 27 

Videnservice 495 68 471 69 24 48 

I alt 8.838 61 7.918 62 920 49 

Anm.: Annullerede forløb samt løntilskudsforløb i førtidspensionister er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
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5. Bilag 1 

Nedenstående tabeller (3.b og 4.b) i bilaget viser de samme opgørelser som tabel 3 

og tabel 4 i analysen, men hvor der er ses på, om borgeren har haft en beskæftigel-

sesgrad på mindst 20 procent i minimum 2 af de 3 måneder, der ligger i direkte for-

længelse af forløbets afslutning. Den højere beskæftigelsesgrad ændrer ikke på de 

overordnede konklusioner i analysen. 

 

Tabel 3.b: Antal virksomhedspraktikforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019, samt antal 

og andel forløb med efterfølgende beskæftigelse i minimum 2 ud af 3 måneder. 

 

  

  

  

Målgruppe Antal forløb i alt
Antal forløb med efterfølgende 

beskæftigelse 
Andel forløb med efterfølgende be-

skæftigelse, pct. 

Tæt på arbejdsmarkedet 89.099 23.439 26

Udsatte borgere 67.665 10.256 15

I alt 156.764 33.695 21

Anm.: Annullerede forløb er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
 

Tabel 4.b: Antal løntilskudsforløb, som blev afsluttet i perioden 4. kvartal 2018 – 3. kvartal 2019, samt antal og andel 

forløb med efterfølgende beskæftigelse i minimum 2 ud af 3 måneder. 

  

  

  

  

Målgruppe Antal forløb i alt
Antal forløb med efterfølgende 

beskæftigelse 
Andel forløb med efterfølgende be-

skæftigelse, pct.

Tæt på arbejdsmarkedet 12.725 7.684 60

Udsatte borgere 1.875 886 47

I alt 14.600 8.570 59

Anm.: Annullerede forløb samt løntilskudsforløb i førtidspensionister er ikke med i opgørelsen.  

Kilde: STARs beregninger på de kommunale registreringer til Det Fælles Datagrundlag. 
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