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1. Indledning
Beskæftigelsesplanen sætter den overordnede ramme for Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesindsats. 
Beskæftigelsesplanen er udarbejdet med input fra Advisory Board Frederiksberg (ABF), og drøftet i et 
fællesmøde med Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (AUU) og ABF. Dette sikrer en inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter og en overordnet forståelse af, hvad der er vigtigt at prioritere i indsatsen. 
Beskæftigelsesplanen rammesætter indsatsen dels af de beskæftigelsespolitiske mål formuleret af 
beskæftigelsesministeren og dels af de lokale mål, som blev formuleret i Beskæftigelsesplan 2016, og som 
stadig er aktuelle og er videreført i planen for 2018.

Ved at videreføre de fastsatte mål fra 2016 kan beskæftigelsesplanen tilpasses den dynamik og 
foranderlighed, der kendetegner beskæftigelsesområdet. Planen fastholder det langsigtede perspektiv i de 
fastsatte mål, og der er fokus på, at resultater på beskæftigelsesområdet kræver kontinuitet i indsatsen over 
en længere periode.

1.1 Mål i Beskæftigelsesplan 2018
Beskæftigelsesindsatsen på Frederiksberg skal bidrage til at nå det overordnede mål om at have færrest 
mulige borgere på offentlig forsørgelse. For at nå målet, er der for alle ydelsesgrupper fastsat et konkret mål, 
der ligger tilbage fra 2011 hvor der blev igangsat investeringsstrategier på Arbejdsmarkedsområdet. I de 
foregående års planer indgik også målet om, at besparelsespotentialet skulle være negativt. På grund af 
refusionsreformen - hvor refusionen afhænger af, hvor lang tid den enkelte er på ydelse - opgøres 
besparelsespotentialet ikke længere i jobindsats.dk, hvorfor dette mål udgår. 

I 2018 overgår det varighedsbestemte refusionssystem til et permanent kommunalt system, og mulighederne 
for at sammenligne de kommunale forskelle i varighed ændres. Når det nye system er indfaset vil det blive 
undersøgt, hvordan og i hvilken grad sammenligninger på tværs af målgrupper og hvilke benchmark der er 
mulige og i hvilken form, dette vil kunne indgå i resultatrapporterne i fremadrettet. 

Det skal i den forbindelse nævnes, at varigheden på offentlig forsørgelse afspejles i den nye definition af 
langtidsledighed, da den omfatter de borgere, som har en samlet varighed på over 52 uger. Det betyder, at 
det er tidspunktet hvor refusionen har den laveste niveau.

Målsætningen er formuleret så enkelt som muligt, så det er nemt at forstå og følge op på. Der er tale om et 
dynamisk målesystem hvor der benchmarkes med de kommuner, som har de samme rammevilkår som 
Frederiksberg. Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår er udmeldt af Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Inddelingen er sket på baggrund af en analyse af kommunernes 
rammevilkår fra SFI og KORA i 2013. Det er med til at gøre det enklere og mere validt, når der 
sammenlignes med kommuner, som ligner Frederiksberg. Det skyldes, at kommunerne flytter sig både i 
forhold til resultatet af indsatsen og samfundets konjunkturer. 

Planen er opdateret med status på nye indsatser og en opfølgning på, hvordan Frederiksberg klarer sig i 
forhold til målene.
 
Formålet med beskæftigelsesplanen er: 

 At beskrive, hvad Jobcenter Frederiksberg konkret gør for at leve op til målene

Mål for alle ydelsesgrupper 
1. Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen inden for alle 

ydelsesgrupper
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 Kort at beskrive ministermålene for 2018 
 Bruge Frederiksbergs resultater af beskæftigelsesindsatsen i 2017 til videreførelse i 2018  
 Give et overblik over status og indsatser på området
 Give et grundlag for en konsekvent opfølgning på beskæftigelsesindsatsen. 

Formålet med beskæftigelsesplanen for Frederiksberg Kommune er, at fortsætte med et styrket fokus på de 
områder, hvor der er strategiske potentialer samt beskrive, hvordan disse potentialer bliver understøttet. 
Potentialerne vil blive behandlet i særskilte afsnit.

Af planen fremgår det at: 

På Frederiksberg udgør dagpengemodtagerne den største gruppe af ledige. Det er især ledige 
akademikere, hvor der er et stort potentiale ift. virksomhedernes efterspørgsel. 

Frederiksberg har en lav andel borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, men der er 
potentiale i at få antallet ned, særligt at få nedbragt de langvarige sager. 

Frederiksberg har en lav andel af langtidsledige, hvis der ses på langtidsledighed for alle 
målgrupper.  

Frederiksberg har en overledighed blandt de fleksjobberettigede, men udviklingen har været 
positiv det sidste år, så fokus skal fastholdes.

Frederiksberg har det seneste år opnået bedre resultater med at integrere flygtninge på 
arbejdsmarkedet. Der er dog fortsat behov for at styrke indsatsen for at få flygtninge hurtigt i 
beskæftigelse og matche virksomhedernes behov for arbejdskraft. 

Beskæftigelsesplanen beskriver Frederiksbergs målsætninger og strategier inden for beskæftigelsesområdet
det kommende år og ligger i forlængelse af kommunens overordnede strategiplan – Frederiksbergstrategien 
2016. Af strategien fremgår det, at ” Beskæftigelse er fundamental for mange menneskers livskvalitet.
Derfor arbejder vi målrettet sammen med borgerne og alle byens andre aktører om at få flest mulige i 
arbejde”. 

Der findes desuden konkrete handleplaner på blandt andet handicap-, udsatte- og integrationsområdet. 
Beskæftigelsesplanen skal være bindeled mellem handleplanerne og den overordnede politik. Desuden 
indeholder beskæftigelsesplanen en beskrivelse af de indsatser, hvor der ikke ligger selvstændige planer. 

Beskæftigelsesplanen for 2018 skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske 
potentialer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. 
I tillæg til beskæftigelsesplanen er de mest centrale planer på beskæftigelsesområdet Unge godt på vej – 
Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg 2018-2021 samt Vækst og Jobskabelse på 
Frederiksberg – Plan for den virksomhedsrettede indsats 2018-2021. Selve strategien og de konkrete 
handlinger er beskrevet i de to centrale planer, og skal ses som en udmøntning af beskæftigelsesplanen. 
Beskæftigelsesplanen udarbejdes efter budgetforliget, da den beskriver det kommende års 
beskæftigelsesindsats.  

1.2 Unge godt på vej
Hovedparten af de unge på Frederiksberg klarer sig godt. De tager en uddannelse og finder siden en plads
på arbejdsmarkedet. Men der er også en gruppe unge, som har det svært – af mange forskellige grunde –



5

og som har brug for en ekstra indsats til at hjælpe dem videre i uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. 
Disse unge er i særlig risiko for at blive afhængige af offentlig forsørgelse.

Blandt de unge som påbegynder en ungdomsuddannelse men ikke gennemfører uddannelsen, er nogle ikke 
motiverede mens andre mangler kompetencer. Desuden falder mange fra, eller påbegynder flere 
uddannelser. Det er dyrt for samfundet, og det kan også være omkostningsfuldt for den unge. Desuden 
stiller adgangskravene til erhvervsskolerne yderligere krav til de unge, allerede mens de er i grundskolen. 
Der er unge, som ikke kommer videre i uddannelsessystemet, fordi de ikke har mulighed for at starte på en 
erhvervsuddannelse. Her igangsætter kommunens ungecenter indsatser for at hjælpe den unge videre. 

Tilgangen til de unge er funderet i empowerment. Det vil sige, at der er fokus på den enkelte unges 
ressourcer frem for barrierer. De unge mødes med en klar forventning om, at de selv tager ansvar og 
medvirker aktivt til at forbedre deres situation. Samtidig er arbejdsgivernes efterspørgsel efter arbejdskraft et 
væsentligt aspekt ved ungeindsatsen. Det handler om, at de unges uddannelsesvalg gerne skal have en tæt 
sammenhæng til de kompetencer og professioner, som arbejdsmarkedet efterspørger. Det giver større 
chance for, at de unge kommer i job efterfølgende.

Målsætning i Unge godt på vej

1. Færrest muligt unge skal modtage offentlig forsørgelse 
2. Antallet af unge med mere end seks måneder på offentlig forsørgelse skal reduceres 
3. 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst én ungdomsuddannelse 
4. Antallet af fokus-/ ikke uddannelsesparate elever, som modtager en offentlig forsørgelsesydelse   

efter de er fyldt 18 år, skal reduceres

Planen Unge godt på vej indeholder en række konkrete initiativer, der er igangsat i jobcentret. Initiativerne 
skal sikre, at målene nås og potentialerne understøttes. Hvert halve år bliver der fulgt op på ungeindsatsen 
og de igangsatte aktiviteter. 

1.3 Vækst og jobskabelse
Med planen Vækst og Jobskabelse er der sket en skarpere prioritering af indsatserne på 
beskæftigelsesområdet. Planen beskriver, hvordan der arbejdes med at koble beskæftigelse, uddannelse og 
erhverv for at fremme vækstpotentialerne blandt virksomheder, og støtte op om behovet for arbejdskraft. Det 
sker dels ved at have fokus på, hvilke vækstområder som er i særligt fokus for den virksomhedsrettede 
indsats i beskæftigelsesindsatsen og dels ved dannelse af branche- og uddannelsesnetværk.

Platformen for ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ sker i tæt dialog med virksomhederne, 
uddannelsesinstitutionerne og andre aktører på området, herunder Region Hovedstadens og Region 
Sjællands vækst- og udviklingsstrategier (ReVUS) samt Greater Copenhagen. Dialogen medvirker til, at 
kommunens viden om virksomhedernes efterspørgsel er skarp, og den vil kunne bruges aktivt for at få 
borgerne hurtigst mulig i beskæftigelse. Samarbejdet i Greater Copenhagen involverer, ud over Sydsverige,  
alle kommuner i Region Sjælland med det formål at fastholde fokus på vækst og beskæftigelse. Greater 
Copenhagen arbejder for at synliggøre metropolregionen i udlandet og bidrage til at tiltrække talenter, 
investorer og virksomheder. Det åbner for mulig efterspørgsel efter arbejdskraft.

Desuden beskriver planen de tværgående indsatser i Frederiksberg Kommune i forhold til udvikling, 
kommunikation og videndeling. 
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’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’ giver input til, hvad der kan sættes særligt fokus på i den 
kommende erhvervsstrategi for at fortsætte en retning, hvor der kommer flere borgere fra Frederiksberg i job 
på baggrund af en vækstdagsorden.
 
Realiseringen af planen Vækst og Jobskabelse er derfor central for beskæftigelsesindsatsen i 2018, og for at 
kunne leve op til målsætningen i Beskæftigelsesplanen. 

Målsætning i Vækst og Jobskabelse

1. Der skabes vækst for virksomhederne i hovedstadsområdet, herunder Frederiksberg
2. Der skal skabes flere job for Frederiksbergborgere på Frederiksberg og i hovedstadsområdet

Der er igangsat en række initiativer, der understøtter virksomhedernes efterspørgsel. Det sker dels gennem 
kommunens direkte service, såsom rekruttering af arbejdskraft og dels ved den virksomhedsopsøgende 
indsats. Med oprettelsen af Frederiksberg Erhvervsforum er alle udviklingsaktiviteterne under 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde blevet samlet, og den beskæftigelsesrettede 
erhvervsindsats er dermed entydigt blevet indtænkt i vækstperspektiverne. Planen revideres hvert år. 
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2. Ministermål 2018
Hvert år udmelder beskæftigelsesministeren de beskæftigelsespolitiske mål for kommunerne, der tegner den 
overordnede retning for arbejdet med beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne. For 2018 er der 
udpeget fem ministermål. Målene understøtter de områder, hvor der ifølge beskæftigelsesministeren er et 
særligt behov for en styrket indsats i det kommende år, ikke mindst set i lyset af de seneste års reformer
og de nyeste initiativer på beskæftigelsesområdet. 

Ministermålene for 2018:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate 

eller kommer i beskæftigelse.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Bekæmpelse af socialt bedrageri er et nyt mål for kommunerne. Målene skal som udgangspunkt i 
kommunernes beskæftigelsesplaner, men der er også mulighed for at tilpasse dem til de lokale udfordringer 
og opstille de indikatorer, som er mest relevante for den enkelte kommune. Frederiksberg Kommunes 
beskæftigelsesplan 2018 tager udgangspunkt i kommunens egne fastsatte mål, jævnfør kapitel 1. Helt 
generelt bliver ministermålene opfyldt i den indsats jobcentret iværksætter, hvilket fremgår af  
beskæftigelsesplanen, ’Unge godt på vej’ og ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’.

Mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
Hvis der ses på Frederiksberg Kommunes udviklingen i det samlede antal modtagere af offentlig forsørgelse, 
er andelen af ydelsesmodtagere lavt, både ift. sammenlignelige kommuner, men især niveauet for hele 
landet. Målet understøtter et klart resultatfokus i indsatsen og har tæt sammenhæng med refusionsreformen, 
hvor refusionen aftrappes i takt med antallet af uger på offentlig forsørgelse - uafhængig af, hvilken ydelse 
borgeren modtager og hvilken indsats, der iværksættes.

Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
Dette mål stemmer overens med de initiativer, der fremgår af ’Vækst og Jobskabelse på Frederiksberg’, 
jævnfør afsnit 1.3.

Mål 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
Tilbage i 2015 vedtog Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget en meget ambitiøs beskæftigelsesstrategi 
for alle flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Frederiksberg Kommunes strategi har sikret flere 
flygtninge og familiesammenførte i selvforsørgelse, jf. afsnit 4.6. 

Mål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver 
jobparate eller kommer i beskæftigelse
Frederiksberg Kommune er en af de kommuner i landet, der har den højeste andel af jobparate 
kontanthjælpsmodtagere. Det skyldes et stærkt fokus på at rykke aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere til 
jobparate kontanthjælpsmodtagere. Desuden er der sket et fald det seneste år på 23 procent i antallet af 
personer på kontanthjælp. 

Mål 5: Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
Frederiksberg Kommunes kontrolenhed har flere tiltag, som skal bekæmpe socialt bedrageri og 
fejludbetalinger. Tiltagene vil blive uddybet i kapitel 5.
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3. Virksomhederne som afsæt for beskæftigelsesindsatsen 
Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse. Det 
skal ske gennem en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor der er fokus på, at jobparate ledige kommer hurtigere 
tilbage i arbejde, og borgere langt fra arbejdsmarkedet får en målrettet tværfaglig indsats, der skal hjælpe 
dem tættere på eller ind på arbejdsmarkedet. 

Frederiksberg Kommune har sideløbende med implementeringen af reformerne og ændringen af 
lovgivningen på beskæftigelsesområdet omlagt den aktive beskæftigelsesindsats. Den faglige tilgang til 
beskæftigelsesindsatsen bygger på redskaber og indsatser, der virker. Der arbejdes med en mere 
resultatbaseret tilgang til aktivering. Det stemmer overens med de intentioner, der ligger i refusionsreformen, 
hvor refusionen nedtrappes over tid. 

Der arbejdes aktivt med efterspørgselstænkningen, hvilket betyder, at der er fokus på vækstpotentialet i 
virksomheder, da det har indvirkning på mulighederne i beskæftigelsesindsatsen. Den løbende viden om 
virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft, for at få viden om, hvor der er mulige jobåbninger, er derfor 
blevet styrket. 

Der arbejdes derfor også med at koble iværksætterindsatsen med beskæftigelsespotentialerne. På denne 
måde er det muligt at koble indsatsen i forhold til markedet, virksomhedernes efterspørgsel og 
beskæftigelse. 

Indsatsen vil som udgangspunkt tage afsæt i nedenstående: 
 Der er en forståelse af, at borgeren vil tage ansvar og er motiveret for at få en indsats, der fører til 

job og uddannelse.
 Der bruges de nødvendige ressourcer på de ledige i alle målgrupper, der er tættest på 

arbejdsmarkedet, for at skabe hurtige resultater i form af selvforsørgelse. Der allokeres derfor 
ressourcer til de områder, hvor forventningen er, at det giver et afkast i forhold til færre borgere på 
offentlig forsørgelse. De ledige der er længst væk fra arbejdsmarkedet, får den indsats loven 
foreskriver.  

 Styring efter resultater, så jobcentret bruger de redskaber, som hjælper de ledige mest effektivt i 
retning af uddannelse og job.

 Tage udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. 
 Empowerment - Jo mere selvhjulpne og involverede de ledige er i deres egen ledighedssituation 

og forløbet i jobcentret, jo større er sandsynligheden for, at de ledige hurtigt kommer tilbage i 
beskæftigelse eller uddannelse.

Fokusskiftet med et styrket fokus på virksomhedernes efterspørgsel betyder, at den vejledning og 
opkvalificering de ledige tilbydes, er med fokus på virksomhedernes efterspørgsel. Det betyder, at den 
uddannelse som de ledige tilbydes, er for at fremme de kompetencer som virksomhederne efterspørger. Der 
bliver derfor arbejdet for, at de ledige som mangler nogle konkrete færdigheder for at varetage et konkret 
job, vil blive opkvalificeret. Kompetenceløftet er medvirkende til, at den enkelte får en bedre tilknytning til 
arbejdsmarkedet.  

Det betyder, at brugen af aktiveringsredskaber i endnu højere grad prioriteres til borgere, hvor der forventes 
størst mulig positiv effekt af redskabet (fx at borgeren fastholdes i sit arbejde, at et givent kursus vil sikre 
borgeren et job mv.). Helt konkret arbejdes der på følgende måde med uddannelse for at få de bedste 
beskæftigelsesresultater:

1) Har man været under uddannelse de sidste 5-10 år, er det uddannelse eller kurser der får en i 
beskæftigelse (som udgangspunkt)
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2) Kompetenceudvikling uden et konkret beskæftigelsesmål fører højst sandsynlig ikke til 
beskæftigelses og er derfor intet værd. Borgerne er også svære at motivere til uddannelses hvis der 
ikke er et reelt job i forlængelse deraf.  

Samarbejdet med virksomhederne tager udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel. Det skal være nemt 
for virksomhederne at henvende sig til kommunen og få hjælp til rekruttering af arbejdskraft. For at 
Frederiksberg Kommune kan understøtte flere og varige match mellem ledige og virksomheder, er der 
udpeget rekrutteringsansvarlige i afdelingerne i jobcentret, som har ansvaret for rekruttering af kvalificeret 
arbejdskraft i samarbejde med virksomhederne. De har dermed en nøglefunktion ift. kontakten til 
virksomhederne og en aktiv og offensiv rolle i forbindelse med at opsøge ledige job, løntilskud og 
praktikpladser samt sikre det rigtige match mellem borger og virksomhed. Det betyder, at en af jobcentrenes 
kerneydelser er formidling af arbejdskraft til virksomhederne. 

I arbejdet med virksomhederne arbejdes der også med, at få virksomhederne til at brede blikket lidt ud i 
stedet for at søge efter den samme profil. Virksomheder har ofte tendens til at være firkantede omkring, 
hvilken uddannelse en ny medarbejder bør have. På denne måde understøtter Jobcentret virksomhederne i 
at søge bredere for at få medarbejdere med relevante kompetencer, da den dygtigste kandidat  langt fra altid 
kommer fra en specifik faggruppe eller uddannelse.  



10

4. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2018
Beskæftigelsesplanen beskriver de områder, der er behov for at prioritere på beskæftigelsesområdet i 
Frederiksberg Kommune. De områder der skal prioriteres i 2018, er de samme som i 2016, da der fortsat er 
behov for et længerevarende og kontinuerligt fokus på netop disse områder. De målgrupper, der ikke 
prioriteres i planen, får en beskæftigelsesfremmende indsats som lovgivningen foreskriver.  

4.1 Resultater af beskæftigelsesindsatsen 2017
Frederiksberg klarer sig overordnet set godt på beskæftigelsesområdet. Den seneste effektopfølgning maj 
viser følgende:

 Der er på et års sigt blevet færre dagpengemodtagere. Dog er andelen af dagpengemodtagere ift. 
arbejdsstyrken højere på Frederiksberg end gennemsnittet for klyngen og landsgennemsnittet, hvorfor 
området er et opmærksomhedspunkt. 

 Der er blevet færre langtidsledige, men andelen af arbejdsstyrken som er langtidsledige er højere end 
gennemsnittet for klyngen og landsgennemsnittet, hvorfor området er et opmærksomhedspunkt.

 Der er på et års sigt en stigning i det samlede antal af sygedagpengemodtagere og personer i 
jobafklaringsforløb, hvilket derfor udgør et  opmærksomhedspunkt. På sygedagpengeområdet er 
Frederiksberg Kommune den kommune i landet (sammen med kommunerne Lyngby-Tårbæk og 
Gentofte) med den laveste andel af sygedagpengemodtagere i forhold til befolkningen. Antallet af 
sygedagpengemodtagere er faldet på et års sigt.

 Andelen af selvforsørgede stiger i takt med hvor længe de har været omfattet af integrationsprogrammet. 
Disse andele har siden sidste år været stigende. 

De gode resultater betyder også, at der er behov for en prioritering af de områder, hvor der er mulighed for 
forbedring. Hvis virksomhederne fremover skal have kvalificeret arbejdskraft, er det nødvendigt at få alle 
arbejdskraft-ressourcer i spil. Og der er stadig et potentiale – sygemeldte som kommer tidligere og i højere 
grad tilbage på arbejde og langtidsledige som med en koncentreret og målrettet indsats kan komme i 
arbejde, borgere som med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats kan rustes til at komme i beskæftigelse 
eller uddannelse og flygtninge som trods begrænsede danskkundskaber stadig kan bidrage på 
arbejdsmarkedet.

Resultaterne danner grundlag for prioriteringen af indsatserne i 2018

De områder, der skal prioriteres i 2018, er primært:
- Dagpengeområdet
- Sygedagpengeområdet
- Langtidsledighed
- Job på særlige vilkår
- Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

4.2 Dagpengeområdet
De forsikrede ledige udgør den største målgruppe i jobcentret. Da Frederiksberg er en stor uddannelsesby, 
udgør akademikere en stor andel af de forsikrede ledige. Knap halvdelen af de forsikrede ledige på 
Frederiksberg er akademikere. Det er især dimittender, som er ramt af ledighed. De unge under 30 år udgør 
knap halvdelen af de ledige i de akademiske a-kasser1. For denne målgruppe er der især fokus på at 

1 Akademikernes A-kasse, Magistrenes A-kasse, CA og Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog
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nedbringe varigheden på offentlig forsørgelse. For de øvrige a-kasser under ét udgør de unge under 30 år 
kun 30 procent. Der er behov for at prioritere indsatsen, da der er risiko for, at dimittenderne ikke kommer i 
beskæftigelse og i stedet ender som langtidsledige. 
 
En anden stor gruppe er de ufaglærte forsikrede ledige. Der er derfor behov for at målrette indsatsen og 
have fokus på virksomhedernes efterspørgsel og en kvalificeret brug af uddannelse for at sikre, at de 
ufaglærte ledige får en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

De igangsatte initiativer i 2018 gælder også for alle jobparate kontanthjælpsmodtagere.   

Initiativer i 2018
Nedenfor beskrives eksempler på initiativer, der bliver igangsat i 2018 for at løse ovennævnte.  

 Hyppige samtaler med job i fokus
Da samtalerne er en stor del af indsatsen, vil der blive arbejdet med at sikre kvalitet i samtalerne. 
Der vil være øget fokus på job i samtalerne, og vejledning mod flere alternative jobønsker. Konkret 
vil det ske ved et mere konsekvent fokus på ordinære job i alle møder med borgerne.

 Fokus på iværksætteri
Der skal arbejdes med at få flere ledige til at vælge iværksættervejen. Frederiksberg skal i højere 
grad hjælpe ledige til projektstillinger, freelancearbejde og opstart af egne virksomheder. 
Frederiksberg Erhvervsforum skal understøtte mulige iværksættere, for at de ledige kan være med 
til at skabe vækst og arbejdspladser.

 Uddannelse til ufaglærte
Uddannelse skal anvendes aktivt ift. virksomhedernes efterspørgsel, og sikre at ledige uddannes 
til de brancher, hvor der er mulighed for beskæftigelse. Behovet for opkvalificering skal ske i tæt 
samarbejde med virksomhederne, og de regionale positivlister skal bruges mere konstruktivt. 
Uddannelse vil ikke være et mål i sig selv, men kan iværksættes, hvis det giver kompetencer mod 
beskæftigelse. Fokus er kortest mulige vej til selvforsørgelse. 

 Mere fokus på virksomhedsrettet aktivering
Job er første valg, men vejen dertil kan ofte være som led i en virksomhedsrettet indsats. Der er 
fokus på, at oprette praktik og løntilskud i de brancher, hvor der er jobåbninger. For akademikere 
vil der være særligt fokus på deres geografiske og branchemæssige mobilitet. Der skal 
igangsættes en tidlig motivationsfremmende indsats fx i form af jobsøgningsforløb, og forløb hvor 
den ledige selv skaffer praktikpladser.

Indikatorer – mål

Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen. 

Fakta:

Frederiksberg ligger som nummer 22 ud af 26 i klyngen med 3,0 procent af arbejdsstyrken på a-
dagpenge (2. kvartal 2017). Gennemsnittet for kommunerne i klyngen er 2,4 procent.

Målgruppens størrelse: 1663 fuldtidspersoner, heraf 782 akademikere (fuldtidspersoner)

På nuværende tidspunkt opfylder Frederiksberg ikke målsætningen om at ligge på gennemsnittet af klyngen. 
For at Frederiksberg kommer ned på gennemsnittet af klyngen, skal 332 fuldtidspersoner i job. Udviklingen i 
Frederiksberg det seneste år, har fulgt udviklingen for klyngen. Klyngen har oplevet et fald i andelen af 
ledige på dagpenge på 0,1 procent point, det samme har Frederiksberg. 
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Hvis der sammenlignes med de andre store uddannelsesbyer København, Aarhus, Aalborg og Odense 
klarer Frederiksberg sig bedre. København klarer sig dårligst med en dagpengeledighed på 4 procent, mens 
gennemsnittet for de fire kommuner er på 3,8 procent. Hvis man sammenligner udviklingen i antallet af 
ledige akademiker, klarer Frederiksberg sig også godt, Fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 faldt antallet 
med 1 procent i Frederiksberg, mens København havde en stigning på 11 procent. Den gennemsnitlige 
udvikling blandt de omtalte kommuner (eks. Frederiksberg) er en stigning på 8 procent.

Der følges løbende op i de kvartalsvise effektopfølgninger på Arbejdsmarkedsområdet. 

4.3 Sygedagpengeområdet
Frederiksberg Kommune er blandt de kommuner med den laveste andel personer på sygedagpenge og i 
jobafklaringsforløb, når der sammenlignes med landsgennemsnittet. På sygedagpengeområdet er der et 
potentiale i, at Frederiksberg nedbringer andelen af de langvarige sygedagpengeforløb. Der er borgere, som 
mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, hvilket skal forebygges. Tidsperspektivet spiller en stor rolle, da hver 
fjerde der er sygemeldt i mere end tre måneder, ikke kommer tilbage til sin arbejdsplads. Der arbejdes med 
at fastholde de gode tendenser på området og arbejde videre med at nedbringe antallet af 
langtidssygmeldte.  
 
Initiativer i 2018
For at understøtte potentialerne er der i nedenstående eksempler på, hvilke initiativer der bliver igangsat.
Der vil især være fokus på en tidlig opfølgning og mere brug af delvise raskmeldinger. 
 

 Hurtig kontakt til virksomhederne
Med henblik på en tidlig opfølgning, skal der ske en hurtig kontakt til virksomhederne.  

 Fastholdelsesindsatser via delvise raskmeldinger
Der skal være fokus på mulighederne for at anvende delvise raskmeldinger. Jobcentret har 
mulighed for at understøtte virksomhederne, når de har sygemeldte medarbejdere. Muligheden for 
fast track kan være medvirkende til at afkorte sygedagpengeforløb og sikre, at medarbejderen 
ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

 Styrkelse af den tværfaglige indsats
Der skal være en tværfaglig og sammenhængende indsats med fokus på at indarbejde 
beskæftigelsesrettede tilbud i indsatsen, herunder virksomhedsrettede tilbud, for at få den 
sygemeldte i job eller uddannelse.

Indikatorer – mål
Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i antallet af personer på sygedagpenge 
eller i jobafklaringsforløb målt i forhold til den samlede arbejdsstyrke. 

 

Fakta:

Frederiksberg opfylder lige nu målsætningen.

Frederiksberg ligger på niveau med de øvrige tre kommuner i klyngen med 1,9 procent af 
arbejdsstyrken på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb – (2. kvartal 2017). Gennemsnittet for 
kommunerne i klyngen er 1,9 procent. 

Målgruppens størrelse: 

- 874 fuldtidspersoner på sygedagpenge
- 216 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb
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Frederiksberg skal bibeholde en styrkeposition på sygedagpengeområdet. I den fremadrettede opfølgning i 
de kvartalsvise effektopfølgninger, vil der blive fulgt op på udviklingen i andelen på sygedagpenge og i 
jobafklaringsforløb sammenlignet med klyngen. 

4.4 Langtidsledighed
Den nationale politiske dagsorden er medvirkende til, at der er behov for et fokus på langtidsledighed. Hvis 
andelen af langtidsledige stiger, vil det som følge af incitamentsstrukturen få betydning for kommunens 
økonomi. Tidligere har langtidsledighed i Frederiksberg været opgjort som antallet af borgere, der har været 
ledige i mindst 80 procent af tiden inden for det seneste år. De ledige er jobparate kontanthjælpsmodtagere 
og a-dagpengemodtagere. 

Denne opgørelsesmetode har en svaghed ved, at hvis en kommune gennem en aktiv beskæftigelsesindsats 
flytter kontanthjælpsmodtagere fra at være aktivitetsparate til at være jobparate, stiger langtidsledigheden i 
kommunen. Derudover har refusionsreformen også ændret incitamentsstrukturen ved indførelsen af 
refusionstrappen. Det betyder, at det fra et økonomiske perspektiv, er mere interessant at kigge på de 
borgere med forsørgelsesforløb på over 52 uger, hvor Frederiksberg Kommune kun får 20 pct. refusion, end 
borgere der har været ledige i mere end 80 procent indenfor det sidste år.

Ved at langtidsledigheden bliver målt i forhold til placeringen på refusionstrappen, vil både jobparate og 
aktivitetsparate have samme målsætning. Det betyder, at det for at have så få langtidsledige borgere, vil 
målet for både integration, a-dagpenge og kontanthjælp være, at have færre borgere på sidste 
refusionstrappetrin.

Indsatsen er højt prioriteret og der er er to områder, som skal være i fokus i indsatsen. Dels er der behov for, 
at jobcentret bliver bedre til at identificere ledige med risiko for langtidsledighed. Dels skal de ledige, som 
bliver langtidsledige, have en indsats, der får dem i beskæftigelse. Det er et større arbejde at få denne 
gruppe tilbage på arbejdsmarkedet, end borgere med kort ledighed.      

Initiativer i 2018
For at understøtte potentialet er der i nedenstående, eksempler på hvilke initiativer der bliver igangsat.

 Virksomhedernes efterspørgsel i fokus
De borgere som er tættest på arbejdsmarkedet vil blive prioriteret, da det hurtigere vil skabe 
resultater i form af selvforsørgelse. Af konkrete projekter kan nævnes Jagtklub, hvor de ledige 
bliver klædt på til selv at kontakte virksomheder med det formål at komme i praktik, løntilskud eller 
i beskæftigelse. Desuden arbejdes der med match og rekruttering, så virksomhederne får de 
medarbejdere de efterspørger. 

 Fokus på virksomhedsrettet aktivering
Der skal derfor være stort fokus på brug af virksomhedsrettet aktivering med udgangspunkt i 
virksomhedernes efterspørgsel – blandt andet gennem brug af branchepakker. Den 
virksomhedsrettede aktivering der bliver igangsat, vil være i brancher hvor der er efterspørgsel.  
Der vil fra første dialog være fokus på job og virksomhedsaktiveringer, og mellem samtaler vil der 
følges op på, om borgeren er kommet videre.

 Branchepakkeforløb og fokus på virksomhedsrettet aktivering
De gode erfaringer fra branchepakkeforløbene er blevet udbredt til de aktivitetsparate borgere. 
Konceptet bygger på branchepakkeforløbene til flygtninge, der dog er tilpasset de aktivitetsparate 
borgere, da de har forskellige barrierer til arbejdsmarkedet. Virksomhedsrettet aktivering vil derfor 
i langt højere grad anvendes som aktivering for målgruppen. Både aktivering i private og offentlige 
virksomheder har en positiv beskæftigelseseffekt for udsatte ledige.  
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Indikatorer – mål
Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af  langtidsledige, hvor 
langtidsledige måles som modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge eller integrationsydelse der er på det 
sidste refusionstrin (hvor kommunen finansierer 80 procent af udgiften  og hvor kommunen får 20 procent i 
refusion).

Fakta: 
Frederiksberg ligger nummer 1 ud af 8 i klyngen da 45 procent af de ledige (kontanthjælp, a-
dagpenge og integrationsydelse) er på det sidste refusionstrin (juli 2017). Gennemsnittet for 
klyngen er 53 procent. 

Målgruppens størrelse: 

- 928 berørte personer på kontanthjælp
- 605 berørte personer på a-dagpenge
- 147 berørte personer på integrationsydelse

Frederiksberg opfylder målsætningen om at ligge på gennemsnittet af klyngen, da Frederiksberg ligger bedst 
i klyngen. Opfølgningen på målet vil fremadrettet ske i den kvartalsvise effektopfølgning, der bliver forelagt 
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.  

4.5 Job på særlige vilkår 
Der er behov for at prioritere indsatsen for borgere, hvor beskæftigelse på grund af sociale og 
helbredsmæssige barrierer ikke er inden for rækkevidde. Indsatsen skal medvirke til, at de borgere der er 
tættest på arbejdsmarkedet prioriteres. Det kan være handicappede, der kan indtræde i ordinære job, 
fleksjob eller job med kompensation. For ledige langt fra arbejdsmarkedet igangsættes en rehabiliterende 
indsats jævnfør hvad lovgivningen foreskriver.

Der skal både prioriteres en indsats over for virksomhederne, men også en indsats over for de borgere, der 
skal i job på særlige vilkår. 

Fleksjob er et indsatsområde som der er behov for at have særligt fokus på, da der er behov for, at flere 
kommer i fleksjob. Der vil være fokus på, om der er borgere, som er visiteret til fleksjob, der i stedet kan 
guides ind i et ordinært job. Der vil derudover blive igangsat et tættere dialog med a-kasserne omkring 
mulige fleksjob.  

Initiativer i 2018
For at styrke indsatsen er der oprettet Center for Job på særlige vilkår, som skal medvirke til at styrke den 
virksomhedsrettede indsats overfor de målgrupper, der er længst fra arbejdsmarkedet. For at understøtte 
potentialerne er der i nedenstående eksempler på, hvilke initiativer der bliver igangsat.

 Understøtte investering i den sociale bundlinje
Frederiksberg skal være facilitator ift. at virksomheder tager et større socialt ansvar. I samarbejde 
med Den Sociale Kapitalfond udvælges små og mellemstore virksomheder til at indgå i et 
vækstforløb. Indsatsen skal gerne føre til, at virksomheden tager et større socialt ansvar. Projektet 
skal desuden munde ud i en afprøvning af andre betalingsmodeller. 
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 Styrket virksomhedsopsøgende indsats
Samarbejde med virksomhederne og handikaporganisationerne omkring inklusion af borgere med 
handicap og nedsat arbejdsevne skal styrkes. Der skal være fokus på borgernes kompetencer i 
stedet for deres udfordringer. 

 Samskabelse
Der vil være fokus på et øget samarbejde med private aktører på en ny måde. Det skal gennem 
samskabelse med virksomheder og eksterne aktører for at få flere med særlige behov på 
arbejdsmarkedet. 

 Oprettelse af G2 virksomhedscentre
Tidligere iværksættelse af beskæftigelsesindsatsen parallelt med borgerens behandlingsmæssige 
og sociale indsatser. De traditionelle beskæftigelsestilbud har ikke i tilstrækkelig grad kunnet 
imødekomme målgruppens behov for hensyntagen til deres komplekse udfordringer. Der er derfor 
igangsat en beskæftigelsesindsats i form af virksomhedscentre G2. Indsatsen retter sig både mod 
borgere i ressourceforløb og aktivitetsparate borgere. 

 ”Flere skal med” 
Frederiksberg har fået satspuljemidler til en særlig indsats for aktivitetsparate modtagere af 
kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse i de deltagende kommuner, som har været 
mindst 5 år i kontanthjælpssystemet. Indsatsen skal understøtte, at flest mulige borgere i puljens 
målgruppe opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Indikatorer – mål
Gruppen af borgere der kan have behov for en særlig indsats spænder over mange målgrupper. Det 
formodes, at en stor del vil være i målgruppen for et fleksjob. Et succeskriterie vil derfor være at dels sikre at 
fleksjobledigheden er så lav som muligt. Og dels at øvrige målgrupper for job på særlige vilkår ikke stiger 
sammenlignet med klyngen.

Det bliver målt ved at: 
1) Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af fleksjobledige.
2) Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnit af klyngen i antallet af revalidender, 
forrevalidender og borgere i ressourceforløb målt i forhold til den samlede arbejdsstyrke.

Fakta:

På fleksjob ligger Frederiksberg som nr. 7 ud af 8 i klyngen. De øvrige målgrupper er 
Frederiksberg nr. 3 ud af 19

I Frederiksberg Kommune er 22,4 procent af de fleksjobberettigede på ledighedsydelse og 
øvrige målgrupper (revalidender, forrevalidender og personer i ressourceforløb) for job på 
særlige vilkår udgør 0,7 procent af arbejdsstyrken. Gennemsnittet for kommunerne i klyngen er 
19,4 procent for fleksjobledighed, mens de øvrige målgrupper i gennemsnit udgør 1,1 procent 
af arbejdsstyrken i klyngen (2. kvartal 2017 2 forskellige klynger ) 

Målgruppens størrelse:

- 427 Fleksjobjob (fuldtidspersoner)
- 123 på ledighedsydelse (fuldtidspersoner)
- 75 på revalidering eller forrevalidering (fuldtidspersoner)
- 327 i ressourceforløb (fuldtidspersoner)

På nuværende tidspunkt opfylder Frederiksberg ikke målsætningen om, at ligge på gennemsnittet af klyngen 
fleksjob. Det skal dog nævnes, at der er en positiv udvikling på området idet fleksjobledigheden er faldet 
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med 3,6 procent point, fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017, mens fleksjobledigheden i klyngen er uændret. I 
forhold til de øvrige målgrupper for job på særlige vilkår, ligger Frederiksberg over gennemsnittet for klyngen. 
Andelen er uændret i Frederiksberg Kommune fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 mens gennemsnittet af 
klyngekommunerne er steget med 0,1 procent point.

Indsatsen for at få flere i fleksjob vil blive styrket yderligere, hvilket fremgår i beskrivelsen af de initiativer, der 
igangsættes i 2018, jf. ovenstående.   

Der vil blive fulgt op på udviklingen i de kvartalsvise effektopfølgninger. Opfølgningen skal sikre en mulighed 
for at være på forkant med udviklingen.  

4.6 Integration af flygtninge
En vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte går først og fremmest gennem arbejdsmarkedet. 
Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst 
muligt efter de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og 
det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv. 

Alle modtagne flygtninge over 18 år skal have et integrationsprogram og en beskæftigelsesrettet indsats. 
Der er igangsat en styrket indsats for selvforsørgelse, for at få de modtagne flygtninge hurtigst muligt i 
beskæftigelse, og understøtte målene i integrationspolitikken.

Målene i integrationspolitikken er, at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund:

 Udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser
 Har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere
 Er aktive i samfunds-, forenings - og det demokratiske liv
 Gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse
 Er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet
 Lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer

Siden medio 2016 har Frederiksberg arbejdet med branchepakkekonceptet som den primære 
beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen. Der er ansat en branchepakkekoordinator som har 
ansvaret for, at sikre sammenhæng og koordination af forløbene. Flygtninge betragtes som jobparate og der 
skal arbejdes intensivt med sprog og jobkompetencer, da det er væsentligt at få nedbragt tiden på offentlig 
forsørgelse. 
 
Initiativer i 2018
Nedenfor beskrives eksempler på initiativer, der bliver igangsat i 2018 for at løse ovennævnte.  

 Hurtig kompetenceafklaring
Den konkrete integrationsindsats tager afsæt i, at flygtningene hurtigt kommer i gang for at 
bibeholde de kompetencer, de er i besiddelse af. Der bliver derfor arbejdet på at kortlægge den 
enkeltes kompetencer med fokus på mulighed for en virksomhedsrettet indsats. 

 Integrationsgrunduddannelse
Med trepartsaftalen er der indført en ny integrationsgrunduddannelse (IGU), som udgør en 
trædesten til det almindelige arbejdsmarked for flygtninge og familiesammenførte, der ikke med 
det samme kan leve op til de høje krav, der stilles på det danske arbejdsmarked. Der vil blive 
igangsat en indsats for at opdyrke IGU-praktikpladser. Dette arbejde rammesættes med tæt 
samarbejde med Center for Job på særlige vilkår, som kan være behjælpelige med at spotte 
potentielle interesserede virksomheder gennem deres kontakt til og viden om virksomhederne.
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 Branchepakker
De modtagne flygtninge skal i spil til de mange jobåbninger. Gennem branchepakkekonceptet er 
der sket en styrkelse af samarbejdet med virksomhederne, så de ser jobcentret som en naturlig 
samarbejdspartner. Arbejdet med branchepakkerne har været medvirkende til, at der er indgået 
flere partnerskaber med virksomhederne ift. at indgå i konceptet. 

 Selvforsørgelse i fokus
Selvforsørgelse går forud for alt andet, grundet integrationsydelsens størrelse og dermed 
muligheden for egen bolig. Derfor skal målgruppen hurtigere ud på arbejdsmarkedet eller i 
uddannelse. 

Indikatorer – mål
På integrationsområdet, er der tidligere vedtaget tre overordnede mål:
1. For kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal Frederiksberg som minimum ligge 

på gennemsnittet af klyngen for andelen i beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet aktivering. 
2. For kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet skal Frederiksberg som minimum ligge 

på gennemsnittet af klyngen for andelen i beskæftigelse 12 måneder efter afsluttet aktivering. 
3. Andelen i beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet 3 måneder efter 

afsluttet integrationsprogram, skal være på mindst 40 procent.

Det er ikke længere muligt at følge op på målene på jobindsats.dk. Det er derimod muligt at se andelen af 
beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtningen i en given måned, opdelt efter modtagne 
kvoteår. På den baggrund opstilles et nyt mål om, at:

 Frederiksberg skal være den bedste i forhold til sammenlignelige kommuner (klyngen) målt på 
andelen som er i beskæftigelse i juni måned tre år efter ankomståret.

Fakta:

På Frederiksberg er 40,4 procent af de flygtninge og familiesammenførte der ankom i 2014 i 
arbejde i juni 2017. Frederiksberg er nr. 2 ud af 8 i klyngen. Lejre er nr. 1 med 51,1 procent.

Målgruppens størrelse
Antal flygtninge og familiesammenførte der var 18 år ved ankomsten i:
2014:  47
2015: 102
2016:  84  

 
Der har været en positiv udvikling på integrationsområdet på Frederiksberg det seneste år. Det nye mål er 
ikke opfyldt for de flygtninge og familiesammenførte der ankom i 2014, men hvis man måler gruppen der 
ankom i 2015, er andelen, der er i beskæftigelse på 45,1 procent to år efter ankomst (juni 2017). Det skal 
bemærkes, at der er tale om en meget lille målgruppe, særligt blandt de sammenlignelige kommuner. Det 
betyder, at en enkelt flygtning i beskæftigelse kan rykke statistikken med op til fire procent point i enkelte 
kommuner.  

Regeringens målsætning med den nye lovgivning på integrationsområdet er, at beskæftigelsesfrekvensen 
for flygtninge og familiesammenførte skal være minimum 50 procent målt 3 år efter modtagelsen. Med den 
udvikling der er sket på integrationsområdet på Frederiksberg indenfor det sidste år, vil det på sigt ikke været 
urealistisk i løbet af en kort periode, at leve op til Regeringens målsætning. 
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Opfølgningen i forhold til de fastsatte mål, fremgår af effektopfølgningen på beskæftigelsesindsatsen der 
forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget hvert kvartal. 
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5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger
Igennem en årrække har der været et stigende fokus på at minimere fejludbetalinger og snyd med sociale 
ydelser i Frederiksberg Kommune. Med ministermålene for 2018 er der sat ekstra fokus på bekæmpelsen af 
socialt bedrageri og fejludbetalinger. Kommunens kontrolenhed – der er en nøgleaktør i bekæmpelsen af 
socialt bedrageri - har følgende tiltag, der skal bekæmpe socialt bedrageri og fejludbetalinger:

 Styrkelse af kontrol og folkeregister
Kontrolenheden vil sikre, at Frederiksberg Kommune udbetaler ydelser på et korrekt og oplyst 
grundlag. Det sker, både ved tiltag på CPR-området og ved tiltag i samarbejde med kommunens 
fagområder under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingerne. 
CPR-kontrollen er fra 2017 blevet styrket, hvilket skal medvirke til at nedbringe proforma-flytninger 
og overbefolkede lejemål. Det sikrer, at grundlaget for eventuel udbetaling af sociale ydelser er 
korrekte, da berettigelsen oftest er afledt af borgerens bopælsregistrering.

 Fokus på syge selvstændige
Kontrolenheden sætter ekstra fokus på at kontrollere, hvorvidt sygemeldte selvstændige ikke driver 
virksomhed under deres sygemelding.

 Fokus på fejludbetalinger
Kontrolenheden har særligt fokus på at minimere antallet af fejludbetalinger på 
kontanthjælpsområdet. Dette er blandt andet sket via en gennemgang af kontanthjælpsmodtagere, 
der er udeblevet fra samtale hos Jobcentret inden for de seneste seks måneder og derover. 
Indsatsen har medført standsning af ydelser og tilbagebetalingskrav for uberettiget modtaget ydelse.

 Øget internt samarbejde i kommunen 
En effektiv kontrolindsats forudsætter, at der eksisterer et velfungerende samarbejde internt i 
kommunen. Derfor har kontrolenheden siden 2016 besøgt de relevante faggrupper i Jobcenteret og 
ydelsesafdelingen for at udbrede kendskabet til kontrolenhedens arbejde og synliggøre, hvilken 
undren der kan ligge til grund for kontrolsager. 
Samarbejdet har betydet, at kontrolenheden har oplevet en stigning i antallet af interne 
henvendelser. Halvdelen af de afsluttede kontrolsager og over 60 procent af den samlede effekt kan 
henføres fra sager opstået internt i kommunerne. Til sammenligning er cirka 70 procent af de 
afsluttede kontrolsager i Frederiksberg Kommune opstået på baggrund af undren internt i 
forvaltningen eller ved egen drift. Derfor vil det interne samarbejde fortsat blive styrket. 

 Samarbejde med eksterne instanser 
Kontrolenheden har desuden styrket samarbejdet med SKAT, Udbetaling Danmark, Den fælles 
dataenhed, Politiet og KL.

KL har siden 1. januar 2016 indhentet oplysninger fra landets kommuner med henblik på effektmåling på 
kontrolområdet. KL’s rapport viser, at Frederiksberg Kommune ligger på niveau eller lidt over i forhold til 
landsgennemsnittet pr. indbygger, når der måles på effekten af kontrolenhedens indsats, jf. sag i Magistraten 
den 3.april 2017 pkt. 154.  

For at leve op til ministermålet i 2018 er der ambition om, i samarbejde med Kontrolenheden, at udarbejde 
en egentlig kontrolplan. Kontrolplanen vil eksempelvis kunne indeholde en aftale om forskellig typer 
kampagner, som Kontrolenheden skal have fokus på. Det kan eksempelvis være udførelse af sort arbejde 
samtidig med modtagelse af kontanthjælp eller dagpenge. Der skal derudover være fokus på at udnytte 
lovens muligheder for at samkøre registre, for endnu nemmere at finde de borgere der modtager ydelser 
eller tilskud uretmæssigt. 
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6. Styring og opfølgning 
Overordnet set tilrettelægges indsatserne for målgrupperne ud fra, hvad der giver de bedste resultater. Der 
er krav om, at medarbejdernes tilgang til borgeren er professionel, og medarbejderne handler professionelt 
på borgerens problemstilling. Borgeren skal have tillid til, at den indsats, de får tilbudt, er med det formål, at 
få dem hurtigst muligt i beskæftigelse.   

Beskæftigelsesplanen skal være med til at sikre sammenhæng med budgettet. Ambitionen er, at budgettet 
skal være et redskab til at implementere beskæftigelsesplanen og det derfor er et redskab til styring. 
Planerne Beskæftigelsesplanen, Vækst og Jobskabelse og Unge godt på vej, er strategiplaner, der udstikker 
retning for det samlede beskæftigelsesområde i Frederiksberg Kommune. Målene i planerne konkretiseres 
nærmere i Fokusaftalerne i Jobcenter Frederiksberg og ved hjælp af tankerne bag performance 
management. Disse aftaler skal de enkelte centre og medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen sigte efter, 
for at målene kan indfries.

Fokusaftalerne og performance management er indført som del af den resultatbaserede styring. 
Redskaberne fungerer som afsæt til en løbende drøftelse af, hvordan arbejdsmetoder og indsatser kan 
justeres, således at både borgere og virksomheder oplever, at de tilgange som viser de bedste resultater 
bliver anvendt. Det giver bedre resultater for borgerne i form af selvforsørgelse samt uddannelse og dermed 
for kommunens økonomi.

Samtidig skal redskaberne være med til at sikre, at der er fokus på virksomhedernes efterspørgsel. Denne 
styring understøtter en sammenhæng i indsatserne og i sidste ende opfyldelsen af de fælles mål. Styringen 
og den efterfølgende evaluering danner desuden baggrund for en løbende optimering af tilbudsviften i 
forhold til konkrete resultater og indhold. 

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget får hvert kvartal fremlagt en resultatrapport, der følger bredt op 
på målene på beskæftigelsesområdet, herunder vækst og jobskabelse samt integration. Der følges særskilt 
op på ungeindsatsen i to halvårlige opfølgninger, som sætter fokus på mål, resultater og effekter af de 
indsatser, der er på ungeområdet. Styringen af beskæftigelsesområdet kommer til udtryk i 
resultatopfølgningerne. 

 Halvårlig opfølgning på ungeindsatsen 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-

appendices/782/Punkt_114_Bilag_1_Resultatrapport_Ungeopfoelgning_maj_2017.pdf 

 Kvartalsvise resultatrapport

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-

appendices/987/Punkt_65_Bilag_1_Resultatrapport_nr_2__2017_050917.pdf 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/782/Punkt_114_Bilag_1_Resultatrapport_Ungeopfoelgning_maj_2017.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/782/Punkt_114_Bilag_1_Resultatrapport_Ungeopfoelgning_maj_2017.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/987/Punkt_65_Bilag_1_Resultatrapport_nr_2__2017_050917.pdf
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/meetings-appendices/987/Punkt_65_Bilag_1_Resultatrapport_nr_2__2017_050917.pdf
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7. Bilag 
Tabel 1: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper fra 2 kvt. 2016 til 2 kvt. 2017.

 2. kvt. 2016 2. kvt. 2017 Udvikling
A-dagpenge 1.683 1.663 -20
Kontantydelse 10 8 -2
Arbejdsmarkedsydelse 84 0 -84
Kontanthjælp 1.350 1.054 -296
Uddannelseshjælp 406 316 -90
Revalidering 80 62 -18
Forrevalidering 9 13 4
Integrationsydelse 86 247 161
Sygedagpenge 871 848 -23
Jobafklaringsforløb 141 216 75
Ressourceforløb 296 327 31
Ledighedsydelse 137 123 -14
Fleksjob 391 427 36
Førtidspension 2.345 2.238 -107
Alle ydelsesgrupper 7.889 7.542 -347

Kilde: www.jobindsats.dk

Tabel 2: Antallet af ledige fuldtidspersoner fordelt på a-kasse 2. kvt. 2017
A-kasse Antal fuldtidspersoner

A-kasse for Journalistik, Kommunikation & Sprog 98
ASE 71
Akademikernes 361
BUPL 15
Business Danmark .
Byggefagenes A-Kasse 10
CA 137
Dana, A-Kasse For Selvstændige 11
Din Sundhedsfaglige A-kasse 15
Det Faglige Hus - A-kasse 47
El-Fagets A-Kasse 5
FOA 59
FTF- A 135
3F 72
Frie Funktionærers A-kasse 10
Fødevareforbundet NNF’s A-kasse 2
HK 112
Kristelig A-Kasse 83
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Ledernes A-kasse 50
Lærernes A-kasse 19
Magistrenes A-Kasse 186
Metalarbejdernes A-Kasse 12
Min A-kasse 88
Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse 5
Teknikernes A-Kasse 35
A-kasse uoplyst 26
I alt 1.663

Kilde: www.jobindsats.dk

Links til planer:
Unge godt på vej - Plan for uddannelse og arbejde til unge på Frederiksberg: 
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-arbejdsmarkeds-og-uddannelsesudvalget-den-15-maj-2017-
kl-1800-i-udvalgsvaerelse 
 
Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - Plan for den virksomhedsrettede indsats:
https://www.frederiksberg.dk/dagsorden-til-modet-i-arbejdsmarkeds-og-uddannelsesudvalget-den-12-juni-
2017-kl-2100-i 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-arbejdsmarkeds-og-uddannelsesudvalget-den-15-maj-2017-kl-1800-i-udvalgsvaerelse
https://www.frederiksberg.dk/referat-til-modet-i-arbejdsmarkeds-og-uddannelsesudvalget-den-15-maj-2017-kl-1800-i-udvalgsvaerelse
https://www.frederiksberg.dk/dagsorden-til-modet-i-arbejdsmarkeds-og-uddannelsesudvalget-den-12-juni-2017-kl-2100-i
https://www.frederiksberg.dk/dagsorden-til-modet-i-arbejdsmarkeds-og-uddannelsesudvalget-den-12-juni-2017-kl-2100-i

