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Forord  
 

Folketinget har i de senere år gennemført en række reformer 
af social- arbejdsmarkeds- og integrationspolitikken. Senest er 
der sammen med en bred kreds af folketingets partier opnået 
enighed om en førtidspensionsreform, som skal træde i kraft i 
2003. 
 
Reformerne har i vidt omfang rettet sig mod at ruste ledige 
bedre til deltagelse på arbejdsmarkedet. Midlerne har blandt 
andet været opkvalificering, motivation og vejledning om 
jobsøgning.  
 
Selvom mange ting er gennemført, er der fortsat nogle, der 
har vanskeligt ved at opnå varig tilknytning til arbejdsmarke-
det. Det kan være personer, der for eksempel har været ledige 
i lang tid, har været ramt af sygdom eller har nedsat arbejds-
evne. Her er der behov for, at indsatsen understøttes af æn-
dringer i holdninger i systemerne og på arbejdspladserne. 
 
Det er regeringens vision, at flere skal kunne komme i be-
skæftigelse og deltage i det sociale liv på en arbejdsplads. For 
at det skal kunne lykkes, skal arbejdsmarkedet være mere 
rummeligt.  
 
Det handler især om at forebygge og fastholde. Personer, der 
oplever sygdom eller andre kriser, skal ikke udstødes fra ar-
bejdsmarkedet. Og personer, der af den ene eller anden 
grund har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i længere 
tid, skal tilbage i ordinært arbejde.  
 
Rummelighed på arbejdsmarkedet skal derfor i høj grad må-
les på, at der ikke bliver så mange mennesker, der får behov 
for fleksjob eller tidlig pension. 
 
Der er brug for alle. Ikke mindst når der i de kommende år 
bliver stadig flere ældre.  
 
Der er gennemført mange reformer, og meget er sat i værk. 
Nu er det vigtigt at få den samlede indsats til at fungere bed-
re. Det kan kun lykkes ved, at vi alle i staten, i kommunerne 



   

 

 

og på arbejdspladserne arbejder tæt sammen. Der er behov 
for at opnå en fælles forståelse af, hvad opgaven går ud på, 
hvem der har ansvar for hvad, og for at følge op på indsatsen. 
 
Dette oplæg giver nogle bud på, hvordan vi kommer videre. 
Det er samtidig en invitation til en debat om virkeliggørelsen 
af en vision om et mere rummeligt arbejdsmarked.  
 
 
 
 
 
 
 
Henrik Dam Kristensen Ove Hygum 
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Kapitel 1. Indledning og sammenfatning 
 
Beskæftigelse og deltagelse i det sociale fællesskab på en ar-
bejdsplads har stor betydning både for den enkelte og for 
samfundet. 
 
Til trods for de generelt gode beskæftigelsesmuligheder er der 
et betydeligt antal personer, der har svært ved enten at kom-
me ind på arbejdsmarkedet eller fastholde en stabil tilknyt-
ning til det, fordi deres forudsætninger herfor er svagere end 
gennemsnittet. 
 
Et mere rummeligt arbejdsmarked er visionen om, at flere 
personer med svagere forudsætninger eller nedsat arbejdsevne 
får mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet.  
 
Rummelighed på arbejdsmarkedet kan ikke meningsfuldt 
forbeholdes præcist definerede persongrupper eller situatio-
ner, ligesom det heller ikke kan afgrænses til specifikke løntil-
skudsordninger. Det er tværtimod et bredt begreb, som især 
udtrykker en forventning om, at arbejdspladserne giver plads 
til personer, som ikke i alle tilfælde eller på alle tidspunkter 
kan leve op til de præstationskrav eller normalitetsopfattelser, 
som er de fremherskende. 
 
Den potentielle målgruppe omfatter således en bred kreds af 
personer, som af den ene eller anden grund kan have svært 
ved at opnå eller fastholde en stabil tilknytning til arbejds-
markedet; der kan f.eks. være tale om nedsat arbejdsevne, fy-
siske eller psykiske handicaps, mangel på grundlæggende kul-
turelle eller sproglige kundskaber, meget lange perioder med 
ledighed, sygdom m.v. 
 
Grundlæggende handler det dog om personer i to forskellige 
situationer: 
 
Fastholdelse af allerede beskæftigede handler om personer, der 
er i beskæftigelse, men som på grund af f.eks. sygdom eller 
alder har risiko for at blive afskediget og kan have svært ved 
at få nyt job. 
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Ny beskæftigelse af personer med langvarig ledighed, nedsat ar-
bejdsevne m.v. handler især om personer, der har været uden 
job i lang tid, og hvor dette fravær sammen med nogle for-
hold hos den enkelte udgør en barriere for at få ny beskæfti-
gelse. 
 
Der er tale om to meget forskellige typer af opgaver. Fasthol-
delse hviler især på arbejdspladsernes loyalitet og ansvar i for-
hold til allerede ansatte. Ny beskæftigelse handler både om 
arbejdspladsernes åbenhed i forhold til udefrakommende og 
myndighedernes indsats for at hjælpe de pågældende i job. 
 
Danmark 2010 er regeringens bud på håndteringen af de ud-
fordringer, som følger af ændringer i befolkningens sammen-
sætning. Målet er, at stigningen i antallet af ældre kan rum-
mes i de offentlige budgetter uden at sætte skatter op og sam-
tidig opretholde niveauet i pensioner og ældreservice m.v. 
 
Udfordringen er blandt andet at øge beskæftigelsen med 
100.000 personer. Det skal ske både ved, at personer, der i 
dag er på overførsler, kommer i beskæftigelse, og ved at færre 
beskæftigede bliver langtidsledige, trækker sig tilbage fra ar-
bejdsmarkedet m.v. 
 
Et mere rummeligt arbejdsmarked er forudsætningen for det-
te. Oplægget redegør for de mange tiltag, som er gjort på om-
rådet, og hvordan de spiller sammen med reformerne af den 
aktive arbejdsmarkeds-, social- og integrationspolitik, voksen- 
og efteruddannelserne samt overgangsydelse, efterløn og før-
tidspension. 
 
Den enkelte person er i fokus for den samlede indsats. Den 
enkelte er ansvarlig for – og skal tilskyndes til – at deltage ak-
tivt i bestræbelserne på at finde en plads i fællesskabet. Cen-
tralt i udviklingen af et mere rummeligt arbejdsmarked er en 
nedbrydning af barrierer i omgivelserne, især på arbejdsplad-
ser og hos myndighederne, så adgangen til beskæftigelse let-
tes. 
 
Arbejdspladserne er krumtappen i strategien, og den kan kun 
realiseres, hvis de spiller positivt med. For den enkelte ar-
bejdsplads fremstår det imidlertid ikke altid nødvendigt eller 
rentabelt at yde dette medspil. 
 
En væsentlig forudsætning for arbejdspladsernes medvirken 
er, at myndigheder i kommuner og arbejdsformidling orien-
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terer deres indsats stærkere mod arbejdsmarkedet og udnytter 
de muligheder, den højere beskæftigelse giver. 
 
Især kommunernes indsats er vigtig. For at understøtte og 
synliggøre dette er der sket en decentralisering af finansierin-
gen af de kommunale overførsler, som betyder, at kommu-
ner, som evner at holde mange af sine borgere i beskæftigelse, 
kan få gavn heraf gennem et større råderum til service og 
mindre pres på skatten. Kommuner, der gør det mindre godt, 
har et mindre råderum. 
 
Den lange række af tiltag på området i de senere år for at ud-
vikle redskaber og skabe de styringsmæssige rammer betyder, 
at udfordringen ikke umiddelbart ligger i ny lovgivning og 
nye ordninger men i, at systemer og aktører spiller bedre 
sammen, og at der lokalt gøres en indsats på arbejdspladser, i 
kommuner, AF m.v. 
 
Meget er sat i gang. Mange arbejdspladser yder værdifulde 
bidrag, og mange kommuner har omlagt indsatsen og styrket 
samarbejdet med virksomhederne. Men der er behov for ge-
nerelt at arbejde for en fælles opfattelse af, hvad opgaven går 
ud på, hvem der har ansvaret for hvad, og for at følge op på, 
at det sker. 
 
Her indtager de landsdækkende organisationer for arbejdsgi-
vere, lønmodtagere og kommuner en vigtig rolle, og deres ak-
tive opbakning i indsatsen vil bidrage til realiseringen af må-
lene. 
 
Det er således organisationernes lokale medlemmer, som skal 
yde de egentlige bidrag. De er alle repræsenterede i koordina-
tionsudvalgene, hvis væsentligste opgave er at udgøre binde-
leddet mellem arbejdspladser og myndigheder på det lokale 
niveau. Koordinationsudvalget er dermed et naturligt forum 
at tage spørgsmålet om det lokale samarbejde op i. 
 
Dette oplæg kan udgøre et grundlag for at drøfte disse 
spørgsmål. Herudover præsenteres en række forslag og over-
vejelser, som inden for rammerne af de allerede tagne initiati-
ver kan fremme den ønskede udvikling. De væsentligste af 
disse er kort sammenfattet i det følgende. 
 
Opstilling af mål og indikatorer 
Det foreslås, at der inden for rammerne af de overordnede 
målsætninger opstilles delmål og indikatorer for udviklingen 
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af et mere rummeligt arbejdsmarked, som skal bruges til at 
følge op på, om udviklingen går i den rigtige retning, eller 
om der er behov for nye initiativer. 
 
Udfordringen i denne opgave er også at kunne vurdere ud-
viklingen i den form for rummelighed, der ikke umiddelbart 
kan registreres, men som er langt vigtigere end den, som kan 
gøres op. Det gælder blandt andet virksomhedernes og de an-
sattes indsats for at fastholde medarbejdere og indsluse nye 
uden særlige ordninger og offentlige tilskud. 
 
Ansvaret for fastholdelse er først og fremmest arbejdsplad-
sernes 
Der er behov for en fælles forståelse mellem arbejdsmarkedets 
parter, kommuner og regering om, at ansvaret for fastholdel-
se først og fremmest er arbejdspladsernes. Heri bør indgå 
hensigt om at fremme anvendelse af de sociale kapitler i over-
enskomsterne, og om hvordan koordinationsudvalgene kan 
inddrages i indsatsen. 
 
Kommunernes opfølgning i forbindelse med sygdom m.v. 
Kommunerne skal i videst muligt omfang støtte op om fast-
holdelsen på arbejdspladserne. Indsats, rammer og redskaber 
er forbedret, men der er behov for at drøfte med arbejdsmar-
kedets parter og kommunerne, om der er mere, der kan gø-
res. 
 
Det foreslås, at der gennemføres et eller flere forsøg, hvor et 
antal nabokommuner udarbejder et fælles koncept for kon-
krete samarbejdsaftaler med lokale arbejdspladser om fasthol-
delse. Det skal indgå i konceptet, hvad kommunerne kan 
hjælpe med, og hvad virksomhederne forpligter sig til. Forde-
len for virksomhederne skal blandt andet være, at samar-
bejdsformen er den samme i forhold til alle kommuner, som 
indgår i aftalen. Fordelen for kommunerne vil være, at en 
større del af indsatsen kan finde sted på arbejdspladsen. 
 
Nye metoder i jobformidlingen 
Den social- og arbejdsmarkedspolitiske udfordring har ænd-
ret sig i takt med faldet i ledigheden, og der er behov for at 
afprøve nye rammer for jobformidlingen. 
 
Kommunerne samt de regionale arbejdsmarkedsråd og AF 
opfordres derfor til at igangsætte en række forsøg hermed og i 
den forbindelse at trække på de gode erfaringer, der er med at 
gøre afregningen og bevillingerne resultatafhængige. 
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Socialministeriet færdiggør snarest muligt forarbejdet til etab-
leringen af de nye formidlingsenheder, som blev aftalt i for-
bindelse med førtidspensionsreformen, og der følges op på 
deres etablering og resultater. 
 
De regionale arbejdsmarkedsråds implementering af den sær-
lige formidlingsindsats, hvorefter andre aktører end AF ind-
drages i formidlingen af visse grupper af ledige, følges, og der 
gennemføres en evaluering af indsatsen. 
 
Kontraktstyringen af AF fokuseres i forhold til de langvarigt 
ledige 
Arbejdsministeriet fokuserer yderligere på de længstvarende 
ledige i resultatkontakterne med AF for næste år. Målet er, at 
tilgangen til langvarig ledighed reduceres, og at afgangen øges 
så vidt muligt til ordinær beskæftigelse. 
 
Arbejdsministeriet overvejer mulighederne for at indføre 
økonomiske incitamenter for AF og medarbejderne til frem-
me heraf. 
 
Med udgangspunkt i overordnede måltal gennemfører Ar-
bejdsministeriet fremover løbende en særskilt benchmarking 
af AF-regionerne for så vidt angår de langvarigt ledige – både 
tilgang og afgang. 
 
Med henblik på at styrke indsatsen for de ledige medlemmer, 
der har været længst i dagpengesystemet, udarbejder Ar-
bejdsministeriet og en række a-kasser et idékatalog for et 
styrket samarbejde mellem AF og a-kasserne. Omdrejnings-
punktet for indsatsen er en styrkelse af et gensidigt forplig-
tende (vejlednings)samarbejde mellem a-kassen og AF og 
eventuelt kommuner, samt øget brug af a-kassernes kontakt-
net. 
 
Flere pladser til privat jobtræning for forsikrede ledige 
Trods flere forsøg har det ikke været muligt at øge omfanget 
af privat jobtræning. Der er nu indført nye instrumenter, der 
kan fremme dette, herunder arbejdspraktik, og det foreslås 
drøftet med arbejdsmarkedets parter, hvordan de kan bidra-
ge. Der søges endvidere i dette lys etableret en fælles forståel-
se af AF’s resultatkrav på området. 
 
Bedre tilrettelæggelse af offentlig jobtræning  
Med henblik på at forbedre resultaterne af offentlig jobtræ-
ning nedsættes en arbejdsgruppe, der forud for kommune-
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forhandlingerne fremlægger forslag til, hvordan de offentlige 
arbejdsgivere kan bidrage til bedre resultater. 
 
Opfølgning i forhold til servicejob 
Arbejdsministeriet iværksætter opfølgning på servicejob på 
regionalt plan og udarbejder status forud for kommunefor-
handlingerne. Det drøftes med fagbevægelse, a-kasser og 
kommuner, hvordan formålet med ordningen realiseres. 
 
Forenkling af løntilskudsregler 
Det foreslås, at Arbejdsministeriet og Socialministeriet i sam-
arbejde med kommunerne og arbejdsmarkedets parter udar-
bejder et beslutningsoplæg med forenklinger af administrati-
onen m.v. af følgende løntilskudsordninger:  
 
• almindelig jobtræning for forsikrede 
• individuel jobtræning 
• voksenlærlingeordningen - social- og sundhedsuddannel-

serne 
• voksenlærlingeordningen generelt 
• isbryderordningen for etniske minoriteter 
• isbryderordningen for handicappede 
• almindelig jobtræning for ikke-forsikrede 
• revalidering med løntilskud 
 
Oplægget skal indeholde en model, hvorefter disse ordninger 
så vidt muligt bygges på en fælles ramme, hvor målgrupper, 
betingelser, tilskudssatser, varigheder m.v., kan differentieres 
ud fra arbejdsmarkedspolitiske hensyn og under hensyn til 
EU-regler om statsstøtte. 
 
Kommunerne og AF skal bruge mulighederne til at anvende 
samme blanketter i forhold til samme ordninger, og det skal 
overvejes, om der kan anvendes én standardblanket og ens 
administrativ struktur ved alle ordningerne. I oplægget skal 
mulighederne for eventuelt at afskaffe enkelte af ordningerne 
endvidere vurderes. 
 
Det skal også overvejes, hvordan udnyttelse af de nye infor-
mationsteknologiske muligheder kan medvirke til at lette 
administrationen for virksomheder og kommuner. 
 
Det foreslås herudover, at der som en toårig forsøgsordning 
gives adgang til at ansætte personer i fleksjob inden for 
HjemmeService.  
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Samarbejde mellem kommuner og virksomheder 
Det foreslås, at alle kommuner inden for rammen af den lo-
kale handlingsplan forhandler og indgår konkrete samar-
bejdsaftaler med lokale virksomheder, der repræsenterer en 
betydelig del af de beskæftigede i kommunen. Formen for 
sådanne samarbejdsaftaler kan hensigtsmæssigt drøftes i det 
lokale koordinationsudvalg. 
 
Rådighed som instrument i den kommunale indsats 
Kommunernes anvendelse af rådighedsreglerne som aktivt in-
strument foreslås lettet ved at fremlægge konkrete modeller 
for bagudbetaling af kontanthjælp i forbindelse med aktive-
ringstilbud og introduktionsydelse m.v. 
 
Socialministeriet følger op på kommunernes implementering 
af de nye rådighedsregler for kontanthjælpsmodtagere, og 
muligheden for at etablere en fraværsstatistik for aktivering 
m.v. af modtagere af kontanthjælp og introduktionsydelse 
undersøges. 
 
Introduktionsprogram og danskundervisning 
I forlængelse af arbejdet i arbejdsgruppen om aktivering og 
fravær fra danskundervisning i introduktionsprogrammet ta-
ges en række initiativer.  
 
Dette omfatter blandt andet bedre vejledning til kommuner-
ne, tættere opfølgning på fravær fra aktivering og danskun-
dervisning og undersøgelse af mulighederne for et bedre sam-
spil mellem danskundervisning og aktivering. På længere sigt 
vil det - hvis de øvrige tiltag ikke har den ønskede effekt - 
kunne overvejes at undlade udbetaling af grundtilskud til 
kommuner, der ikke tilbyder aktivering til nyankomne ud-
lændinge, ligesom den kommunale budgetgaranti kan regule-
res i forhold til et nærmere fastsat måltal for eksempelvis fra-
vær. 
 
Anvendelse af sociale klausuler internt i den offentlige sek-
tor og i forhold til samarbejdspartnere 
Som opfølgning på sidste års aftale mellem regeringen og 
Kommunernes Landsforening opfordres kommunerne til in-
den for rammen af den lokale handlingsplan at fokusere yder-
ligere på potentialet i sociale klausuler i forhold til såvel ud-
bud som kommunale tilskud.  
 
Ligeledes opfordres amtsrådene til at støtte op om kommu-
nernes indsats ved også at vedtage en politik for anvendelse af 
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sociale klausuler i forbindelse med udbud og ydelse af til-
skud. 
 
Herudover vil regeringen tage initiativ til, at der mellem 
kommuner, amter og regering indgås aftale om en målsæt-
ning om, at mindst 3,5 pct. af egne ansatte rekrutteres fra 
målgrupperne for det rummelige arbejdsmarked, og at der 
især bør lægges vægt på ordinære job. Det svarer til, hvad der 
er under gennemførelse i staten. Allerede i dag har mange 
kommuner formentlig flere i beskæftigelse fra disse grupper. 
 
Synliggørelse og fokusering af den kommunale arbejdsmar-
kedsrettede indsats  
Formålet med og resultaterne af kommunernes indsats bør 
synliggøres og inddrages stærkere i det overordnede samar-
bejde mellem kommunerne og regeringen. 
 
Med udgangspunkt i de overordnede mål foreslås, at der fast-
sættes konkrete kvantitative mål for kommunens del af mål-
opfyldelsen i kommuneaftalerne med dels et etårigt dels et 
flerårigt perspektiv. 
 
Der følges op på, om kommunerne realiserer deres mål, dels 
på nationalt niveau, dels på kommuneniveau. Opfølgningen 
på kommuneniveau sker med udgangspunkt i benchmarking, 
som måler den enkelte kommunes bidrag til realisering af 
målene.  
 
Den konkrete benchmarkingmetode, herunder de tekniske 
korrektioner for objektive forskelle i lokale forhold, kan f.eks. 
tage udgangspunkt i den, som anvendes i årets Budgetredegø-
relse. Den fremadrettede udvikling og anvendelse af metoden 
forankres fremover i et forum med ansvar herfor og med del-
tagelse af ministerier, kommuner, uafhængige fagfolk m.v.  
 
Der laves gode beskrivelser af, hvordan indsatsen gribes an i 
f.eks. de 10 kommuner, der gør det bedst, og der følges op i 
forhold til f.eks. de 20 kommuner, der bidrager mindst til re-
alisering af målene. Metoden skal drøftes, men blandt andet 
kan de kommunale handlingsplaner inddrages.  
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Kapitel 2. Et mere rummeligt arbejdsmarked og 
Danmark 2010 
 
Indledning 
Danmark 2010 er regeringens bud på håndteringen af de ud-
fordringer, som følger af de kommende års ændringer i be-
folkningens sammensætning med hensyn til udviklingen i ar-
bejdsstyrken og antallet af ældre. 
 
Målet er, at den stigning i antallet af ældre, som for alvor sæt-
ter ind i slutningen af årtiet, kan rummes i de offentlige bud-
getter uden at sætte skatter op, og samtidig opretholde ni-
veauet i pensioner og ældreservice m.v. Midlerne hertil er 
blandt andet: 
 
• Afbetaling af den offentlige gæld. De sparede renteudgifter 

vil give råderum til stigende ældreudgifter 
• Afdæmpning af væksten i det offentlige forbrug 
• En stigning i den samlede beskæftigelse med 100.000 per-

soner. 
 
Det sidste, som er temaet her, er en betydelig udfordring. 
Den bliver ikke mindre af, at den samlede arbejdsstyrke bli-
ver ældre og isoleret set tenderer mod et fald. Med uændrede 
erhvervsfrekvenser i forhold til i dag vil arbejdsstyrken således 
falde med næsten 40.000 personer frem mod 2010, jf. figur 
2.1. 
 
Den reelle udfordring er derfor at få løftet arbejdsstyrken og 
reduceret ledigheden svarende til en stigning i beskæftigelsen 
på ca. 140.000 personer, hovedsageligt ved, at bestanden af 
personer i de erhvervsaktive aldre på overførsler reduceres, jf. 
figur 2.2. 
 
Det væsentligste bidrag skal ske ved, at der de kommende ti 
år sker en mindre tilgang til tilbagetrækning og langvarig le-
dighed m.v., jf. figur 2.3.  
 
En styrket indsats fra arbejdspladsernes side for bedre fast-
holdelse vil gradvist reducere antallet af personer på langvarig 
passiv forsørgelse. Såvel menneskeligt som samfundsøkono-
misk er fastholdelse af beskæftigede langt bedre end en ofte 

Figur 2.1. Mål for beskæftigelsen i 2010
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Kilde: Danmark 2010. 

Figur 2.2. Bidrag til højere arbejdsstyrke og 
beskæftigelse fra personer i den erhvervsak-
tive alder (15-64 år.) 
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Kilde: Danmark 2010. 

Figur 2.3. DK 2010: Mål for et mere 
rummeligt arbejdsmarked 
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besværlig indsats for at finde et nyt job på en ny arbejdsplads 
efter en længerevarende fraværs- og ledighedsperiode. 
 
Der er imidlertid også et potentiale i større beskæftigelse 
blandt de, som i dag er langvarigt ledige, har nedsat arbejds-
evne m.v. På trods af den høje beskæftigelse og faldet i ledig-
heden er der fortsat et betydeligt antal mennesker, som har 
modtaget overførsler gennem en lang periode, og som ofte 
står i en arbejdsmarkedsmæssigt svag position.  
 
Når det er realistisk at sætte som mål, at der også fra disse 
grupper kan komme et bidrag til øget beskæftigelse, hænger 
det sammen med, at der også blandt de langvarigt offentligt 
forsørgede sker en løbende afgang til beskæftigelse, jf. figur 
2.4. 
 
Udfordringen består i at øge den løbende afgang samt – ikke 
mindst - at reducere tilgangen til langvarig ledighed m.v.  
 
Blandt de langvarigt offentligt forsørgede er der flere ufaglær-
te og flere kvinder sammenlignet med de beskæftigede, jf. ta-
bel 2.1. Den mindre andel af 50-66-årige i gruppen hænger 
blandt andet sammen med tidlig tilbagetrækning, herunder 
overgangsydelse, forud for perioden. 
 
Der er ligeledes en overrepræsentation af indvandrere i grup-
pen, jf. figur 2.5. Det skyldes blandt andet, at nyankomne 
indvandrere har et lavere uddannelsesniveau end den øvrige 
befolkning, og at det tager tid at få fodfæste på arbejdsmar-
kedet efter indvandring.  
 
Gruppen af indvandrere forøges med godt 10.000 personer 
årligt gennem indvandring. Hvis arbejdsmarkstilknytningen 
for indvandrerne forbedres, er der et betydeligt potentiale i 
forhold til at øge beskæftigelsen, men det forudsætter en væ-
sentligt bedre integration. 
 
2010-målet om en forøgelse af indvandrernes erhvervsfre-
kvens fra 57 pct. til 65 pct. vil indebære 25.000 flere indvan-
drere i arbejdsstyrken, jf. figur 2.6. 
 
Der er herudover et potentiale for indirekte at øge arbejds-
styrken ved at nedbringe sygefraværet. 
 
 

Figur 2.4. Hvilken status havde gruppen af 
langvarigt offentligt forsørgede i 1997 to år 
efter?  

Beskæftigelse mv. Tilbagetrukket
Fortsat langv. off. forsørget Andet

56 %

13 % 20 %

11 %

 

”Andet” omfatter personer, som igen er på offent-
lig forsørgelse, men i den mellemliggende periode
har været i beskæftigelse, ordinær uddannelse eller
på orlov, så længe de ikke falder ind under defini-
tionerne for de øvrige grupper. 

Tabel 2.1. Forskel mellem gruppen af 
langvarigt offentligt forsørgede og gruppen 
af beskæftigede 

Forskelle i pct. andele 
Alder: 

 

18-24 år ÷8 
25-49 år +12 
50-66 år 

÷4 
Køn:  
Mænd ÷17 
Kvinder +17 
Uddannelse:  
Ufaglært +31 
Faglært ÷16 
Videregående ÷15 
Fødested:  
Danmark ÷18 
Andre lande +18 
Forsikringsstatus:  
Ikke-forsikret ÷26 

Kilde: Finansredegørelse 2000. 

Figur 2.5. Opholdstid og integration på ar-
bejdsmarkedet, indvandrere og den øvrige 
befolkning 
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Kilde: Indenrigsministeriet. 
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Samspillet med den øvrige politik  
I takt med stigningen i beskæftigelsen er der sket en række 
tilpasninger i social- og arbejdsmarkedspolitikken, som skal 
fremme den langsigtede udvikling i arbejdsstyrke og beskæf-
tigelse, jf. boks 2.1. 
  
For det første er der besluttet væsentlige ændringer af efterløn 
og førtidspension, som skal bidrage til senere tilbagetræk-
ning. Ophævelsen af overgangsydelse har allerede givet vigti-
ge bidrag til arbejdsstyrken, mens reformen af efterlønnen 
først ventes at få væsentlig betydning de kommende år. De 
senere års lavere tilgang til førtidspension, som skal fastholdes 
med førtidspensionsreformen, vil betyde et fald i det samlede 
antal af førtidspensionister over en længere årrække. 
 
For det andet er der vedtaget vigtige ændringer af den aktive 
arbejdsmarkedspolitik og den aktive socialpolitik samt inte-
grationspolitikken, som skal understøtte lediges beskæftigelse. 
 
For det tredje er der indført fleksjob og ledighedsydelse, som 
skal forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer med 
nedsat arbejdsevne, for hvem alternativet i mange tilfælde 
ville være førtidspension. 
 
For det fjerde er der igangsat forsøg med nye former for sam-
arbejde og jobformidling, som skal medvirke til den nyorien-
tering i indsatsen, som skiftet i de social- og arbejdsmarkeds-
politiske udfordringer giver behov for.  
 
For det femte er der gennemført en reform af voksen- og ef-
teruddannelsen, der blandt andet sigter på at forbedre tilbud 
og indhold i uddannelser til kortuddannede, jf. boks 2.2. 
 
Reformerne skal ses i tæt sammenhæng, og blandt andet skal 
de aktive politikker bidrage til en højere beskæftigelse blandt 
nogle af dem, der i fravær af ændringerne af tilbagetræk-
ningsordningen, ville have forladt arbejdsmarkedet. 
 
Den lave ledighed er en nødvendig forudsætning for, at flere 
blandt disse grupper henholdsvis beholder eller opnår et job. 
Det er således sværere at erstatte personer, der afskediges, li-
gesom der står færre i kø ved nye jobåbninger. 
 

Figur 2.6. Indvandreres tilknytning til ar-
bejdsmarkedet 
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Kilde: Danmark 2010. 

Boks 2.1. Reformer der fremmer ar-
bejdsstyrke og beskæftigelse 
�� Reformen af efterlønnen skal udskyde 

tilbagetrækningen fra arbejdsmarke-
det. 

�� Førtidspensionsreformen som forenk-
ler og øger retsikkerheden, skal sikre 
flere en aktiv tilværelse på arbejds-
markedet. 

�� Overgangsydelsen blev afskaffet for at 
mindske afgangen fra arbejdsmarke-
det. 

�� Integrationsloven skal forbedre nyan-
komne indvandreres integration på 
arbejdsmarkedet.  

�� Lov om aktiv socialpolitik sigter på at 
sætte modtagere af hjælp i stand til 
at klare sig selv bl.a. ved at indføre 
ret og pligt til aktivering. 

�� Den aktive arbejdsmarkedspolitik er i 
flere omgange styrket, herunder med 
fremrykning af ret og pligt til aktive-
ring. 

�� Fleksjob og ledighedsydelse er indført 
og fleksjobberes rettigheder er styr-
ket. 

�� Etablering af nye former for samar-
bejde og jobformidling, herunder 
formidlingsenheder. 
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Men det er også en forudsætning, at der sker ændringer i 
holdninger på arbejdspladserne, i systemerne og i samfundet 
generelt i forhold til disse menneskers beskæftigelse.  
 
Den almindelige aktive arbejdsmarkeds-, social- og integrati-
onspolitik skal især motivere og ruste den enkelte til arbejds-
markedet gennem bistand til jobsøgning, formidling af job, 
opkvalificering, rådighed m.v.  
 
Politikken for et mere rummeligt arbejdsmarked skal under-
støtte disse politikker ved at nedbryde barrierer i omgivel-
serne, som kan lette vejen til beskæftigelse for arbejdsmar-
kedsmæssigt svage grupper, jf. figur 2.7. 
 
Figur 2.7. Mål, midler og forudsætninger for et mere rum-
meligt arbejdsmarked 
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Samtidig med reformerne af politikkerne i forhold til den 
enkelte er der arbejdet med at påvirke omgivelserne i den øn-
skede retning, dels gennem holdningsbearbejdning, dels ved 
lovgivningsmæssige initiativer o.l. i forhold til kommuner og 
AF. Nogle af disse tiltag har især fokuseret på hhv. personer i 
beskæftigelse og uden beskæftigelse. jf. kapitel 3, 4 og 5, 
mens andre har haft et mere overordnet sigte. 
 

Boks 2.2. Voksen- og efteruddannelser
Reformen forbedrer uddannelsesmulig-
hederne for kortuddannede. To nye til-
bud supplerer de eksisterende uddannel-
sestilbud til voksne og giver kortuddan-
nede muligheder for at forbedre grund-
læggende læse- og regnefærdigheder og
for at opnå en faglært kompetence: 

Forberedende voksenundervisning
(FVU) er et tilbud til voksne, som har
behov for at styrke grundlæggende fær-
digheder i læsning og regning. FVU kan
tilrettelægges fleksibelt, f.eks. på virk-
somhederne, så undervisningen kan føl-
ges samtidigt med erhvervsarbejde. Un-
dervisningen kan tilrettelægges særligt
for f.eks. indvandrere eller ordblinde. 
 
Grunduddannelse for voksne (GVU) er
en ramme, som giver mulighed for at
opnå faglært kompetence. GVU bygger
videre på allerede erhvervet kompetence,
både praktisk joberfaring og tidligere
uddannelse/kurser. Deltageren undgår
unødig dobbeltuddannelse og får en
kortere vej til en ny faglært kompetence.
GVU kan tages på deltid eller heltid. 

Boks 2.3. Overførselsudgifter og kom-
munalt råderum 
For hver modtager af kommunale over-
førsler, som kommer i beskæftigelse, op-
når kommunen højere skatteindtægter
og sparer samtidig overførselsudgiften. I
forhold til f.eks. en enlig kontant-
hjælpsmodtager, indebærer det en samlet
budgetforbedring i kommunen på godt
61.000 kr., og hvis den pågældende har
et barn knap 83.000 kr. Efter udligning
vil budgetforbedringen i en gennem-
snitskommune uden for hovedstadsom-
rådet være ca. 15.000 kr. lavere pr. per-
son. 
 
Det indebærer, at hvis f.eks. 100 kon-
tanthjælpsmodtagere bringes i beskæfti-
gelse, øges kommunens råderum med ca.
5 mio.kr. om året. Det kan f.eks. bruges
til at nedsætte kommuneskatten eller til:  
� 20-25 hjemmehjælpere svarende til

godt 20.000 hjemmehjælpstimer 
� indkøb af ca. 400 nye PC’ere til de

lokale folkeskoler 
� drift af ca. 130 børnehavepladser. 
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Decentralisering af finansieringen 
Højere beskæftigelse blandt de relevante målgrupper er især 
afhængig af en god tilrettelæggelse af den sociale arbejdsmar-
kedsrettede indsats i kommunerne.  
 
Derfor er der sket en decentralisering af finansieringen af de 
kommunale overførsler, som understøtter intentionerne i 
lovgivning og politik og fremmer en aktiv indsats. 
 
Decentraliseringen er gennemført ved at forhøje den andel af 
de kommunalt administrerede overførsler, som den enkelte 
kommune selv betaler, mens kommunerne under ét er kom-
penseret over bloktilskuddet. Det betyder, at kommuner, 
som formår at holde en relativt stor del af sine borgere i be-
skæftigelse, beholder en større del af de dermed sparede ud-
gifter end hidtil, og omvendt for de kommuner, som gør det 
mindre godt, jf. boks 2.3. 
 
Kommunernes udgifter til overførsler til personer i den er-
hvervsaktive alder samt øvrige arbejdsmarkedsrettede udgif-
ter, er således vokset fra at udgøre 10 pct. i 1995 til nu at ud-
gøre ca. 13 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgif-
ter. Denne andel vil vokse i de kommende år i takt med, at 
de ændrede refusioner indfases. Til illustration heraf kan 
nævnes, at andelen ville udgøre ca. 21 pct., hvis de seneste re-
fusionsændringer var fuldt indfaset og ved en beregnings-
teknisk antagelse om, at antal og sammensætning af modta-
gere er uændrede i forhold til i dag.  
 
Det råderum til øget offentlig service, som er indeholdt i 
2010-strategien, skal tilvejebringes ved, at kommunerne un-
der et reducerer denne andel. De kommuner, som formår 
dette bedre end gennemsnittet, vil have større råderum end 
gennemsnitskommunen, og omvendt for de kommuner, som 
gør det mindre godt. 
 
De hidtidige resultater i forhold til at nedbringe andelen af 
personer på langvarig forsørgelse er meget forskellige fra 
kommune til kommune, jf. boks 2.4. 
 
Mange kommuner tillægger ikke en god indsats på arbejds-
markedsområdet den vægt, som de vil blive nødt til at gøre 
det på længere sigt. For mange kommuner betragter disse 
overførselsudgifter som udefra givne, og mulighederne for at 
påvirke dem gennem den lokale indsats fremstår ikke klart.  

Boks 2.4. Forskelle i kommunernes re-
sultater 
I en tredjedel af kommunerne er mindre
end 2 pct. af befolkningen i den er-
hvervsaktive alder på langvarig kommu-
nal forsørgelse, mens det i hver ottende
kommune er mere end 4 pct. 
 
Personer på langvarig kommunal for-
sørgelse i forhold til befolkningen i den
erhvervsaktive alder, pct. 
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Kilde: Budgetredegørelse 2000/2001. 
 
Korrigeres der for forskelle i befolknin-
gens arbejdsstilling, herkomst, oprindel-
sesland og opholdstid, er der stadig en
betydelig variation.  
 
Korrigeret for strukturelle forskelle 
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Kilde: Budgetredegørelse 2000/2001. 
 
Potentialet i bedre kommunale resultater
kan illustreres med et regnestykke: Hvis
den dårligste halvdel af kommunerne
opnår resultater svarende til den midter-
ste kommune (medianen) ville det svare
til et fald i antallet af langvarigt kommu-
nalt forsørgede med ca. 20.000 personer.
Målet er, at alle kommuner forbedrer de-
res indsats. 
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Forskelle i resultaterne mellem kommunerne kan i nogle til-
fælde hænge sammen med, at der i nogle mindre kommuner, 
især i udkantsområder med et relativt svagt erhvervsgrundlag, 
er dårligere forudsætninger end i flertallet af kommunerne. 
 
Det er vigtigt, at der i den kommunale udligning af forskelle 
i objektive udgiftsbehov så vidt muligt tages hensyn hertil, så 
decentraliseringen af finansieringen ikke i forhold til disse 
kommuner indebærer en økonomisk belastning, som de selv 
ved en efter forholdene god indsats har svært ved at ændre. 
 
Derfor skal det i forbindelse med de tilpasninger af udlig-
ningssystemet, som pt. forberedes i Finansieringsudvalget, 
undersøges, om udligningen vedrørende førtidspensionsud-
gifter mellem kommunerne kan forbedres. Endvidere skal 
udligningssystemets samspil med kommunernes udgifter ved 
aktive henholdsvis passive arbejdsmarkeds- og socialforan-
staltninger vurderes. 
 
Det er herudover vigtigt, at der gennem en styrket regional-
politisk indsats skabes rammebetingelser for gode erhvervs-
vilkår i hele landet. Regeringen har besluttet hvert år at give 
en redegørelse for, hvordan gennemførte lovgivningsmæssige 
og administrative tiltag påvirker udviklingen i de danske re-
gioner samt hvilke tiltag, der vil kunne medvirke til at rette 
op på en eventuel skæv udvikling 
 
 
Arbejdspladserne og det mere rummelige arbejdsmar-
ked    
Arbejdspladserne er krumtappen i strategien, og politikkens 
succes hviler på den enkelte virksomheds tilrettelæggelse af 
sin personale- og rekrutteringspolitik. Arbejdspladserne har 
den fordel at være tættere på, når det drejer sig om at afhjæl-
pe sociale problemer, og jo mere af indsatsen, der kan finde 
sted på arbejdspladserne, jo bedre vil det fungere. 
 
Ønskerne om et mere rummeligt arbejdsmarked må ikke 
overskygge det forhold, at megen af den adfærd, der forventes 
af arbejdspladserne, allerede finder sted i betydeligt omfang, 
selv om den ikke altid kan registreres, jf. boks 2.5. 
 
Der har således altid været rummelighed på arbejdsmarkedet, 
og der er ikke tale om, at arbejdspladserne fuldstændigt skal 
ændre ansættelses- og afskedigelsespolitik, men snarere at dis-

Boks 2.5. Social ansvarlighed på ar-
bejdspladserne 
SFI har spurgt 2.500 virksomheder og
knap 7.000 lønmodtagere om det sociale
engagement på deres arbejdsplads.: 
� De fleste virksomheder yder en eller
anden form for støtte i forhold til med-
arbejdere, der er syge eller er i krisesitua-
tioner. 
� 80 pct. af medarbejderne mener, at
deres virksomhed udviser socialt enga-
gement. 
� 2/3 af alle langvarigt syge fastholdes i
virksomhederne. 
� Mere end halvdelen af virksomhe-
derne søger aktivt at fastholde ældre
medarbejdere. 
� Der er stort set lige så mange ufor-
melle som aftalebaserede skånejob. 
� Virksomhederne er mere villige til at
fastholde egne medarbejdere med nedsat
arbejdsevne end at antage personer ude-
fra med nedsat arbejdsevne. 
� 80 pct. af medarbejderne er positive
overfor fastholdelse af kolleger med ned-
sat arbejdsevne, mens kun 60 pct. ser
positivt på ansættelse af sådanne perso-
ner udefra. 
� Virksomhederne mener, at arbejds-
pladserne i fremtiden bør gøre en større
indsats for at beskæftige vanskeligt stille-
de grupper. 
Kilde: SFI, ”Virksomhedernes sociale enga-
gement” årbog 1999 og 2000. 



   

 

21 

se politikker justeres i forhold til udviklingen i det omgivende 
samfund. 
 
Arbejdspladserne i både den private og den offentlige sektor 
har et fælles behov for et øget arbejdsudbud som grundlag for 
øget produktion og udvidelse af service. Men det kan kun re-
aliseres, hvis de bidrager til dels at sluse personer ind på ar-
bejdsmarkedet, dels at holde på dem, som ellers risikerer at 
forlade det. 
 
Gevinsten for den enkelte arbejdsplads ved at bidrage til et 
øget arbejdsudbud kan imidlertid være begrænset. Udfor-
dringen er derfor at bevidstgøre om, at en realisering af måle-
ne i et vist omfang forudsætter, at de handler ud fra en mere 
kollektiv interesse. Opgaven løses gennem en flerstrenget 
holdningspåvirkning, hvor der til såvel det omgivende sam-
fund som arbejdsgiverne i fællesskab appelleres til at bidrage. 
 
Det kan dog også for den enkelte arbejdsplads være rationelt 
at føre en personalepolitik, der bidrager til et mere rummeligt 
arbejdsmarked.  
 
Således indebærer den stadigt faldende ledighed, at det bliver 
sværere at rekruttere nye medarbejdere med de rette kvalifika-
tioner, og at almindelige personalepolitiske initiativer til at 
holde fast i eksisterende, erfarne medarbejdere bliver mere 
fordelagtige. På samme måde vil ansættelse af personer med 
et lidt svagere udgangspunkt og behov for efterfølgende op-
læring m.v. kunne blive en bedre investering end hidtil. 
 
Herudover er det sandsynligt, at de senere års udvikling, hvor 
arbejdspladserne i stigende omfang oplever et behov for at 
dokumentere social ansvarlighed i bred forstand, vil fortsætte. 
 
Det omgivende samfunds forventninger hertil vokser, og også 
i forhold til egne medarbejdere og i forbindelse med nyansæt-
telser kan det have værdi at demonstrere, at man gør en ind-
sats i forhold til medarbejdere, der midlertidigt eller perma-
nent oplever problemer af arbejdsmæssig eller personlig art. 
 
Omvendt kan skepsis fra øvrige medarbejdere i nogle tilfælde 
afholde ledelsen fra at handle ud fra ovenstående, f.eks. hvor 
fastholdelse indebærer, at den pågældende arbejder mindre 
eller mere fleksibelt end sine kolleger, eller i forbindelse med 
ansættelser af udefrakommende, som på den ene eller anden 
parameter afviger fra kollegerne. 
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Derfor er det væsentligt at drøfte disse forhold i samarbejds-
udvalg m.v., og at holdningsarbejdet sættes ind i forhold til 
såvel ledelse som medarbejdere, herunder at såvel arbejdsgive-
re og arbejdstagere i fællesskab bidrager. 
 
Koordinationsudvalgene og Det Sociale Råd 
Koordinationsudvalgene er blandt andet etableret for at skabe 
et lokalt forankret forum, hvor de lokale virksomheder og ar-
bejdstagerorganisationer kan arbejde med spørgsmål af fælles 
interesse i forhold til blandt andet det rummelige arbejds-
marked, herunder samspillet med den kommunale 
arbejdsmarkedsrettede indsats. 
 
De har således en vigtig rolle i at formidle ovenstående hold-
ninger og samtidig bidrage til et velfungerende samarbejde 
mellem arbejdspladser og især kommuner. 
 
Det Sociale Råd skal bruges i forbindelse med den centrale 
politikformulering på området og yde bistand til de lokale 
koordinationsudvalgs arbejde. Det kan ske ved udmeldinger 
af indsatsområder, målrettet informationsindsats, styrket ko-
ordination af initiativerne og ved at evaluere effekten af den 
lokale indsats, jf. boks 2.6. 
 
Sociale klausuler 
Sociale klausuler er én blandt mange metoder til at fremme 
social ansvarlighed på arbejdspladserne i såvel den offentlige 
som den private sektor, blandt andet ved at give virksomhe-
der, der bidrager til målene, en fortrinsstilling i forhold til of-
fentlige ordrer. 
 
Sociale klausuler er således en metode til, at man også gen-
nem offentlige bevillinger, som ikke direkte sigter på realise-
ring af arbejdsmarkedspolitiske mål, kan fremme disse ved at 
stille betingelser til tilskudsmodtagere, leverandører og bevil-
lingsmodtagere. 
 
Det største potentiale er i forhold til den offentlige sektors 
egne ansættelser og personalepolitik, men også ved ydelse af 
tilskud og ved udbud er der et betydeligt potentiale, jf. boks 
2.7.  
 
Udfordringen er imidlertid at få de sociale klausuler udbredt, 
fordi de, som foretager de enkelte økonomiske dispositioner i 

Boks 2.7. Grundlag for sociale klausu-
ler i den offentlige sektor 
Den offentlige sektor beskæftiger knap
800.000 personer svarende til ca. 30
pct. af den samlede beskæftigelse. 
 
Den offentlige sektor køber hvert år
private tjenesteydelser for ca. 35 mia.kr.
Det vides ikke, hvor stor en del heraf,
der kommer i udbud. 
 

Socialministeren har fremsat lovforslag,
som giver generel hjemmel til at offent-
lige myndigheder i forbindelse med til-
skud kan opstille sociale klausuler. 
 
De tilskudsområder, hvor der umiddel-
bart er størst potentiale for at anvende
sociale klausuler til at fremme et mere
rummeligt arbejdsmarked er: kultur-,
erhvervsfremme-, social- og uddannel-
sesområdet. På de fire områder ydes til-
sammen offentlige tilskud på ca. 20
mia.kr. om året. 

Boks 2.6. Koordinationsudvalgene og
Det Sociale Råd 
Koordinationsudvalgene blev oprettet i
1999 og er lokale fora for drøftelser om
den sociale arbejdsmarkedsrettede ind-
sats. De er nedsat på kommunalt plan,
men flere af dem har slået sig sammen
på tværs af kommunegrænserne. Udval-
gene deltager i holdningsbearbejdning
og konkrete projekter til fremme af et
mere rummeligt arbejdsmarked. 
 
Det Sociale Råd har bl.a. til opgave at
støtte det lokale arbejde i koordinati-
onsudvalgene for den forebyggende ar-
bejdsmarkedsindsats. De lokale udvalg
har tilkendegivet, at de har brug for me-
re vejledning fra centralt hold. Det Soci-
ale råd har derfor vedtaget at sætte ko-
ordinationsudvalgenes arbejde øverst på
dagsordenen. 
 
Rådet udgiver en årsrapport med gode
eksempler til inspiration for koordinati-
onsudvalgene. Der er udgivet en pjece
med gode råd om brug af ansatte under
koordinationsudvalgene, og der udsen-
des jævnligt nyhedsbreve med f.eks. råd
og vejledning til anvendelsen af udval-
genes økonomiske midler.  
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den offentlige sektor, som oftest ikke har til opgave at frem-
me social- og arbejdsmarkedspolitiske formål. 
 
En mere generel udbredelse af sociale klausuler forudsætter 
derfor, at der træffes beslutninger herom på kommunalbesty-
relsesniveau og regeringsniveau, hvor man også kan inddrage 
fordelene, herunder disponere over de mindreudgifter, som 
færre på længerevarende offentlig forsørgelse indebærer. 
 
Sociale klausuler kan både sigte mod ny beskæftigelse for per-
soner, der står uden for arbejdsmarkedet, eller fastholdelse af 
personer, der allerede er ansat hos en leverandør, institution 
eller tilskudsmodtager jf. boks 2.8. 
 
Herudover kan sociale klausuler i forbindelse med f.eks. ud-
bud medvirke til, at den offentlige myndighed fastholder en-
gagementet i forhold til at fremme et mere rummeligt ar-
bejdsmarked, uanset om en given opgave løses af en offentlig 
eller en privat leverandør. Sociale klausuler kan endvidere an-
vendes til at sikre et fokus på arbejdsmiljøet, jf. boks 2.9. 
 
Regeringen har i forhold til ministerierne sat som mål, at an-
delen af ansatte i staten, der kommer fra relevante målgrup-
per, udgør ca. 3,5 pct. af samtlige ansatte i 2003 mod 1,7 
pct. i dag. Der er iværksat en proces, hvor hvert enkelt mini-
sterium selv har angivet, hvor meget de vil kunne bidrage. 
Resultatet er, at der ved udgangen af 2003 vil være godt 
5.000 ansatte inden for disse grupper i staten. Heri indgår 
også udliciterede opgaver.  
 
Sociale klausuler med krav om ansættelse af et antal personer 
fra nogle definerede målgrupper, herunder med løntilskud, 
kan medvirke til at fremme beskæftigelse i støttede job frem 
for ordinære job. I forbindelse med klausuler om ny beskæf-
tigelse bør der derfor også lægges vægt på ordinære job, jf. 
boks 2.10. 
 
Arbejdet med sociale klausuler ved statslige tilskud er fortsat i 
sin vorden, og der vil blive fulgt op herpå i forbindelse med 
finanslovsprocessen. De fleste ministerier har dog tilkendegi-
vet, at de vil anvende klausuler om både fastholdelse og nyan-
sættelser, og det forventes, at der inden udgangen af hhv. 
2001 og 2003 vil være etableret 800 og 1.100 nye jobs i med-
før af sociale klausuler om nyansættelse ved tilskud. 
 

Boks 2.8. Vejledning om sociale klausu-
ler 
Erhvervsministeriet har sammen med
bl.a. DA, LO og KL udarbejdet en vej-
ledning om sociale klausuler, som kan
anvendes i forbindelse med såvel tilskud
som udlicitering som interne kontrakter
o.l. i det offentlige. Vejledningen inde-
holder eksempler på to forskellige typer
af sociale klausuler: 
 
Sociale klausuler der sigter på ny beskæfti-
gelse: 
� Leverandøren skal ansætte x personer

med en vis forudgående ledighedspe-
riode. 

� Leverandøren skal ansætte x personer
på særlige vilkår. 

� Leverandøren skal ansætte x personer
fra særlige grupper. 

� Leverandøren skal have en skriftlig
formuleret politik mhp. ligestilling af
personer med anden etnisk baggrund
end dansk. 

 
Sociale klausuler der forebygger nedslidning
og fastholder medarbejdere: 
� Leverandøren skal have en skriftlig

formuleret personalepolitik. 
� Leverandøren skal have en skriftlig

formuleret arbejdsmiljøpolitik. 
� Leverandøren skal efterfølgende ud-

fylde dele af Det Sociale Indeks.  

Boks 2.9. Arbejdsmiljø ved udbud 
Der er foretaget en ændring af arbejds-
miljøloven, der indebærer, at der fra og 
med 2002 i højere grad skal fokuseres på 
arbejdsmiljøforhold i forbindelse med of-
fentlige udbud. 
 
Således skal det præciseres i udbudsmate-
rialet, at opgaven skal udføres sikkerheds-
og sundhedsmæssigt forsvarligt, ligesom
udbudsmaterialet skal omfatte relevante
oplysninger om væsentlige arbejdsmiljø-
forhold i forbindelse med opgavens udfø--
relse.  
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Herudover er samtlige departementschefer opfordret til at la-
de bidrag til fremme af et mere rummelige arbejdsmarked 
indgå i resultatkontrakter for direktører, institutionschefer 
m.v. for 2001. Departementscheferne vil også selv blive vur-
deret herpå. 
 
Der indgår i aftalen om kommunernes og amternes økonomi 
for 2001 en henstilling om, at kommuner og amter anvender 
sociale klausuler. 
 
Erfaringerne med brug af sociale klausuler i kommunerne er 
endnu begrænsede. En undersøgelse blandt samtlige kom-
muner og amter gennemført i februar 2001 viser, at ca. 20 
pct. vurderer, at det er meget sandsynligt, at de vil gøre brug 
af sociale klausuler inden for de næste to år. Og godt 50 pct. 
vurderer det som sandsynligt. 
 
Undersøgelsen viser også, at der mangler kendskab til de ju-
ridiske muligheder, og hvordan man mest hensigtsmæssigt 
formulerer sociale klausuler og følger op på dem. Projektet 
Socialaftaler.dk kan bidrage til at udbrede dette kendskab, jf. 
boks 2.11. 
 
Resultaterne afhænger af, at der ikke sker utilsigtet 
udbredelse af støttede job 
Som følge af det høje ambitionsniveau er der etableret udvi-
dede muligheder for varige løntilskud til personer med blandt 
andet varigt nedsat arbejdsevne. Det er imidlertid ikke altid 
entydigt at definere arbejdsevne, og hvornår den er nedsat så 
meget, at det primære mål om ordinær beskæftigelse ikke 
længere er realistisk. 
 
I kraft af blandt andet de sociale kapitler og den allerede ud-
øvede ansvarlighed på arbejdspladserne er en del mennesker i 
ordinær beskæftigelse, som alternativt ville kunne modtage 
løntilskud. 
 
Der skal derfor undgås, at den stærke fokusering på rumme-
lighed og nye støtteordninger fører til, at den eksisterende 
rummelighed på ordinære vilkår fortrænges af ”støttet rum-
melighed”, og at normale arbejdsmarkedsmæssige relationer 
institutionaliseres og klientgøres. Beskæftigelsen er høj, og 
arbejdspladserne oplever stigende konkurrence om arbejds-
kraften. Denne situation skal udnyttes til at sikre størst mulig 
grad af ordinær beskæftigelse. 
 

Boks 2.10. En bred målgruppe for de 
statslige måltal 
Målgruppen omfatter personer med
permanent eller midlertidig nedsat ar-
bejdsevne visiteret til beskæftigelse i
fleksjob, skånejob eller revalidering
samt personer ansat iht. en lokal aftale
om job på særlige vilkår. Endvidere
medregnes forsikrede og ikke forsikrede
ledige, der enten er visiteret til jobtræ-
ning af kommunen/ AF eller har været
ledige i 1½ år inden for 2 år. Heri ind-
går personer i servicejob. Herudover
medregnes personer, der ansættes på
ordinære vilkår efter deltagelse i et job-
trænings- eller revalideringsforløb
(medregnes i op til 3 år efter overgang
til ordinært job). 
 
Personer der er ansat på baggrund af
sociale klausuler i forbindelse med udli-
citering tæller ligeledes med i måltallet. 

Boks 2.11. Socialaftaler.dk 
I forlængelse af kommuneaftalen for 
2001 mellem regeringen og KL er der 
oprettet et fælles projekt med det for-
mål at udbrede kendskabet til de juridi-
ske muligheder for at anvende sociale 
klau-suler, samt formidle konkrete erfa-
ringer med brugen af sociale klausuler. 
 
Der er etableret en fælles hjemmeside, 
hvor kommuner og amter kan få hjælp 
til at udforme sociale klausuler i en 
konkret aftaletekst. Via hjemmesiden 
får man en række spørgsmål om, hvilke 
elementer aftalen skal indeholde. Heref-
ter genereres et færdigt udkast til afta-
len, der afspejler de indtastede ønsker. 
Der er nedsat et panel af kommunale 
eksperter, som skal være med til at ud-
vikle hjemmesiden, så den kan imøde-
komme kommunernes behov.  
 
Med henblik på at opsamle viden og er-
faringer med anvendelsen af sociale
klausuler er der igangsat en række for-
søgsprojekter med kommuner og amter.
Erfaringerne herfra skal bruges til at
udvikle metoder og værktøjer, der kan
sikre en hensigtsmæssig brug af sociale
klausuler. 
(Kilde: www.socialaftaler.dk) 
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Bidragene til målopfyldelsen er således meget afhængige af 
nettoeffekten af støtten, og der frigøres ikke samfundsøko-
nomisk råderum fra en højere beskæftigelse, hvis en meget 
stor del heraf er støttet, og/eller eksisterende beskæftigelse 
støttes mere end i dag. 
 
Der er måske i særlig grad vigtigt at undgå, at løntilskud bru-
ges for meget som fastholdelsesinstrument, fordi der her er 
den umiddelbart største risiko for en negativ nettoeffekt. 
Men det er også vigtigt, at især varige løntilskud bruges med 
varsomhed i forhold til langvarigt ledige m.v. i lyset af, at en 
del af disse faktisk opnår – eller ville kunne opnå – ordinær 
beskæftigelse. 
 
Derfor er det væsentligt at betone i politik- og målformule-
ringen, at f.eks. antallet af fleksjob ikke er et selvstændigt suc-
ceskriterium; fleksjob er derimod først og fremmest et alter-
nativ til førtidspension. 
 
Mål og indikatorer 
For at kunne følge op på de overordnede målsætninger i 
2010 og om et mere rummeligt arbejdsmarked opstilles et sæt 
indikatorer, som skal gøre det muligt løbende at vurdere ud-
viklingen i rummeligheden på arbejdsmarkedet. 
 
Det er imidlertid ikke muligt at adskille virkningerne af poli-
tikken for et mere rummeligt arbejdsmarked fra virkningerne 
af den aktive arbejdsmarkeds-, social-, og integrationspolitik i 
øvrigt, herunder fordi målgrupperne er overlappende. Et in-
dikatorsystem må tage sigte på at kunne vurdere virkningerne 
af politikkerne under ét, jf. boks 2.12. 
 
Et bredt og samtidigt nuanceret billede af, om arbejdsmarke-
det bliver mere rummeligt, kan inddrage en række forskellige 
indikatorer, som hver især kan bidrage til at belyse følgende 
forhold: 
 
• Udviklingen i det samlede antal personer, som er hhv. i 

beskæftigelse og uden beskæftigelse, og som modtager for-
skellige offentlige ydelser, herunder førtidspension. Her-
under også ændringer i fordelingen og varigheden samt 
udviklingen i tilgang og afgang. 

 
• Udviklingen i omfanget af støttet beskæftigelse i forhold 

til den samlede beskæftigelse, herunder antallet af blandt 

Boks 2.12. Målgruppen for et mere 
rummeligt arbejdsmarked 
Målgruppen for et mere rummeligt ar-
bejdsmarked omfatter som udgangs-
punkt en meget bred kreds af personer, 
som af mange forskellige grunde har 
vanskeligt ved at opnå og/eller fastholde 
en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Målgruppen omfatter således blandt an-
det personer med nedsat arbejdsevne, 
herunder personer med fysiske eller psy-
kiske handicaps, personer med sociale 
problemer, indvandrere og personer, der 
har været ledige i længere tid. Disse per-
soner modtager typisk forskellige over-
førsler fra det offentlige så som kontant-
hjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge 
og arbejdsløshedsdagpenge, og en del af 
de berørte vil være potentielle førtids-
pensionister. 
 
Den store variation i den berørte per-
sonkreds indebærer sammen med en 
række konkrete afgræsningsproblemer, 
at det er svært at definere målgruppen 
for det rummelige arbejdsmarked særligt 
præcist. Forskydninger mellem forskelli-
ge dele af målgruppen og andre under-
liggende påvirkninger af arbejdsmarke-
det kan herudover gøre det vanskeligt at 
fortolke ændringer i enkelte indikatorer 
entydigt. 
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andet personer med fleksjob og ledighedsydelse sammen-
holdt med antal tilkendelser af førtidspension. 

 
• Udviklingen i virksomhedernes sociale engagement, her-

under job på særlige vilkår m.v. 
 
• Udviklingen i indvandreres beskæftigelse. 
 
Derudover er der behov for at udvikle indikatorer for den 
form for rummelighed, der ikke umiddelbart kan registreres.  
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Kapitel 3. Fastholdelse af allerede beskæftigede 
 
Indledning 
Hvert år sker der hundredtusindvis af til- og fratrædelser på 
danske arbejdspladser som led i tilpasning af medarbejder-
styrken til aktiviteten og ændrede behov for kvalifikationer. 
At personer afskediges er således ikke i sig selv et problem, 
men en naturlig og vigtig del af arbejdsmarkedets funktions-
måde. 
 
Afskedigelser kan dog udgøre et samfundsmæssigt problem, 
når det sker på grund af f.eks. midlertidig sygdom og person-
lige kriser, eller hvis det sker på grund af alder og eventuelt 
faldende produktivitet. En afskedigelse kan i disse tilfælde 
forstærke problemerne og i sig selv gøre det svært for den på-
gældende at finde et nyt job. 
 
Muligheden for fortsat beskæftigelse og tilknytning til ar-
bejdsmarkedet er i disse tilfælde nemmere, hvis der – eventu-
elt i andre funktioner eller på nedsat tid – kan trækkes på de 
virksomhedsinterne kompetencer, som den pågældende har 
opbygget, og den loyalitet, virksomhed og kolleger har i for-
hold til vedkommende. 
 
For eksempel har ældre medarbejdere en markant større risi-
ko for langvarig ledighed efter en afskedigelse end yngre 
medarbejdere. Mens over halvdelen af de 25-44-årige, der 
havde beskæftigelse gennem 1996, men som var ledige i 4. 
kvartal, var i beskæftigelse efter to år, var det kun godt 1/3 
for de 45-55-årige, jf. figur 3.1. 
 
På samme måde gælder for personer, der afslutter en længere 
periode på sygedagpenge, at de har sværere ved at komme i 
beskæftigelse end ledige, der ikke har været syge. Således var 
kun 34 pct. af de 25-44-årige, som afsluttede en periode på 
mindst ½ år på sygedagpenge i 4. kvartal 1996, i beskæftigel-
se efter to år. Blandt de lidt ældre sygemeldte var under 1/3 i 
beskæftigelse efter to år, jf. figur 3.2. En betydelig del af 
gruppen uden for arbejdsstyrken overgik til førtidspension. 
 
En succesfuld fastholdelse har betydelige positive gevinster, 
fordi de økonomiske og menneskelige omkostningerne er 
meget mindre, end ved senere at søge de pågældende beskæf-
tiget på en ny arbejdsplads efter længere fravær. 

Figur 3.2. Beskæftigelsessituationen i 
1998 for personer, der afsluttede en 
længere periode på sygedagpenge i 4. 
kvt. 1996 

25-44 årige efter to år

20 %

46 %

34 %

I beskæftigelse Udenf. arbs. Fortsat ledig

45-55 årige efter to år

23 % 28 %

49 %

Figur 3.1. Beskæftigelsessituationen i 
1998 for personer, der blev ledige i 4. 
kvt. 1996 og var ledige hele kvartalet 
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Fastholdelse er en del af personalepolitikken 
Socialforskningsinstituttet har undersøgt, hvilke konkrete 
metoder, virksomhederne bruger til fastholdelse. De mest 
almindelige metoder er at lempe præstationskravene i en pe-
riode, yde rådgivning eller vejledning, kortere arbejdstid med 
lavere løn, mindre krævende arbejdsopgaver, efteruddannelse 
samt tolerance over for fravær (Kilde: SFI ”Virksomhedernes 
sociale engagement”, årbog 1999). 
 
Fastholdelse er en del af den almindelige personalepolitik på 
arbejdspladsen, som blandt andet indeholder en række ele-
menter, der forebygger behovet for fastholdelse, herunder ar-
bejdsmiljø, seniorpolitik, efteruddannelse, generel indsats 
mod sygefravær, m.v. Derfor bør fastholdelse ikke styres i lo-
ve og regler, og det bør som hovedregel ikke ske med løntil-
skud. Ansvaret for fastholdelse er først og fremmest arbejds-
pladsernes. 
 
Seniorpolitik er den del af personalepolitikken, der sigter på 
at forebygge, at de ældre medarbejdere trækker sig tidligt til-
bage fra arbejdsmarkedet. Med blandt andet efterlønsrefor-
men er der lagt et godt grundlag for seniorpolitik på arbejds-
pladserne, jf. boks 3.1. 
 
Der er et potentiale for, at arbejdspladserne forbedrer indsat-
sen yderligere og lader sig inspirere af hinanden. Udviklings-
centret for beskæftigelse på særlige vilkår har oprettet en 
hjemmeside med blandt andet vejledning i disse redskaber og 
gode eksempler fra private og offentlige virksomheder. Løs-
ningen af en situation, hvor en person har fået nedsat ar-
bejdsevne, kan f.eks. tage udgangspunkt i en såkaldt rund-
bordssamtale, jf. boks 3.2. 
 
Ved midlertidig nedsættelse af arbejdsevnen kan blandt andet 
overvejes fritagelse for belastende arbejdsopgaver, støtte til 
dækning af eventuelt behov for behandling eller krisehjælp 
samt gradvis tilbagevenden til arbejdet f.eks. ved oprettelse af 
hjemmearbejdspladser, muligheden for midlertidig omplace-
ring eller delvis raskmelding, jf. boks 3.3. 
 
Ved varig nedsættelse af arbejdsevnen kan det, særligt på de 
lidt større arbejdspladser, være relevant at se på mulighederne 
for omplacering. Mindre virksomheder kan eventuelt samar-
bejde om at ”udveksle” personer, der har behov for omplace-

Boks 3.1. Redskaber til seniorpolitik 
Arbejdsministeriet har etableret en kon-
sulentordning, der giver gratis rådgivning
til virksomheder i forbindelse med igang-
sætning af seniorpolitiske initiativer.
Endvidere er der oprettet en hjemme-
side, der giver råd og vejledning om se-
niorpolitik. De vigtigste redskaber er: 
� formulering af seniorpolitik 
� oprettelse af fleksible seniorjob 
� kurser og særlige sociale aktiviteter 
� kontakt til tidligere medarbejdere 
� medarbejdersamtaler 
� erfaringsudveksling i netværk 
Kilde: www.seniorpolitik.dk 

Boks 3.2. Rundbordssamtaler 
Der er gode erfaringer med såkaldte
rundbordssamtaler, hvor de relevante
personer samles til et møde på arbejds-
pladsen. Det vil typisk være medarbejde-
ren, arbejdslederen, og tillidsrepræsen-
tanten, og evt. også egen læge, en repræ-
sentant fra kommunen eller andre rele-
vante aktører. Formålet er at udarbejde
en handlingsplan for medarbejderens
genoptagelse af arbejdet og at finde en
langsigtet løsning, hvor helbred og job
passer sammen. 
Kilde: www.via2000.dk 

Boks 3.3. Deltidssygdom 
Der kan udbetales nedsatte sygedagpen-
ge, når en læge skønner, at lønmodtage-
ren kun kan udføre højst halvdelen af sit
normale arbejde. 
 
I nogle situationer kan en delvis syge-
melding kombineres med f.eks. midlerti-
dig omplacering. Dermed kan medarbej-
deren bevare kontakten til sin arbejds-
plads under et sygdomsforløb. 
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ring. Hvor dette ikke er muligt – og hvor situationen ikke 
kan løses ved indretning af arbejdspladsen, ændring af ar-
bejdstiden m.v. – bør det overvejes at benytte mulighederne i 
de sociale kapitler for at oprette job på særlige vilkår, jf. boks 
3.4. 
 
Job på særlige vilkår efter de sociale kapitler etableres efter en 
lokal aftale mellem arbejdspladsen, den ansatte og tillidsre-
præsentanten. Aftalen tager udgangspunkt i den enkelte 
medarbejders helbredsmæssige eller sociale behov og indebæ-
rer, at der kan tages særlige skånehensyn, samt at den over-
enskomstmæssige løn kan fraviges. 
 
Også i de statslige overenskomster er der mulighed for lokalt 
at indgå aftale om job på særlige vilkår, som forhandles med 
den faglige organisation. Der er taget en række centrale 
initiativer, som skal forbedre fastholdelsen på de statslige ar-
bejdspladser, jf. boks 3.5. Personalestyrelsen arbejder derud-
over for, at seniorpolitik bliver en integreret del af personale-
politikken på alle statslige arbejdspladser, jf. boks 3.6. 
 
Myndighedernes rolle i fastholdelse 
De offentlige myndigheders primære opgave i forhold til 
fastholdelse er at støtte op om arbejdspladsernes indsats i for-
bindelse med sygdom m.v., jf. nedenfor. 
 
Det offentlige kan også fremme fastholdelse ved, at kommu-
ner og andre offentlige myndigheder indbygger betingelser 
for en aktiv fastholdelsespolitik i diverse kontrakter, når der 
udliciteres og ydes tilskud, ligesom det kan opstilles som krav 
til de forskellige institutioner i kommunen, amtet m.v.  
 
Herudover kan fastholdelse fremmes som led i en mere gene-
rel holdningspåvirkning, herunder udbredelse af gode og dår-
lige eksempler, jf. boks 3.7. 
 
Kommunernes opfølgning ved sygdom m.v. 
Kommunerne har en forpligtelse til at følge op på sygefravær 
senest efter otte uger og derefter mindst hver ottende uge. 
Formålet hermed er at støtte op om virksomhedens egen ind-
sats og sikre, at sygemeldte kan vende tilbage til arbejdsplad-
sen. 
 
Kommunens opfølgning sker i samarbejde med den syge-
meldte, læger, hospitals- og revalideringsinstitutioner, virk-

Boks 3.5. Tiltag for fastholdelse i staten
� Vejledning om socialt kapitel i staten

beskriver muligheder for at ansætte
på særlige vilkår og giver ideer til
nedbringelse af sygefravær. 

� Ved OK-97 blev aftalt et sygdoms-
og fastholdelsesprojekt, og fastholdel-
se forventes at indgå i OK-2002. 

� Departementschefer er opfordret til
at indbygge det rummelige arbejds-
marked, herunder fastholdelse, i re-
sultatkontrakter for direktører m.v.,
og de vil også selv blive målt herpå. 

� Statens Personaleforbrug overvåger
bl.a. sygefravær på institutionsniveau
og er således et instrument i fasthol-
delsesindsatsen. 

Kilde: Personalestyrelsen (www.perst.dk) 

Boks 3.6. Seniorpolitik i staten 
� Ny aftale med CFU om senior- og

fratrædelsesordninger, så anvendelsen
af frivillige fratrædelsesordninger be-
grænses, og fokus rettes mod fasthol-
delse. Aftalen giver mulighed for af
indgå aftale med ansatte i staten om
aftrapning i tid (deltid) eller aftrap-
ning i job (retræte). 

� Aftale med CFU om førtidspensions-
fradrag i pensionen, der tilskynder
tjenestemænd til at udskyde tilbage-
trækning til de er fyldt 62 år. 

� Rammeaftale med CFU om opspa-
ring af frihed, som bl.a. muliggør op-
sparing af overarbejdstimer m.v. og
”opsparing” med henblik på ned-
trapning af arbejdstiden i senioråre-
ne. 

Boks 3.4. Eksempel på socialt kapitel:
Industriens overenskomst 
§ 30 Ældre og svagelige arbejdere 
Stk. 1. For arbejdere, hvis arbejdsevne er
forringet på grund af alder, svagelighed
eller tilskadekomst, kan der træffes aftale
om forkortet arbejdstid. 
 
Stk. 2. Arbejdere, hvis arbejdsevne er for-
ringet på grund af alder, svagelighed eller
tilskadekomst, kan aflønnes med en lave-
re løn end den overenskomstmæssige. 
 
Stk. 3. Organisationerne har påtaleret
over for misbrug af bestemmelserne i stk.
1 og stk. 2 i henhold til Regler for be-
handling af faglig strid. 
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somheder, faglige organisationer og AF. Opfølgningen tager 
udgangspunkt i en personlig samtale med sygemeldte og 
udarbejdelse af en handleplan. Blandt de redskaber, som kan 
benyttes for at genvinde arbejdsevnen hos sygemeldte, er op-
træning, arbejdsprøvning m.v.  
 
Undersøgelser har kortlagt kommunernes indsats, og de har 
blandt andet vist, at kommunerne lægger vægt på en tidlig 
opfølgning i forhold til sygedagpengemodtagere, herunder i 
forhold til indsatsen for at vedkommende vender tilbage til 
arbejdspladsen, jf. boks 3.8. 
 
Kommunernes mulighed for at foretage en tidlig opfølgning 
er blevet forbedret med ændringen af sygedagpengeloven pr. 
1. januar 2001, samtidig med at arbejdsgivernes indberetning 
er forenklet, jf. boks 3.9. 
 
Der er imidlertid behov for at forbedre samarbejdet mellem 
kommuner og arbejdspladser – såvel private som offentlige – 
om opfølgning ved sygedagpenge m.v. Det gælder både kom-
munens indsats og arbejdspladsens medspil. Et udbygget 
samarbejde mellem kommuner og arbejdspladser er et af flere 
redskaber, som kan forbedre resultaterne, jf. boks 3.10. 
 
Det sociale koordinationsudvalg er et velegnet forum til at 
drøfte de overordnede rammer for formen og indholdet af 
samarbejdet mellem arbejdspladser og kommune. 
 
Det kan i visse tilfælde udgøre en barriere for samarbejdet 
mellem kommunerne og arbejdspladserne om fastholdelse, at 
især lidt større virksomheder ofte har medarbejdere fra mange 
forskellige kommuner. Det kan således være besværligt for en 
virksomhed at etablere et mere fast samarbejde med et større 
antal kommuner, der har forskellige prioriteringer og forskel-
lige måder at organisere opgaven på. 
 
Dette problem har nogle steder været søgt løst ved, at nogle 
kommuner tilbyder de lokale virksomheder at være bindeled i 
forhold til medarbejdernes bopælskommuner. Der har dog 
erfaringsmæssigt ikke været stor efterspørgsel, hvilket blandt 
andet kan hænge sammen med, at det kan være svært for en 
kommune at agere i forhold til andre kommuners borgere. 
 
Fra de større arbejdspladsers synsvinkel kan der være behov 
for, at kunne indgå nogenlunde ensartede samarbejdsaftaler 
med flere af omegnskommunerne, dvs. i praksis at kommu-

Boks. 3.7. Initiativer til stimulering af
fastholdelse på arbejdspladserne 
Det Nationale Netværk af Virksom-
hedsledere, stiftet af Socialministeriet,
står bag den årlige Netværkspris for So-
cialt Ansvar. Årets Netværkspris gives
til én privat og én offentlig virksom-
hed, der har realiseret en idé inden for
området virksomhedernes sociale med-
ansvar.  
 
Det Socialetiske Regnskab tydeliggør ar-
bejdspladsens sociale værdier og ind-
sats. Det er et redskab til at skabe
sammenhæng i forhold til medarbejde-
re, kommune og andre tætte samar-
bejdspartnere. Socialministeriet vil ud-
sende en publikation om socialetiske
guidelines. 
 
Det Sociale Indeks, måler arbejdsplad-
sernes sociale indsats. Det er et godt
udgangspunkt for at tage temperaturen
på det sociale ansvar på den enkelte ar-
bejdsplads, og kan f.eks. danne bag-
grund for drøftelser i
samarbejdsudvalgene. 

Boks 3.8. Kommunernes opfølgning
ved sygdom 
Kommunerne mener generelt, at den
tidlige opfølgning virker effektivt i rela-
tion til at sikre fortsat arbejdsmarkeds-
tilknytning for den enkelte. Mest effek-
tivt vurderes indsatsen at være over for
personer med hyppigt sygefravær, per-
soner med 
bevægeapparatslidelser og ryglidelser
samt personer, der sygemeldes fra a-
kassesystemet.  
 
De praktiserende læger inddrages mere
end tidligere i kommunernes sygedag-
pengeopfølgning - og med god effekt.
Den personlige samtale med sygedag-
pengemodtageren har også god effekt. 
 
Effekten af samarbejdet med de private
virksomheder vurderes bedre og mere
effektivt end samarbejdet med de of-
fentlige virksomheder, men der er sta-
dig et stort potentiale i at udbygge det-
te samarbejde i begge sektorer. Samar-
bejdet med arbejdsformidlingerne vur-
deres som havende ringere effekt. 
Kilde: Den Sociale Ankestyrelse: Rapport 
om kommunernes indsats på sygedagpen-
geområdet, marts 2000. 
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nerne i et område arbejder sammen om at opstille et samar-
bejdskoncept, og at opfølgningen sker på nogenlunde fælles 
vilkår. Det vil samtidigt kunne udgøre en ramme for at for-
pligte virksomhederne på nogle mål for fastholdelsespolitik-
ken. Perspektivet i et sådant styrket samarbejde kunne være, 
at en større del af indsatsen finder sted på arbejdspladserne, 
dvs. at ansatte bliver inden for rammerne af fællesskabet med 
kolleger m.v. 
 
Kortlægning af sygefravær 
Selv om der gøres en betydelig indsats for forebyggelse og 
fastholdelse af sygemeldte, savnes der et samlet overblik over 
indsatsen og dens effekter. 
 
En nyere undersøgelse af sygefravær fra Socialforskningsinsti-
tuttet viser, at der er betydelige systematiske variationer i sy-
gefraværs-mønstret mellem brancher, faggrupper, mænd og 
kvinder og mellem sammenlignelige arbejdspladser. Dette 
kan skyldes forskelle i livsvilkår, livsstil eller andre individuel-
le forhold, eller det kan skyldes forhold i forbindelse med ar-
bejdet. 
 
Et højt sygefravær kan være en indikator for, at et eller andet 
på arbejdspladsen ikke fungerer godt nok. En arbejdsgruppe 
ledet af Arbejdsministeriet har udarbejdet en rapport, der 
analyserer sygefraværet. Rapporten tænkes blandt andet drøf-
tet med arbejdsmarkedets parter. 
 
Fleksjob og fastholdelse 
Personer med nedsat arbejdsevne kan som led i en konkret 
fastholdelsessituation fortsætte ansættelsen i et fleksjob med 
løntilskud. Det kan f.eks. være relevant, hvis personen har 
været ude for en alvorlig arbejdsulykke, der permanent har 
nedsat pågældendes arbejdsevne. 
 
Det er imidlertid vigtigt, at fleksjob ikke udbredes til situati-
oner, hvor arbejdspladserne alternativt kunne have fundet 
andre løsninger, herunder også ansættelse efter de sociale ka-
pitler, eller til de situationer, hvor der kunne være opnået or-
dinær ansættelse på en anden arbejdsplads – eventuelt efter et 
forudgående revaliderings- eller omskolingsforløb. 
 
Derfor bør kommunerne være ekstra opmærksomme på al-
ternative muligheder end fleksjob i disse situationer. 
 

Boks. 3.9. Ændring af sygedagpengelo-
ven pr. 1. januar 2001 
Reglerne om den obligatoriske opfølg-
ning efter ottende uge er smidiggjort, og 
arbejdsgivernes indberetning af sygefra-
vær til kommunerne er forenklet, så ar-
bejdsgiveren skal anmelde fravær direkte 
til kommunen uden først at have ind-
hentet den sygemeldtes underskrift. 
 
Vellykket fastholdelse forebygger offent-
lig forsørgelse og er en betydelig øko-
nomisk fordel for kommunen. Dette er 
synliggjort med fremrykningen af 
kommunernes medfinansiering af syge-
dagpenge til efter fire uger, som har gi-
vet kommunerne et større økonomisk 
ansvar for opfølgningen. 

Boks 3.10. Projekt 34 K 
Socialministeriet har arbejdet med syge-
dagpengeopfølgningen i 34 kommuner. 
Resultatet er, at kommunernes indsats 
gør en forskel, og at især følgende red-
skaber er hensigtsmæssige: 
�� indgåelse af samarbejdsaftaler mel-

lem kommunen og virksomhederne 
�� efteruddannelse af sagsbehandlere 
�� samarbejde med relevante parter, 

herunder de praktiserende læger 
�� brug af sygedagpengeprofiler 
�� øget brug af virksomhedsrevalide-

ring med selvforsørgelse som mål 
�� målretning og tilpasning af den 

kommunale forvaltning. 
Kilde: Socialministeriet. 
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Forslag til at styrke fastholdelse på arbejdspladserne 

1. Ansvaret for fastholdelse 
Der er behov for en fælles forståelse mellem arbejdsmarkedets 
parter, kommuner og regering om, at ansvaret for fastholdel-
se først og fremmest er arbejdspladsernes. Heri bør indgå 
hensigt om at fremme anvendelsen af de sociale kapitler i 
overenskomsterne, og om hvordan koordinationsudvalgene 
kan inddrages i indsatsen.  
 
Som led heri skal drøftes, hvordan emnet kan indgå i den 
landsdækkende holdningskampagne, som blev aftalt med fi-
nansloven for 2000. I forlængelse heraf skal det afdækkes, 
hvordan man mest hensigtsmæssigt får udbredt viden om de 
mange gode eksempler samt metoder og information om 
fastholdelse i al almindelighed. 
 
2. Kommunernes opfølgning 
Kommunerne skal i videst muligt omfang støtte op om fast-
holdelsen på arbejdspladserne. Indsats, rammer og redskaber 
er forbedret, men der er behov for at drøfte med arbejdsmar-
kedets parter og kommunerne, om der er mere, der kan gø-
res. 
 
Det foreslås endvidere, at der gennemføres et eller flere for-
søg, hvor et antal nabokommuner udarbejder et fælles kon-
cept for konkrete samarbejdsaftaler med lokale arbejdspladser 
om fastholdelse. Det skal indgå i konceptet, hvad kommu-
nerne kan hjælpe med, og hvad virksomhederne forpligter sig 
til. Fordelen for virksomhederne skal blandt andet være, at 
samarbejdsformen er den samme i forhold til alle kommuner, 
som indgår i aftalen. Fordelen for kommunerne vil være, at 
en større del af indsatsen kan finde sted på arbejdspladsen. 
 
3. Sociale klausuler vedrørende fastholdelse 
Kommuner, amter og statslige institutioner opfordres til at 
anvende sociale klausuler blandt andet til at føre en persona-
lepolitik, hvori der lægges vægt på fastholdelse. 
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Kapitel 4. Ny beskæftigelse af forsikrede ledige 
 
Indledning 
Personer som langvarigt er uden beskæftigelse, kan adskilles i 
to hovedgrupper. Den ene gruppe er personer, som gennem 
en længere periode kun har haft ledighed som problem. Ho-
vedparten heraf er dagpengeberettigede. Gruppen omtales i 
mange sammenhænge som marginalgruppen1, jf. figur 4.1. 
Indsatsen for ny beskæftigelse af personer i marginalgruppen 
ligger hovedsageligt hos AF. 
 

Den anden gruppe består af personer, hvis mangel på beskæf-
tigelse også skyldes andre problemer end ledighed. Det kan 
f.eks. være personer, der af helbredsmæssige årsager eller på 
grund af sociale problemer har svært ved at varetage et job. 
Det kan også være personer med nedsat arbejdsevne eller 
mangel på grundlæggende kundskaber som dansk.  
 
Gruppen omtales ofte som socialgruppen, og består hovedsa-
geligt af personer uden dagpengeret. Indsatsen for ny beskæf-
tigelse af personer i socialgruppen ligger hovedsageligt hos 
kommunerne og behandles i kapitel 5. 
 
Dagpengeberettigede ledige er i arbejdsmarkedsmæssig for-
stand generelt en stærkere gruppe end ikke dagpengeberetti-
gede. Det skyldes blandt andet, at ret til dagpenge forudsæt-
ter forudgående beskæftigelse eller erhvervskompetencegi-
vende uddannelse, og at man står til rådighed for arbejds-
markedet. Personer med konstateret nedsat arbejdsevne er ik-
ke berettigede til a-dagpenge. 
 
Det afspejler sig også i, at marginalgruppens muligheder for 
at opnå beskæftigelse er bedre end for socialgruppen, idet 1/4 
var i beskæftigelse efter to år, mod ca. 1/6 for socialgruppen, 
jf. figur 4.2 samt kapitel 5. 
 

                                             

1 Marginalgruppen omfatter personer, der har været ledige, i aktivering 
(ekskl. iværksætter- og igangsætningsydelse) og/eller på uddannelses-
orlov over 80 pct. af tiden i de seneste 3 år. Omfatter dagpengemodta-
gere og ledige kontanthjælpsmodtagere tilmeldt AF. Socialgruppen om-
fatter personer, der har været på kontanthjælp (ikke tilmeldt AF), syge-
dagpenge, i revalidering, ledige, i aktivering eller på uddannelsesorlov i 
mindst 80 pct. af tiden i de seneste 3 år, men som ikke tilhører margi-
nalgruppen (Kilde: Finansredegørelse 2000). 

Figur 4.1. Marginalgruppen 1996-99
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Figur 4.2. Afgang fra marginalgruppen 
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”Andet” omfatter personer, som igen er på 
offentlig forsørgelse, men i den mellemlig-
gende periode har været i beskæftigelse, or-
dinær uddannelse eller på orlov, så længe de 
ikke falder ind under definitionerne for de 
øvrige grupper. 
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Der er dog fortsat en meget betydelig gruppe dagpengeberet-
tigede, som har været uden væsentlig beskæftigelse gennem 
en længere periode, og som står i en svag arbejdsmarkeds-
mæssig position. I forhold til de beskæftigede er der i grup-
pen en betydelig overvægt af ufaglærte, kvinder, ældre og ind-
vandrere, jf. tabel 4.1. 
 
Der er behov for, at AF forbedrer sin indsats for at få allerede 
langvarigt ledige i beskæftigelse og reducere tilgangen til 
langvarig ledighed. Der er især behov for en stærkere er-
hvervsretning af indsatsen, og den høje beskæftigelse giver 
gode betingelser herfor. 
 
AF’s succes er dog afhængig af, at arbejdspladserne er åbne 
over for at ansætte flere af de pågældende, herunder som led i 
aktivering, eller med andre ord, at arbejdsmarkedet også bli-
ver mere rummeligt for disse grupper. 
  
AF’s indsats for at få langtidsledige i beskæftigelse 
AF’s primære redskaber til at hjælpe de pågældende i beskæf-
tigelse er ordinær jobformidling og aktivering inden for ram-
merne af ret-og-pligt princippet.  
 
Med de senere års gradvise fremrykning af ret og pligt er 
langtidsledige i stadigt større omfang i aktivering frem for 
passiv ledighed, jf. tabel 4.2. De faldende aktiveringsgrader 
fra 1999 til 2000 skal ses i lyset af problemer med indførelsen 
af et nyt EDB-system i AF. Det forudsættes, at dette fald bli-
ver indhentet i løbet af 2001. 
 
Der er dog behov for at forbedre og erhvervsrette indsatsen, 
herunder særligt for de længstvarende ledige. Analyser af be-
skæftigelseseffekter af aktivering for forsikrede ledige viser 
blandt andet, at selvvalgt uddannelse generelt har en ringe 
beskæftigelseseffekt, mens uddannelse som led i en hand-
lingsplan og især privat jobtræning har den største beskæfti-
gelseseffekt, jf. tabel 4.3. 
 
Analyserne viser endvidere, at ungeindsatsen og fremryknin-
gen af ret og pligt har motiveret til øget beskæftigelse. Der-
udover kan der påvises en stor risiko for støttespild ved tidlig 
aktivering, hvis man aktiverer ledige, som alligevel hurtigt 
havde fundet arbejde.  
 
Det er ekstra vigtigt for disse grupper, at fraværet fra ar-
bejdsmarkedet ikke forlænges gennem tilbud, der ikke er 

Tabel 4.2. Aktiveringsgrader fordelt efter 
længde og varighed 1996-2001 
 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3+
1996 6 22 32 43
1997 5 18 30 53
1998 5 18 41 59
1999 6 22 55 66
2000 5 28 50 54
2001 5 28 50 57
Anm.: For 2001 er der tale om et skøn. 
Kilde: DREAM. 

Tabel 4.3. Reduktion af gn.snitlig overfør-
selsgrad ved diverse foranstaltninger 
Pct. 1997 
Uddannelse 
Uddannelsesorlov 
Udd. på dagpenge (§ 62 a) 
Uddannelse i handlingsplan 

 
0,1 
1,1 

11,0 
Jobtræning 
Offentlig jobtræning, puljejob 
Privat jobtræning 

 
11,2 
25,0 

Kilde: Arbejdsministeriet, marts 2000. 

Tabel 4.1. Forskel mellem marginalgruppen 
og gruppen af beskæftigede 
 Forskel i pct. andele  
Alder:  
18-24 år ÷11 
25-49 år +2 
50-66 år +9 
Køn:  
Mænd ÷15 
Kvinder +15 
Uddannelse:  
Ufaglært +19 
Faglært ÷9 
Videregående ÷10 
Fødested:  
Danmark ÷9 
Andre lande +9 
Forsikringsstatus:  
Ikke-forsikret +6 
Kilde: Finansredegørelse 2000. 
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målrettet beskæftigelse. Derfor bør uddannelse som hovedre-
gel være målrettet beskæftigelse og så vidt muligt ske med 
udgangspunkt i behovene på en konkret arbejdsplads.  
 
Der er taget flere initiativer med henblik på yderligere at mål-
rette indsatsen mod beskæftigelse: 
 
For det første er det søgt at øge andelen af privat jobtræning, 
som erfaringsmæssigt viser de bedste resultater. Det har imid-
lertid vist sig vanskeligt, jf. figur 4.3. 
 
Blandt andet for at øge omfanget af privat jobtræning er der 
netop indført et nyt redskab, arbejdspraktik, hvor den ledige 
kan komme i praktik i en virksomhed i 2-4 uger med henblik 
på at afklare mulighederne for et ordinært job eller jobtræ-
ningsforløb. Ordningen sigter blandt andet på at målrette 
uddannelses- eller opkvalificeringsforløb mod en konkret 
funktion eller job på en konkret arbejdsplads. Arbejdspraktik 
kan derigennem bidrage til bedre resultater af aktiveringen og 
færre uddannelsesforløb uden konkret beskæftigelsesmæssigt 
sigte. 
 
Herudover er indført en tovholderordning, hvor der i forbin-
delse med privat jobtræning kan ydes tilskud til frikøb af 
medarbejdere, hvor der er behov for særlige foranstaltninger 
til introduktion, oplæring m.v. En tovholder er en medarbej-
der (tillidsmand, værkfører eller lignende), der varetager op-
gaven med at modtage og være kontaktperson for den ledige i 
jobtræning i en del af eller hele ansættelsesperioden. 
 
Der er endvidere som forsøg foretaget ændringer i jobrotati-
onsordningen, hvor en ansat på uddannelse erstattes af en le-
dig. Ændringerne indebærer blandt andet en målretning mod 
de svagere grupper på arbejdsmarkedet. 
 
For det andet er der sket en omlægning af finansieringen af 
de aktive tilbud, der blandt andet skal bidrage til øget 
erhvervsretning af indsatsen, herunder ved at der i mindre 
grad sker en tilskyndelse til blandt andet længere 
uddannelsesforløb uden umiddelbart erhvervsmæssigt sigte. 
 
For det tredje kan de regionale arbejdsmarkedsråd fra og med 
2001 inddrage andre aktører i indsatsen end AF ved den sær-
lige formidlingsindsats jf. boks 4.1. De regionale arbejdsmar-
kedsråd (RAR) beslutter hvilke grupper, tilbuddet skal an-
vendes til. Flere regioner vil anvende det i forhold til f.eks. 

Boks 4.1. Den særlige formidlingsind-
sats (andre aktører) 
Ledige kan tilbydes en særlig formid-
lingsindsats på op til 10 uger med hen-
blik på ordinær beskæftigelse eller privat
jobtræning. Indsatsen varetages af en eks-
tern leverandør, f.eks. en virksomhed, et
konsulentfirma, et vikarbureau, en ud-
dannelsesinstitution, en a-kasse eller en
faglig organisation.  

 

AF gennemfører en udbudsrunde med
henblik på valg af leverandør, som fore-
står virksomhedskontakt og formidling.
Leverandøren kan som led i indsatsen
anvende tilbud om vejledning, privat
jobtræning og arbejdspraktik.  
 

Leverandørens aflønning sker i henhold
til centralt og regionalt fastlagte kriterier,
der indebærer betaling efter indsatsens
effekt, herunder f.eks. så at formidling til
ordinær beskæftigelse aflønnes bedst. 

Figur 4.3. Aktivering af forsikrede ledige 
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Kilde: AF’s produktionsstatistik. 
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ældre ledige, ufaglærte langtidsledige kvinder, ledige med 
snævre kvalifikationer m.v. Indsatsen tilrettelægges, så aktø-
rerne modtager betaling efter de opnåede resultater. 
 
For det fjerde skal der fremover som hovedregel iværksættes et 
jobtræningsforløb af mindst ½ års varighed for personer, der 
inden for 8 måneder risikerer at miste retten til dagpenge ved 
fortsat ledighed og ophør af aktivperioden.  
 
Samtidig forsøges iværksat et bedre samarbejde mellem AF og 
A-kasserne for at skaffe beskæftigelse til personer, der risikerer 
at miste dagpengeret ved ophør af aktivperioden. A-kasserne 
har en række særlige muligheder og forpligtelser over for de-
res medlemmer. 
  
For det femte er der fra og med 2000 indført servicejobord-
ningen, som både skal bidrage til at imødekomme stigende 
rekrutteringsbehov i kommuner, amter og stat og styrke be-
skæftigelsen for langtidsledige over 48 år. Ved servicejob er 
der ikke noget merbeskæftigelseskrav, sådan som det er til-
fældet ved jobtræning. Servicejob kan således anvendes både 
ved genbesættelse af eksisterende stillinger og ved opnorme-
ring af antallet af stillinger. I februar 2001 var der oprettet 
1.300 servicejob, heraf var ca. 1.000 besat jf. figur 4.4. 
 
For at øge anvendelsen af ordningen er der sket en udvidelse 
af anvendelsesområdet fra og med 2001, og der er indført ret 
til genoptjening af dagpengeret og et supplerende engangstil-
skud på 50.000 kr. til brug for oplæring m.v. inden for æl-
dresektoren. AF arbejder endvidere med at styrke formidlin-
gen i forhold til kommuner m.v., jf. boks 4.2. 
 
Resultaterne af offentlig jobtræning står som gennemsnit ikke 
mål med resultaterne af privat jobtræning, jf. ovenfor. Det er 
et problem, fordi den offentlige jobtræning har et betydeligt 
større omfang end privat jobtræning. Det kan – ud over for-
skelle i deltageres baggrund – blandt andet skyldes, at offent-
lige arbejdsgivere i mindre omfang end private ansætter per-
soner i ordinært job efter et jobtræningsforløb, og at de of-
fentlige arbejdspladser er dårligere til at oplære og integrere 
med henblik på ordinær ansættelse. 
 
Langtidsledige indvandrere 
Som beskrevet ovenfor er der en overvægt af indvandrere i 
gruppen af forsikrede langvarigt ledige i forhold til befolk-
ningen som helhed. De forsikrede langvarigt ledige indvan-

Boks 4.2. Servicejob i FL 2001 
Som opfølgning på finanslovaftalen for
2001 styrker AF indsatsen for at oprette
servicejob, bl.a. gennem:  
� markedsføring af ordningen over for

kommuner, humanitære organisatio-
ner m.v.  

� forøget inddragelse af servicejob i
formidlings- og aktiveringsindsatsen  

� opfølgning på antallet af servicejob
samt på andelen, der stå ubesatte en
uge efter tiltrædelsen 

Figur 4.4. Servicejob (besatte) 
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Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
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drere er omfattet af den almindelige arbejdsmarkedspolitiske 
indsats, men for flere af disse bunder den manglende beskæf-
tigelse blandt andet i problemer, der især eller udelukkende 
gør sig gældende for indvandrere. 
 
Selvom de forsikrede ledige har været i Danmark i en periode 
og har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelses-
systemet, har en del af gruppen således problemer med 
danskkundskaber og andre boglige færdigheder. Ca. 2.000, 
eller omkring hver tiende, af de forsikrede ledige indvandrere 
blev således henvist til danskundervisning, heraf over en tred-
jedel til undervisning målrettet analfabeter.  
 
Danskundervisning indgår derfor som en del af tilbuddet for 
de ledige i aktivperioden. Endvidere kan danskundervisning 
indgå som en del af den tidlige indsats i dagpengeperioden, 
og der er løbende afsat midler hertil, senest som led i integra-
tionshandlingsplanen.  
 
Integrationshandlingsplanen indebar endvidere en åbning af 
isbryderordningen for nyledige. Ifølge ordningen kan der gi-
ves løntilskud ved ansættelse af uddannede indvandrere til 
virksomheder, der ikke har erfaring med at have indvandrere 
ansat på fagområdet. 
 
Der er oprettet særlige enheder i AF-regioner med mange 
indvandrere. Enhederne skal gennem opsøgende virksomhed 
finde job til ledige indvandrere. Endvidere skal enhederne 
understøtte anvendelsen af arbejdspraktikordningen, isbry-
derordningen m.v. 
 
Kontrakter med de enkelte AF-regioner 
Fra og med 1999 indgås konkrete aftaler mellem Arbejdsmi-
nisteriet, de regionale arbejdsmarkedsråd og de enkelte AF-
regioner om mål og rammerne for indsatsen. Kontrakterne 
indeholder en række landsdækkende rammebetingelser og 
målsætninger, som tilpasses situationen i den enkelte region. 
 
Med resultatkontrakterne for 2001 er indført et nyt centralt 
indsatsområde ”En helhedsorienteret indsats målrettet ledige 
fastlåst i ledighed”. 
 
Der lægges vægt på et samarbejde med især a-kasser, koordi-
nationsudvalg og kommuner, og der er udmeldt to centrale 
resultatkrav på dette område. For det første skal der iværksæt-
tes initiativer over for udsatte ledige, som skal styrke beskæf-
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tigelse for blandt andet ældre, handicappede, indvandrere og 
særligt udsatte grupper. For det andet skal indvandreres andel 
af det samlede antal ordinære formidlinger mindst svare til de 
ledige indvandreres andel af den samlede ledighed i regionen. 
 
Som opfølgning på resultatkontrakterne foretager Arbejds-
markedsstyrelsen en særskilt status for antallet af oprettede 
servicejob. 
 
For at videreudvikle og supplere de parametre, som i dag 
indgår i kontraktstyringen, udarbejdes et nyt system til må-
ling af, om regionerne indfrier de mere generelle arbejdsmar-
kedspolitiske målsætninger, herunder i forhold til udsatte 
grupper af ledige. 
 

Initiativer der kan forbedre AF’s indsats i forhold til de 
længstvarende ledige 

1. Forøget fokus på de langvarigt ledige i kontraktstyringen 
Arbejdsministeriet fokuserer yderligere på de længstvarende 
ledige i resultatkontakterne med AF for næste år. Målet er, at 
tilgangen til langvarig ledighed reduceres, og at afgangen øges 
så vidt muligt til ordinær beskæftigelse. 
 
Arbejdsministeriet overvejer mulighederne for at indføre 
økonomiske incitamenter for AF og medarbejderne til frem-
me af disse mål. 
 
Med udgangspunkt i overordnede måltal gennemfører Ar-
bejdsministeriet en særskilt benchmarking af AF-regionerne 
for så vidt angår de langvarigt ledige – både tilgang og af-
gang. 
 
Med henblik på at styrke indsatsen for de ledige medlemmer, 
der har været længst i dagpengesystemet, udarbejder Ar-
bejdsministeriet og en række a-kasser et idékatalog for et 
styrket samarbejde mellem AF og a-kasserne. Omdrejnings-
punktet for indsatsen er en styrkelse af et gensidigt forplig-
tende (vejlednings)samarbejde mellem a-kassen og AF og 
eventuelt kommuner, samt øget brug af A-kassernes kontakt-
net. 
 
2. Privat jobtræning 
Trods flere forsøg har det ikke været muligt at øge omfanget 
af privat jobtræning. Der er nu indført nye instrumenter, der 
kan fremme dette, herunder arbejdspraktik, og det foreslås 
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drøftet med arbejdsmarkedets parter, hvordan de kan bidra-
ge. Der søges endvidere i dette lys etableret en fælles forståel-
se af AF’s resultatkrav på området. 
 
3. Offentlig jobtræning 
Med henblik på at forbedre resultaterne af offentlig jobtræ-
ning nedsættes en arbejdsgruppe, der forud for kommune-
forhandlingerne fremlægger forslag til, hvordan de offentlige 
arbejdsgivere kan bidrage til bedre resultater. 
 
4. Servicejob 
Arbejdsministeriet iværksætter opfølgning på servicejob på 
regionalt plan og udarbejder status forud for kommunefor-
handlingerne. Det drøftes med fagbevægelse, a-kasser og 
kommuner, hvordan formålet med ordningen realiseres. 
 
5. Danskundervisning  
Arbejdsministeriet gennemfører en evaluering og dokumen-
tation af omfang, resultater og arbejdsmarkedspolitiske effek-
ter af danskundervisning for ledige indvandrere. 
 
6. Forenkling af løntilskudsordninger 
Der foreslås en forenkling af løntilskudsordningerne, jf. kapi-
tel 5. 
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Kapitel 5. Ny beskæftigelse for personer med 
langvarig ledighed (ikke forsikrede), nedsat ar-
bejdsevne m.v. 
 
Indledning 
Ny beskæftigelse af ikke-dagpengeberettigede personer med 
langvarig ledighed, nedsat arbejdsevne m.v. omfatter personer 
i en bred målgruppe. I det følgende fokuseres især på kon-
tanthjælpsmodtagere, revalidender, modtagere af sygedag-
penge m.v., der har været længe væk fra beskæftigelse, herun-
der personer med nedsat arbejdsevne og indvandrere. 
 
Denne gruppe – kaldet socialgruppen – er trods en lavere 
gennemsnitsalder arbejdsmarkedsmæssigt svagere stillet end 
marginalgruppen, jf. forrige kapitel. Således er gruppen ikke 
samlet set reduceret i de senere år trods det generelle fald i le-
digheden. Det skyldes blandt andet, at antallet af indvandrere 
i gruppen er øget med ca. 7.000 personer fra 1996-1999, 
blandt andet som følge af familiesammenføring og modtagel-
se af flygtninge, jf. figur 5.1. 
 
Den svage tilknytning til arbejdsmarkedet viser sig blandt 
andet ved, at kun en sjettedel er i arbejde efter to år, og at 
der, alderen taget i betragtning, er en betydelig afgang til tid-
lig tilbagetrækning, især førtidspension, jf. figur 5.2. 
 
I forhold til beskæftigede er socialgruppen karakteriseret ved, 
at personerne er ikke-forsikrede, der er betydeligt flere ufag-
lærte, relativt mange indvandrere og relativt mange kvinder, 
jf. tabel 5.1. 
 
Realiseringen af målene i Danmark 2010, især for så vidt an-
går en fortsat lav tilgang til førtidspension, færre ledige og 
færre på andre overførsler, forudsætter en intensiveret indsats 
for dels at øge afgangen til beskæftigelse, dels gennem fore-
byggelse at reducere tilgangen til den længerevarende ledig-
hed m.v. 
 
Der er en gruppe i kontanthjælpssystemet, for hvem beskæf-
tigelse ikke er umiddelbart opnåelig, og indsatsen for disse 
personer har andre mål og er derfor ikke umiddelbart en del 
af politikken for det rummelige arbejdsmarked. Der arbejdes 
i den aktive socialpolitik med tilbud til disse grupper, og So-

Figur 5.1. Socialgruppen 1996-99 
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Figur 5.2. Afgang fra socialgruppen
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cialministeriet vil i forlængelse af kommuneaftalen for 2001 
iværksætte et projekt om udvikling af relevante jobtyper for 
denne gruppe. 
 
Ramme for den kommunale arbejdsmarkedsrettede 
indsats 
Den sociale arbejdsmarkedsrettede indsats kan ikke anskues 
snævert i forhold til det enkelte lovområde, men som en hel-
hed. Derfor har Folketinget givet kommunerne vide rammer 
for at tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i lokale for-
hold. 
 
Den enkelte kommunes indsats finder sted inden for de lov-
givningsmæssige rammer, men der er derudover en række yd-
re rammebetingelser, som kommunen kun har en begrænset 
indflydelse på samt en række forhold, den kan påvirke direk-
te, jf. figur 5.3. 
 
Figur 5.3. Rammerne for den kommunale indsats 
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Der er på samtlige disse områder sket ændringer de senere år, 
som blandt andet har haft det fælles formål, at få kommu-
nerne til at vende fokus for den aktive socialpolitik mod ar-
bejdsmarkedet og dermed udnytte de bedre beskæftigelses-
muligheder samt den tilsyneladende generelt større åbenhed 
fra virksomhedernes og øvrige medarbejderes side. 
 
Beskæftigelse bør i højere grad ses som både et mål og et 
middel til bedre integration på arbejdsmarkedet, og fælles-

Boks 5.1. Den kommunale aktivering 
Der kan peges på en række problemer
med indhold og tilrettelæggelse af den
kommunale aktiveringsindsats: 
� Sammenhængen mellem foranstalt-

ningernes målgrupper, metoder og
mål er uklar.  

� Der er for få konsekvente erhvervs-
rettede foranstaltninger. 

� Evaluering og opfølgning på indsat-
sen er mangelfuld. Kun 1/8 af foran-
staltningerne rapporterer tilbage til
kommunerne. Mange foranstaltnin-
ger har ikke viden om, hvordan det
går deltagerne efter gennemførelsen
af foranstaltningen. 

� Det er muligt at få grupper, der tra-
ditionelt opfattes som svage og med
andre problemer end ledighed, i or-
dinær beskæftigelse. Projekter, hvor
dette er lykkedes, kendetegnes af en
klar målsætning om genplacering på
arbejdsmarkedet. 

Kilde: Torben B. Sørensen ”Metoder i ak-
tivering og forrevalidering”. 

Tabel 5.1. Forskel mellem socialgruppen 
og gruppen af beskæftigede 

Forskel i pct. andele 
Alder:  
18-24 år ÷5
25-49 år +18
50-66 år 

÷13
Køn: 
Mænd ÷19
Kvinder +19
Uddannelse: 
Ufaglært +39
Faglært ÷21
Videregående ÷18
Fødested: 
Danmark ÷23
Andre lande +23
Forsikringsstatus: 
Ikke-forsikret ÷50
Kilde: Finansredegørelse 2000. 
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skabet på en arbejdsplads er en mere effektiv ramme end del-
tagelse i for eksempel ikke-målrettede projekt- og uddannel-
sesforløb, jf. boks 5.1. 
 
Regeringen og KL aftalte sidste år en opprioritering af kom-
munernes virksomhedsrettede indsats, og at hver enkelt 
kommune skal lave en lokal handleplan med mål og midler 
for den samlede arbejdsmarkedsindsats i kommunen, jf. boks 
5.2. KL har i samarbejde med Socialministeriet udarbejdet en 
skabelon for handlingsplanerne, som er udsendt til kommu-
nerne primo 2001. 
 
Formålet med handlingsplanerne er blandt andet i højere 
grad at få inddraget kommunernes øverste ledelse herunder 
kommunalbestyrelserne stærkere i politik-formuleringen og 
opfølgningen og samtidig få nedtonet den mere traditionelle 
tilgang til indsatsen, som efter mange år med høj arbejdsløs-
hed mange steder har haft andre mål end beskæftigelse for de 
relevante målgrupper. 
 
For at understøtte disse intentioner er refusionerne på de 
kommunale overførsler tilpasset for at stimulere en aktiv og 
arbejdsmarkedsrettet indsats, og de ændrede refusioner bety-
der, at den økonomiske gevinst ved en vellykket indsats er 
forøget, jf. boks 5.3. 
 
Samarbejdet med arbejdspladserne m.v. 
Et springende punkt i kommunernes indsats er samarbejdet 
med de lokale arbejdspladser. Mange kommuner gør allerede 
en stor indsats, men der er et stort potentiale for at forbedre 
og udbygge dette samarbejde. 
 
Samarbejdet mellem kommuner og arbejdspladser kan blandt 
andet udbygges ved at indgå egentlige samarbejdsaftaler, som 
kan omfatte både fastholdelse og ny beskæftigelse. Aftalerne 
kan f.eks. indeholde, at virksomhederne stiller et antal job-
træningspladser til rådighed, og at kommunen til gengæld 
forpligter sig til en tæt opfølgning. Endvidere kan procedu-
rerne for kommunens opfølgning i sygedagpengesager indgå i 
samarbejdsaftalerne. 
 
Kommunerne bør også forbedre samarbejdet ved at lette virk-
somhedernes adgang til kommunen, f.eks. ved at etablere én 
indgang til kommunen i spørgsmål vedrørende aktiv social-
politik og det rummelige arbejdsmarked og/eller ved at etab-

Boks 5.2. De lokale handlingsplaner 
Handlingsplanen skal være omdrejnings-
punktet for den lokale indsats, og kom-
munalbestyrelsens redskab til at sætte
mål for indsatsen og følge op på resulta-
terne. Planen skal tilpasses lokale for-
hold, men kan bestå af: 
� opstilling af mål for indsatsen på

baggrund af kortlægning af lokale
udfordringer og muligheder 

� målretning af indsatsen mod ar-
bejdsmarkedet 

� organisering og tilrettelæggelse af den
lokale indsats 

� en politik for anvendelsen af sociale
klausuler 

� en plan for opfølgningen/over-
vågningen af indsatsen. 

Boks 5.3. De senere års refusionsæn-
dringer 
Tilskyndelsen for kommunerne til at be-
tragte den aktive indsats som en investe-
ring i mindre fremtidige udgifter til over-
førsler er styrket i de senere år: 
� Refusionen for førtidspension (nytil-

kendelser) er nedsat fra 100 til 50 og
senest pr. 1. januar 1999 til 35 pct. 

� Kommunerne finansierer nu alle ud-
gifter til sygedagpenge ud over 52
uger. 

� Refusionen for sygedagpenge fra 5. til
8. uge er nedsat fra 100 til 50 pct. 

� Refusionen for forsørgelsesydelser
ved virksomhedsrevalidering hæves
fra 50 til 65 pct. 

� Refusionen for fleksjob sænkes fra
100 til 65 pct. som led i førtidspensi-
onsreformen. 

� Refusionen af ledighedsydelse hæves
fra 0 til 35 pct. 

� Refusionen af overførsler til nyan-
komne flygtninge er reduceret fra
100 til 75 pct. 
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lere en fast kontaktperson for hver arbejdsplads, som kom-
munen samarbejder med. 
 
For at stimulere samarbejdet og forbedre kommunernes ser-
vice over for de private virksomheder er der indført en pligt 
for kommunerne til at udføre en særlig virksomhedsservice i 
forhold til beskæftigelse på særlige vilkår, hvad enten dette 
sker som led i fastholdelse eller etablering af ny beskæftigelse. 
Den Sociale Ankestyrelse foretager p.t. en evaluering af lov-
ændringen, som forventes afsluttet 1. maj 2001. 
 
I en undersøgelse af private virksomheders erfaringer med an-
sættelse af personer med løntilskud i regi af AF og/eller 
kommuner svarer knap halvdelen af de virksomheder, som 
ikke har erfaringer på området, at de ikke ved nok om ord-
ningerne, og at de aldrig er blevet spurgt. En tredjedel af 
virksomhederne har en forventning om, at det vil være for 
tidskrævende med det løbende papirarbejde (Kilde: Teknolo-
gisk Institut ”Administrative barrierer for virksomhederne ved 
ansættelse af personer med løntilskud”, April 2000). 
 
Undersøgelsen viser, at der er potentiale for at udvikle sam-
arbejdet med virksomhederne, idet over halvdelen vil overve-
je at ansætte personer med løntilskud fremover, hvis de får 
bedre information om ordningerne. Undersøgelsen viser end-
videre, at over halvdelen af virksomhederne vil overveje at 
bruge løntilskudsordningerne fremover, hvis reglerne blev 
mere enkle. Mulighederne for en forenkling af ordningerne 
undersøges i øjeblikket i en arbejdsgruppe. 
 
Der er flere steder gode erfaringer med at organisere kontak-
ten til virksomhederne i særlige afdelinger eller enheder.  
 
I mange kommuner varetages kontakten til virksomhederne 
af særlige beskæftigelseskonsulenter. De kan have en bred 
uddannelsesmæssig baggrund, og har typisk bedre forud-
sætninger for at sætte sig ind i kulturen på arbejdspladserne 
samt deres ønsker og behov. 
 
Andre kommuner har inddraget private foreninger m.v., der 
varetager formidlingen til job for visse grupper af ledige, og 
som aflønnes efter deres resultater. Det indgår i aftalen om 
førtidspensionsreformen, at der oprettes et antal formidlings-
enheder rundt omkring i landet. Der er mulighed for, at 
formidlingsenhederne vil kunne fungere som samlingspunkt 
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for den virksomhedsrettede indsats i en eller flere kommuner, 
jf. boks 5.4. 
 
Der er en række aktører i den enkelte kommune, som skal 
spille sammen og støtte op om indsatsen, hvis denne skal 
lykkes. Disse er repræsenteret i de lokale koordinationsud-
valg. 
 
Det er aftalt mellem satspuljepartierne, at lægerne skal mod-
tage honorar for deres deltagelse i de sociale koordinations-
udvalg, idet lægerne ikke har en direkte selvstændig interesse i 
at deltage. Dette vil kunne forbedre lægernes inddragelse i 
den kommunale arbejdsmarkedsrettede indsats. 
 
Den enkeltes kompetencer og motivation 
Der er mange eksempler på, at det er lykkedes at integrere 
personer fra grupper, der ofte betegnes som svage - hvad en-
ten det drejer sig om langvarigt ledige, indvandrere, handi-
cappede eller andre. 
 
Målgruppen for kommunernes indsats har dog generelt en 
relativt svag uddannelsesmæssig baggrund, og der kan ofte 
være behov for at styrke de pågældendes faglige, boglige eller 
sociale kompetencer. 
 
Den merudgift, dette kan indebære for kommunen i forhold 
til f.eks. et kommunalt beskæftigelsesprojekt eller passiv kon-
tanthjælp, skal betragtes som en investering i fremtidige spa-
rede udgifter på overførselsområdet. Succesraten skal ikke væ-
re særlig høj, før der er tale om en god investering for kom-
munen, jf. boks 5.5. 
 
Forløb, der sigter på opbygning af kompetencer, bør dog ge-
nerelt have et stærkere erhvervsmæssigt sigte og kan ofte med 
fordel have en specifik arbejdsplads som mål, dvs. at behovet 
for opkvalificering kan defineres med udgangspunkt i mulig-
hederne på en konkret arbejdsplads. 
 
I forlængelse af førtidspensionsreformen iværksætter Social-
ministeriet et større efteruddannelsesprogram for samtlige 
kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med førtids-
pension og den aktive socialpolitik. Efteruddannelsespro-
grammet omfatter den metode til god sagsbehandling, som 
indføres på området, herunder anvendelsen af ressourceprofil 
og arbejdsevnekriteriet. Herudover vil efteruddannelsespro-
grammet indeholde moduler specielt møntet på de forskellige 

Boks. 5.4. Formidlingsenheder 
I de kommende år etableres et større an-
tal formidlingsenheder, som lokalt for-
midler virksomhedsrettede tilbud, f.eks.
jobtræning, virksomhedsrevalidering,
fleksjob og skånejob.  
 
Formidlingsenhederne vil kunne fungere
som samlingspunkt for den virksomheds-
rettede indsats i en eller flere kommuner
og medvirke til at påvirke den kommu-
nale struktur i en arbejdsmarkeds- og
virksomhedsorienteret retning. 
 
Formidlingsenhederne kan inddrage nye
aktører i jobformidlingen, f.eks. vikarbu-
reauer, konsulentfirmaer eller AF. Med
udgangspunkt i resultatkontrakter med
formidlingsenhederne bør der løbende
foretages effektmålinger. 

Boks 5.5. Aktive og passive tilbud 
Vejen til beskæftigelse kan i nogle tilfæl-
de være betinget af deltagelse i et aktive-
rings- eller revalideringsforløb. Dette
medfører umiddelbart en nettoudgift for
kommunen i forhold til den passive ydel-
se. Men hvis blot en lille del af de aktive-
rede m.v. kommer i beskæftigelse er det
en god forretning for kommunen.  
 
For enlige kontanthjælpsmodtagere, der
aktiveres i individuel jobtræning, skal
mindre end hver femte i ordinær beskæf-
tigelse efter aktiveringsforløbets afslut-
ning, for at den aktive indsats er udgifts-
neutral for kommunen. Kommer mere
end hver femte i ordinær beskæftigelse,
vil kommunen således opnå en besparel-
se. For gifte ikke-forsikrede ledige skal
beskæftigelseseffekten ofte være noget
større, fordi kommunen ikke sparer så
meget i kontanthjælp. Sammenlignes
med førtidspension er de aktive redska-
ber i alle tilfælde mindst ligeså billige i
aktiveringsperioden, og kan blot en lille
del bringes i ordinær beskæftigelse opnår
kommunen en besparelse. 
 
I regnestykket er aktiveringen en forud-
sætning for efterfølgende beskæftigelse.
Mange ledige finder dog selv beskæfti-
gelse uden aktivering, ligesom aktivering
i nogle tilfælde kan begrænse jobsøgnin-
gen i aktiveringsperioden. Udfordringen
for kommunerne er derfor at aktivere
dem, hvor det er relevant, samt at finde
de bedst egnede tilbud til den enkelte. 
Kilde: Budgetredegørelse 2000/2001. 



  46 

aktive sociale foranstaltninger, f.eks. målrettede erhvervsmæs-
sige forløb. Hensigten er, at programmet integreres i de frem-
tidige uddannelsesforløb (socialrådgiveruddannelsen). 
 
Det er afgørende, at den enkeltes motivation er i top, herun-
der ved deltagelse i forskellige aktive foranstaltninger. Ellers 
vil forsøgene på at skabe rummelighed i omgivelserne lide 
skibbrud.  
 
Rådighedsreglerne er et blandt flere redskaber, kommunerne 
har til at sikre dette, og det er vigtigt, at de anvender dem, 
især efter de seneste præciseringer. Der blev i 1998 etableret 
en rådighedsstatistik for kontanthjælpsmodtagere, som – når 
indkøringsvanskelighederne er overstået – vil give mulighed 
for at belyse i hvilket omfang kommunerne reagerer aktivt 
overfor de kontanthjælpsmodtagere, der udebliver fra aktivi-
teter på AF eller afslår tilbud fra AF, jf. boks 5.6. 
 
Et andet redskab i forhold til de ledige er handleplaner for 
kontanthjælpsmodtagere, som giver et bedre grundlag for ak-
tivt at inddrage og motivere den enkelte i forhold til et kon-
kret mål for indsatsen, f.eks. en konkret jobplacering. 
 
Analyser af beskæftigelseseffekten af kommunal aktivering vi-
ser stort set det samme mønster som for forsikrede ledige. 
Jobtræning har generelt en større beskæftigelseseffekt end 
uddannelse, hvilket især gælder privat jobtræning, jf. tabel 
5.2. Kun en mindre del af den kommunale aktivering og re-
validering finder sted på private arbejdspladser, jf. tabel 5.3. 
 
Redskaber og instrumenter 
En væsentlig forudsætning for den stærkere professionalise-
ring af indsatsen i kommunerne er, at kommunalbestyrelsen 
m.v. har de rette redskaber og instrumenter, og at disse 
blandt andet anvendes i formuleringen af og opfølgningen på 
den lokale handleplan. 
 
Et eksempel på sådanne redskaber er effektmålings- og evalu-
eringsredskaber, der allerede i dag anvendes i en del kommu-
ner. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udvikle meto-
der, der gør det muligt at følge effekterne af beskæftigelses-
fremmende foranstaltninger i kommunerne, jf. boks 5.7. 
 
Sådanne redskaber kan dels anvendes til at sammenligne ef-
fekten af forskellige aktiviteter, dels til at sammenligne resul-

Boks 5.6. Rådighedsreglerne for kon-
tanthjælpsmodtagere 
Kontanthjælpsmodtagere, der får hjælp
alene på grund af ledighed, skal tilmeldes
AF med henblik på formidling af arbej-
de. Hvis en kontanthjælpsmodtager af-
slår et formidlet arbejde eller udebliver
fra en kontaktdato eller formidlingssam-
tale på AF, skal kommunerne foretage en
rådighedsvurdering. 
 
Kommunen skal udfylde et skema med
resultatet af rådighedsvurderingen med
henblik på udarbejdelse af en rådigheds-
statistik for kontanthjælpsmodtagere. De
hidtidige statistikker har imidlertid været
præget af indkøringsproblemer og af
manglende indberetninger fra en række
kommuner, ligesom indførelsen af AF’s
nye EDB-system har givet problemer
med indberetningerne. 
 
Når de udestående problemer er løst skal
rådighedsstatistikken bl.a. anvendes til at
belyse, om kommunerne reagerer aktivt
over for de kontanthjælpsmodtagere, der
ikke står til rådighed. 
 
Der er netop gennemført en præcisering
af rådighedsreglerne for kontanthjælps-
modtagere, som bl.a. omfatter: 
� pligt til aktiv arbejdssøgning for kon-

tanthjælpsmodtagere der alene har
ledighed som problem 

� en præcisering af de gyldige grunde
for at tilsidesætte rådighedspligten 

� ufravigelige sanktioner ved uberetti-
get udeblivelse fra aktivering 

� skærpelse af sanktioner i tilfælde af
udeblivelse. 

Tabel 5.2. Reduktion af gennemsnitlig 
overførselsgrad ved diverse foranstaltninger 
Pct. 1995-1998 
Uddannelse  
Produktionsskoler 6,5 
AMU-center 7,7 
Daghøjskole -2,4 
Jobtræning og indv. jobtr.  
Privat jobtræning 16,3 
Offentlig jobtræning 10,4 
Privat indv. jobtræning 8,3 
Offentlig indv. jobtræning 6,3 
Beskæftigelsesprojekt 3,3 
Kilde: Socialforskningsinstituttet, 2001. 
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tater af indsatsen med resultaterne fra andre kommuner, her-
under udgøre et afsæt for at lære af andres gode erfaringer. 
 
Sociale klausuler kan være et effektivt redskab i den kommu-
nale arbejdsmarkedsindsats i forhold til såvel egne ansatte, 
ved tilskud og ved udbud. 
 
Behovet for at anvende dem på de forskellige områder vil ofte 
afhænge af, om målene kan nås på anden vis og eventuelt 
mere uformelt. Behovet for f.eks. sociale klausuler om nyan-
sættelse vil således alt andet lige være mindre i kommuner, 
hvor der allerede er etableret et godt samarbejde med de loka-
le virksomheder om ansættelse af ledige m.v. 
 
Beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og 
fleksjob 
Det indgår som væsentligt element i den aftalte førtidspensi-
onsreform og 2010-planen, at personer med en væsentlig ar-
bejdsevne i behold i større omfang skal opretholde en til-
knytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse. 
 
Der findes ingen opgørelser over antallet af personer med 
nedsat arbejdsevne bortset fra dem, som er visiteret til enten 
førtidspension eller fleksjob. 
 
Derfor er det heller ikke muligt at sætte mål for, hvor mange 
fra denne gruppe, der skal i beskæftigelse, herunder i fleksjob. 
 
Hvor stort det nødvendige antal fleksjob bliver, og i hvilken 
takt behovet kommer, afhænger af, hvor godt det lykkes at 
forbedre fastholdelse og forebyggelse på arbejdspladserne i 
ordinære job samt den forebyggende aktiverende og revalide-
rende indsats inden for rammerne af den aktive arbejdsmar-
keds-, social og integrationspolitik.  
 
En succesfuld realisering af et mere rummeligt arbejdsmarked 
skal derfor i høj grad måles på, at der ikke bliver så mange 
mennesker, for hvem spørgsmålet om fleksjob eller pension 
bliver relevant. 
 
Skal de arbejdsmarkedspolitiske visioner i førtidspensionsre-
formen blive en succes, er det omvendt vigtigt, at der skabes 
det nødvendige antal fleksjob. Det rejser spørgsmålet om, 
hvordan dette sikres, selvom antallet af fleks- og skånejob har 
været stigende i de senere år, jf. figur 5.4.  
 

Figur 5.4. Fleksjob og skånejob 
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Kilde: Danmarks Statistik, AMFORA. 

Tabel 5.3. Andel af kommunal aktivering 
og revalidering som finder sted på private 
og offentlige arbejdspladser. 
 Pct. 
Aktivering:  
Jobtræning og individuel jobt. 60 
- heraf privat 15 
- heraf offentlig 45 
Øvrig aktivering (udd. m.v.) 40 
Revalidering:  
Virksomhedsrettet revalidering 9 
Øvrig revalidering 91 

Kilde: Socialministeriet. 

Boks 5.7. Effektmåling 
Arbejdsgruppen om effektmålinger skal
være med til at sikre, at der årligt bliver
foretaget landsdækkende effektanalyser
af aktiveringsindsatsen på basis af eksi-
sterende registerdata. Desuden skal ar-
bejdsgruppen følge udviklingen i Århus
Kommunes projekt specielt med hen-
blik på udviklingen af redskaber, der
kan anvendes af de enkelte kommuner
til måling af effekten af beskæf-
tigelsesfremmende foranstaltninger. 
 
Sideløbende hermed skal arbejdsgrup-
pen undersøge mulighederne for at ud-
vikle redskaber, der på en enkel måde
kan give kommunerne større viden om
effekterne af indsatsen. Det kan f.eks.
ske gennem bearbejdning og udtræk af
relevante data på tværs af eksisterende
administrative datasystemer, gennem
udbygning af de eksisterende admini-
strative systemer som  f.eks. KMD-aktiv
og gennem udbygning af de eksisteren-
de statistiksystemer i Danmarks Stati-
stik med henblik på etablering af simple
effektstatistikker. 
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For det første er det vigtigt at målrette anvendelsen af fleksjob 
til de personer og de situationer, hvor der er behov. Det in-
debærer blandt andet, at kommunerne i deres visitationsprak-
sis er meget opmærksomme på mulighederne for ordinære 
job eventuelt efter en aktiv indsats.  
 
Dette er blandt andet søgt understøttet gennem krav til sags-
behandlingen i forbindelse med fleksjob svarende til de krav, 
der gælder for førtidspension, og præcisering af, at mulighe-
der for ordinær ansættelse skal være udtømte, herunder an-
sættelse efter de sociale kapitler. Det kan være særligt rele-
vant, når der er tale om fleksjob på samme virksomhed og 
eventuelt samme funktion, som vedkommende hidtil har væ-
ret ansat i.  
 
Der er endvidere indført kommunal medfinansiering af løn-
tilskuddet ved fleksjob for at sikre, at den hidtidige omkost-
ningsfrie kommunale anvendelse af fleksjob ikke fører til, at 
det bliver et alternativ til tilbud, der sigter på ordinære job. 
 
For det andet er det som for den øvrige indsats vigtigt, at der 
etableres et godt samarbejde med arbejdspladserne, og at de 
muligheder, der etableres med de nye formidlingsenheder, 
udnyttes. 
 
For det tredje skal der arbejdes for, at handicappede har gode 
betingelser for at opnå og bevare en tilknytning til arbejds-
markedet også blandt de forsikrede, jf. boks 5.8. 
 
For det fjerde kan sociale klausuler være et instrument til at 
fremme blandt andet fleksjob. 
 
Et hovedsigte med førtidspensionsreformen er, at man i høje-
re grad orienterer sig mod, hvad den enkelte kan, i stedet for 
hvad vedkommende ikke kan. Fremskaffelse af det nødvendi-
ge antal fleksjob hænger også i høj grad på den enkeltes mo-
tivation for beskæftigelse, og blandt andet derfor forbedres 
muligheden for at modtage forsørgelse ved ledighed fra 
fleksjob (ledighedsydelse) og ved tilbagetrækning ved 60 år, 
jf. boks 5.9. 
 

Boks 5.8. AF’s initiativer for handicap-
pede i AF-systemet 
�� Særlige handicapkonsulenter i alle 

AF-regioner. 
�� Personlig assistance til handicappede 

til udførsel af praktiske funktioner, 
som følger af beskæftigelsen. 

�� Tilskud til anskaffelse af hjælpemid-
ler på arbejdspladsen. 

�� Isbryderordning med løntilskud til 
ansættelse af nyuddannede handi-
cappede.  

Boks 5.10. Barrierer for indvandrere  
De væsentligste faktorer for indvandreres 
integration på arbejdsmarkedet er: 
�� Danskkundskaber 
�� Opholdstid 
�� Danske kontakter 
Til gengæld synes etnisk diskrimination 
ikke at spille nogen stor rolle, ligesom 
manglende økonomiske incitamenter til-
syneladende heller ikke har afgørende be-
tydning for integrationen. 
Kilde: Rockwool Fonden ”Mislykket inte-
gration?”, 2000. 

Boks 5.9. Rettigheder i fleksjob 
Med førtidspensionsreformen gennemfø-
res en række forbedringer af vilkår og ret-
tigheder for personer, der er visiteret til 
fleksjob, så disse så vidt muligt svarer til 
vilkår og rettigheder for andre personer 
på arbejdsmarkedet: 
�� Med fleksydelsen indføres en efter-

lønslignende ordning ved tilbage-
trækning fra arbejdsmarkedet. 

�� Satsen for ledighedsydelse hæves fra 
82 pct. til 91 pct. af arbejdsløsheds-
dagpengenes højeste beløb. 

�� Der indføres ret til ferie med ledig-
hedsydelse og ret til ledighedsydelse 
under sygdom og barsel. 

�� Optjeningskravet til ledighedsydelse 
lempes – endvidere sker der en lem-
pelse og præcisering af rådighedsreg-
lerne. 

�� Særlig ydelse for personer der ikke er 
berettiget til ledighedsydelse og med 
et forsørgelsesgrundlag, der er mindre 
end ikke-forsørgersatsen for kontant-
hjælpsmodtagere. 
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For indvandrere med længerevarende ledighed er barriererne 
mange af de samme, som gælder for andre ledige, og indsat-
sen sker inden for rammerne af den almindelige aktive soci-
alpolitik. 
 
Hertil kommer nogle problemer, der især knytter sig til, at 
indvandrerne ikke er født og opvokset i Danmark, herunder 
begrænsede danskkundskaber og andre boglige færdigheder 
samt forskelle i kulturbaggrund i al almindelighed, jf. boks 
5.10. 
 
Indvandrergruppen har i de forløbne 30-40 år ændret sam-
mensætning. I 1970’erne bestod gruppen fortrinsvist af ind-
vandrere fra især Tyrkiet, Jugoslavien og Pakistan. I de senere 
år er det især flygtninge og familiesammenførte, der er kom-
met til landet. 
 
Danskundervisning og en erhvervsrettet aktivering er vigtige 
redskaber til at forbedre gruppens tilknytning til arbejdsmar-
kedet. Undersøgelser peger på, at der er stor forskel på, hvor 
godt indvandrere er integrerede i de forskellige kommuner, jf. 
boks 5.11 . 
 
Erhvervsretningen i indsatsen kan for eksempel styrkes gen-
nem tættere samspil mellem jobtræning og danskundervis-
ning for visse grupper, hvor danskundervisningen tilrettelæg-
ges i samarbejde med arbejdspladsen og målrettes vendinger 
og sprog, der anvendes på den konkrete arbejdsplads. 
 
I forbindelse med integrationshandlingsplanen er mulighe-
derne for, at danskundervisning kan indgå i aktiveringen af 
kontanthjælpsmodtagere, forbedret. Dette er understøttet af 
en finansieringsreform, der indebærer, at kommunerne i 
gennemsnit har samme udgifter ved danskundervisning som 
ved aktivering.  
 
Derudover indeholder handlingsplanen en række redskaber 
målrettet gruppen af indvandrere, herunder en brobygger-
ordning, hvorefter der som forsøgsordning kan ydes tilskud 
til frikøb af en medarbejder i en privat virksomhed for at 
fremme ansættelsen af indvandrere i virksomheden. Brobyg-
gerne skal blandt andet bidrage til at løse sproglige og kultu-
relle problemer og sikre dialog med de øvrige medarbejdere. 
 
Endvidere blev der i 2000 etableret et center for evaluering af 
udenlandske uddannelseskvalifikationer, der skal medvirke til 

Boks 5.11. Forskelle i kommunernes re-
sultater 
Der er store forskelle mellem kommu-
nerne i indvandrernes integration på ar-
bejdsmarkedet. En del af disse forskelle
kan forklares med, at der er forskel i
sammensætningen af udlændingegrup-
pen i de forskellige kommuner. 
 
En korrektion for disse forskelle viser
imidlertid, at der fortsat er betydelige
forskelle mellem kommunerne, jf. figur.  
 

Indvandreres sandsynlighed for at være i
beskæftigelse eller under uddannelse,
korrigeret for udlændingesammensæt-
ningen i kommunerne 
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Kilde: Budgetredegørelse 2000/2001. 
 
En del af forskellene mellem kommu-
nerne kan forklares med forskelle i den
generelle beskæftigelsessituation. Der er
imidlertid fortsat en uforklaret del, hvil-
ket kan antyde, at den kommunale ind-
sats også spiller en rolle. 
 
Hvis udlændingenes arbejdsmarkedstil-
knytning i den dårligste halvdel af kom-
munerne var på niveau med tilknytnin-
gen i den næstbedste kvartil ville beskæf-
tigelsen i gruppen af udlændinge forøges
med ca. 12.000 personer. 
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at afklare, hvordan flygtninge og indvandreres medbragte 
uddannelser vurderes i forhold til danske uddannelser, her-
under hvilke suppleringsforløb, der er nødvendige. Centret 
modtog over 600 ansøgninger i 2000.  
 
Socialministeriets Formidlingscenter Århus har etableret en 
vejledningstjeneste, der skal opsamle og formidle erfaringer 
med integration af personer med anden etnisk baggrund end 
dansk på arbejdsmarkedet. Tjenesten skal rådgive centrale og 
lokale aktører samt udvikle og undersøge nye metoder til in-
tegration på arbejdsmarkedet. Hovedvægten ligger på konsu-
lenternes udadrettede virksomhed lokalt og regionalt som 
f.eks. hjælp til etablering af netværk, introduktion af brobyg-
gerordning m.m. Derudover foregår der en række frivillige 
aktiviteter i forhold til integration af indvandrere på arbejds-
markedet, jf. boks 5.12. 
 
Indsatsen for nyankomne udlændinge  
Integrationsloven trådte i kraft i 1999 og indebærer blandt 
andet, at indsatsen over for nyankomne udlændinge er over-
draget til kommunerne og samlet i et treårigt introduktions-
program, som er bygget op omkring de samme ret og pligt 
regler som den øvrige beskæftigelsesorienterede indsats, jf. 
boks 5.13.  
 
Introduktionsprogrammet indebærer en betydelig oprustning 
i forhold til det tidligere integrationsprogram, blandt andet i 
forhold til danskundervisning og aktivering, og formålet er, 
at nyankomne udlændinge bliver selvforsørgende gennem in-
tegration på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed, og 
at det sker hurtigere end tilfældet er i dag.  
 
Integrationsloven indeholder samtidig en reduktion af den 
statslige refusion af de kommunale udgifter til introduktions-
ydelsen for nyankomne udlændinge jf. boks 5.14. Derudover 
modtager kommunen blandt andet et grundtilskud pr. ud-
lænding omfattet af introduktionsprogrammet, uanset om 
vedkommende er i beskæftigelse eller ej. Der er således en 
stærk økonomisk tilskyndelse for kommunerne til at arbejde 
for, at de nyankomne udlændinge kommer i beskæftigelse. 
 
Evalueringer af introduktionsprogrammet peger på, at der er 
en række områder, hvor programmet kan fungere bedre, her-
under: 
 

Boks 5.13. Elementer i introduktions-
programmet 
Alle nyankomne udlændinge tilbydes et
tre-årigt introduktionsprogram ved an-
komsten til Danmark. For de udlændin-
ge, der modtager introduktionsydelse,
indeholder programmet:  
� Individuel handlingsplan 
� Danskundervisning 
� Kursus i samfundsforståelse 
� Aktivering 
Det samlede ugentlige omfang af aktive-
ring, danskundervisning og kursus i sam-
fundsforståelse skal være mindst 30 timer
for personer, der modtager introdukti-
onsydelse. Programmet afløste det hidti-
dige 18 måneders integrationsprogram
forestået af Dansk Flygtningehjælp. 

Boks 5.12. Frivillig indsats 
I mange lokalområder sker der en frivillig
indsats både fra kommuners og virksom-
heders side. Et eksempel herpå er den
verdensomspændende organisation Juni-
or Chambers, der er en organisation af
unge erhvervsledere. Organisationen ud-
gør et netværk, som stilles til rådighed
for indvandrere. Konkret sker det gen-
nem et projekt, hvor organisationens
medlemmer - eller virksomheder med in-
teresse herfor - lokalt indgår i en men-
torordning, som har til formål at fjerne
barrierer i forhold til arbejdsmarkedet.
Ordningen kan blandt andet indebære
hjælp til at skrive ansøgninger samt råd-
givning om forskellige konkrete proble-
mer f.eks. om kultur og sparring i for-
hold til det at leve i Danmark.  
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• fravær fra danskundervisning  
• aktivering 
• samspillet med beskæftigelse 

 
Langt de fleste udlændinge i introduktionsprogrammet er 
blevet tilbudt danskundervisning tidligt i forløbet, og mange 
af udlændingene udtrykker tilfredshed med undervisningen. 
Der har dog generelt været problemer med stort fravær fra 
danskundervisningen, og de seneste undersøgelser peger på et 
fravær op imod 30 pct. i visse områder.  
 
Problemet kan blandt andet skyldes, at mange udlændinge 
har svært ved at forstå og acceptere deres pligter i forbindelse 
med introduktionsprogrammet, ligesom kommunerne ikke i 
tilstrækkeligt omfang i samarbejde med sprogcentrene følger 
op på fraværet. 
 
De seneste præciseringer i integrationsloven af rådighedsreg-
lerne og kommunernes forpligtelse til at sanktionere ved 
udeblivelse sigter blandt andet på at afhjælpe disse problemer. 
 
Herudover har aktiveringsomfanget ligget 50-60 pct. under 
det i integrationsloven forudsatte. Det kan blandt andet 
hænge sammen med, at flere kommuner har relativt begræn-
sede erfaringer med aktivering af udlændinge og problemer 
med at kombinere danskundervisning og aktivering, jf. boks 
5.15. 
 
Der er dog markante kommunale forskelle i anvendelsen af 
aktivering, idet nogle aktiverer mere end foreskrevet i loven, 
mens andre aktiverer meget lidt eller slet ikke. Kommuner 
med høj aktiveringsgrad anvender ofte særlige aktiveringspro-
jekter i starten af forløbet, som f.eks. værkstedsfag, syning, 
tømring m.v.  
 
Flere undersøgelser peger på, at aktivering og individuelle 
handlingsplaner ikke altid er tilstrækkeligt erhvervsrettede. 
Baggrunden kan blandt andet være, at mange kommunale 
sagsbehandlere ser relativt pessimistisk på udlændingenes mu-
ligheder på arbejdsmarkedet, jf. boks 5.16. Det er imidlertid 
væsentligt, at der fastholdes en klar erhvervsretning i indsat-
sen.  
 
De familiesammenførte til indvandrere er nu omfattet af in-
troduktionsprogrammet, men skal ikke tilbydes aktivering, 

Boks 5.14. Refusion af introdukti-
onsydelsen 
Refusionssatsen for introduktionsydel-
sen er 75 pct. Der er tale om en reduk-
tion i refusionsgraden sammenlignet 
med tidligere, ligesom faldet til den 
almindelige refusionssats for kontant-
hjælp er fremrykket fra 6½ år til 3 år. 
 

Refusionssatser vedr. overførsler til 
nyankomne flygtninge 

0

25

50

75

100

0 1 2 3 4 5 6 7
0

25

50

75

100

Før integrationsloven Efter integrationsloven

Refusionspct. Refusionspct.

År

Boks 5.15. Problemer med den ar-
bejdsmarkedsrettede indsats for udlæn-
dinge 
� Færre end halvdelen af de aktive-

ringsberettigede er i aktivering 
� 41 pct. af sagsbehandlerne mener ik-

ke, at udlændinge med dårlige dansk-
kundskaber kan aktiveres 

� Handlingsplanerne sigter ikke i til-
strækkelig grad mod integration på
arbejdsmarkedet eller
uddannelsessystemet 

� Kommunerne har kun i begrænset
omfang inddraget det lokale
erhvervsliv i et samarbejde om
integration 

� En stor del af udlændingene finder
aktiveringen for lidt erhvervsrettet 

� Flere udlændinge har fået det ind-
tryk, at de ikke må arbejde i de tre år
introduktionsprogrammet varer 

Kilde: PLS/Rambøll ”Integration i Prak-
sis”, 2000 og COWI ”Udlændinges egen
opfattelse af deres situation og integrations-
processen i Danmark”, 2000. 
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med mindre de modtager introduktionsydelsen, hvilket kun 
få af dem gør. 
 
Undersøgelser viser, at de nyankomne udlændinge er uddan-
nelsesmæssigt svagere rustet end den øvrige befolkning. Dette 
understreger vigtigheden af, at kommunerne anvender red-
skaberne i integrationsloven efter hensigten – herunder akti-
veringsredskabet - og følger op på fravær, blandt andet ved 
anvendelse af sanktionsmulighederne. Forslagene fra arbejds-
gruppen om aktivering og fravær fra danskundervisning skal 
ses i dette lys, jf. nedenfor. 
 
 
Videre initiativer til fremme af ny beskæftigelse for 
personer med langvarig ledighed (ikke forsikrede), 
nedsat arbejdsevne m.v. 
 
1. Samarbejde mellem kommuner og virksomheder 
Det foreslås, at hver enkelt kommune forhandler og indgår 
konkrete samarbejdsaftaler med lokale virksomheder, der re-
præsenterer en betydelig del af de beskæftigede i kommunen. 
Inden for rammerne af den kommunale handleplan bør den 
enkelte kommune sætte konkret mål herfor, og hvad de kan 
indeholde. 
 
Skal dette lykkes for kommunerne, skal virksomheder og 
medarbejdere spille med. Emnet skal indgå som centralt ele-
ment i holdningskampagnen. På det lokale plan kan Koordi-
nationsudvalgene være relevant forum for at drøfte denne 
udbredelse. 
 
Et væsentligt styrket samarbejde med virksomhederne forud-
sætter mange steder efteruddannelse og holdningsbearbejd-
ning af de kommunale medarbejdere. Som led heri foreslås, 
at kommunerne iværksætter konkrete belønningsordninger i 
forhold til medarbejdere og afdelinger, der er gode til at få la-
vet gode samarbejdsaftaler og få dem til at fungere, dvs. få 
folk i beskæftigelse. 

 
Undervisningsministeriet vil i samarbejde med Socialministe-
riet og andre relevante parter drøfte, hvordan en stærkere be-
skæftigelses- og erhvervsorientering kan indgå i socialrådgi-
veruddannelsen. 
 

Boks 5.16. Holdningsmæssige barrierer
i introduktionsprogrammet 
� 40 pct. af sagsbehandlerne mener, at

det er håbløst at finde arbejde til de
fleste flygtninge i kommunen 

� 38 pct. af udlændingene på introduk-
tionsydelse finder det urimeligt, at
der trækkes i ydelsen ved manglende
deltagelse i introduktionsprogrammet 

� 36 pct. af udlændingene på introduk-
tionsydelse finder det urimeligt at
skulle deltage i aktivering på trods af
dårlige danskkundskaber 

� 23 pct. udlændingene på introdukti-
onsydelse finder det urimeligt, at de
skal aktiveres  

Kilde: PLS/Rambøll ”Integration i Prak-
sis”, 2000 og COWI ”Udlændinges egen
opfattelse af deres situation og integrations-
processen i Danmark”, 2000. 
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Socialministeriet færdiggør snarest muligt forarbejdet til at 
etablere de nye formidlingsenheder, og der følges op på deres 
etablering og resultater. Socialministeriet vil udarbejde kon-
cepter for organiseringen af de lokale enheder, som kan tage 
højde for lokale forskelle og dermed også inddrage andre og 
nye aktører i den virksomhedsrettede indsats, herunder særlig 
formidling af fleks- og skånejob. 
 
Koncepterne vil indeholde resultatkontrakter, som angiver 
mål og succeskriterier for enhederne, herunder f.eks. antallet 
af jobformidlinger og samarbejdsaftaler. 
 
2. Forenkling af løntilskudsordninger 
Det foreslås, at Arbejdsministeriet og Socialministeriet udar-
bejder et beslutningsoplæg med forenklinger af administrati-
onen m.v. af følgende løntilskudsordninger:  
 
• almindelig jobtræning for forsikrede 
• individuel jobtræning 
• voksenlærlingeordningen - social- og sundhedsuddannel-

serne 
• voksenlærlingeordningen generelt 
• isbryderordningen for etniske minoriteter 
• isbryderordningen for handicappede 
• almindelig jobtræning for ikke-forsikrede 
• revalidering med løntilskud 
 
Oplægget skal indeholde en model, hvorefter disse ordninger 
så vidt muligt bygges på en fælles ramme, hvor målgrupper, 
betingelser, tilskudssatser, varigheder m.v., kan differentieres 
ud fra arbejdsmarkedspolitiske hensyn og under hensyn til 
EU-regler om statsstøtte. 
 
Kommunerne og AF skal bruge mulighederne til at anvende 
ensartede blanketter i forhold til samme ordninger. I oplæg-
get skal mulighederne for eventuelt at afskaffe enkelte af ord-
ningerne endvidere vurderes. 
 
Det skal også overvejes, hvordan udnyttelse af de nye infor-
mationsteknologiske muligheder kan medvirke til at lette 
administrationen for virksomheder og kommuner. 
 
Det foreslås herudover, at der som en toårig forsøgsordning 
gives adgang til at ansætte personer i fleksjob inden for 
HjemmeService.  
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3. Rådighed som instrument i den kommunale indsats 
En forudsætning for, at arbejdspladserne spiller med, er også, 
at de konkrete personer er motiverede, både i forhold til job 
og de aktiviteter, der skal hjælpe frem til dette. Derfor bør 
kommunerne mere konsekvent bruge rådighedsreglerne som 
motivationsredskab i forhold til såvel modtagere af kontant-
hjælp som introduktionsydelse. 

 
Det foreslås, at der fremlægges konkrete modeller for, hvor-
dan kommunernes anvendelse af rådighedsreglerne som ak-
tivt instrument kan lettes ved at indføre mulighed for bagud-
betaling af kontanthjælp i forbindelse med aktiveringstilbud 
og introduktionsydelse m.v. og dermed opnå en mere umid-
delbar konsekvens ved udeblivelser m.v. 
 
Det foreslås endvidere, at Socialministeriet følger op på 
kommunernes implementering af de nye rådighedsregler for 
kontanthjælpsmodtagere.  

 
Det foreslås endvidere, at mulighederne for at etablere en fra-
værsstatistik for aktivering m.v. af modtagere af kontanthjælp 
og introduktionsydelse undersøges. 
 
4. Introduktionsprogram og danskundervisning 
Med henblik på at målrette og forbedre den kommunale ind-
sats i forhold til introduktionsprogrammet for udlændinge 
har en arbejdsgruppe under Indenrigsministeriet blandt an-
det foreslået at styrke information, vejledning og efteruddan-
nelse i forhold til kommunerne og de kommunale medarbej-
dere.  

 
For at sikre en bedre opfølgning på fravær samt et mere fyl-
destgørende grundlag for evaluering og benchmarking af ind-
satsen foreslås endvidere, at mulighederne for at forbedre re-
gistreringen af fravær fra introduktionsprogrammet og an-
vendelsen af sanktionsreglerne undersøges, ligesom mulighe-
derne for bagudbetaling af introduktionsydelse og kontant-
hjælp skal forbedres, jf. ovenfor. 
 
Ved fortsatte problemer med fravær og aktivering, kan det 
overvejes at undlade udbetaling af grundstilskud til kommu-
ner, der ikke tilbyder aktivering til nyankomne udlændinge, 
ligesom der kan etableres en model, hvorefter den kommuna-
le budgetgaranti reguleres i forhold til et nærmere fastsat mål-
tal for eksempelvis fravær. 
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5. Sociale klausuler 
Som opfølgning på sidste års aftale mellem regeringen og 
Kommunernes Landsforening opfordres kommunerne til in-
den for rammen af den lokale handlingsplan at fokusere yder-
ligere på potentialet i sociale klausuler i forhold til såvel ud-
bud som kommunale tilskud.  
 
Ligeledes opfordres amtsrådene til at støtte op om kommu-
nernes indsats ved at vedtage en politik for anvendelse af so-
ciale klausuler i forbindelse med udbud og ydelse af tilskud. 
 
Herudover vil regeringen tage initiativ til, at der mellem 
kommuner, amter og regering indgås aftale om en målsæt-
ning om, at mindst 3,5 pct. af egne ansatte rekrutteres fra 
målgrupperne for det rummelige arbejdsmarked, og at der 
især bør lægges vægt på ordinære job. Det svarer til, hvad der 
er under gennemførelse i staten. Allerede i dag har mange 
kommuner formentlig flere i beskæftigelse fra disse grupper. 
 
6. Fokusering af den kommunale arbejdsmarkedsrettede 
indsats og synliggørelse af resultaterne    
Det foreslås, at formålet med og resultaterne af kommuner-
nes indsats bør synliggøres og inddrages stærkere i det over-
ordnede samarbejde mellem kommunerne og regeringen. 
 
Med udgangspunkt heri foreslås, at der fastsættes konkrete 
kvantitative mål for kommunens del af målopfyldelsen i 
kommuneaftalerne med både etårigt og flerårigt perspektiv. 
 
Der følges op på, om kommunerne realiserer deres mål, dels 
på nationalt niveau, dels på kommuneniveau. Opfølgningen 
på kommuneniveau sker med udgangspunkt i benchmarking, 
som måler den enkelte kommunes bidrag til, at målene nås.  
 
Den konkrete benchmarkingmetode, herunder de tekniske 
korrektioner for objektive forskelle i lokale forhold, kan f.eks. 
tage udgangspunkt i den, som anvendes i årets Budgetredegø-
relse. Den fremadrettede udvikling og anvendelse af metoden 
forankres fremover i et forum med ansvar herfor og med del-
tagelse af ministerier, kommuner, uafhængige fagfolk m.v.  
 
Der laves gode beskrivelser af, hvordan indsatsen gribes an i 
f.eks. de 10 kommuner, der gør det bedst, og der følges op i 
forhold til f.eks. de 20 kommuner, der bidrager mindst til re-
alisering af målene. Metoden skal drøftes, men blandt andet 
kan de kommunale handlingsplaner inddrages.  




