
INFOBOKS
Formålet med investeringsmodellen er at sætte fokus på at overføre de gode erfaringer på AC-området til området for ufaglærte, faglærte og kortvideregående uddannede, tidligere 
selvstændige, forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Målet for investeringsmodellen er dermed at have fokus på den virksomhedsrettede indsats og dermed hjemtage 
flere ordinære jobs til de forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Modellen skal bidrage med 75 helårspersoner færre på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2020.

Status for mål om færre i offentlig forsørgelse

Antallet skal falde med 1.500 om året i 2019 og 2020 – dvs. 125 pr. måned

Investeringsmodeller

Forsikrede og jobparate kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse

Udvikling Produktionstal og opfølgning

821 946

Måltal for ordinære 
jobformidlinger i 2019: 

Status for 
2019:

A-kasser: ASE, Byggefagenes A-kasse, Dana A-kasse for selvstændige, Det Faglige Hus, El-Fagets A-kasse, FOA, Faglig Fælles (3F) A-kasse, Frie
Funktionærers A-kasse, Fødevareforbundet NNFs A-kasse, HK/Danmarks A-kasse, Kristelig A-kasse, Ledernes A-kasse, Metalarbejdernes A-kasse, 
Min A-kasse, Teknikernes A-kasse

• Der er etableret 476 flere ordinære jobformidlinger på 
LO/Øvrig området i 2019 sammenlignet med 2018. 

• Målet var et løft på 350 flere jobformidlinger end i 2018. 

Ordinære jobformidlinger

68



Status for mål om færre i offentlig forsørgelse

Antallet skal falde med 1.500 om året i 2019 og 2020 – dvs. 125 pr. måned

Investeringsmodeller

AC’ere hurtigere i job

A-kasser: Magistrenes, CA, Journalistisk, Komm & Sprog, Akademikernes, FTF, BUPL, Din Sundhedsfaglig A-kasse, Lærernes A-kasse, Socialpædagogernes
landsdækkende A-kasse

Udvikling Produktionstal og opfølgning

INFOBOKS 
Formålet med investeringsmodellen på AC-området er at få flere ledige akademikere hurtigere i job. Investeringsmodellen bygger overordnet på følgende indsatser; tidlig indsats for 
AC’ere med risiko for langtidsledighed og udenlandske dimittender, tværkommunalt samarbejde, graduate programmer, iværksætteriforløb samt brobygningsforløb. Foruden dette er 
der stadig stor fokus på de virksomhedsrettede aktiviteter. Modellen skal bidrage med 484 helårspersoner færre på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2020.

1.541 398

Måltal for  
virksomhedspraktikker 

i 2019: 

636

Måltal for 
løntilskudsjob i 

2019: 

Måltal for 
ordinære jobformidlinger

i 2019: 

• Der er etableret 335 flere ordinære jobformidlinger på AC-
området i 2019 sammenlignet med 2018. Målet var et løft på 
225 flere jobformidlinger end i 2018. 

• Der er etableret 58 flere løntilskud og 403 flere 
virksomhedspraktikker i 2019 end i 2018. 

• Forudsætningerne for modellen er samlet set opfyldt.

Ordinære jobformidlinger

Privat løntilskud

Virksomhedspraktikker
1.541

398



INFOBOKS
Formålet med investeringsmodellen er at hjælpe ufaglærte i gang med en ordinær uddannelse gennem et voksenlærlinge forløb. Som en del af indsatsen igangsættes et samarbejde 
med Business Region Aarhus omkring en fælles kampagne med henblik på at motivere virksomhederne til at tage flere lærlinge. Investeringsmodellen er delt på to områder, hhv. Job & 
Virksomhedsservice samt Job & Uddannelse. Modellen skal bidrage med 65 helårspersoner færre på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2020.

Status for mål om færre i offentlig forsørgelse

Antallet skal falde med 1.500 om året i 2019 og 2020 – dvs. 125 pr. måned

Investeringsmodeller

Voksenlærlinge i samarbejde med Business Region Aarhus

Udvikling Produktionstal og opfølgning

199

Måltal for etablerede 
voksenlærlinge forløb

i 2019: 

211

Status for
2019: 

Investeringsmodellen deles af hhv. Unge, Job og Uddannelse og Job og 
Virksomhedsservice, og er begge ansvarlig for målopfyldelse.

I 2019 er der etableret 40 flere voksenlærlingeforløb end i 2018. Målet 
for investeringen var et løft på 30 flere voksenlærlingeforløb end i 
2018. 

Note: I opgørelsen tælles der kun de voksenlærlingeforløb med, hvor borgeren er kommet fra ledighed. Modellen er eksklusiv voksen-
lærlingeforløb på SOSU-området, da denne effekt tælles med under investeringsmodellen for Rekruttering til Sundhed og Omsorg. 

Antal oprettede voksenlærlingeforløb
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INFOBOKS 
Målet med investeringsmodellen på fleksjobområdet er, at bidrage til at flere ledighedsydelsesmodtagere kommer i fleksjob på private- og offentlige arbejdspladser. Modellen skal bidrage med 
450 helårspersoner færre på ledighedsydelse ved udgangen af 2020, når man også tager højde for strukturelle ændringer. Investeringsmodellen indeholder overordnet følgende indsatser:
1) Virksomhedskonsulenter i team – en styrkelse af eksisterende indsats
2) Fleksjob før rehabiliteringsteam – borgere, der visiteres til fleksjob via. rehabiliteringsteamet har allerede et fleksjob med i hånden
3) Afklaring af jobretning – brug af ekstern aktør

Status for mål om færre i offentlig forsørgelse

Antallet skal falde med 1.500 om året i 2019 og 2020 – dvs. 125 pr. måned

Investeringsmodeller

Flere i fleksjob

1.905 1.868

Udvikling Produktionstal og opfølgning

Status for
2019:

Samlet måltal for 
etablerede fleksjob 2019: 

Målet om 1.905 fleksjob er 37 fleksjob fra opnåelse.

I 2019 er der etableret 514 flere fleksjob end i 2018. Målet 
for investeringen var et løft på 450 flere fleksjob end i 
2018. 

Antal oprettede fleksjob

1.905

159



INFOBOKS
Formålet med investeringsmodellen er at reducere varigheden på offentlig forsørgelse for psykisk sårbare unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp. Center for Dagområdet samt Job 
& Uddannelse igangsætter et styrket tværfagligt samarbejde, hvor der vil være fokus på relevante aktiviteter for målgruppen under Center for Dagområdet kombineret med fremskudt 
virksomhedsvendt indsats fra Unge & Uddannelse. Modellen skal bidrage med 20 helårspersoner færre på offentlig forsørgelse ved udgangen af 2020.

Status for mål om færre i offentlig forsørgelse

Antallet skal falde med 1.500 om året i 2019 og 2020 – dvs. 125 pr. måned

Investeringsmodeller

Psykisk sårbare unge

Udvikling Produktionstal og opfølgning

50

Måltal for 
virksomhedspraktikker

i 2019: 

25

Måltal for ordinære job-
eller uddannelses-

formidlinger i 2019:

Aktiviteter på investeringsmodellen:

• 110 sårbare unge identificeret som målgruppen for modellen i 
2019.

• De unges parathed for en virksomhedsvendt parallel-indsats 
vurderes løbende.

25

Ordinære job- og uddannelsesformidlinger

Virksomhedspraktikker


