
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. 
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