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1.

INDLEDNING
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) igangsatte ultimo 2015 projekt Tre hovedveje til job, der har strakt sig frem til udgangen af 2016. Projektet udspringer af forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014, hvor der blev afsat puljemidler til at understøtte indsatsen for dagpengemodtagere, som er langtidsledige, ledige i særlig risiko herfor samt for
ledige dagpengemodtagere, der er 50 år eller derover.
Formålet med puljen er at opbygge mere viden om, hvilke indsatser der virker for målgruppen.
Dette har udmøntet sig i et pilotprojekt med tre indsatser, der ligger inden for følgende tre hovedveje til job:
Figur 1: De tre hovedveje i projektet

Hovedvej 1: Intensiv jobrådgivning i jobklub

Hovedvej 2: Samarbejde med vikarbureauer om at få ledige borgere i job

Hovedvej 3: Målrettet virksomhedsindsats med tilknytning af jobkontaktperson

Følgende målgrupper indgik i projektet:




Unge med en uddannelse og mindst seks måneders ledighed
30-49 år med mindst seks måneders ledighed
50 år eller derover, uanset ledighedsanciennitet.

Kommunerne har i projektet kunnet ansøge om at være med i én eller flere af de tre hovedveje
eller gå sammen om en ansøgning. I alt deltager 27 kommuner i projektet, mens der i alt er 32
projekter. Det betyder at fem kommuner deltager på mere end én hovedvej. Kommunerne, der
har deltaget i projektet, fremgår nedenfor fordelt på hovedveje.
Boks 1: Kommuner der deltager i projektet

Hovedvej 1

Randers

Mariagerfjord/Rebild

Viborg

Skive

Glostrup/Albertslund

Ballerup

Solrød

Guldborgsund

Stevns

Køge

Kolding

Esbjerg

Odder

Rødovre

Skanderborg

Fredericia

Jammerbugt

Hovedvej 2

Gentofte

Faxe

Aarhus

Syddjurs

Nordfyn

Hovedvej 3

Vallensbæk

Lyngby-Taarbæk

Rødovre

Skanderborg

Fredericia

Kalundborg

Lolland

Haderslev

Jammerbugt

Nordfyn

Formålet med slutevalueringen er at indsamle viden om de forskellige indsatsers kerneelementer
særskilt for hvert hovedspor, herunder at beskrive de tre hovedvejes indsatsmodeller. Desuden
har evalueringen fokus på at afdække implementeringen af hver hovedvejs grundelementer og
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de dynamikker i hver indsatsmodel, som bidrager til borgernes progression hen imod arbejdsmarkedet samt om der kan påvises nogle sammenhænge til en øget beskæftigelsesgrad for målgruppen.
Rapporten består af i alt syv hovedkapitler og en række bilag. Efter dette indledende kapitel præsenteres i kapitel 2 en opsummering af evalueringens hovedkonklusioner. I kapitel 3 behandles
tværgående perspektiver vedrørende implementeringen af indsatsen og opnåede erfaringer hermed. Dernæst præsenteres i kapitel 4-6 hver af de tre hovedveje og endelig analyseres beskæftigelsesgraden blandt deltagerne i de tre hovedveje i kapitel 7. Dernæst følger bilag af mere teknisk metodisk karakter.
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2.

KONKLUSION
I alt 3.630 borgere er visiteret til indsatsen som en del af projekt Tre hovedveje til job fordelt
med flest i jobklubbernes gruppeforløb (2.231), næst flest i den virksomhedsrettede indsats med
jobkontaktperson (877) og færrest i afprøvningen af vikararbejde som en vej til job (522). Nedenfor opsummeres evalueringens overordnede konklusioner. Herefter foretages en kort gennemgang af indsatsmodellen for hver af de tre hovedveje, samt kommunernes og borgernes erfaringer fra forsøgsperioden.
Overordnet viser evalueringen, at kommunerne har gode erfaringer med de tre indsatsmodeller. I
de gennemførte interviews fremhæver både projektledere og medarbejdere at indsatserne har
skabt positive resultater, samt at hovedvejene bidrager til en styrket jobsøgning og letter overgangen til arbejdsmarkedet. Evalueringen viser dog også, at implementeringen af de tre hovedveje stiller meget forskellige krav til jobcenteret. Her skiller Hovedvej 1 – Jobklubber sig positivt
ud, idet jobcentrene selvstændigt kan etablere og drive jobklubberne. Implementeringen af de to
andre hovedveje er mere krævende, idet samarbejdet med vikarbureauer og virksomheder stiller
krav om etablering af samarbejdsmodeller og løbende koordinering for at indsatsen lykkes.
Ser man på borgernes tilfredshed med de afprøvede indsatsmodeller er erfaringerne særligt gode
for Hovedvej 1 og 3. Her svarer ca. 60 pct. af borgerne, at de er tilfredse eller meget tilfredse
med jobklubforløbet eller virksomhedsforløbet. Borgernes vurdering af hovedvej 2 er mindre positiv. 37 pct. af borgerne har været tilfredse med forløbet, mens hele 24 pct. af borgerne svarer
’ved ikke’. Dette forklares af, at en del af borgerne, som er blevet skrevet op i vikarbureauerne,
aldrig har været ude i en vikaransættelse og derfor ikke har grundlag for at vurdere indsatsen.
21 pct. at borgerne været utilfredse med vikarindsatsen, blandt andet fordi det ikke er lykkedes
at få et vikarjob igennem indsatsen. Desuden fremhæver nogle borgere arbejdsvilkårene i vikarbranchen som årsagen til negativ vurdering; herunder lav løn, usikkerhed om arbejdstider, samt
dårlige arbejdsforhold.
Evalueringen viser, at kommunerne der har arbejdet med Hovedvej 1 – Jobklubber har positive erfaringer med indsatsen. De gennemførte interviews dokumenterer, at det særligt virkningsfulde ved jobklubforløbene er, at der er tale om gruppeforløb, hvor deltagerne samarbejder, motiverer og inspirerer hinanden til jobsøgning. Der er bred enighed blandt projektledere og medarbejdere om, at jobklubindsatsen er med til at skabe progression i borgernes jobsøgningsforløb,
og flytter borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Som følge heraf har størstedelen af kommunerne på Hovedvej 1 besluttet at fortsætte og forankre jobklubindsatsen i egen organisation i forlængelse af projektet.
Hos de fem kommuner på Hovedvej 2 - Vikararbejde, der har samarbejdet med vikarbureauer,
vurderes det, at vikararbejdet medvirker til at deltagerne får udbygget deres netværk, og styrker
kvaliteten af jobsøgningen, så den retter sig mod et bredere felt både branchemæssigt og geografisk. Derfor ønsker flere af kommunerne at fortsætte det tætte samarbejde med vikarbureauerne, mens andre kommuner i projektet har udtrykt interesse for at lade sig inspirere af de fem
projektkommuners vikarsamarbejde.
Den målrettede virksomhedsindsats med tilknyttet jobkontaktperson på Hovedvej 3 - Virksomhedsforløb har i flere kommuner vist, at borgerne bliver mere arbejdsmarkedsparate og får
udvidet deres horisont ift. jobsøgning, hvilket forbedrer borgernes muligheder for at komme i
ordinær beskæftigelse. Elementer fra denne virksomhedsrettede indsats vil flere kommuner fortsat arbejde med efter projektets udløb. Indsatsen på Hovedvej 3 vil imidlertid ikke i samme grad
som de øvrige hovedveje være implementerbar fremadrettet, da den forlængede praktikperiode
på op til 8 uger bortfalder sammen med den økonomiske støtte til frikøb af jobkontaktpersoner.
Som en del af evalueringen er der gennemført en beskrivende analyse af, hvorvidt borgerne efter
deltagelse i indsatsen er kommet i beskæftigelse. Der er ikke tale om en egentlig effektevaluering jf. også de metodiske bemærkninger, der er angivet i kapitel 7.
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Samlet set viser analysen, at 2.494 ud af de i alt 3.630 visiterede borgere har opnået beskæftigelse i minimum én måned i perioden fra visitationsdatoen. Det betyder, at der samlet er ca. 69
pct. af deltagerne, der har været i beskæftigelse i et større eller mindre omfang.
Andel af deltagerne, der er i beskæftigelse.

Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad blandt beskæftigede deltagere.
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Note: Antallet af personer (N) i analysen er opgjort i visitationsmåneden (måned 0). Antallet af personer i analysen af andel i
beskæftigelse til venstre (N) falder jo flere måneder efter visitation, der måles. Dette skyldes at der er visiteret deltagere til
indsatsen indtil sent i år 2016 og at DREAM-registret på analysetidspunktet kun indeholder data til og med uge 8 2017. Nogle
deltagere har vi således blot data på et mindre antal måneder, mens der er mere data på andre, der er indtrådt tidligere på
året 2016. Alle 3.630 personer har observationer for de første 2 måneder. I sidste måned af analysen (10.) er der 612 deltagere tilbage i analysen i hovedvej 1. I hovedvej 2 og 3 er der i sidste måned af analysen (9.) hhv. 128 deltager og 269 deltagere. For analysen i figur 15b vil antallet af personer stige i takt med at andel af beskæftigelse stiger.

Sammenligner vi andelen af deltagere, der 9 måneder efter indtrædelsen i indsatsen er i beskæftigelse1, så viser tallene, at hovedvej 2 – vikararbejde fremviser den største andel i beskæftigelse. Det er dog nødvendigt at korrigere for andelen af borgere, der i udgangspunktet har ordinære
timer i hele forløbsanalysen. Som det fremgår nedenfor varierer andelen, der opnår beskæftigelse mellem 39,5 pct. for Hovedvej 1 og 34,6 pct. for Hovedved 2. Analysen viser således, at merbeskæftigelsen er nogenlunde ens for de tre hovedveje.
Andel af deltagerne i beskæftigelse korrigeret for forskellige udgangspunkt.
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Note: Se note til Figur 14 omkring antallet af observationer i analysen.
Korrektionen for forskelligt udgangspunkt, er lavet ved at parallelforskyde analysen for de tre hovedveje med andelen i
beskæftigelse i visitationsmåneden.

Dertil kommer, at beskæftigelsesgraden for de beskæftigede på de tre hovedveje er sammenlignelig. Den ligger i den sidste halvdel af måleperioden og svinger i niveauet 120-130 timer per
måned i gennemsnit. Sammenfattende ser deltagergrupperne på de tre hovedveje ud til at have
haft sammenlignelige udviklingsforløb igennem indsatsen.
Analyserne viser desuden at:
1

Beskæftigelse defineres i analysen som det at have minimum én lønnet time i en måned, hvilket i praksis betyder, at en borger godt
kan deltage i indsatsen og være beskæftiget samtidig.
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der ikke er nogen væsentlige forskelle mellem hovedvejene i forhold til hvordan borgerne
fordeler sig på ydelser efter endt projektdeltagelse – herunder også andre ydelser end dagpenge.
der ikke er nogen betydende sammenhæng mellem deltagerens hidtidige branchetilknytning
og mulighed for at komme i beskæftigelse efter visitationen
jo mere beskæftiget deltagerne har været i de tre forudgående år, i jo højere grad kommer
de i beskæftigelse efter visitationen til et forløb.

Samlet set peger evalueringen på, at Hovedvej 1 udviser et særligt potentiale for efterfølgende
udbredelse. Denne indsatsmodel vurderes positivt af både projektledere, medarbejdere og borgere, og opnår resultater på linje med de øvrige indsatsmodeller. Samtidig er jobklubberne forbundet med en relativt simpel implementeringsproces, hvor jobcentrene ikke er afhængige af eksterne parter for at etablere og drive jobklubberne. Hovedvej 3 – Virksomhedsforløb vurderes ligeledes positivt af både kommuner og borgere. En generel udbredelse af modellen stiller dog krav
om at kommunerne etablerer velfungerende samarbejdsmodeller for koordinering med virksomhedshedskontaktpersoner, samt at der tages stilling til hvordan den forlængede praktikperiode og
den økonomiske støtte til frikøb af jobkontaktpersoner kan videreføres. Endeligt viser evalueringen, at succes på Hovedvej 2 – Vikararbejde afhænger af kommunernes forudsætninger og mulighed til at investere i relationsopbygning og samarbejde med vikarbureauer. De kommuner,
som er lykkedes med at etablere en god relation mellem jobcenter og vikarbureau, har opnået de
stærkeste resultater og tilkendegiver, at de vil fortsætte det gode samarbejde. Samarbejdet med
vikarbureauer har et særligt potentiale som en vej ind på arbejdsmarkedet for borgere, som er
afklaret om egne kompetencer og arbejdsområde. På denne måde kan indsatsen have værdi som
et godt supplement til de øvrige virksomhedsrettede redskaber i jobcenteret.

Neden for beskrives indsatsen, implementeringen og erfaringerne fra de enkelte hovedveje nærmere.
2.1

Hovedvej 1 – Jobklubber: erfaringer med indsatsen
De 17 kommuner i Hovedvej 1 har baseret indsatsen på mange af de samme kerneelementer.
Jobklubindsatsen har typisk været baseret på en kombination af fællessessioner og individuel
rådgivning. Fællessessionerne har foregået en eller flere gange om ugen, hvor der via undervisning, drøftelser og øvelser sættes fokus på temaer som fx jobsøgning, mødet med arbejdsmarkedet, arbejde med CV mv. For at støtte op om processen har man løbende fulgt op på den enkeltes jobsøgning og lavet aftaler om hjemmearbejde. Endelig har kommunerne i forskelligt omfang benyttet sig af oplæg fra virksomheder i jobklubberne eller besøg på virksomhederne.

2.1.1

Erfaring med indsatsen

Kommunerne har generelt haft gode erfaringer med indsatsen. Nogle af de væsentligste drivkræfter er ifølge projektledere og medarbejdere, at borgerne har taget positivt imod tilbuddet,
samt at medarbejderne hurtigt har set resultater i form af øget motivation og styrket jobsøgning
blandt deltagerne. Evalueringen viser også at en række af de udfordringer og barrierer som
kommunerne er stødt på skyldes uklare principper for visitation til jobklubben, herunder krav til
læse-, skrivefærdigheder, kvaliteten af borgerens CV, samt at løbende optag (der har betydning
for gruppedynamikken). Det anbefales at disse udfordringer håndteres fx ved fremrykning af den
individuelle vejledningsdel af jobklubindsatsen samt ved opstilling af klarere visitationskriterier.
Forholdene og implementeringsgrebene i nedenstående skema samler særligt vigtige tværgående
erfaringer fra projekterne om, hvad der skaber succes i implementeringen af indsatsen.
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Tabel 1: Hovedvej 1 - barrierer, drivkræfter og implementeringsgreb

Drivkræfter

Barrierer

Implementeringsgreb

 Medarbejderne oplever, at indsatsen har virket ved at rykke
deltagerne tættere på arbejdsmarkedet og i job, hvilket har
været en motivationsfremmende faktor for projektmedarbejderne, og jobcentret som helhed.
 Længerevarende forløb over
flere uger har givet jobklubkonsulenterne tid til at lære borgerne at kende, hvilket har
styrket relation og givet mulighed for en mere målrettet indsats.
 Størstedelen af borgerne har
taget godt imod jobklubformatet og har været glade for at
møde op i jobklubben.
 Implementeringen af indsatsen
kan håndteres indenfor egne
organisatoriske rammer.
 Både projektmedarbejderne og
resten af jobcenteret har haft
ejerskab og har været motiveret til at implementere indsatsen.

 CV’er og ansøgninger af lav
kvalitet på trods af ledighed
over 6. måneders varighed.
 Manglende læse-, skrive- og
sproglige kompetencer blandt
borgerne.
 Løbende optag af deltagere i
jobklub har været ressourcetungt.
 Brug af jobklubberne til særligt
svage målgrupper, der kan være vanskelige at aktivere ad anden vej kan give udfordringer
med gruppedynamikken.

 Fremrykning af den individuelle
del af jobklubben samt den mere praktiske læring i forbindelse
med ansøgnings- og CVskrivning.
 Visitation af borgere, der har de
rette læse-, skrive- og sprogkompetencer og en stor grad af
motivation for at indgå i
jobklubben.
 Klar forventningsafstemning
omkring indhold i oplæg og antal deltagere med virksomheder, der holder oplæg i jobklubben.

På baggrund af de gennemførte interviews er identificeret en række faktorer, der har betydning
for borgernes progression i forløbet. Det er således vurderingen, at jobklubforløbet medvirker til:
 at fastholde fokus på jobsøgning via hyppige møder
 at skabe et fællesskab i dagligdagen hvor deltagerne motiverer og inspirerer hinanden til
jobsøgning
 at opbygge tillid i relationen til jobcentermedarbejder, hvilket skaber et styrket grundlag for
at vejlede og hjælpe deltagerne på vej.
 at borgerne får øget indblik i virksomhedernes behov og får mere realistiske forventninger om
egne jobmuligheder
 at deltagerne udbygger og benytter hinandens netværk.
Projektledere og projektmedarbejdere fra projekterne fortæller, at borgerne herigennem begynder at handle anderledes. De opnår mere kvalitet i jobsøgningen i form af mere målrettede ansøgninger og CV’er, de søger mere målrettet og intenst efter ledige stillinger, de benytter i højere
grad deres netværk i jobsøgningen og de søger bredere både geografisk og branchemæssigt.
Der er generelt stor tilfredshed både med at arbejde med indsatsen blandt medarbejderne og
med at være en del af indsatsen blandt borgerne. Medarbejderne på Hovedvej 1 nævner især, at
have nydt godt af det store frirum til selv at forme indsatsen. Det har givet mulighed for at afprøve nye metoder samt skabt afveksling fra det normale format for sagsbehandlingen, hvilket
mange medarbejdere har nydt. Tilsvarende viser borgersurvey at 61 pct. af de, som har besvaret
surveyen, enten er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med jobklubforløbet. Omvendt har blot 13
pct. af denne gruppe svaret, at de er ”utilfredse” eller ”meget utilfredse”. Dette kommer også til
udtryk i de uddybende kommentarer, hvor borgerne især fremhæver personlig udvikling, tilegnelsen af nye værktøjer, inspiration til jobsøgning, sparring på CV og ansøgninger samt muligheden for netværk som særligt positive aspekter af indsatsen.
Rambøll har i forbindelse med evalueringen undersøgt igennem en regressionsanalyse, hvorvidt
der er sammenhæng mellem brugen af bestemte indsatselementer i kommunerne og beskæftigelsesgraden blandt deltagerne. Analysen viser, at to tiltag ser ud til at kunne fremme en tidlig
tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor disse er anbefalelsesværdige:


At benytte besøg på virksomheder som virkemiddel i indsatsen
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At tilpasse brugen af hjemmearbejde mellem jobklubberne til den enkeltes forløb og benytte
dette indsatsredskab, når det fagligt virker til at kunne bidrage til den lediges proces hen
imod arbejdsmarkedet

2.2

Hovedvej 2 – Vikararbejde: erfaringer med indsatsen
Hovedvej 2 er baseret på et samarbejde med vikarbureauer om at få ledige borgere i vikarjob og
på sigt i ordinær fuldtidsbeskæftigelse. For at sikre et godt match mellem borger og vikarbureau
har kommunerne arbejdet med informationsmøder og visitationssamtaler samt mere målrettede
screeningssamtaler eventuelt med inddragelse af vikarbureauet. Herefter er deltagerne blevet
skrevet op i vikarbureauernes databaser, hvorefter der er blevet foretaget løbende opfølgning
med vikarbureauerne og/eller de ledige omkring hvordan det er gået deltagerne i forhold til at
komme ud i vikarjob.

2.2.1

Erfaringer med indsatsen

I tabellen nedenfor samler vi særligt vigtige tværgående erfaringer fra projekterne om, hvad der
skaber succes i implementeringen af indsatsen. Som det fremgår, er det afgørende at indsatsen
tilrettelægges med afsæt i konkret viden om og kendskab til vikarbureauernes arbejdsprocesser.
En række af de identificerede barrierer handler om tilrettelæggelse af samarbejde med vikarbureauer om fx registreringer eller etablering af match mellem udbudte vikarjobs og borgernes
kompetencer, herunder også borgernes forventninger ift. til varsling og geografi. En væsentlig
anbefaling er derfor også, at der skal investeres i samarbejdet med vikarbureauer, og at involvering af medarbejdere med forudgående kendskab samt efterfølgende udvikling af samarbejdsrelationer er afgørende for at lykkedes med indsatsen.
Tabel 2: Hovedvej 2 - barrierer, drivkræfter og implementeringsgreb

Drivkræfter

Barrierer

Implementeringsgreb

 Forståelse blandt jobcentermedarbejderne for, hvordan vikarbureauer agerer.
 Motiverede borgere, der udviser
en reel interesse i at tage vikarjobs.
 Positiv indstilling fra a-kasserne
i forhold til indsatsen.
 Frivillighed ift. om man vil tilmelde sig et vikarbureau bidrager til at sikre motiverede borgere i indsatsen.

 Manglende forståelse blandt
jobcentermedarbejderne for vikarbureauernes arbejdsprocesser.
 Afhængighed af vikarbureauerne i forhold til at sikre deltagerne afprøvning i vikarjob.
 Vanskeligheder forbundet med
at integrere jobcentrets forventninger om registreringer af
borgernes status i vikarbureauernes ofte travle arbejdsgange.
 Manglende motivation blandt
ledige til at tage vikarjob, herunder ift. geografiske afstande
og kort varsling af vikarjobmuligheder.
 Mismatch mellem udbudte vikarjobs og de visiterede og opskrevne borgeres kompetencer.

 Involvering af medarbejdere
som har erfaring fra vikarbranchen og/eller med at samarbejde med vikarbureauer.
 Aktiv og opsøgende kontakt til
vikarbureauerne i forhold til
borgere, der ikke tilbydes vikariater.
 Opdyrkning af personlige relationer til vikarbureauerne af
medarbejdere med tidligere ansættelse i branchen.
 Inddragelse af a-kasser.
 Etableringen af personlige relationer for at samarbejdet kan
fungere optimalt, hvilket tager
tid og energi at opbygge.

På baggrund af projekternes erfaring foreslår Rambøll, at man i en fremtidig implementering af
indsatsen har fokus på at sikre den enkeltes deltagers match til konkrete vikarjobs. Dette arbejde
handler blandt om at skabe samarbejde med et bredt udbud af vikarbureauer, så udbuddet af
jobs rammer brede behov for kompetencer. Samtidig handler det om at have information om
disse udbud og mulighederne for de enkelte ledige i tæt dialog med vikarbureauerne. Desuden er
der en dimension i arbejdet, som handler om at den ledige bliver i stand til at se matchet mellem
egne kompetencer og det konkrete udbud af vikarjobs. Der kan således for nogle ledige være
behov for mere bevidstgørende og konkret øvning i at se disse muligheder end for andre. Successen af indsatsen vil i vid udstrækning afhænge af, hvor godt jobcentrene formår at skabe
denne samlede bro fra den enkelte lediges iboende kompetencer til de konkrete jobmuligheder i
vikarbranchen.
På baggrund af de gennemførte interviews er identificeret en række faktorer, der har betydning
for borgernes progression i forløbet. Det er således vurderingen, at vikararbejdet medvirker til:
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At give deltagerne øget viden om og refleksion over egne muligheder på arbejdsmarkedet
At øge deltagernes motivation og engagement i forhold til jobsøgningen
At styrke deltagernes selvværd og tro på egne muligheder på arbejdsmarkedet
At styrke kvaliteten i CV og ansøgninger
At deltagerne får udbygget deres netværk og styrker/opbygger en arbejdsidentitet.
At deltagerne bliver mere proaktive i jobsøgningen og mere parate til søge bredt på arbejdsmarkedet

Medarbejderne på Hovedvej 2 har generelt givet udtryk for tilfredshed med at arbejde med indsatsen, men der gøres dog opmærksom på, at nogle vikarbureauers manglende prioritering af
systematiske registreringer, bl.a. grundet deres anderledes arbejdspraksis, ofte har været en
kilde til frustration. Vikarbureauerne har i processen givet udtryk for, at de havde behov for en
administrativ tilgang, der var lige til og tidseffektiv, da deres fokus ligger på at matche virksomhedernes behov for vikarer med konkrete kandidater. Samarbejdet har således skullet danne bro
imellem behovet for borgerfokus med vikarbureauernes forretningsmodeller, hvilket har krævet
et fortløbende arbejde med at skabe virksomme samarbejdsmodeller.
Der har været en vægt af positive tilkendegivelser med indsatsen blandt borgerne på Hovedvej 2,
selvom denne indsats scorer lidt lavere end de to øvrige hovedveje. 37 pct. af dem, der har svaret, angiver, at de er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”, mens 21 pct. er utilfredse. De positive besvarelser understøttes af de uddybende kommentarer, der især lægger vægt på, at man
holdes aktiv, får mulighed for at bevise sine kvaliteter, oparbejder nye kompetencer og skaber
relationer til nye kollegaer. Omvendt angiver flere borgere, at de har fået bekræftet dårlige forventninger om vikarbranchen. De negative kommentarer fokuserer især på dårlige arbejdsforhold, lav løn og stor usikkerhed i arbejdstiderne. Flere angiver også, at de ikke føler, at løfterne
fra informationsmødet er blevet indfriet. De fortæller, at de har manglet opfølgning og kun har
modtaget få eller ingen tilbud om vikariater.
2.3

Hovedvej 3 – Virksomhedsforløb: erfaringer med indsatsen
Hovedvej 3 omhandler en intensiv virksomhedsindsats målrettet borgere i risiko for langtidsledighed eller som er langtidsledige. Indsatsen kombinerer virksomhedsrettet forløb med individuel
støtte til borgeren gennem en jobkontaktperson på virksomheden. Det virksomhedsrettede forløb
har i projektet inkluderet muligheden for en virksomhedspraktik på op til 8 uger. Udover disse
kerneelementer har en række andre elementer vist sig at være centrale for indsatsens gennemførelse. Herunder jobcentrets understøttende arbejde gennem indsatsen og det at skabe det gode match mellem borger og virksomhed.

2.3.1

Erfaringer med indsatsen

I tabellen nedenfor kan ses en oversigt over drivkræfter, barrierer og virksomme implementeringsgreb identificeret igennem kommunernes arbejde med indsatsen. Som det fremgår, har den
forlængede praktikperiode været afgørende for at der foretages grundigere match mellem borger
og virksomhed, samt at der er etableret konktakt til virksomheder, som ellers ikke har været
interesserede i at etablere kortere virksomhedspraktikker. Barriererne har bestået i at udvikle
gode modeller for visitation og matching af borgere og virksomheder, så der sikres et tilstrækkeligt flow i sagerne, hvor borgernes ønsker og kompetencer kobles til relevante åbninger hos virksomhederne. Indsatsen stiller krav om en velkoordineret indsats mellem projektteam, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, hvilket har været en udfordring hvor disse faggrupper har
været spredt over forskellige fysiske lokaliteter. Kommunerne har haft gode erfaringer med at
involvere og give borgerne ansvar for kontakten til relevante virksomheder, samt at der tilrettelægges fleksible praktikperioder med et klart fokus på ordinære timer.
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Tabel 3: Hovedvej 3 - Barrierer, drivkræfter og implementeringsgreb

Drivkræfter

Barrierer

Implementeringsgreb

 Mulighed for at afsætte mere
tid til, at den enkeltes sag behandles, og at der skabes kontakt til virksomheder.
 Den længere praktikperiode (op
til 8 uger) har åbnet døre hos
virksomheder, som ellers ikke
ville tage borgerne ind, da det
kræver mere end 4 uger at få
en fornemmelse for arbejdsopgaverne.

 Flaskehals i matchning af borgere og virksomheder.
 At det er ressourcekrævende at
skabe gode match mellem borgere og virksomheder.
 Manglende målretning af visitation mod motiverede borgere.
 Koordination mellem projektteam, sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i tilfælde,
hvor de fysisk har været placeret på andre lokaliteter.

 Borgere oplister selv relevante
virksomheder og tager eventuelt den første kontakt til dem.
 Udvisning af fleksibilitet overfor
virksomheden i forhold til praktikperiodens længde – dog mellem 4 og 8 uger.
 Tydeligt jobrettet fokus ved
kontakt til virksomheder og ved
etablering af virksomhedsrettet
forløb, dvs. altid ordinært job
for øje.

På baggrund af de gennemførte interviews er identificeret en række faktorer, der har betydning
for borgernes progression i forløbet. Det er således vurderingen, at virksomhedsforløbet medvirker til:
 at deltagerne bliver mere motiverede og får styrket deres tro mulighederne på arbejdsmarkedet
 at deltagerne får ny viden og bliver mere reflekterede og afklarede om, hvad der er det rette
match for dem
 at deltagerne gennemgår en faglig og social udvikling og får bedre forståelse for arbejdsmarkedet
 at deltagerne udvider deres netværk
 at deltagerne bliver mere proaktive og åbne over for brancheskift
 at kvaliteten i jobsøgningen forbedres
Medarbejderne i kommunerne på Hovedvej 3 har overordnet set været tilfredse med at arbejde
med indsatsen. Især er de glade for den forlængede praktikperiode, som de mener, gør det lettere at sælge borgeren overfor virksomheden. Opstartsvanskeligheder og ophobning af arbejdsopgaver nævnes som de primære kilder til utilfredshed igennem projektforløbet.
I borgersurveyen fremviser Hovedvej 3 høj tilfredshedsgrad med indsatsen blandt deltagerne. 60
pct. af de besvarende angiver, at de er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med indsatsen og
blot 10 pct. har en negative besvarelse. De uddybende kommentarer fokuserer især på muligheden for at vise sig frem overfor virksomheden, oparbejdelse af nye kompetencer og erfaringer,
øget netværk og refleksion over egne evner og interesser som særlig positive aspekter. Derudover udtrykker flere borgere sig positivt om den forlængede praktiklængde, da de dermed får
bedre mulighed for at sætte sig ind i nye arbejdsopgaver og blive en del af fælleskabet på arbejdspladsen. De negative kommentarer omhandler primært manglende udsigter til job i virksomheden eller manglende kontakt til jobkontaktpersonen på virksomheden.
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3.

DATAGRUNDLAG OG TVÆRGÅENDE PERSPEKTIVER
Nærværende kapitel opsummerer væsentlige perspektiver vedrørende implementering, drivkræfter og barrierer, som går på tværs af de tre hovedveje. Der indledes med en kort oversigt over
datagrundlaget. Efter dette kapitel følger et kapitel for hver hovedvej, som fokuserer på de særlige forhold for den enkelte hovedvej.

3.1

Datagrundlag
Slutevalueringen bygger på en række kvalitative og kvantitative datakilder. Datakilderne er i
analyserne blevet trianguleret (systematisk tilgang til valg af datakilder som sikrer flere perspektiver på samme genstandsfelt), hvor det har været muligt, dels for at sikre validitet, dels for at
underbygge kvantitative udsagn med kvalitative beskrivelser af processer og mekanismer.
Tabel 4: Datakilder og metoder

Datakilde
Statusnotater
Kommunebesøg i maj
måned 2016
Opfølgende interviews
per telefon og afklaring per mail
Telefoninterviews med
13 virksomheder

Kommunernes milepælsplaner og opfølgningsskemaer

Case-besøg i kommunerne

Projektlederinterviews

Borgersurveys

Registeranalyse

Metode
Etableret for hvert projekt byggende på Rambølls månedlige telefonopfølgning med projektlederne
Rambøll har i forbindelse med opfølgningsbesøgene i maj måned
interviewet projektledere, projektmedarbejdere og afdelingsledere i
hver projektkommune.
I juni og juli 2016 foretog Rambøll opfølgende interviews med projektledere og centrale projektmedarbejdere i forlængelse af kommunebesøgene.
I juni måned 2016 gennemførtes telefoninterviews med 13 virksomheder, herunder fire virksomheder fra to kommuner på Hovedvej 1,
fire vikarbureauer fra to kommuner på Hovedvej 2 og fem virksomheder fra to kommuner på Hovedvej 3.
Kommunernes milepælsskemaer og opfølgningsskemaer har dannet
grundlag for implementerings- og resultatanalysen. Kommunerne
indrapporterer hver måned centrale indikatorer i projektet til Rambøll, som fx hvor mange borgere de har visiteret, hvor mange der er
påbegyndt indsatsen, hvor mange har afsluttet indsatsen, og hvor
mange der er overgået til ordinært job eller uddannelse.
Der er i forbindelse med slutevalueringen gennemført case-besøg i
alle de deltagende kommuner. Formålet har været at få et indgående
indblik i indsatsmodellen og tilgangen til indsatsen, de opnåede resultater for borgerne samt medarbejdernes oplevelse af at forestå indsatsen.
Ud over case-besøgene har Rambøll foretaget 6 interviews med projektledere for at få afdækket projektledervinklen på gennemførslen af
indsatsen under hver indsatsmodel.
I forlængelse af deltagelse i indsatsen har alle borgere modtaget en
survey med spørgsmål omkring udbytte og tilfredshed med indsatsen
som helheld samt dets enkelte elementer.
På baggrund af data udtrukket af DREAM koblet med data fra surveys
er deltagernes beskæftigelsesgrad blevet undersøgt på de tre hovedveje. Herunder er også mulige sammenhænge mellem bestemte metodiske tilgange og beskæftigelsesgraden afdækket.

For mere uddybende oversigt over datakilderne og deres anvendelse se evt. Bilag 1: Metodeoversigt.
3.2

Implementering
Kommunerne har overordnet set i høj grad formået at realisere de milepæle for antal visitationer
og påbegyndte forløb, der blev sat før projektets start. Tabellen nedenfor sammenligner antallet
af realiserede visitationer og påbegyndte forløb med de fastsatte kvantitative målsætninger for
samtlige deltagende kommuner på hver af de tre hovedveje. Når vi taler om visiterede til projekterne og påbegyndte forløb, er det forskelligt, hvad der ligger i dette, alt efter hvilken hovedvej,
det drejer sig om. Definitionerne er som følger:
Visiteret til projektet
 Hovedvej 1: Indkaldt til jobklub
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Hovedvej 2: Deltaget i screeningssamtale og/eller informationsmøde medmindre de efterfølgende har takket nej til deltagelse
Hovedvej 3: Visitation til projektet er aftalt med borgeren

Påbegyndt forløb
 Hovedvej 1: Påbegyndt i jobklub
 Hovedvej 2: Opskrevet hos vikarbureau
 Hovedvej 3: Påbegyndt virksomhedspraktik/løntilskud
Kommunerne på Hovedvej 1 har formået både at visitere og realisere flere forløb end forventet.
På Hovedvej 2 er antallet af visiterede borgere lidt lavere end forventet, men omvendt overstiger
antallet af påbegyndte borgere forventningerne betydeligt. På Hovedvej 3 er forventningerne om
antal visitationer indfriet, hvorimod der har været et antal på 22 færre påbegyndte forløb end
forventet – sidstnævnte ligger dog inden for den inden for en afvigelse på 10 pct., hvorfor vi anser det som liggende inden for målområdet for succes.
Tabel 5: Oversigt over antal visiterede og påbegyndte borgere2

Visiterede borgere
Forventet
Realiseret
Hovedvej 1

1.940 (1744)

2.231

Hovedvej 2

630 (449)

522

Hovedvej 3
For hele projektet

832 (975)
3.402

877
3.630

Samlet set betyder tallene, at 3.630 borgere har været visiteret til indsats som en del af projekt
Tre hovedveje til job fordelt med flest i jobklubbernes gruppeforløb, anden flest i den virksomhedsrettede indsats med jobkontaktperson og færrest i afprøvningen af vikararbejde som en vej
til job, hvilket også svarer til at flest kommuner har deltaget i Hovedvej 1, næst flest på Hovedvej 3 og færrest på Hovedvej 2. De aggregerede tal dækker naturligvis over forskellige erfaringer
hos de enkelte kommuner, hvor nogle har haft vanskeligt ved at indfri milepælstallene, mens
andre har præsteret langt bedre end forventet. På tværs af de tre hovedveje er det generelle
billede, at kommunerne har indfriet de oprindelige forventninger.
3.3

Drivkræfter
På tværs af hovedvejene viser erfaringerne fra projektet, at medarbejdernes ejerskab og motivation i implementeringen af indsatsen har været en af de væsentligste drivkræfter i at sikre en
succesfuld implementering. Ejerskabet og motivation til implementeringen af indsatsen er ifølge
projektkommunerne blevet skabt som følge af de meget overordnede minimumskriterier opsat af
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra projektets begyndelse. Det gjorde det muligt for
projektmedarbejderne selv at udfylde rammerne og dermed tydeligt præge indsatsen. Det har i
høj grad været en motivationsskabende faktor, der også har gjort det nemmere for projektteamet at ’sælge’ indsatsen overfor både borgere og kollegaer i jobcenteret, da indsatserne har været lokalt tilpassede.
Desuden har ledelsens fokus, prioritering og understøttelse af indsatsen været en anden stor
drivkraft i implementeringen af indsatserne i projektet. Ledelsen har haft en vigtig rolle ved at
skulle skabe motivation blandt medarbejderne til at engagere sig i indsatserne. Konkret har ledelsen i størstedelen af kommunerne uddelegeret ansvaret for at tilrettelægge indholdet og
strukturen i jobklubforløbet til medarbejderne, som har fået ejerskab og motivation til indsatsen
som følge heraf. Endvidere har ledelsen i kommunerne arbejdet med at synliggøre projektet på fx
afdelingsmøder, og positive resultater er løbende blevet forsøgt italesat og delt, så der er blevet
skabt en succesfortælling omkring projekterne.

3.4

Barrierer
På tværs af hovedvejene har flere kommuner oplevet, at mangel på koordination mellem projekt
og øvrige aktører i jobcenteret eller mellem projekt og eksterne samarbejdspartnere.
2

Det forventede antal borgere refererer til kommunernes samlede milepælstal, som er opstillet i forbindelse med de indledende kvalificeringsworkshops. Tallet i parentes angiver den oprindelige målsætning i projektansøgningerne. De farvede felter etableres ud fra
følgende succeskrav: Grøn = Negativ afvigelse fra milepæl < 10 %, gul = Negativ afvigelse fra milepæl ≥ 10 % ≤ 25 % og rød =
Negativ afvigelse fra milepæl > 25 %. Tallene er en sammentælling ud fra projekternes indberetninger.
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Det gælder særligt i forhold til visitationsprocessen, hvor manglende koordinering og forventningsafstemning mellem projektteam og visiterende sagsbehandlere for Hovedvej 1 har resulteret i visitation af deltagere, som ikke har levet op til målgruppekriterierne og/eller de forventninger til fx læse- og sprogkompetencer, som enkelte kommuner har bestemt sig for.
For Hovedvej 2 har manglende koordination betydet, at borgernes faglige profiler ikke altid har
matchet vikarbureauernes forventninger, hvilket har resulteret i, at borgere ind imellem ikke har
kunnet spejle sig i vikarbureauernes vikarjobudbud. Desuden har den manglende koordination
også ført til visitation af borgere, der egentlig ikke har været parate og mobile nok til vikararbejde.
På Hovedvej 3 har manglende koordination betydet, at sagsbehandlerne tidligt i projektperioden
har visiteret en stor gruppe borgere til projektet og først derefter har kontaktet virksomhederne.
Det har resulteret i længere ventetid og frafald hos borgerne, der har nået at overgå til anden
indsats eller har fundet job ad anden vej, før de bliver matchet med en virksomhed – hvilket har
forhindret indsatsen i at bidrage til hurtigere afgang til job.
På tværs af alle hovedveje har kommunerne derfor arbejdet på at styrke koordinationen og skabe
en fælles forståelse mellem visiterende sagsbehandlere og projektteam ved fx at etablere en
fælles mødestruktur eller som på Hovedvej 3 ved, at visiterende sagsbehandler og virksomhedskonsulenterne, som matcher borgere med virksomheder, er blevet placeret fysisk det samme
sted. Enkelte kommuner3 på Hovedvej 1 har desuden fået tilknyttet en administrativ medarbejder, der har været ansvarlig for koordineringen af visitationen.

3

Fx Guldborgsund og Ballerup
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4.

HOVEDVEJ 1 – JOBKLUBBER

4.1

Indsatsmodel
På Hovedvej 1 har kommunerne etableret jobklubber bestående af en blanding af projektets tre
målgrupper, som en eller flere gange om ugen har modtaget fælles undervisning i jobsøgning, og
via jobstøtteaktiviteter er blevet understøttet til aktivt, intensivt og selvstændigt at søge job.
Jobklub-indsatsen har således bestået af en række kerneelementer, der knytter sig til borgernes
forløb i jobklubben, som illustreret i Figur 2 nedenfor:
Figur 2: Forløb for borgere i jobklub

De 17 kommuner, der har været en del af Hovedvej 1, er i vid udstrækning endt med projekter,
der indeholder mange af de samme kerneelementer. Kommunernes praktiske udførelse af kerneelementerne i jobklubforløbet har til gengæld varieret fra kommune til kommune. Dette som et
resultat af de bredt formulerede minimumskrav, der har gjort det muligt for kommunerne at have forskellige fokus og tilgange til jobklubforløbene.
Kerneelementerne kan inddeles i to faser: før indsatsen og under indsatsen:
Før indsatsen
 Visitation af borgere
Under indsatsen
 Samarbejde med virksomheder
 Fællessessioner mellem borgerne
 Løbende opfølgning på borgerens jobsøgningsaktiviteter
 Hjemmearbejde mellem møderne i jobklubben
 Individuel rådgivning af en jobrådgiver
Kommunernes forskellige tilgange til kerneelementerne er opgjort i et skema i Bilag 2: Kerneelementer og tilgange. For at give et indblik i hvad der har udgjort den mest udbredte indsats
beskrives nedenfor de indsatstilgange, som størstedelen af kommunerne har valgt. Denne typiske indsats dækker dog over stor forskellighed kommunerne imellem.
4.1.1

Den foretrukne tilgang blandt kommunerne

Den mest udbredte tilgang har beroet på frivillig deltagelse, hvor borgerne er blevet præsenteret
for jobklubben som en mulighed og har fået lov at vælge, om de ville lade sig visitere.
Under indsatsen har samtlige kommuner endvidere i større eller mindre omfang samarbejdet
med virksomheder. Enten ved, at en virksomhed har holdt oplæg i jobklubben, eller som det er
tilfældet i enkelte kommuner, har fået jobklubben på besøg4.
4

Enkelte kommuner har endvidere inviteret vikarbureauer til at holde oplæg omkring vikarjobs. Fx Kolding, Odder, Skanderborg,
Fredericia
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Alle kommunerne har afholdt fællessessioner mellem deltagerne i jobklubberne. Indholdet af
fællessessionerne kan groft opdeles i øvelser, gruppearbejde, individuelt arbejde, individuelle
samtaler samt oplæg, undervisningsmoduler og fælles drøftelser i plenum. Tilrettelæggelsen af
indholdet, rækkefølgen og den relative vægtning af de enkelte kategorier har imidlertid varieret
betydeligt på tværs af kommunerne, og har ikke nødvendigvis været den samme fra jobklubmøde til jobklubmøde. Sideløbende med fællessessionerne har projektkommunerne afholdt individuelle samtaler med borgerne. Initiativet til samtalen er kommet fra jobkonsulenten eller fra borgeren selv, hvis de har givet udtryk for et ønske om en samtale.
Derudover har størstedelen af kommunerne givet borgerne opgaver mellem jobklubmøderne med
henblik på at fastholde progression i jobsøgningen mellem jobklubmøderne. Størstedelen har
gjort det ad hoc baseret, og med udgangspunkt i et individuelt skøn af den enkelte borgers behov for at blive holdt til ilden mellem jobklubmøderne. Hjemmearbejdsopgavernes karakter har
varieret, men har typisk handlet om, at borgerne inden næste møde har skullet arbejde videre
med opgaver fra jobklubmødet eller opgaver som fx at kontakte virksomheder uopfordret.
Som opfølgning på hjemmearbejdsopgaverne, og jobsøgningsaktiviteter mere generelt, har borgerne skullet fortælle om de jobsøgningsaktiviteter, de har gennemført siden sidste jobklubmøde.
Dette er enten foregået i plenum eller enkeltvis ved, at en af jobklubmedarbejderne har taget fat
i borgeren.
Organisatorisk har de fleste kommuner valgt at placere indsatsen fysisk i andre lokaler end jobcenteret og har ikke samarbejdet med eksterne aktører. Varigheden af jobklubben har delt kommunerne i to lige store dele, hvor halvdelen har haft forløbsvarighed på mindre end eller lig med
10 uger, mens den anden halvdel har haft længere forløbslængder end 10 uger. De fleste har
valgt at have to eller flere møder per uge, dog har de fleste af de kommuner, der har haft en
varighed på mere end 10 uger valgt at have ét eller færre ugentlige møder.
Erfaringen fra projektet er, at der ikke findes én god eller rigtig tilgang, men at jobklubindsatsen
fungerer bedst, når den tilpasses kommunens målgruppesammensætning, egen organisering og
interne arbejdsgange. Projektets bredt formulerede minimumskrav har muliggjort denne lokale
tilpasning, og givet jobklubmedarbejderne i kommunerne rum til at præge og tilrettelægge formatet og indholdet i indsatsen.
4.2

Implementering
Tabel 6 illustrerer implementeringen af Hovedvej 1 i forhold til projektets minimumskrav. Minimumskravene er defineret på baggrund af projektbeskrivelsen:








Fællessessioner med jobstøtteaktiviteter, der skal understøtte, at deltagerne hjælper hinanden med at afdække jobmuligheder og samtidig opnår en styrket selvtillid.
En individuel del, hvor den ledige tilbydes intensiv individuel rådgivning af en jobrådgiver.
En eller flere kompetente jobrådgivere i jobklubben sikrer strukturerede rammer for borgernes jobsøgning og bidrager til en hensigtsmæssig og målrettet anvendelse af borgernes
jobklubforløb.
Blanding af målgrupper i jobklubberne på tværs af køn, alder, ledigheds-anciennitet mv.
med henblik på at skabe et miljø, hvor borgerne får mulighed for at bidrage med nye vinkler
på jobsøgning, netværksskabelse, brug af sociale medier osv.
Jobrådgiveren i jobklubben følger løbende op på, om borgerne får ført jobsøgningsaktiviteter ud i livet
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Tabel 6: Oversigt over fidelitet i implementeringen for Hovedvej 1

Fællessessioner

Individuel del

En eller flere
kompetente
jobrådgivere

Blanding af
målgrupper

Jobrådgiveren i
jobklubben
følger løbende
op

Ballerup
Esbjerg
Fredericia
Glostrup/
Albertslund
Guldborgsund
Jammerbugt
Kolding
Køge
Mariagerfjord/
Rebild
Odder
Randers
Rødovre
Skanderborg
Skive
Solrød
Stevns
Viborg
På Hovedvej 1 har alle kommunerne implementeret indsatsen med en høj grad af fidelitet. Det
overordnede billede er, at langt de fleste kommuner efterlever alle kravene fuldt ud. Der er dog
ét minimumskrav, hvor flere af kommunerne har valgt en tilgang, der i nogen grad afviger fra
den oprindelige projektbeskrivelse. Ønsket med indsatsen har været at blande deltagerne i
jobklubberne på tværs af køn, alder, ledighedsanciennitet mv., for dermed at give deltagerne nye
vinkler på jobsøgningen. Enkelte kommuner har dog valgt at adskille deltagerne på baggrund af
faggruppe for at kunne gøre undervisningen mere specifik og relevant for den enkelte. Der har på
disse jobklubhold dog fortsat været en blanding i forhold til andre kriterier, fx alder og ledighedsledighedsanciennitet. Afvigelserne dækker således ikke over problemer med at gennemføre indsatsen og leve op til kriteriet men over fagligt begrundede valg af tilgang, som gør, at indsatsen
delvist afviger fra dette minimumskrav.
Derudover har Viborg anvendt aktionslæring på deres jobklubhold, hvor deltagerne i fællesskab
udspiller og reflekterer over situationer fra jobsøgningen. Dette har i høj grad erstattet den individuelle rådgivning. Igen er der ikke tale om problemer med at implementere indsatsen, men
fagligt begrundede valg, som giver en delvis afvigelse fra minimumskravet.
Vender vi blikket til, hvordan det inden for disse minimumskrav er lykkedes projekterne at realisere indsatsen, har kommunerne på Hovedvej 1 formået både at visitere flere borgere og påbegynde flere forløb end forventet. Når vi på Hovedvej 1 taler om visiterede taler vi om borgere,
der er indkaldt til en jobklub. Påbegyndte forløb dækker over, hvor mange af disse, der rent faktisk starter i en jobklub.
Tabel 7: Oversigt over antal visiterede og påbegyndte borgere5

Hovedvej 1

5

Visiterede borgere
Forventet
Realiseret
1.940 (1744)
2.269

Påbegyndte borgere
Forventet
Realiseret
1.929
2.255

Det forventede antal borgere refererer til kommunernes samlede milepælstal, som er opstillet i forbindelse med de indledende kvalificeringsworkshops. Tallet i parentes angiver den oprindelige målsætning i projektansøgningerne. De farvede felter etableres ud fra
følgende succeskrav: Grøn = Negativ afvigelse fra milepæl < 10 %, gul = Negativ afvigelse fra milepæl ≥ 10 % ≤ 25 % og rød =
Negativ afvigelse fra milepæl > 25 %.
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4.2.1

Drivkræfter

På Hovedvej 1 har det været en særskilt drivkraft for implementeringen, at jobklubberne har
givet jobklubmedarbejderne mulighed for at indgå i et mere intenst og længerevarende forløb
med borgerne end i andre indsatser i jobcentret. Dette har styrket relationen mellem borger og
jobklubmedarbejderne, og givet jobklubmedarbejderne motivation for at afholde jobklubberne.
Derudover har det fremmet implementeringen, at kommunerne kunne håndtere implementeringen af jobklubforløbene indenfor egne organisatoriske rammer, og at flere kommuner har tidligere erfaringer med jobklubber eller jobklublignende tiltag.
Det har desuden været en drivkraft i implementeringen af Hovedvej 1, at projektmedarbejderne
har haft en fornemmelse af, at indsatsen har virket. Både i forhold til at øge de lediges overgang
til ordinær beskæftigelse eller uddannelse, men i lige så høj grad i forhold til at give borgerne en
følelse af, at de rykker sig både personligt og fagligt. De tydelige resultater har været en klar
motivationsfremmende faktor for projektteamet samt resten af jobcenteret.
Samtidig er det oplevelsen i kommunerne, at målgruppen har været rigtigt valgt til indsatsen. I
flere af kommunerne er det således oplevelsen, at de fleste ledige med mere end 6 måneders
ledighed er klar til denne type indsats og generelt er indstillet på at deltage aktivt, om end der
også er undtagelser. Flere kommuner har visiteret andre grupper f.eks. kontanthjælpsmodtagere
mens andre kommuner fortæller, at de gerne vil udbrede indsatsen til andre grupper med længerevarende ledighed – fx kontanthjælp og ressourceforløb.
4.2.2

Barrierer

En af de primære barrierer i implementeringen af indsatsen har været, at der har været flere
ressourcesvage borgere med manglende læse-, skrive- og sprogkompetencer end kommunerne
havde forventet. Flere jobcentre har således måttet konstatere, at jobklubindsatsen bedst egner
sig til borgere med en vis grad af kompetencer, såfremt borgerne skal have fuldt udbytte af
jobklubforløbet, da det er ressourcekrævende og tager tid fra andre borgere at skulle hjælpe
borgere med manglende læse-, skrive-, IT- og sprogkompetencer.
Flere kommuner har også kunnet konstatere, at mange af de visiterede borgere har ansøgninger
og CV’er af en utilstrækkelig karakter, på trods af at to af undermålgrupperne i projektet har
mere end 6 måneders ledighed. Ansøgninger og CV’er er helt basale elementer i jobsøgningen,
og en kommune eksemplificerer, at borgerne ikke får meget ud af undervisning i jobsamtale, hvis
den ledige har et CV, der betyder, at borgerne aldrig bliver indkaldt til samtale. For at håndtere
denne udfordring har flere kommuner fremrykket den individuelle del af jobklubben samt skruede
op for den mere praktiske læring i relation til ansøgnings- og CV-skrivning.
Samtidig har manglende motivation for at deltage i indsatsen blandt nogle borgere udgjort en
barriere, da de har krævet ekstra ressourcer for jobklubkonsulenterne at få motiveret, og da de
har været med til at dræne motivationen hos de restende deltagere i jobklubben. I de fleste tilfælde har jobklubmedarbejderne kunnet håndtere et mindre antal borgere med manglende motivation, men det har vist sig vanskeligt at køre en god jobklubproces, hvis der var adskillige på et
hold. Flere kommuner har ændret deres visitationspraksis og har i højere grad kun visiteret
stærke og mere motiverede borgere.
4.3

Forandringsteori og udvikling hos borgerne
På tværs af kommunerne i hovedvej 1 deles oplevelsen af, at jobklubindsatsen virker. Der er
således bred enighed om, at jobklubindsatsen er med til at skabe progression i borgernes jobsøgningsforløb og flytter borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Som følge heraf har størstedelen
af kommunerne besluttet at forsætte og forankre jobklubindsatsen i egen organisation i forlængelse af projektet.
I dette afsnit beskrives, hvordan jobklubindsatsen skaber progression for borgeren med henblik
på øget overgang til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Dette er illustreret i forandringsteorien nedenfor, der viser forløbet fra aktiviteter til effekt på hovedvej 1, som interviewpersonerne
vurderer, at det har udfoldet sig for borgerne. Fra Rambølls side er der lavet en analytisk inddeling i kort- og langsigtede resultater samt indsat pile mellem tilgange, resultater og effekter på

19

baggrund af interviewudsagn og den løbende indsamlede viden om borgernes progression gennem indsatsen. Forandringsteorien er derfor et opsummerende billede af, hvilken udvikling interviewpersonerne mener, at borgerne har gennemgået i deres forløb på hovedvejen.
Forandringsteorien er delt op i hhv. kerneelementer og organisatoriske rammer, da begge bidrager til progression for borgeren. Forandringsteorien fremviser ikke alle indsatselementer fra alle
projekter, men dem, som på tværs af kommunerne, er blevet fremhævet som værende de mest
virkningsfulde i forhold til at skabe progression. Samtidig skal det understreges, at det er forskelligt, hvad der skaber progression for den enkelte borger, og nedenstående skitserer det generelle
billede på tværs af kommunerne.
Figur 3: Fra aktiviteter til effekt på Hovedvej 1

På tværs af kommunerne er det oplevelsen, at borgeren ved første jobklubmøde har en række
fordomme om indsatsen. ”Det er blot endnu en jobsøgningskursus i rækken”, eller det er blot ”en
ligegyldig kaffeklub” er fordomme jobklubkonsulenterne er stødt på. Enkelte fastholder disse
fordomme, men ifølge jobklubkonsulenerne nedbrydes fordommene efterhånden som borgerne
får etableret relationer til hinanden, oplever indsatsen som virkningsfuld, og at der er jobs at få.
At der er jobs derude at få, bliver meget tydelig at spore i jobklubregi, ved at flere og flere deltagere forsvinder ud i job – noget som de øvrige deltagere tydeligt kan se på jobklubmøderne.
Derudover oplever borgerne en styrket følelse af bemyndigelse. Følelsen består i oplevelsen af at
blive taget seriøst, ikke kun at blive mødt med krav, og ikke blot at være ét cpr-nummer i rækken af mange. Det skyldes dels, at jobklubindsatsen i langt størstedelen af kommunerne har været frivillig at deltage i, og dels at kommunerne bevidst har forsøgt at nedtone myndighedsrollen,
og derigennem har haft styrket rum for et fokus på empowerment, nærvær og respekt i mødet
med borgeren. Følelsen af bemyndigelse giver borgerne et mere åbent syn på indsatsen, hvilket
er en forudsætning for, at de også kan se meningen med forløbet, og at de går mere helhjertet
ind til forløbet med større gåpåmod og motivation.
Det understøttes også af, at borgerne er blevet mødt af engagerede og motiverede medarbejdere, som ikke har været bundet af minimumskrav, men selv har tilrettelagt indhold og struktur for
undervisningen i jobklubforløbet. Det har givet medarbejderne ejerskab til indsatsen, og et ønske
om, at indsatsen bare skal lykkes. Det har smittet af på borgerne, der har oplevet motiverede
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medarbejdere, som ofte har arbejdet ekstra for at hjælpe lige netop dem. Det får borgerne til
selv at rykke sig og tage ejerskab for egen jobsøgning.
Samtidig har jobklubkonsulenterne løbende kunnet tilpasse indsatsen i forhold til borgersammensætningen på de enkelte jobklubhold, så undervisningen i videst mulig omfang kunne tage udgangspunkt i borgernes faglige og psykiske niveau. En fleksibilitet, der har gjort undervisningen
mere nærværende for borgerne, øget motivationen til at deltage og få mest muligt udbytte af
undervisningen.
Desuden har jobklubberne været et forum, hvor borgerne har mødt de samme medarbejdere fra
jobcentret6 – både til fællessessioner og individuelle samtaler – men i omgivelser, hvor medarbejdernes myndighedsrolle har været nedtonet. På tværs af kommunerne finder Rambøll, at de
fast tilknyttede medarbejdere, og nedtoningen af myndighedsrollen, har gjort det lettere for
medarbejderne at skabe en tæt og tillidsfuld relation til den enkelte borger i jobklubben. Opbygningen af den tillidsfulde relation har også været understøttet af, at jobklubforløbet består af
gentagne møder, der - kombineret med de individuelle samtaler mellem jobklubkonsulent og
borger - har givet ekstra tid til at opbygge relationen. Det indebærer, at borgeren hurtigere har
åbnet sig op for medarbejderne og fortalt om sine behov, udfordringer og ønsker. Medarbejderen
har dermed fået en viden, som har gjort det lettere dels at udvide borgernes horisont for andre
typer af stillinger og dels målrette borgerens forløb i jobklubben - faktorer der er med til at sikre
progression i borgernes jobsøgning. Samtidig har den tillidsfyldte relation medvirket til, at medarbejderne i højere grad har kunnet få borgere til aktiviteter som borgerne typisk ikke har kunnet
forstille sig, at de havde mod på. Fx aktiviteter som at aflevere en uopfordret ansøgning, søge
nye typer af stillinger, og aktivt gøre brug af eget netværk. Aktiviteter, som styrker borgernes tro
på egne evner og ressourcer, samt viden om, hvordan man bedst kan søge jobs.
På tværs af jobklubkonsulenterne fremhæves endvidere særligt netværksdannelse og holdfølelse
som værende det, der skaber udvikling hos borgerne. Det opnås igennem fællessessioner i
jobklubforløbene, da fællessessionerne udgør et socialt forum, hvor borgerne i målgruppen møder andre borgere i samme situation. Et forum, hvor borgerne kan dele frustrationer og læsse af,
hvilket kan være svært for borgerne at gøre med familie og venner. Samtidig er det kommunernes erfaring, at borgerne i kraft af deres fælles situation, har let ved at opbygge relationer til
hinanden, hvilket i mange jobklubber skaber et tillidsfuldt fællesskab mellem borgerne i jobklubben. Et fællesskab, hvor borgerne finder det naturligt, både at dele og bruge hinandens netværk
samt gøre hinanden opmærksomme på relevante jobåbninger. Fællesskabet er også med til i
højere grad at forpligte borgeren, og skubbe den ledige til at rykke på sin jobsøgning, da borgerne ikke ønsker at synliggøre overfor de andre, at man ingenting gør. Oplevelsen er således, at
aftaler mellem borgere og medarbejdere i jobklubregi er mere bindende og forpligtende, end
aftaler i det formelle kontaktforløb, da borgerne er på lige fod og forpligter hinanden.
I fællessessionerne har blandingen af seniorer, voksne og unge også en betydning for borgerens
progression. Det er erfaringen, at der skabes en særlig dynamik, når borgere fra alle aldre mødes, og at de inspirerer hinanden til få øjnene op for nye brancher. Derudover kan de trække på
hinandens kompetencer, og mens de unge kan hjælpe seniorerne med it, kan seniorerne hjælpe
de unge med at skrive gode ansøgninger. Desuden fremhæver projektlederen i en anden kommune, at særligt gruppen af unge giver dynamik til grupperne, da de fleste unge kommer med en
masse energi og tro, der er med til at løfte og give fornyet energi til de voksne og ældre.
Samtidig er det erfaringen i flertallet af kommunerne, at der har været en positiv ’smitteeffekt’ i
jobklubberne. Når en borger har delt en god historie i jobklubben – fx at pågældende borger er
kommet i job – har det smittet af på de andre borgere i jobklubben. De gode historier har givet
borgerne tro på egne evner, blod på tanden og øget deres motivation for at komme ud og vise,
hvad de kan.
Rambøll finder også, at jobklubberne har været et middel til at bringe mange borgere tilbage på
sporet i deres jobsøgning. Dels har det sociale fællesskab i jobklubben været en motivationsskabende faktor for mange borgere for at møde op til fællessessioner og overholde aftaler om gøre6

Eller medarbejdere fra anden aktør
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mål og hjemmearbejde. Dels har de faste mødetider i jobklubben givet mange borgere en følelse
af at have en hverdag og noget at stå op til. Kombinationen af de to faktorer har været et effektivt middel til at få borgerne til hurtigt at træde ud af ledighedsrollen og orientere sig mere mod
arbejdsmarkedet.
På baggrund af ovenstående tyder analysen på, at de langsigtede resultater af jobklubindsatsen
er, at borgeren handler anderledes, og:





Opnår mere kvalitet i jobsøgningen i form af mere målrettede ansøgninger og CV´er
Søger mere målrettet og intenst efter ledige stillinger
I højere grad bruger netværk i jobsøgningen
Søger bredere geografisk og branchemæssigt.

Ifølge jobkonsulenterne resulterer det i øget afgang til ordinær beskæftigelse.
På baggrund af den kvalitative analyse, er det dog også tydeligt, at det er forskelligt, hvad det er
som virker for borgerne. For nogle borgere er det fællesskabet og oplæg om alt fra brug af sociale medier i jobsøgning, til undervisning i, hvordan ringer man ud, mens det for andre er den meget håndholdte indsats og ekstra tid til den enkelte, som er det virksomme og det som skaber
progression. Der er dog også en anerkendelse af, at det er umuligt at ramme alles behov, men
jobklubindsatsen er en vej blandt flere til at borgerne kan få den hjælp, som de har brug for i
forhold til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
4.4

Tilfredshed med indsatsen
Medarbejderne på Hovedvej 1 nævner især, at have nydt godt af det store frirum til selv at forme
indsatsen. Det har givet mulighed for at afprøve nye metoder samt skabt afveksling fra det normale format for sagsbehandlingen, hvilket mange medarbejdere har nydt. Medarbejderne oplever
desuden, at borgerne generelt har været godt tilfredse med indsatsen.
Det gennemførte borgersurvey bekræfter projektmedarbejdernes indtryk af borgernes tilfredshed
med indsatsen. Således svarer 61 pct. af de, som har besvaret, at de enten er ”tilfredse” eller
”meget tilfredse” med jobklubforløbet. Omvendt har blot 13 pct. af denne gruppe svaret, at de er
”utilfredse” eller ”meget utilfredse”. Dette kommer også til udtryk i de uddybende kommentarer,
hvor borgerne især fremhæver personlig udvikling, tilegnelsen af nye værktøjer, inspiration til
jobsøgning, sparring på CV og ansøgninger samt muligheden for netværk som særligt positive
aspekter af indsatsen.
Der er dog forholdsvis stor variation i borgernes tilfredshed, hvor størstedelen af de ”meget utilfredse” besvarelser er koncentreret i nogle enkelte kommuner. Mange borgere på tværs af kommunerne begrunder deres negative besvarelser7 med, at indsatsen er for generel og derfor ikke
bidrager med brugbar information til netop dem. Ligeledes beskriver flere borgere i uddybende
besvarelser, at indholdets niveau er for lavt til at understøtte de mere højtuddannedes jobsøgning, samt at medarbejderne ikke altid besidder tilstrækkelige kompetencer til at yde brugbar
sparring på ansøgningerne. Det er dog på baggrund af en regressionsanalyse af surveybesvarelserne for Hovedvej 1 ikke muligt at identificere et tydeligt link mellem uddannelsesniveau og
henholdsvis tilfredshed med indsatsen eller følelse af at jobklubforløbet har bidraget til deltagernes jobmuligheder. Det skal desuden fremhæves, at der er relativt få negative besvarelser i de
fleste kommuner.

7

”Negative besvarelser” defineres som borgere, der har angivet ”utilfreds” eller ”meget utilfreds” på spørgsmålet om deres generelle
tilfredshed med indsatsen.

22

Figur 4: Overordnet tilfredshed med Hovedvej 1

HVOR TILFREDS HAR DU VÆRET MED DIT JOBKLUBFORLØB?
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Figur 5: Gennemsnitlig tilfredshed med Hovedvej 1 per kommune

HVOR TILFREDS HAR DU VÆRET MED DIT JOBKLUBFORLØB?
Total (n=710)
Stevns (n=21)
Jammerbugt (n=14)
Esbjerg (n=74)
Viborg (n=62)
Køge (n=21)
Randers (n=77)
Solrød (n=44)
Skanderborg (n=30)
Glostrup/Albertslund (n=34)
Kolding (n=28)
Skive (n=21)
Odder (n=27)
Fredericia (n=14)
Ballerup (n=37)
Mariagerfjord/Rebild (n=43)
Rødovre (n=25)
Guldborgsund (n=138)
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n = 710, svarprocent = 43 %
Tilfredshedsgraden er udtrykt på en skale fra 1-5. Den er beregnet som et gennemsnit af
besvarelserne i kommunen: meget tilfreds (5), tilfreds (4), hverken/eller (3), utilfreds (2)
og meget utilfreds (1)

4

5
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Boks 2: Deltagernes udbytte af indsatsen

Som en del af evalueringen er der foretaget en regressionsanalyse af besvarelserne i borgersurvey omhandlende tilfredsheden med indsatsen og hvorvidt de forskellige elementer i indsatsen har været brugbare i
forhold til den videre jobsøgning koblet med alder og uddannelsesniveau som uafhængige variable. Resultaterne antyder, at:





de yngre deltagere i højere grad finder jobklubforløbet og dets enkelte elementer – fællesskab på holdet, individuelle samtaler med jobrådgiver og inddragelse af konkrete virksomheder – brugbare i forhold
til deres videre jobsøgning
alder ikke har en indvirkning på deltagernes overordnede tilfredshed med jobklubforløbene
der ikke er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og tilfredshed eller overordnet værdi af forløbet
i forhold til jobsøgningen
der dog er en indikation på, at de højere uddannede deltagere har vurderet, at inddragelsen af virksomheder i jobklubben er mindre brugbar i forhold til jobsøgningen

Regressionstabellerne og en mere detaljeret beskrivelse af fremgangmåden for beregningerne er inkluderet i
Bilag 4: Regressionstabeller.
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5.

HOVEDVEJ 2 – VIKARARBEJDE

5.1

Indsatsmodel
Hovedvej 2 omhandler samarbejdet med vikarbureauer om at få ledige borgere i vikarjob og på
sigt i ordinær fuldtidsbeskæftigelse. Hvor indsatsmodellen for Hovedvej 1 hovedsageligt omhandler aktiviteter direkte målrettet borgeren, er indsatsen i Hovedvej 2 i stort omfang afhængig af
samarbejdet med vikarbureauerne. Derfor fylder dette eksterne perspektiv en del i indsatsmodellen og giver anledning til flere centrale kerneelementer. Det overordnede forløb for borgerne på
Hovedvej 2 er beskrevet i figuren nedenfor.
Figur 6: Forløb for borger i vikarjob
Screeningssamtale

(Deltagelse af borger,
jobcenter og/eller vikarbureau)

Løbende tildeling
af vikarjobs

Borger visiteres

Overgår til job/uddannelse
eller anden indsats

(Samtaler med vikarbureau
og opdatering af CV)

Vejen fra vikarjob til ordinært job
Opskrivning hos
vikarbureau

(Til informationsmøde/screeningssamtale)

Informationsmøde
(Med deltagelse af
vikarbureauer)

Løbende
opfølgning

(Jobcenter følger op med
borger og vikarbureau)

De fem kommuner Faxe, Aarhus, Syddjurs, Nordfyn og Gentofte, der har været en del af Hovedvej 2, er i vid udstrækning endt med projekter, der indeholder mange af de samme kerneelementer. Kerneelementerne kan inddeles i to faser: før indsatsen og under indsatsen:
Før indsatsen
 Visitation af borgere
 Forventningsafstemning med borgere
 Samarbejde med a-kasser
Under indsatsen
 Jobcenterets opfølgning på borgeren
 Samarbejde med vikarbureau
 Vikarjob
Kommunernes forskellige tilgange til kerneelementerne er opgjort i et skema i Bilag 2: Kerneelementer og tilgange. For at give et indblik i hvad der har udgjort den mest udbredte indsats
beskrives nedenfor de indsatstilgange, som størstedelen af kommunerne har valgt. Denne typiske indsats dækker dog over stor forskellighed kommunerne imellem.
5.1.1

Den foretrukne tilgang blandt kommunerne

Den mest benyttede tilgang blandt kommunerne har været frivillig deltagelse for borgerne og
afholdelse af fælles informationsmøder med introduktion til indsatsen. Desuden har alle kommunerne aktivt arbejdet med forventningsafstemning med borgerne gennem en screeningssamtale
inden påbegyndelse af indsatsen for at sikre en realistisk forståelse for mængden og typen af
tilbudte vikariater. Hovedparten af kommunerne har til en vis grad samarbejdet med a-kasser
ved at informere dem om indsatsen, bl.a. for at sikre deres opbakning.
Under indsatsen har langt de fleste af kommunerne haft individuel opfølgning med borgerne efter
behov, dvs. der ikke har været fastlagte møder med hver enkelt borger, men borgerne er blevet
kontaktet af jobcentret, når der vurderes at være behov for opfølgning. Hovedparten af kommunerne har haft løbende opfølgning med vikarbureauerne om registreringer og om borgernes forløb, hvilket har været et vigtigt element for at få borgerne ud i vikarjob og for den samlede ind-
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sats. Derudover har alle kommunerne løbende serviceret vikarbureauerne med lediges CV’er til
specifikke vikarstillinger, som et led i opbygning af samarbejdsrelationen. Sidst men ikke mindst
har konkrete virksomhedsplaceringer via vikarjobs været et kerneelement i sig selv, som alle
kommunerne har benyttet.
5.2

Implementering
Tabel 8 illustrerer implementeringen af Hovedvej 2 i forhold til projektets minimumskrav. Minimumskravene er defineret på baggrund af projektbeskrivelsen:




Udvikling af samarbejdsmodel med ét eller flere vikarbureauer.
Sikring af at borgere opskrevet i vikarbureauernes emnebanker kommer i konkret virksomhedsplacering i form af vikarjob.
Støtte til den ledige med henblik på, at vikarjobbet kan føre til varig beskæftigelse.

Tabel 8: Oversigt over fidelitet i implementeringen for Hovedvej 2

Samarbejdsmodel
Aarhus
Faxe

Andel i vikarjob

Støtte til den ledige

6 % (6/95)
59 % (41/70)

Gentofte
Nordfyn

35 % (43/124)
77 % (48/62)

Syddjurs

13 % (13/101)

På Hovedvej 2 har alle kommunerne arbejdet ud fra intentionerne i indsatsen, om end enkelte af
de deltagende kommuner har oplevet problemer med at implementere indsatsen ifølge minimumskravene. Tabellen viser, at der ligger en væsentlig sammenhæng mellem at skabe en god
og funktionel samarbejdsmodel med tæt samarbejde med vikarbureauerne og det at lykkes med
at få borgere i vikaransættelser. Aarhus og Syddjurs udtrykker i den forbindelse, at det har været
vanskeligt at udvikle en fast og velfungerende samarbejdsmodel med ét eller flere vikarbureauer.
Der har således været et samarbejde i begge kommuner, men dette har været præget af generelle udfordringer i forhold til det administrative samarbejde og indhentning af informationer.
Desuden fortæller Aarhus, at det har vist sig vanskeligt at matche deltagergruppens kompetencer
med de udbudte vikarjobs. Et gab som man i et fremadrettet perspektiv må søge aktivt at lukke
fx gennem udvidelse af samarbejdet til flere vikarbureauer eller evt. opkvalificering og opfølgning
af deltagergruppen, hvis indsatsen skal blive mere virksom. Omvendt er især Faxe og Nordfyn
lykkedes med at skabe tæt samarbejde med vikarbureauer, der har kunnet matche deltagergruppens kompetencer med vikarjobs, hvilket afspejles i andelen i vikarjob.
I projektet har der fra begyndelsen været en ambition om, at indsatsen på Hovedvej 2 skulle
indeholde en virksomhedsplacering som en del af indsatsen. I projektbeskrivelsen fra STAR indskærpes det derfor, at deltagerne ikke blot skal opskrives i en emnebank hos et vikarbureau,
men at de herefter skal sendes ud i en virksomhedsplacering i form af et vikarjob. I kolonne to
skemaet ovenfor kan ses en opgørelse af, i hvilket omfang dette er lykkedes for kommunerne.
Det varierer i høj grad, hvordan det er gået med denne del af indsatsen. Dette skyldes en række
faktorer. Det skyldes blandt andet manglende samarbejde mellem jobcentret og vikarbureauerne, men det er også i en vis grad resultatet af, at flere borgere er kommet hurtigt i ordinær beskæftigelse eller uddannelse, ikke fysisk har egnet sig til de typiske arbejdsopgaver i vikarbranchen, eller har afvist de konkrete tilbud om vikariater, som de har modtaget. I tre af de fem deltagende kommuner er det derfor færre end 50 pct. af de opskrevne, som har påbegyndt et vikariat. Alle kommunerne har imidlertid i samarbejde med vikarbureauer arbejdet målrettet med at
forsøge at få deltagerne i vikarjob. Det har dog vist sig igennem indsatsen, at det er vanskeligt at
få så stor en andel som forventet i vikarjob. Der er således i udgangspunktet arbejdet ud fra
intentionen på trods af, at minimumskravet i praksis ikke har kunnet indfris i et særlig stort omfang.
Kommunerne har derudover været gode til at yde individuel støtte til den ledige med henblik på
at bruge vikarjobbet som et afsæt for at sikre varig beskæftigelse. Dette er enten sket i forlængelse af de almindelige kontaktforløb eller ved yderligere møder og/eller telefonisk kontakt. Aar-
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hus nævner i forbindelse hermed, at når der ikke er løbende kontakt til samme sagsbehandler, så
bliver denne kobling vanskelig.
I forhold til gennemførelsen af indsatsen i øvrigt, har projekterne ikke formået helt at leve op til
egne målsætninger vedrørende visiterede borgere, mens antallet af påbegyndte forløb er overrealiseret væsentligt. Når vi på Hovedvej 2 taler om visiterede borgere taler vi om borgere, der har
deltaget i screeningssamtale og/eller informationsmøde medmindre de efterfølgende har takket
nej til deltagelse. Påbegyndte forløb dækker over borgere, der har valgt at lade sig opskrive i
vikarbureau.
Tabel 9: Oversigt over antal visiterede og påbegyndte borgere8

Hovedvej 2

Visiterede borgere
Forventet
Realiseret
630 (449)
531

Påbegyndte borgere
Forventet
Realiseret
292
466

Årsagen til at visitationen har været lavere end målsat skyldes, at visitationsprocessen udviklede
sig anderledes end projekterne forventede. Tilgangen har fortrinsvis været at invitere relevante
borgere i målgruppen til et informationsmøde, hvor de har kunnet høre om muligheden for at
deltage i indsatsen målrettet vikarjobs. Efter mødet har interesserede borgere kunnet skrive sig
op, og i nogle tilfælde har der også været gennemført screeningssamtaler for at sikre, at motivation og forventningsafstemning var på plads. Resultatet har været, at en mindre andel end ventet
af deltagerne på informationsmøderne er endt med at lade sig visitere til indsatsen. Til gengæld
har den frivillige tilgang betydet, at man med dette mindre antal visiterede har kunnet overrealisere kraftigt på igangsatte forløb, da stort set alle de visiterede senere er endt med at opstarte i
indsatsen og lade sig skrive op i et vikarbureau. Den gule markering dækker således over en
mere grundig screeningsproces, som viste sig relevant igennem implementeringsprocessen.
Samlet set viser implementeringsanalysen, at indsatsen på Hovedvej 2 mestendels er implementeret som tiltænkt. Dog har det vist sig at være vanskeligt, at sikre overgang fra at blive skrevet
op i en emnebank hos et vikarbureau til at komme ud i vikarjob. Dette kræver et tæt samarbejde
med vikarbureauerne og de ledige, for at det lykkes – noget kommunerne har arbejdet med og
er lykkedes med i varierende grad.
5.2.1

Drivkræfter

På Hovedvej 2 har det vist sig særligt vigtigt, at der bliver visiteret borgere, der reelt er motiverede til at påtage sig vikarjobs. Der er flere eksempler på, at borgere har afvist at tage et vikarjob, når vikarbureauerne tilbød dem jobbet. Sagsbehandlerne skal derfor være opmærksomme
på at screene borgerne grundigt for at afklare, om de reelt er interesseret i et vikarjob. Det er
vigtigt, at borgerne ikke blot er parat til at lade sig opskrive i en emnebank, men også at de er
mentalt forberedt på at påtage sig de vikarjobs, der måtte byde sig.
5.2.2

Barrierer

For Hovedvej 2 har rekrutteringen af vikarbureauer udgjort en væsentlig barriere i implementeringen af indsatsen. Mens jobklubindsatsen på Hovedvej 1 har kunnet håndteres inden for egne
organisatoriske rammer i jobcenteret har kommunerne på Hovedvej 2 været afhængige af vikarbureauerne, som først har skullet identificeres og derefter indgås samarbejde med.
Samtidig har manglende forståelse blandt jobcentermedarbejderne for vikarbureauernes arbejdsprocesser og travle hverdag været en barriere, da en skriftlig aftale ikke har været nok til at sikre
løbende feedback fra vikarbureauerne. Flere kommuner har derfor udviklet en arbejdsgang med
vikarbureauerne, som i højere grad har passet til vikarbureauernes hverdag, fx at jobcentermedarbejderne har ringet ugentligt i stedet for at afvente mails fra vikarbureauerne om status på
borgerne.

8

Det forventede antal borgere refererer til kommunernes samlede milepælstal, som er opstillet i forbindelse med de indledende kvalificeringsworkshops. Tallet i parentes angiver den oprindelige målsætning i projektansøgningerne. De farvede felter etableres ud fra
følgende succeskrav: Grøn = Negativ afvigelse fra milepæl < 10 %, gul = Negativ afvigelse fra milepæl ≥ 10 % ≤ 25 % og rød =
Negativ afvigelse fra milepæl > 25 %.
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Forandringsteori og udvikling hos borgerne
Hos de fem kommuner, der har samarbejdet med vikarbureauer, opleves det, at borgerne får
øget selvtillid gennem vikarjobs og (gen)finder en arbejdsidentitet, som flytter dem tættere på
arbejdsmarkedet. Derfor ønsker flere af kommunerne at fortsætte det tætte samarbejde med
vikarbureauerne, mens andre kommuner i projektet har udtrykt interesse for at lade sig inspirere
af de fem projektkommuners vikarsamarbejde.
I dette afsnit beskrives, hvordan vikar-indsatsen skaber progression for borgeren med henblik på
øget overgang til ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Dette er illustreret i forandringsteorien
nedenfor, der viser forløbet fra aktiviteter til effekt på hovedvej 2, som interviewpersonerne vurderer, at det har udfoldet sig for borgerne. Fra Rambølls side er der lavet en analytisk inddeling i
kort- og langsigtede resultater samt indsat pile mellem tilgange, resultater og effekter på baggrund af interviewudsagn og den løbende indsamlede viden om borgernes progression gennem
indsatsen. Forandringsteorien er derfor et opsummerende billede af, hvilken udvikling interviewpersonerne mener, at borgerne har gennemgået i deres forløb på hovedvejen.
Forandringsteorien er delt op i kerneelementer hhv. før og under indsatsen, og illustrerer hvilke
kerneelementer, som formodes at påvirke borgerens progression i løbet af indsatsen. Forandringsteorien fremviser de indsatselementer, som på tværs af kommunerne, er blevet fremhævet
som værende de mest virkningsfulde i forhold til at skabe progression. Samtidig skal det understreges, at det er forskelligt, hvad der skaber progression for den enkelte borger, og nedenstående skitserer det generelle billede på tværs af kommunerne.
Figur 7: Fra aktiviteter til effekt på Hovedvej 2
Kerneelementer

Visitation

Tilgange

Før indsatsen

Kortsigtede resultater

Mellemlangsigtede resultater
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5.3

Samarbejde
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Flere muligheder for vikararbejde

Mulighed for at søge flere ordinære jobs

Da der for denne indsats er adskillige sammenhænge mellem kerneelementer og resultater gennemgås nedenfor de mest fremtrædende sammenhænge for kort- og mellemlangsigtede resultater mens disse relateres til relevante kerneelementer og tilgange.
Den første udvikling for borgerne, som kommunerne alle oplever, er øget viden om potentialet i
vikarjobs og en øget motivation for at deltage i disse jobs, der ofte er af kortere varighed. Borgerne har ofte fordomme og modvillighed over for vikarjobs, og kan være i tvivl om, hvad et
vikarjob indebærer, samt hvilken betydning et vikarjob vil have for deres ydelse. Informationsmøder mellem borgere, jobcenter, vikarbureauer og evt. a-kasser har derfor været med til at
afklare disse spørgsmål og fordomme. Borgerne får dermed afstemt deres forventninger til vikarjobs i den indledende fase, som giver dem større åbenhed overfor vikarbranchen. Frivilligheden i
visitationen er også baggrund for, at borgerne selv motiveres til at deltage og føler en forpligtelse
til at yde en tilstrækkelig indsats til at blive tildelt vikarjobs. Kommunerne har også benyttet en
efterfølgende screeningssamtale til at understøtte denne opbygning af motivation og forventningsafstemning hos borgerne samt give borgerne tryghed i vikararbejdet gennem den øgede
forståelse for vikarsystemet. Flere kommuner nævner også, at borgerne oplever en større mening med indsatsen, fordi vikararbejde er ordinære timer. Dette gør borgerne mere motiverede
og sikrer dermed gåpåmod hos den enkelte.
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Generelt fremhæver kommunerne flere af de indledende aktiviteter som afgørende for, at borgerne lykkes med vikarjobs og oplever progression i forløbet. Det påpeges af kommunerne, at
borgerne skal være afklarede med behovet for tidsmæssig fleksibilitet til at påtage sig vikarjobs
fra den ene til den anden dag samt, at borgerne skal være geografisk mobile for at kunne påtage
sig vikarjobs. Her er informationsmøder med til at lave den første sortering i de borgere, som
føler sig rustede til denne arbejdsform, mens screeningssamtaler yderligere afdækker om kompetencer og ønsker til brancher og jobfunktioner er forenelige med udbuddet af vikarjobs.
Hvis borgerne føler tryghed igennem hele forløbet, er det med til at gøre, at borgerne har lyst til
at tage et vikarjob og i sidste ende gennemføre det. Kommunerne oplever, at både den førnævnte forventningsafstemning men også den løbende opfølgning med borgerne er med til at skabe
denne tryghed hos borgerne. Opfølgningen fra jobcentrets side er en mulighed for at motivere
borgeren og skabe rammerne for refleksion over egen situation. Borgeren oplever dermed, at
sagsbehandleren og virksomhedskonsulenten bliver en allieret, som de kan dele deres problemer
med. Det skaber tillid/tryghed for den enkelte borger. Trygheden fører både til, at borgerne tør
kaste sig ud i et vikarjob og indgå på en arbejdsplads, og at de kontakter jobcentermedarbejderne, hvis de oplever problemer i forløbet. Samtidig understøtter den løbende opfølgning også, at
når borgerne oplever problemer med at komme i vikarjobs eller udfordringer på arbejdspladsen,
kan jobcentermedarbejderne være med til at tage hånd om det hurtigt, så borgerne fx ikke oplever længere perioder med inaktivitet. Det er ikke nødvendigvis en fast kadence i opfølgningen
med borgerne, som skaber tryghed, men snarere at borgerne ved, hvilken jobcentermedarbejder
de kan gå til. Derfor har flere af kommunerne gode erfaringer med én central virksomhedskonsulent og én central sagsbehandler tilknyttet borgerne i vikarjobindsatsen.
Desuden finder de interviewede medarbejdere, at borgerne i forløbet opnår en større og mere
realistisk forståelse for deres egne evner og muligheder på arbejdsmarkedet, hvilket kan understøtte en mere målrettet vej ind på det ordinære arbejdsmarked. Borgerne oplever, at de gennem vikarjobs får afprøvet deres kompetencer og får indblik i, hvilke arbejdsfunktioner de kan
påtage sig. Gennem variationen af vikarjobs kommer borgerne omkring forskellige arbejdsfunktioner og brancher, som de ikke nødvendigvis har kendt til tidligere. Denne nye viden er med til at
øge deres refleksion over deres egne muligheder på arbejdsmarkedet. Dette er i sidste ende med
til at gøre borgernes jobsøgning kvalitativt bedre og udvælgelsen af jobs bredere, fx ved at se på
nye, relevante brancher og jobfunktioner. Jobcentermedarbejderne benytter den løbende opfølgning med borgerne til at understøtte forbedringer i jobsøgningen, da borgerne kan have brug for
at få påpeget, hvilke nye kompetencer og social og personlig progression de har opnået via deres
seneste vikarjobs. Understøttelsen kan også ske i form af hjælp til at skrive ansøgninger, sparring på CV, anbefalinger af konkrete jobopslag og pres for at blive mere proaktiv overfor både
virksomheder og vikarbureauer.
Borgerne opnår samlet set progression i retning af at blive mere arbejdsmarkedsparate gennem
deres deltagelse i vikarjob. Dette relaterer sig både til ovennævnte selvindsigt i egne kompetencer og mulige jobfunktioner samt indsigt i, hvad det vil sige at begå sig på en arbejdsplads. Bl.a.
beskriver nogle jobcentermedarbejdere, at borgerne indledningsvist kan mangle forståelse for, at
det at klare sig godt i et mindre, kortvarigt vikariat kan føre til, at arbejdsgiverne ønsker at ansætte borgerne i længere vikariater eller fastansættelser. Derfor vil det for borgerne kunne betale
sig at tage selv mindre vikarjobs i begyndelsen. Disse dynamikker på arbejdsmarkedet opnår
borgerne forståelse for, hvilket medfører, at de efterfølgende er mere motiverede for at gennemføre deres vikariater og gøre det godt.
Gennem vikarjobs opnår borgerne faglig progression, da de kommer ud på arbejdspladser og får
opfrisket eksisterende kompetencer eller tilegner sig helt nye kompetencer, som er med til at
flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Et par af de deltagende kommuner har aktivt indtænkt løbende opkvalificeringskurser som en del af den faglige opkvalificering, som borgerne
oplever. Hvis en borger kan opnå yderligere vikarjobs fx ved at opnå et truckcertifikat kan jobcentret tildele det relevante kursus og dermed understøtte borgernes progression. Når borgerne
tilegner sig nye kompetencer eller får øjnene op for eksisterende kompetencer, finder kommunerne også, at det udvider borgernes jobsøgning, da de mere proaktivt kan gå efter de jobs, som
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de ved passer til dem. Det er ikke blot nye muligheder inden for vikarjobs, som opstår med de
nye kompetencer, men også ordinære stillinger.
Et sidste led i borgernes progression er det øgede selvværd, som borgerne opbygger gennem
opnåelsen af erhvervserfaring i vikarjobbene. Denne selvopfattelse kan være afgørende for, om
de kan sælge sig selv til en fastansættelse senere hen. Jobcentermedarbejderne beskriver, at
borgerne får styrket energi og gåpåmod af at blive efterspurgt af arbejdsgivere, som gerne vil
have dem ansat i endnu et vikariat eller tilbyde en fast stilling. Kommunerne fremhæver også, at
dét at kunne begå sig på en arbejdsplads indebærer at indgå i de sociale relationer og opbygge
et netværk. Borgeren oplever at blive en del af et fællesskab, at få en hverdag og at skulle imødekomme krav fra arbejdsgiveren. Når det lykkes for borgerne at indgå socialt på arbejdspladsen, vil det have en positiv betydning for borgernes netværk, som senere kan blive en understøttende faktor i borgernes jobsøgning gennem viden om og anbefalinger til ledige stillinger. Besvarelserne i borgersurveyen viser i tråd med dette, at dér hvor borgerne har oplevet mest progression pga. vikarjobs, er ift. borgernes styrkede evne til at indgå på en arbejdsplads og øgede lyst
til at søge jobs. Dette viser, at særligt de faglige og sociale kompetencer til at indgå på en arbejdsplads styrkes af vikararbejde samt, at borgerne også motiveres til yderligere jobsøgning.
5.4

Tilfredshed med indsatsen
Medarbejderne på Hovedvej 2 har generelt givet udtryk for tilfredshed med at arbejde med indsatsen, men der gøres dog opmærksom på, at nogle vikarbureauers manglende prioritering af
systematiske registreringer, bl.a. grundet deres anderledes arbejdspraksis, ofte har været en
kilde til frustration.
Der har også været generel tilfredshed med indsatsen blandt borgerne på Hovedvej 2, selvom
denne indsats scorer lidt lavere end de to øvrige hovedveje. 37 pct. af dem, der har svaret, angiver, at de er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”. Disse positive besvarelser understøttes af
de uddybende kommentarer, der især lægger vægt på, at man holdes aktiv, får mulighed for at
bevise sine kvaliteter, oparbejder nye kompetencer og skaber relationer til nye kollegaer.
Omvendt angiver 21 pct. af de borgere, der har besvaret en negativ oplevelse af indsatsen. Flere
angiver, at de ikke føler, at løfterne fra informationsmødet er blevet indfriet. De fremhæver
manglende opfølgning og kun få eller ingen tilbud om vikariater. Desuden angiver nogle borgere
dårlige arbejdsforhold, lav løn og stor usikkerhed i arbejdstiderne i vikarbranchen som årsagen til
negativ vurdering.
Den relativt høje andel af besvarelsen ”ved ikke” (24 %) uddybes primært med, at ikke alle borgere har været i vikariater, hvorfor de ikke føler sig i stand til at vurdere vikarforløbet.
Figur 8: Overordnet tilfredshed med Hovedvej 2
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Der har også været variation i tilfredsheden blandt de deltagende kommuner, hvor de negative
besvarelser ofte begrundes med for få tilbud om vikariater.
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Figur 9: Gennemsnitlig tilfredshed med Hovedvej 2 per kommune
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Tilfredshedsgraden er udtrykt på en skale fra 1-5. Den er beregnet som et gennemsnit af
besvarelserne i kommunen: meget tilfreds (5), tilfreds (4), hverken/eller (3), utilfreds (2) og meget
utilfreds (1)

Boks 3: Deltagernes udbytte af indsatsen

Som en del af evalueringen er der foretaget en regressionsanalyse af besvarelserne i borgersurvey omhandlende tilfredsheden med indsatsen og hvorvidt de forskellige elementer i indsatsen har været brugbare i
forhold til den videre jobsøgning koblet med alder og uddannelsesniveau som uafhængige variable.
Resultaterne antyder, at:




De yngre deltagere i højere grad finder vikarjobbene brugbare i forhold til den videre jobsøgning
Der ikke er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og henholdsvist overordnet tilfredshed eller
værdi i forhold til jobsøgningen
Der er en relativt svag indikation på, at deltagerne med højere uddannelser i mindre grad har fundet, at
arbejdsopgaverne matcher deres kompetencer. Dette understøtter forventningerne om, at vikararbejde
oftest er simplere opgaver

Regressionstabellerne og en mere detaljeret beskrivelse af fremgangmåden for beregningerne er inkluderet i
Bilag 4: Regressionstabeller.
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6.

HOVEDVEJ 3 - VIRKSOMHEDSINDSATS

6.1

Indsatsmodel
Hovedvej 3 omhandler en intensiv virksomhedsindsats målrettet borgere i risiko for langtidsledighed eller som er langtidsledige. Indsatsen kombinerer virksomhedsrettet forløb med individuel
støtte til borgeren gennem en jobkontaktperson på virksomheden. Udover disse kerneelementer
har en række andre elementer vist sig at være centrale for indsatsens gennemførelse. Herunder
fx jobcentrets understøttende arbejde gennem indsatsen og det at skabe det gode match mellem
borger og virksomhed. Indsatsmodellen kan beskrives ved nedenstående figur.
Figur 10: Forløb for borger i målrettet virksomhedsindsats
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De ti kommuner, som har været en del af Hovedvej 3 er Vallensbæk, Nordfyn, Lyngby-Taarbæk,
Rødovre, Skanderborg, Fredericia, Kalundborg, Lolland, Haderslev og Jammerbugt. Ligesom på
Hovedvej 2 kan vi tale om to faser i indsatsen; før og under indsatsen til borgeren. Under hver af
disse faser kan identificeres centrale kerneelementer:
Før indsatsen
 Visitation
 Forventningsafstemning med borger
 Match af borger og virksomhed
Under indsatsen
 Samarbejdet med virksomhed
 Jobkontaktperson
 Opfølgning med borger
 Virksomhedsrettet indsats
Kommunernes forskellige tilgange til kerneelementerne er opgjort i et skema i Bilag 2: Kerneelementer og tilgange. For at give et indblik i hvad der har udgjort den mest udbredte indsats
beskrives nedenfor de indsatstilgange, som størstedelen af kommunerne har valgt. Denne typiske indsats dækker dog over stor forskellighed kommunerne imellem.
6.1.1

Den foretrukne tilgang blandt kommunerne

I hovedparten af kommunerne har deltagelse været frivilligt for borgerne. Derudover har der i
alle kommunerne været afholdt informationsmøder og/eller individuelle samtaler med borgerne
inden påbegyndelse af indsatsen for at sikre sig, at deltagerne har den nødvendige information. I
forbindelse med matchskabelsen mellem borger og virksomhed, har størstedelen af kommunerne
ladet borgeren selv opsøge det ønskede praktiksted. Fælles for alle kommunerne på Hovedvej 3
er, at kommunerne mener, at netop deres metode sikrer det bedste match mellem borger og
virksomhed i deres lokale kontekst.
Under selve indsatsen har halvdelen af kommunerne konsekvent benyttet økonomisk kompensation til de deltagende virksomheder for jobkontaktpersonens tidsforbrug til understøttelse af borgeren, mens den anden halvdel af kommunerne kun har benyttet det, når de fandt det nødven-
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digt. De fleste af kommunerne fremhæver, at jobkontaktpersonens rolle har været at yde støtte
til selve virksomhedsforløbet til borgeren, mens flertallet af kommunerne også fremhæver, at
jobkontaktpersonen har haft til opgave at hjælpe borgeren med den videre jobsøgning, dog i
forskellig grad fra kommune til kommune. Derudover har jobcentrene i alle deltagende kommuner fulgt op på borgerens progression gennem løbende individuelle samtaler. Endeligt har borgere i alle deltagende kommuner som et kerneelement i sig selv deltaget i selve det virksomhedsrettede forløb.
6.2

Implementering
Tabel 10 illustrerer implementeringen af Hovedvej 3 i forhold til projektets minimumskrav. Minimumskravene er defineret på baggrund af projektbeskrivelsen:





Jobcentrene skal styrke deres samarbejde med virksomheder inden for brancher med
gode jobmuligheder og mange jobåbninger.
Jobcentrene skal styrke deres opgave med at matche borgere med virksomheder via et
udvidet kendskab til arbejdsopgaver og funktioner i virksomhederne samt den lediges interesser og kompetencer.
Den ledige skal sikres støtte ved at få tilknyttet en jobkontaktperson, der er ansat i praktikvirksomheden/branchen, og ved at blive tæt fulgt af jobcentret.

Tabel 10: Oversigt over fidelitet i implementeringen for Hovedvej 3

Styrke samarbejdet
med virksomheder

Styrke opgave med
at matche borgere
med virksomheder

Tilknyttet en jobkontaktperson

Fredericia
Haderslev
Jammerbugt
Kalundborg
Lolland
Lyngby-Taarbæk
Nordfyn
Rødovre
Skanderborg
Vallensbæk
På Hovedvej 3 er minimumskravene overholdt i høj grad. Forventningerne om, at jobcentrene
skal henholdsvis styrke samarbejdet med virksomheder og styrke opgaven med at matche borgere og virksomheder er dog formuleret mindre konkret end for de andre hovedveje, hvilket i disse
tilfælde derfor gør vurderingen mere subjektivt baseret på fagpersonernes oplevelser. Generelt
har disse to krav ikke figureret som egentlige målsætninger for indsatsen, men alle kommuner
med undtagelse af én9 har dog nævnt eksempler, hvor dette er styrket.
Derudover giver enkelte kommuner udtryk for, at virksomhederne kan være afvisende over for at
følge vejledningerne for jobkontaktpersonens understøttelse af borgerens forløb. Det har for nogle kommuner10 betydet, at formatet i flere tilfælde ikke er fulgt tilstrækkeligt, mens det for andre
kommuner11 har betydet, at der i flere tilfælde ikke har været tilknyttet en egentlig jobkontaktperson til borgeren i den virksomhedsrettede indsats. Det skyldes, at jobcentret og virksomheden
ikke har vurderet, at jobkontaktpersonens rolle har kunnet skabe ekstra værdi for borgeren. Flere kommuner har ligefrem oplevet, at det har udgjort en barriere i forhold til at få etableret et
samarbejde med nogle virksomheder, hvorfor de har undladt at anvende jobkontaktpersontilgangen. Gennem processtøttesamarbejdet med Rambøll blev der løbende i projekterne arbejdet med
mere fokus på at finde veje til at sikre tilknytning af en jobkontaktperson, fx gennem italesættelse af jobkontaktpersonen som andet og mere end en mentor, samt muligheden for frikøb af jobkontaktpersonen på arbejdspladsen.

9

Fredericia
Kalundborg og Lyngby-Taarbæk
11
Haderslev og Nordfyn
10
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Endelig har størstedelen af kommunerne oplevet, at når virksomheden har tilknyttet en jobkontaktperson til borgere, har virksomheden ikke ønsket at modtage økonomisk kompensation i form
af frikøb. Det skyldes, at virksomhederne i højere grad har været motiveret af et ønske om at
tage socialt ansvar ved at hyre en borger i en virksomhedsrettet indsats og ønsket at undgå papirarbejdet, der følger med frikøbet af jobkontaktpersonen.
På Hovedvej 3 er forventningerne om antal visitationer indfriet, hvorimod der har været et antal
på 22 færre påbegyndte forløb end forventet – sidstnævnte ligger dog inden for den inden for en
afvigelse på 10 pct., hvorfor vi anser det som liggende inden for målområdet for succes. Når vi
på denne hovedvej taler om visiterede taler vi om at der er aftalt visitation med borgeren. Et
påbegyndt forløb dækker over, at borgeren er begyndt i virksomhedspraktik eller løntilskud.
Tabel 11: Oversigt over antal visiterede og påbegyndte borgere12

Visiterede borgere
Forventet
Realiseret
Hovedvej 3

832 (975)

887

Påbegyndte borgere
Forventet
Realiseret
742

720

Den lidt lavere andel af påbegyndte borgere skyldes primært, at der har været inddraget eksterne aktører i implementeringen. Konkret har udfordringen ligget i at matche borgere og virksomheder, hvilket har ført til en længere implementeringstid end de to andre hovedveje. I takt med,
at kommunerne har fået etableret flere samarbejder med virksomheder og forbedret interne arbejdsgange omkring matchning af borgere og virksomheder, er der dog sket en stigning i antallet
af påbegyndte forløb.
Samlet set viser implementeringsanalysen, at indsatsen på Hovedvej 3 overordnet set er implementeret som målsat.
6.2.1

Drivkræfter

Flere kommuner nævner, at muligheden for at tilbyde en længere praktikperiode på op til 8 uger
har været en vigtig drivkraft i implementeringen af indsatsen. Man har fået etableret samarbejde
med virksomheder, der tidligere ville have afvist at tilbyde en virksomhedsrettet indsats, fordi 4
ugers praktik efter mange virksomheders mening er for kort tid til at lære borgeren arbejdsopgaverne grundigt. De 8 uger åbner op for, at de deltagende borgere bliver mere fortrolige med arbejdsprocesserne i virksomheden, hvilket gør virksomhederne mere villige til at oprette praktikforløb.
Desuden er den intensive opfølgning blevet taget godt imod af flere virksomheder, der har følt
sig godt serviceret af jobcenteret, hvilket har bidraget til implementeringen af indsatsen. Samtidigt har den hyppigere opfølgning vist virksomhederne, at borgerens forløb og læring tages seriøst af jobcenteret, hvilket har motiveret jobkontaktpersonerne til at yde den ekstra støtte, som
en borger i fx en normal virksomhedspraktik ikke ville få.
6.2.2

Barrierer

For kommunerne i Hovedvej 3 har den væsentligste udfordring ligget i at matche borgerne med
de virksomheder, der er indgået samarbejde med. Det har skabt flaskehalse, hvor visterede borgere har ventet på at påbegynde den virksomhedsrettede indsats, da jobcentermedarbejderne
ikke har kunnet nå at lave det gode match og holde opstartsmøder på virksomheden med jobkontaktperson og borger. En tilgang som har afhjulpet disse flaskehalse har i nogle kommuner
været at borgerne selv aktivt skulle opliste relevante virksomheder og eventuelt tage den første
kontakt til dem. Dermed har matchningen i mindre grad været afhængig af jobcentermedarbejdernes tid og kontakter til virksomheder.
6.3

Forandringsteori og udvikling hos borgerne
Den målrettede virksomhedsindsats med tilknyttet jobkontaktperson har i flere kommuner vist,
at borgerne bliver mere arbejdsmarkedsparate og får udvidet deres horisont ift. jobsøgning, hvil12

Det forventede antal borgere refererer til kommunernes samlede milepælstal, som er opstillet i forbindelse med de indledende
kvalificeringsworkshops. Tallet i parentes angiver den oprindelige målsætning i projektansøgningerne. De farvede felter etableres ud
fra følgende succeskrav: Grøn = Negativ afvigelse fra milepæl < 10 %, gul = Negativ afvigelse fra milepæl ≥ 10 % ≤ 25 % og rød =
Negativ afvigelse fra milepæl > 25 %.
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ket forbedrer borgernes muligheder for at komme i ordinær beskæftigelse. Flere kommuner vil
fortsat arbejde med elementer fra denne virksomhedsrettede indsats efter projektets udløb, dog
har nogle påpeget, at særligt den forlængede praktikperiode, som kun har været mulig i projektperioden, har haft en stor betydning for borgernes progression.
I dette afsnit beskrives, hvordan den målrettede virksomhedsindsats med tilknyttet jobkontaktperson skaber progression for borgeren med henblik på øget overgang til ordinær beskæftigelse
eller uddannelse. Dette er illustreret i forandringsteorien nedenfor, der viser forløbet fra aktiviteter til effekt på hovedvej 3, som interviewpersonerne vurderer, at det har udfoldet sig for borgerne. Fra Rambølls side er der lavet en analytisk inddeling i kort- og langsigtede resultater samt
indsat pile mellem tilgange, resultater og effekter på baggrund af interviewudsagn og den løbende indsamlede viden om borgernes progression gennem indsatsen. Forandringsteorien er derfor
et opsummerende billede af, hvilken udvikling interviewpersonerne mener, at borgerne har gennemgået i deres forløb på hovedvejen.
Forandringsteorien er delt op i kerneelementer for hhv. før og under indsatsen, og illustrerer
hvilke kerneelementer, som påvirker borgerens progression i løbet af indsatsen. Forandringsteorien fremviser ikke alle indsatselementer fra alle projekterne, men kun dem, som på tværs af
kommunerne, er blevet fremhævet som værende de mest virkningsfulde i forhold til at skabe
progression. Samtidig skal det understreges, at det er forskelligt, hvad der skaber progression for
den enkelte borger, og nedenstående skitserer det generelle billede på tværs af kommunerne.
Da der også for denne indsats er adskillige sammenhænge mellem kerneelementer og resultater
gennemgås nedenfor de mest fremtrædende sammenhænge for kort- og mellemlangsigtede resultater mens disse relateres til relevante kerneelementer og tilgange.
Figur 11: Fra aktiviteter til effekt på Hovedvej 3
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Borgerne, der har deltaget i indsatsen, har oplevet at blive mere modtagelige for den understøttelse som sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter kan tilbyde. Denne udvikling mener flere af
kommunerne opstår ved at visitations- og opstartsfasen indeholder informationsmøder og individuelle samtaler om indsatsen, hvor borgerne får at vide, hvad de går ind til, og hvilken understøttelse de vil modtage. Den øgede viden om indsatsen er med til også at gøre borgerne mere
motiverede og i sidste ende modtagelige for den hjælp, som jobcentret kan tilbyde. Når borgerne
er mere modtagelige for understøttelsen, vil de bedre kunne udnytte det fulde potentiale af hjælpen og dermed rykke sig tættere på arbejdsmarkedet.
Særligt informationsmøderne fremhæves, som en tilgang, der har givet mulighed for at afkræfte
myter hos borgerne og nedbryde skepsis omkring praktikforløb, hvilket har øget borgernes forståelse for projektet og givet dem en større tryghed. Eksempler fra tidligere deltagende borgere
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har gjort projektet mere virkeligt og troværdigt overfor de nye borgere, som dermed er blevet
yderligere motiveret til selv at yde en indsats. Et par kommuner fremhæver også, at de ved deres forventningsafstemning har kunnet give borgeren et mere realistisk billede af egne muligheder og dermed overbevist dem om nødvendigheden ved at sænke deres krav og acceptere mindre attraktive stillinger i første omgang, hvilket på sigt kan give dem erhvervserfaring nok til at
være attraktive i forhold til andre og mere interessante stillinger.
De deltagende kommuner finder, at borgerne opnår øget refleksion over deres egne jobmuligheder, hvilket skaber åbenhed for brancheskift og forfiner deres jobsøgningsadfærd yderligere. Bl.a.
måden hvorpå match mellem virksomhed og borger skabes kan være med til at påvirke borgerne
til øget refleksion. Nogle kommuner beder borgerne selv opsøge relevante virksomheder som en
form for hjemmearbejde for borgerne, mens andre kommuner helt eller delvist står for matchningen af borger og virksomhed. Når borgerne selv skal opsøge virksomheder får de undervejs
viden om deres egne muligheder på arbejdsmarkedet, hvilket gør refleksionen over deres situation nemmere.
De kommuner, som selv står for matchning af borger og virksomheder, mener, at borgerne opnår øget tryghed gennem denne metode, fordi borgerne ikke selv skal tage den første kontakt til
virksomhederne. Derudover mener kommunen også, at det sikrer bedre match, fordi borgerne,
såfremt de selv skal opsøge virksomhederne, kan være tilbøjelige til at opsøge venner og familie
og dermed ikke udvælge praktikpladser med jobmuligheder for øje. Med en liste af virksomheder
forelagt af virksomhedskonsulenten kan borgerne derfor vælge det mest relevante tilbud uden at
være hæmmede af nervøsiteten omkring den opsøgende kontakt. I nogle tilfælde vil virksomhedskonsulenten kunne skabe et så godt match gennem sit kendskab til borgeren og det lokale
arbejdsmarked, at praktikken kan springes over, og borgeren kan gå direkte i ordinært job.
Begge metoder til matchning kan føre til viden hos borgerne om, hvad det gode match vil sige,
branche-, jobfunktions- og personlighedsmæssigt. Dette sker igennem borgernes egen kontakt til
virksomheder eller gennem samtaler med fagpersonerne om, hvilke virksomheder der kan bringe
borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Der er følgelig ikke et entydigt svar på, om den ene metode virker bedre end den anden, da det ofte vil afhænge af den enkelte borgers engagement og
ressourcer, om personen vil få noget ud af selv at finde en virksomhed. Det er derfor muligt, at
tilgangen skal tilpasses fra person til person for at være mest effektiv.
Nogle borgere oplever at blive mere proaktive i deres jobsøgning i løbet af den virksomhedsrettede aktivering. De kommuner, som har haft fuld frivillighed i visitationen til indsatsen, fremhæver netop dét som afgørende for den motivation, som borgerne går ind i forløbet med, og som de
har til at gøre jobsøgningen mere proaktiv. Desuden smitter borgernes motivation og engagement også af på kvaliteten i jobsøgningen, hvorfor den indledende frivillighed kan være med til at
forbedre chancerne for, at jobsøgningen bliver succesfuld.
Under det virksomhedsrettede forløb oplever kommunerne desuden, at både fagpersonernes og
jobkontaktpersonens opfølgning er medvirkende til at forbedre borgernes jobsøgning. Jobkontaktpersonens hjælp til videre jobsøgning i form af sparring på CV og ansøgninger samt netværk
og anbefalinger beskrives af flere kommuner som vigtigt for borgerens chancer for at opnå ordinær beskæftigelse efter endt forløb. Det er således projektmedarbejdernes erfaring, at borgerne
med jobkontaktpersonens hjælp opnår et bredere netværk, er blevet bedre til at skrive ansøgninger og er blevet mere motiverede i forhold til den videre jobsøgning. Der har både været indtænkt udarbejdelse af værktøjer til og opkvalificering af jobkontaktpersonerne før og under borgerens forløb, som ifølge projekterne har styrket udbyttet af relationen mellem borgeren og jobkontaktpersonen.
Kommunerne finder, at den løbende opfølgning gennem individuelle samtaler mellem borger og
jobcenter kan benyttes til at målrette jobsøgningen og understøtte borgerens overgang til ordinær beskæftigelse. Dette gøres ved at skabe fornyet lyst og engagement hos borgerne gennem
at tydeliggøre værdien af indsatsen ved at anvende samtalerne til at afsøge ansættelsesmuligheder på arbejdspladsen og tilskynde borgerne til at være mere proaktive overfor virksomheder.
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Samtalen kan dog opfattes forskelligt hos borgerne. Det nævnes fx, at især højtuddannede er
ubekvemme ved jobcentrets håndholdte indsats, som de finder unødvendig.
Nogle borgere har dog behov for en mere håndholdt indsats fra jobkontaktpersonens side for at
være trygge i indsatsen og rykke sig tættere på arbejdsmarkedet. I relation til dette finder nogle
kommuner, at den økonomiske kompensation til de deltagende virksomheder kan være med til at
sikre jobkontaktpersonens engagement i borgeren. Gennem jobcentrets forventninger og betaling
sikres, at jobkontaktpersonen i det daglige støtter borgerne. Jobkontaktpersonen skaber dermed
den tryghed, som nogle borgere kan have behov for, hvis de skal danne sig et netværk og forbedre deres jobsøgning. Langt de fleste kommuner mener dog, at økonomisk kompensation har
meget lille eller ingen effekt i forhold til, hvordan virksomheden agerer overfor borgeren. Ved at
udelade den økonomiske kompensation får borgeren desuden oplevelsen af, at vedkommende
deltager i en normal rekrutteringsproces, hvilket kan give motivation for borgeren.
Borgerne oplever et kompetenceløft gennem den virksomhedsrettede indsats, som giver dem
progression frem imod at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. Kompetenceløftet, der
opnås gennem den virksomhedsrettede indsats, er centralt for, at borgerne får fornyet lyst og
engagement ved at blive aktiveret efter længere tids ledighed. Selvom selve den virksomhedsrettede indsats ikke fører direkte til fastansættelse, så styrkes borgerne også i deres videre jobsøgning ved at opnå større selvtillid og bedre udstråling, opnå en bedre forståelse for arbejdsmarkedet og blive mere åben overfor brancheskift. Kompetenceløftet understøttes af jobkontaktpersonen på virksomheden, som hjælper borgeren på arbejdspladsen med at udvikle sig fagligt og
socialt. Jobkontaktpersonen kan understøtte borgerens læring i de helt konkrete jobfunktioner og
kan være med til at sikre, at borgeren får relevante arbejdsopgaver, der bidrager til udviklingen
af kompetencer. Jobkontaktpersonen kan også mere overordnet hjælpe borgeren til at indgå
socialt på arbejdspladsen og udvide sit netværk. Borgeren får dermed både et kompetenceløft og
rådgivning i forhold til social ageren på arbejdspladsen, hvilket gør vedkommende mere arbejdsmarkedsparat. Jobkontaktpersonen kan desuden hjælpe borgeren med at omsætte de nye kompetencer til en bedre jobsøgning gennem italesættelse af kompetencer i ansøgninger og opdatering af CV.
Endelig beskriver kommunerne, hvordan borgerne i løbet af indsatsen får (gen)opbygget deres
arbejdsidentitet, der er altafgørende for, at de (føler at de) kan komme i arbejde. I den virksomhedsrettede indsats får borgerne mulighed for at vise deres værd overfor en arbejdsgiver. Her
har den forlængede forløbsperiode muliggjort en bedre oplæring i arbejdsopgaverne for borgerne, hvilket specielt er relevant i administrative eller akademiske stillinger med mere komplicerede arbejdsopgaver. Men den forlængede forløbsperiode har ligeledes været vigtig for borgere i
mere simple arbejdsfunktioner, da de får en bedre mulighed for at bevise deres værd overfor
virksomheden og dermed større sandsynlighed for senere ansættelse. Generelt opnår borgerne
gennem den virksomhedsrettede indsats med en jobkontaktperson tilknyttet en bedre forståelse
for arbejdsmarkedet og troen på sig selv og egen arbejdsidentitet.
6.4

Tilfredshed med indsatsen
På Hovedvej 3 er medarbejderne overordnet set tilfredse med at arbejde med indsatsen. Især er
de glade for den forlængede praktikperiode, som de mener, gør det lettere at sælge borgeren
overfor virksomheden. Opstartsvanskeligheder og ophobning af arbejdsopgaver nævnes som de
primære kilder til utilfredshed igennem projektforløbet.
I borgersurveyen fremviser Hovedvej 3 høj tilfredshedsgrad med indsatsen blandt deltagerne. 60
pct. af de besvarende angiver, at de er enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med indsatsen (se
figuren nedenfor) og blot 10 pct. har en negative besvarelse. De uddybende kommentarer fokuserer især på muligheden for at vise sig frem overfor virksomheden, oparbejdelse af nye kompetencer og erfaringer, øget netværk og refleksion over egne evner og interesser som særlig positive aspekter.
Derudover udtrykker flere borgere sig positivt om den forlængede praktiklængde 13, da de dermed
får bedre mulighed for at sætte sig ind i nye arbejdsopgaver og blive en del af fælleskabet på
13

Projektet Tre hovedveje til job inkluderede muligheden for virksomhedspraktik i op til 8 uger for projektdeltagerne.
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arbejdspladsen. De negative kommentarer omhandler primært manglende udsigter til job i virksomheden eller manglende kontakt til jobkontaktpersonen.
Figur 12: Overordnet tilfredshed med Hovedvej 3
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Ligesom i de øvrige kommuner er der stor variation i tilfredsheden blandt kommunerne. Men der
skal dog tages et forbehold for disse gennemsnitlige værdier, da der kun er få besvarelser fra de
fleste kommuner samt en generelt lav svarprocent. Det lave antal af besvarelser på Hovedvej 3
kan skyldes at borgerne særligt på denne hovedvej modtager borgersurveyen efter et længere
forløb, hvor de samtidig har haft minimal kontakt med jobcentret. Dette er i modsætning til Hovedvej 1 hvor borgerne har megen kontakt med jobcentret og på Hovedvej 2 modtager borgerne
spørgeskemaet allerede efter første gennemførte vikariat.
Figur 13: Gennemsnitlig tilfredshed med Hovedvej 3 per kommune
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Tilfredshedsgraden er udtrykt på en skale fra 1-5. Den er beregnet som et gennemsnit af
besvarelserne i kommunen: meget tilfreds (5), tilfreds (4), hverken/eller (3), utilfreds (2)
og meget utilfreds (1)
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Boks 4: Deltagernes udbytte af indsatsen

Som en del af evalueringen er der foretaget en regressionsanalyse af besvarelserne i borgersurvey omhandlende tilfredsheden med indsatsen og hvorvidt de forskellige elementer i indsatsen har været brugbare i
forhold til den videre jobsøgning koblet med alder og uddannelsesniveau som uafhængige variable.
Analysen viser, at der ikke findes nogle sammenhænge mellem disse uafhængige variable og de opstillede
afhængige.
Regressionstabellerne og en mere detaljeret beskrivelse af fremgangmåden for beregningerne er inkluderet i
Bilag 4: Regressionstabeller.
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7.

BORGERNES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET
Nærværende kapitel er en beskrivende analyse af, hvorvidt borgerne efter deltagelse i indsatsen
er kommet i beskæftigelse, samt omfanget af eventuel beskæftigelse. Desuden analyseres hvad
der sker med deltagere, der ikke går i beskæftigelse, variation i den opnåede beskæftigelse, alt
efter metodisk tilgang, samt hvad deltagernes beskæftigelseshistorik betyder for den opnåede
beskæftigelse.
Der er ikke tale om en effektevaluering men udelukkende om beskrivende statistik. En effektevaluering ville kræve mulighed for at holde den opnåede beskæftigelse op imod en sammenlignelig
gruppe modtagere af normalindsatsen. Desuden ville en effektevaluering skulle tage højde for de
skævheder, som kan opstå pga. frivillighed i visitationen. I stedet begrænser analysen sig til at
beskrive den faktiske beskæftigelse for deltagerne i de tre hovedveje.
Analyserne deles op på hovedveje og figurerne fremviser hovedvejene komparativt. Det er dog
væsentligt at bemærke, at selvom målgruppedefinitionen har været ens for de tre hovedveje, vil
de faktiske målgrupper variere. Dette skyldes især frivillig visitation og at indsatserne og deres
tilgange har appelleret til forskellige delmålgrupper.
I kapitlet fremviser vi komparative grafer over de tre hovedveje. Det er væsentligt, at disse grafer for de enkelte hovedveje i høj grad er et produkt af forskellige målgrupper og rammevilkår i
indsatsen på de forskellige hovedveje.

7.1

Data og metode
I analysen er der anvendt data fra kommunernes registreringsark til Rambøll. Disse registreringsark er derefter beriget med data fra DREAM-registret. Analysen undersøger, hvorvidt deltagerne er kommet i beskæftigelse. Beskæftigelse defineres i analysen på månedsniveau ved at en
person har haft en beskæftigelsesgrad større end nul (det vil sige har mere end én lønnet time i
en måned) eller ved at personen har været i uddannelse i minimum én af ugerne i den givne
måned. Det betyder samtidig, at dele af gruppen af beskæftigede, indeholder borgere, som samtidig modtager ydelser.
Analyserne foretages som forløbsanalyser. Det betyder, at analysen starter den måned deltageren blev visiteret til et forløb på hovedvej 1, 2 eller 3. Derfra viser forløbsanalysen andelen af
deltagerne, der er beskæftiget i 1. måned efter visitationen, derefter andelen der er i beskæftigelse i 2. måned efter visitationen osv. Dvs. forløbsanalysen er et punktnedslag for hver måned,
der viser andelen af deltagerne, der er beskæftiget i den måned. I tillæg laves der en analyse af
det gennemsnitlige antal timer som de beskæftigede har været beskæftiget. For en mere teknisk
uddybet beskrivelse af metoden se evt. Bilag 1: Metodeoversigt.

7.2

Resultatopnåelsen på de tre hovedveje
Samlet set har indsatsen overfor de 3.630 deltagere på de tre hovedveje afstedkommet, at 2.494
af deltagerne har været i beskæftigelse i minimum én måned i perioden fra visitationsdatoen. Det
betyder, at der samlet er 69 pct. af deltagerne, der har været i beskæftigelse i et større eller
mindre omfang.
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Figur 14a: Andel af deltagerne, der er i beskæftigelse.

Figur 14b: Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad
blandt beskæftigede deltagere.
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Generelt er deltagerne i hovedvej 2 – vikararbejde i højere grad i beskæftigelse, i alle måneder
efter visitationen, jf. figur 14a. Andelen går fra ca. 33 pct. i beskæftigelse på visitationstidspunktet til ca. 67 pct. i 10. måned14. Hovedvej 1 - Jobklubber og 3 – Virksomhedsforløb har ca. lige
store andel af deltagerne, der er i beskæftigelse. Begge ligger dog lavere i forhold til hovedvej 2.
For hovedvej 1 og 3 var ca. 20 pct. af deltagerne i beskæftigelse i visitationsmåneden og i måned
9 var ca. 60 pct. af deltagerne i beskæftigelse. Yderligere er der generelt en større andel af deltagerne i hovedvej 2, der er i beskæftigelse i visitationsmåneden. Det betyder at udgangspunktet
for beskæftigelse derfor er bedre for hovedvej 2 end for de to øvrige.
Således ses i udgangspunktet en beskæftigelse på lidt mere end 30 pct. på hovedvej 2 ved indtrædelse i projektet, mens den samme procent ligger omkring 20 for de to øvrige hovedveje. Det
betyder at udgangspunktet for beskæftigelse er bedre for hovedvej 2 end for de to øvrige hovedveje.
Generelt har de tre hovedveje har omtrent samme gennemsnitlige antal timer, jf. figur 14b. Det
betyder at deltagerne, der kommer i beskæftigelse, i gennemsnittet er beskæftiget i samme grad
på tværs af alle tre hovedveje. Så selvom hovedvej 2 generelt har flere deltagere i beskæftigelse,
så har de ikke en højere gennemsnitlige beskæftigelsesgrad blandt de beskæftiget end de øvrige
hovedveje.
Disse forskelle udgør en beskrivelse af, hvad der faktisk skete for de deltagere, der var med i
indsatsen. Men kan vi forvente, at man vil kunne opnå samme forhold mellem deltagergruppernes opnåelse af beskæftigelse på de tre hovedveje, hvis vi gentog indsatsen overfor samme målgrupper?
For at afklare dette spørgsmål har vi testet med hvilken sikkerhed resultaterne kan genskabes.
Dette har vi gjort ved at gennemføre signifikanstests på opnåelse af beskæftigelse15. Disse tests
viser, at andelen af deltagere, der er i beskæftigelse, er signifikant lavere for deltagere i hovedvej 1 - Jobklubber og hovedvej 3 - Virksomhedsforløb end i hovedvej 2 - Vikararbejde for alle
måneder. Der er ikke signifikant forskel mellem hovedvej 1 og hovedvej 3.

14

Denne analyse tæller alle, der har opnået mindst én lønnet time i de første 10 måneder efter indtræden i indsatsen. Hvor figurerne
for nogle hovedveje ikke indeholder nok personer i populationen til at vise 10. måned er dette ikke relevant i denne analyse. Her
tælles blot alle i hele populationen, der opfylder kriteriet.
15
Signifikans er i analyserne her testet på et 5 % signifikansniveau, som er det mest typiske usikkerhedsniveau at acceptere. Vi accepterer med andre ord, at der er op til 5 % sandsynlighed for at der er tale om tilfældigheder. Testen er foretaget som t-test med
uens varianser.
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Disse tests viser således, at man vil kunne forvente at se en forskel mellem hovedvej 2 og hovedvej 1, hvis man gentog indsatsen overfor sammenlignelige målgrupper. Ligeledes vil man
kunne forvente, at borgere med indsats som i hovedvej 2-vikararbejde generelt vil fremvise en
højere andel med beskæftigelse end hovedvej 3.
For at tolke disse analytiske pointer korrekt, er det afgørende, at have målgruppernes forskellighed med i betragtningen. Visitationen til hovedvej 2 – vikararbejde er foregået ved, at personer i
det overordnede projekts målgruppe er blevet inviteret til et frivilligt informationsmøde hvorefter
de har kunnet vælge at lade sig opskrive i et vikarbureau. Dette vil ifølge interviews med projektledere og projektmedarbejdere i praksis sige, at målgruppen i hovedvej 2 består af ledige, der 1)
er så afklarede om egne kompetencer, at de føler sig parat til at indgå i en konkret arbejdssammenhæng inden for et vikarbureaus brancheområde, og at de 2) som udgangspunkt er så motiverede og har så tilstrækkelig stor tiltro til egne evner, så de vælger at indgå i indsatsen.
For såvel hovedvej 1 – jobklubber som hovedvej 3 – virksomhedsforløb, tilbyder indsatsen intensiverede muligheder for målrettet og individuel indsats. Her bliver deltageren hjulpet til at bevidstgøre egne kompetencer og konkrete jobmuligheder. Dette sker i en proces med en fagperson, som både kan være med til at skabe det rette match og motivere undervejs i processen.
Dette betyder, at den del af projektets overordnede målgruppe, som vælger at indtræde i indsatsen på hovedvej 2, forventeligt er tættere på et match med arbejdsmarkedet, end deltagerne på
de to øvrige hovedveje, hvilket også viser sig i analyserne i en højere beskæftigelsesgrad fra
begyndelsen af indsatsen.
Det er væsentligt at bemærke, at ændres visitationspraksis og dermed de delmålgrupper eller
det udvalg af borgere, der modtager indsatsen inden for den overordnede målgruppedefinition,
vil disse analyser ikke længere have forklaringskraft. Dertil kommer at øvrige samfundsøkonomiske faktorer (fx konjunktur, arbejdsmarkedsforhold, geografiske forskelle mv.) i det hele taget
har betydning for overførbarheden af analysen.
For at undersøge den eventuelle selvselektion ind i hovedvejene undersøger den næste analyse
(se figuren på næste side) andelen af deltagerne i beskæftigelse efter visitationen korrigeret for
forskellene i udgangspunktet for i beskæftigelse for de tre hovedveje. På denne måde er det muligt at se på udviklingen i andelen i beskæftigelse efter visitationen med et fælles udgangspunkt
for alle tre hovedveje.
Hvis der korrigeres for andelen, der i udgangspunktet har ordinære timer i hele forløbsanalysen,
så viser analysen, at der ikke er forskel på andelen der opnår beskæftigelse i de tre hovedveje.
Det betyder, at den mer-beskæftigelse de tre hovedveje bringer til deltagerne er nogenlunde
ens. Der er på denne baggrund ikke nogen forskelle mellem de tre hovedveje og deres evne til
at få deltagere i beskæftigelse efter visitationsmåneden.
Figur 15: Andel af deltagerne i beskæftigelse korrigeret for forskellige udgangspunkt.
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Note: Se note til Figur 14 omkring antallet af observationer i analysen.
Korrektionen for forskelligt udgangspunkt, er lavet ved at parallelforskyde analysen for de tre hovedveje med andelen i
beskæftigelse i visitationsmåneden.
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7.3

Fordeling på ydelser af deltagere på fortsat offentlig forsørgelse
Som supplement til analysen af andelen i beskæftigelse, vil vi se nærmere på deltagernes forsørgelsesgrundlag, herunder de deltagere som ikke er i beskæftigelse i uge 4, 13 og 26 efter visitationen til forløbet. Formålet vil være først og fremmest at beskrive udviklingen, og hvad der sker
igennem det halve år, vi følger deltagerne.
Figur 16 viser fordelingen af forsørgelsesgrundlaget for de tre skæringsuger, 4, 13 og 26 for hovedvejene hver især.
Figur 16: Fordeling af hvilke ydelser deltagerne modtager i uge 4, 13 og 26.
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Note: H1 er hovedvej 1, H2 er hovedvej 2 og H3 er hovedvej 3. Figuren viser en opdeling af ydelser på 5 kategorier. Disse
kategorier er defineret i Bilag 5: Definering af kategorier.

I uge 4 er langt den største andel, 82-87 pct., på dagpenge i alle tre hovedveje. Mellem 7 og 12
pct. er i job, og de resterende 6 % er fordelt på sygedagpenge, kontanthjælp og øvrige kategorier (se definitionen af kategorierne i Bilag 5: Definering af kategorier).
I uge 13 øges andelen af deltagere i beskæftigelse til 21-33 pct. Denne stigning kommer hovedsageligt fra deltagere, der før var på dagpenge. Gruppen på dagpenge er i uge 13 faldet til mellem 58 pct. og 65 pct.. I uge 13 er andelen af deltagere på sygedagpenge steget for alle tre hovedveje.
I uge 26 er andelen i job steget til mellem 31 pct. og 38 pct. Igen er andelen på dagpenge faldet
og andelen på sygedagpenge steget. I uge 26 er der også 5-7 pct. af deltagerne, der er på kontanthjælp eller i øvrige kategorier.
Der sker en udvikling i perioden fra at de fleste deltagere var på dagpenge i uge 4 til at ca. halvdelen af deltagerne fortsat er på dagpenge i uge 26. Dette skyldes hovedsageligt, at andelen i
job samlet på tværs af hovedveje stiger fra ca. 10 pct. til ca. 35 pct. Det ses også at andelen på
sygedagpenge, kontanthjælp og andre kategorier er stigende, jo længere tid der går.
Der er ingen særlige forskelle mellem de tre hovedveje.
7.4

Komparativt billede på tværs af deltagergrupper
I dette afsnit skabes et komparativt billede på tværs af grupper af borgere ved fx at bryde resultaterne ned på deltagernes tidligere branche samt forudgående beskæftigelseshistorik. Analyserne laves igen som forløbsanalyser, der viser andelen af deltagere i beskæftigelse i de enkelte
måneder efter visitationen til et forløb.

42

Først undersøges betydningen af deltagerens tidligere branche. Den tidligere branche er den
branche, som deltageren sidst har været beskæftiget i før visitationen til indsatsen. Den tidligere
branche kan gå helt tilbage til januar 2008. Nogle deltagere har ikke en opgjort branche, og andre har en ukendt branche. Disse er ikke en del af denne analyse.
Tabel 12: Opdeling af deltagere på tidligere branche

Hovedvej 1
Jobklubber

Hovedvej 2
Vikararbejde

Hovedvej 3
Virksomhedsforløb

Samlet
fordeling

1%

2%

4%

2%

10 %

11 %

12 %

10 %

4%
24 %

4%
24 %

5%
22 %

4%
22 %

2%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

1%

18 %

23 %

20 %

18 %

34 %

26 %

27 %

30 %

4%

3%

5%

4%

2119
52
60
2231

499
10
13
522

804
31
42
877

3%
3%

Landbrug, skovbrug og
fiskeri
Industri, råstofindvinding og
forsyningsvirks.
Bygge og anlæg
Handel og transport
Information og kommunikation
Finansiering og forsikring
Ejendomshandel og
udlejning
Erhvervsservice
Offentlig administration,
undervisning og sundhed
Kultur, fritid og anden
service
Total med kendt branche
Uoplyst aktivitet
Ingen kendt beskæftigelse
Total

Der er flest deltagere, der tidligere har været beskæftiget i ’Offentlig administration, uddannelse
og sundhed’, jf. tabel 15. Næst flest af deltagerne har været beskæftiget i ’Handel og transport’,
og den tredje hyppigste branche er ’Erhvervsservice’. De tre brancher udgør ca. 75 procent af
deltagerne.
Deltagerne i de tre forløb har ca. samme fordeling af tidligere brancher, dog har hovedvej 1 flest
deltagere der tidligere har været beskæftiget i ’Offentlig administration, undervisning og sundhed’. Hovedvej 2 og 3 har derimod lidt flere deltagere, der tidligere har været beskæftiget i ’Erhvervsservice’-branchen.
Figur 17a: Andelen af deltagerne, som er i beskæftigelse fordelt på brancher.
Andel

Figur 17b: Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad
blandt beskæftigede deltagere fordelt på branche.
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Note: Se note til figur 14 omkring antallet af observationer i analysen.

Kultur, fritis og anden service
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Den sorte linje i figur a og b er gennemsnittet for alle 10 brancher, og kan derfor anvendes som referencepunkt til at sa mmenligne fx figur 18a med figur 19a.

I den ovenstående figur ses de samlede branche-forløbsanalyser for de tre hovedveje. Figuren
består af to figurer, der hver indeholder fem af brancherne samt det samlede gennemsnit for alle
deltagerne. Gennemsnittet kan anvendes som referencepunkt til at sammenligne de to figurer.
Gennem hele perioden er andelen i beskæftigelse lavest for branchen ’Information og kommunikation’. Branchen ’Ejendomshandel og udlejning’, ’Kultur, Fritid og anden service’ samt ’Bygge og
anlæg’ har generelt større en andel af deltagerne i beskæftigelse end gennemsnittet, jf. figur 17a
og 17b. Alle de nævnte brancher har dog få deltagere tilknyttet hver branche, og resultaterne er
derfor forbundet med stor usikkerhed. Dette gør det svært, at forudsige, hvad der ville ske, hvis
indsatsen gennemførtes på en tilsvarende målgruppe igen. For de resterende brancher, er der
generelt ikke stor forskel mellem andelen i beskæftigelse.
Figur 18a: Andelen af deltagerne, der er i beskæftigelse, fordelt på brancher.

Figur 18b: Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad
blandt beskæftigede deltagere fordelt på branche.
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Note: Se note til figur 14 omkring antallet af observationer i analysen.
Den sorte linje i figur a og b er gennemsnittet for alle 10 brancher, og kan derfor anvendes som referencepunkt til at sammenligne fx figur 18a med figur 19a.

Figur 18b og 19b viser det gennemsnitlige antal timer de beskæftigede deltagere har arbejdet.
Her fremgår det at deltagerne med tidligere branche ’Offentlig administration, undervisning og
sundhed’ har det mindste gennemsnitlige antal timer. Deltagerne fra ’Finansiering og forsikring’
samt ’Ejendomshandel og udlejning’ har de højeste beskæftigelsesgrader blandt de beskæftigede.
Det er ligeledes interessant, at undersøges, hvorvidt der kan være indikationer på, at den forudgående beskæftigelseshistorik de tre år forinden indsatsen afspejles i resultaterne af den opnåede beskæftigelse.
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Figur 19a: Andel af deltagerne (alle hovedveje) der
er i beskæftigelse opdelt på beskæftigelseshistorikken.

Figur 19b: Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad
blandt beskæftigede deltagere opdelt på beskæftigelseshistorikken.
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Note: Se note til figur 14 omkring antallet af observationer i analysen.
Den sorte linje i figur a og b er gennemsnittet for alle deltagerne på tværs af alle hovedveje.

Deltagere der har været i beskæftigelse i mere end 25 måneder i de foregående 3 år, har en
større andel i beskæftigelse efter visitationen til et forløb end de øvrige deltagere.
Modsat så er deltagere med mellem 0 og 6 måneders beskæftigelse i de tre foregående år væsentlig mindre i beskæftigelse efter visitationen end alle andre. Generelt viser analysen en tendens til, at jo mere beskæftiget deltageren har været i de foregående år, i jo højere grad kommer deltageren i beskæftigelse efter visitationen til et forløb.
7.5

Analyse af organisatorisk kommunevariation
I dette afsnit analyseres kommunevariationen i resultaterne. Analysen undersøger betydningen af
kommunernes forskellige måde at organisere indsatserne. For hver hovedvej vil det blive undersøgt, hvorvidt forskellige forhold har betydning for den opnåede beskæftigelse, i det omfang data
kan give et solidt svar herpå.
I de følgende analyser vises kun analyser af de forhold, hvor der er statistisk signifikant forskel
på den opnåede beskæftigelse mellem de forskellige måder at organisere indsatserne på.
Når analyserne tolkes, er det vigtigt at huske på, at dét, der er undersøgt er, om der er sammenfald mellem forskellige indsatsmæssige forhold og den opnåede beskæftigelse. Analyserne kan
imidlertid ikke afgøre kausalitet. Der kan være forhold i indsatsen eller omkring indsatsen i de
kommuner, som fremviser den bedste opnåede beskæftigelse, som ikke er testet, hvorfor vi ikke
kan være sikre på, at årsagen til den højere beskæftigelsesgrad faktisk findes i det metodiske
valg omkring inddragelsen af virksomhederne i jobklubberne. Der kan være ikke afdækkede bagvedliggende årsag-virkningssammenhænge, som spiller ind på resultaterne. Således må nedenstående konklusioner blot tolkes som indikatorer på mulige årsagsvirkningssammenhænge, man
kan lade sig inspirere af, når man fremadrettet arbejder med indsatserne. Eller de kan fungere
som hypoteser, som kan teste i fremtidige egentlige effektevalueringer.
Det er som led i analysen undersøgt, hvorvidt betydningen af kommuneforholdene potentielt
drives af enkelte kommuner, der har været exceptionelt gode til at få deltagerne i beskæftigelse.
Dvs. om der er kommuner, som har bagvedlæggende karakteristika der gør at de i langt højere
grad får deltagerne i beskæftigelse i forhold til andre kommuner. Det kan fx være dygtige medarbejdere eller en mere optimal organisering. Hvis der eksisterer sådanne kommuner, vil det
kunne betyde, at de kan drive forskellen mellem kommuneforholdene, og få det til at ligne at et
bestemt forhold i indsatsen har en betydning. Analysen af dette viste, at der ikke er nogen kommuner, som performer meget bedre end andre, og at graden af deltagere i beskæftigelse ikke
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har nogen klare forskelle i sammenligningen af kommunerne. Der er dog kommuner, der generelt
klarer sig bedre en andre, men de er ikke så meget bedre, at de vil kunne drive en forskel i analyserne alene.
7.5.1

Hovedvej 1

For kommunerne i hovedvej 1 undersøges følgende forhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frivillig deltagelse
Inkludering af virksomheder i jobklubben
Individuel løbende opfølgning
At benytte hjemmearbejde som del af indsatsen
Forløbets varighed (større eller mindre end 10 uger)
Fysisk placering i jobcenter eller eksternt
Samarbejde med eksterne aktører om gennemførelsen af indsatsen

Kun to af forholdende har signifikante forskelle mellem andelen der kommer i beskæftigelse; a)
’Inkludering af virksomheder i jobklubben’ og b) ’Benytte hjemmearbejde som en del af indsatsen’. De øvrige 5 forhold har ikke nogen signifikante forskelle mellem de analyserede grupper.
Den første figur viser forskellen mellem deltagerne i de 8 kommuner med oplæg fra virksomheder til deltagere i de 2 kommuner med besøg hos virksomheder, samt til deltagere i de resterende 6 kommuner der både har oplæg og besøg fra virksomheder (se Tabel 15 for opdelingen af
kommuner).
Figur 20a: Andel af deltagerne, der er i beskæftigelse, opdelt på deltagere i kommuner med oplæg
fra virksomheder, besøg hos virksomheder og
begge dele.

Figur 20b: Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad
blandt beskæftiget, opdelt på deltagere i kommuner med oplæg fra virksomheder, besøg hos virksomheder og begge dele
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Note: Se note til figur 15 omkring antallet af observationer i analysen.

Fra 1. måned til 7. måned efter visitationsmåneden har deltagere i kommuner med udelukkende
virksomhedsbesøg signifikant højere grad af deltagere i beskæftigelse i forhold til deltagere i
kommuner udelukkende med oplæg fra virksomheder, eller med både oplæg og besøg ved virksomheder. Der er altså en tydelig og signifikant betydning i form af hurtigere opnåelse af beskæftigelse for de deltagere, der er i kommuner kun med virksomhedsbesøg frem for kun oplæg
fra virksomheder eller begge dele.
Figur 21b viser det gennemsnitlige antal timer som de beskæftigede deltagere har arbejdet. Her
er der ikke nogen tydelige tendenser.
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Figur 21a: Andel af deltagerne, der er i beskæftigelse, opdelt på deltagere i kommuner med hjemmearbejde mellem hvert møde og ad-hoc hjemmearbejde.

Figur 21b: Gennemsnitlig beskæftigelsesgrad
blandt beskæftiget, opdelt på deltagere i kommuner med hjemmearbejde mellem hvert møde og
ad-hoc hjemmearbejde
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Note: Se note til figur 15 omkring antallet af observationer i analysen.

De kommuner der har haft ad-hoc hjemmearbejde har i de første 6 måneder en større andel med
beskæftigelse end deltagere fra kommuner med hjemmearbejde mellem hvert møde. Denne forskel er signifikant frem til 6. måned. Derefter er der ikke signifikant forskel, hvilket blandt andet
kan skyldes de færre observationer når vi kommer længere fra visitationsdatoen.
Det har derfor en positiv betydning for de deltagere, der har været i kommuner hvor hjemmearbejdet er tilpasset mere de enkelte deltagere, i stedet for systematisk at være hver gang.
Disse analyser tyder således på, at man kan hjælpe deltagerne til en hurtigere afgang til arbejdsmarkedet ved at:



7.5.2

Benytte besøg på virksomheder som virkemiddel i indsatsen
Tilpasse brugen af hjemmearbejde mellem jobklubberne til den enkeltes forløb og benytte
dette indsatsredskab, når det fagligt virker til at kunne bidrage til den lediges proces

Hovedvej 2

Eftersom der kun er fem kommuner i hovedvej 2 og at indsatselementerne i langt overvejende
grad er parallelle, kan der ikke foretages denne type analyse for hovedvej 2.
7.5.3

Hovedvej 3

For hovedvej 3 undersøges følgende forhold:
1. At borgeren selv finder praktikvirksomheden
2. At virksomhederne konsekvent tilbydes mulighed for økonomisk kompensation for jobkontaktpersonrollen
3. Om jobkontaktpersonen yder hjælp til videre jobsøgning
Der er ikke nogen vedvarende signifikante forskelle i de tre forhold mellem deltagerne i kommunerne. I Tabel 18 i Bilag 2: Kerneelementer og tilgange kan fordelingen af kommuner ses på de
forskellige kerneelementer og forhold.
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8.

BILAG 1: METODEOVERSIGT
Tabel 13: Datakilder og metoder

Datakilde
Statusnotater

Kommunebesøg
i maj måned
2016

Opfølgende interviews per
telefon og afklaring per mail

Telefoninterviews med 13
virksomheder

Metode
Statusnotater er etableret for hvert projekt, som bygger på Rambølls månedlige telefonopfølgning med projektlederne. Statusnotaterne beskriver
projekternes overordnede fremdrift og udfordringer i implementeringen af
projekterne. Disse notater er derfor primært anvendt i analysen af implementeringsudfordringer, og hvilke tiltag kommunerne har taget for at overkomme udfordringerne.
Rambøll har i forbindelse med opfølgningsbesøgene i maj måned interviewet projektledere, projektmedarbejdere og afdelingsledere i hver projektkommune. Formålet med kommunebesøgene var først og fremmest at
sikre og understøtte, at kommunerne var kommet godt i gang med projekterne. Dog indgår viden fra kommunebesøgene samtidig som datakilde i
slutevalueringen, da netop udfordringer i implementeringen og forskellige
tilgange og modeller i indsatsen har interesse for slutevalueringen. Interviewene blev gennemført som en dialog, mens to interviewguides til henholdsvis projektledere og -medarbejdere og teamledere dannede grundlag
for afklarende spørgsmål fra Rambøll. De afholdte interviews med projektledere (1t), projektmedarbejdere (45m) og afdelingsledere (45m) blev afholdt mellem d. 29. april og 13. maj 2016. Den indsamlede viden om projekterne har dannet rammen for en pre-analyse af organiseringen, herunder
indsatsmodeller for hver hovedvej samt implementeringen af indsatsen.
I juni og juli 2016 foretog Rambøll opfølgende interviews med projektledere
og centrale projektmedarbejdere i forlængelse af kommunebesøgene. Telefoninterviewene er foretaget efter behov på baggrund af pre-analysen og
har suppleret viden fra kommunebesøgene i maj og dermed bidraget i afdækningen af de centrale elementer i projekterne, som fx implementeringen og virkningen af projekternes nøgleaktiviteter, samarbejdet med eksterne aktører og status for realisering af delmålsætninger i forhold til resultater. Der er fulgt op med interviewspørgsmål til alle kommuner enten per
telefon eller mail i det nødvendige omfang. Den indsamlede information har
muliggjort den endelige analyse af modeller, implementering, tilfredshed og
resultater.
I juni måned 2016 gennemførtes telefoninterviews med 13 virksomheder,
herunder fire virksomheder fra to kommuner på Hovedvej 1, fire vikarbureauer fra to kommuner på Hovedvej 2 og fem virksomheder fra to kommuner på Hovedvej 3. Formålet med interviewene med virksomhederne har
været at få virksomhedernes syn på samarbejdet med kommunerne. Herunder har fokus ligget på:





Kommunernes
milepælsplaner
og opfølgningsskemaer

Case-besøg i
kommunerne

16

Køge

hvordan samarbejdet med jobcentret er organiseret og aftalt
specifikke positive elementer i samarbejdet
konkrete barrierer/udviklingspunkter for at få det fulde udbytte af samarbejdet
deres bud på anbefalinger til den videre proces i samarbejdet mellem
virksomheden og jobcentret

Disse udsagn har kvalificeret analysen af kommunernes implementering af
projekterne, herunder samarbejdet med virksomheder på hver hovedvej.
Kommunernes milepælsskemaer og opfølgningsskemaer har dannet grundlag for implementerings- og resultatanalysen. Kommunerne indrapporterer
hver måned centrale indikatorer i projektet til Rambøll, som fx hvor mange
borgere de har visiteret, hvor mange der er påbegyndt indsatsen, hvor
mange har afsluttet indsatsen, og hvor mange der er overgået til ordinært
job eller uddannelse. Kommunernes indrapporteringer sammenholdes med
kommunernes opstillede milepælsplaner for hver indikator, som fx hvor
mange borgere der er påbegyndt ved afslutningen af en given måned i forhold til det forventede. Kommunernes månedlige udfyldte opfølgningsskemaer blev brugt som udgangspunkt for Rambølls løbende processtøtte til
kommunerne, og de indrapporterede tal er derudover også et centralt element i analysen af kommunernes implementering og resultater.
Der er i forbindelse med slutevalueringen gennemført case-besøg i alle de
deltagende kommuner – dog var ét projekt16 afsluttet i tiden kort efter besøget i maj 2016, hvorfor denne kommune er evalueret ud fra data indsam-

48

Projektlederinterviews
Borgersurveys

Registeranalyse

let på det daværende tidspunkt. Formålet har været at få et indgående indblik i indsatsmodellen og tilgangen til indsatsen, de opnåede resultater for
borgerne samt medarbejdernes oplevelse af at forestå indsatsen. Fokus har
i gennemførelsen ligget på de forskellige medarbejdergrupper, der har bidraget til indsatsen.
Ud over case-besøgene har Rambøll foretaget 6 interviews med projektledere for at få afdækket projektledervinklen på gennemførslen af indsatsen
under hver indsatsmodel.
I forlængelse af deltagelse i indsatsen har alle borgere modtaget en survey
med spørgsmål omkring udbytte og tilfredshed med indsatsen som helheld
samt dets enkelte elementer. Surveyen er gennemført i SurveyXact med
afsæt i mailadresser indsamlet af kommunerne blandt deltagende borgere
og udsendt af Rambøll ultimo hver måned til afsluttede borgere, samt primo
2017 til deltagere på Hovedvej 2, der fortsat var aktive i vikarbureauernes
databaser ved projektets udløb. Med henblik på at opnå en så høj svarprocent som mulig, er projekterne blevet bedt om at opfordre deltagerne til at
besvare surveyen. Endvidere er der foretaget en rykkerrunde per e-mail til
deltagere, der ikke i første omgang har besvaret skemaet. Svarprocenterne
for de tre hovedveje blev følgende:
H1: n=710, 43 %
H2: n=148, 38 %
H3: n=138, 37 %
På baggrund af data udtrukket af DREAM koblet med data fra surveys er
deltagernes afgang til beskæftigelse blevet undersøgt på de tre hovedveje.
Herunder er også mulige sammenhænge mellem bestemte metodiske tilgange og afgangen til beskæftigelse afdækket.
I analysen er der anvendt data fra kommunernes registreringsark til Rambøll. Disse registreringsark er derefter beriget med data fra DREAMregistret. Der er enkelte deltagere, der har haft manglende information,
hvorfor disse er renset væk. Denne rensning er vist i tabellen nedenfor.
Tabel 14: Deltagere i analysen – før og efter rensning

Antal registrerede personer
Antal personer uden
visitationsdato*
Antal personer uden
DREAM-data
Antal personer i analysen

H1
Jobklubber

H2
Vikararbejde

H3
Virksomhedsforløb

Total

2.257

529

884

3.670

0

3

6

9

26

4

1

31

2.231

522

877

3.630

Note: *Med visitationsdato menes i de fleste tilfælde visitationsdatoen, men for 443 personer i
hovedvej 1, var denne dato ikke registreret, og her er anvendt startdatoen for indsatsen.

Samlet er der sorteret 40 personer fra i analysen. Dette skyldes enten
manglende visitationsdato, eller at deltageren ikke har kunnet identificeres i
DREAM-registret – sandsynligvis grundet tastefejl i kommunens registrering
af CPR-nummeret.
Det antal deltagere, der således fjernes fra analysen udgør en acceptabelt
lille del af populationen og populationen er fortsat stor nok til meningsfuldt
at foretage analysen. De endelige analyser foretages derfor på de resterende 2.231 deltagere i hovedvej 1, 522 deltagere i hovedvej 2 og 877 deltagere i hovedvej 3.
I analysen undersøges to forhold. Første forhold er, hvorvidt deltagerne er
kommet i beskæftigelse. Med beskæftigelse menes deltagere, der har en
beskæftigelsesgrad større end nul eller har været i uddannelse i en af ugerne i den givne måned. Konkret defineres beskæftigelse som personer, der
har følgende kodning i DREAM-registret:
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grad>0
er under uddannelse (kode: 651, 652 og 661) i minimum én af ugerne i
måneden

Det andet forhold der undersøges er, i hvilken grad de beskæftigede er
beskæftiget. Her ganges DREAM-variablen grad_yyyy_mm med 160.33, for
at få antallet af timer den enkelte har været beskæftiget i den enkelte måned. Derefter er det gennemsnitlige antal timer, som de beskæftigede deltagere i de tre hovedveje har været beskæftiget, blevet beregnet.
Analyserne er foretaget som forløbsanalyser på månedsniveau, hvilket betyder, at analysen starter den måned deltageren blev visiteret til et forløb
på hovedvej 1, 2 eller 3. Derfra viser forløbsanalysen andelen af deltagerne,
der er i beskæftigelse i 1. måned, derefter andelen der er i beskæftigelse i
2. måned osv. Forløbsanalysen er således et punktnedslag for hver måned,
der viser andelen af deltagerne, der er i beskæftigelse i den måned. Ligeledes med analyserne af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad, hvilket er
forløbsanalyser af den gennemsnitlige antal timer beskæftiget for de deltagere der har været beskæftiget.
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BILAG 2: KERNEELEMENTER OG TILGANGE
Tabel 15: Kerneelementer og tilgange på Hovedvej 1

Før

Under indsatsen

indsatsen
Kerneele-

Visitation

menter

Samarbejde

Fællesses-

Løbende op-

Hjemmearbej-

Individuel

med virksom-

sioner

følgning

de

del

heder
Individuel sparing/rådgivning
X

X

X

X

Skive

X

X

X

X

X

X

Glostrup/
Albertslund

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kolding

X

(X)

X

X

X

Skanderborg

X

(X)

X

X

X

Ballerup

X

X

X

X

X

X

X

Rødovre

X

X

X

X

X

X

X

Mariagerfjord/
Rebild

X

(X)

X

X

X

X

X

Fredericia

X

(X)

X

X

X

Guldborgsund

X

X

X

Stevns

X

X

Jammerbugt

X

X

Solrød

X

Mellem hvert
møde

X

X

individuelt
X

(X)

I plenum

X

(X)

Fællessessioner

X

X

Besøg hos virksomheder

X

Odder

Oplæg af virksomheder

Randers

Frivillig deltagelse

Ad-hoc

Tilgange

Obligatorisk deltagelse

9.

X**

X

X
(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Køge

X

X

X

X

Esbjerg

X

X

X

X

Viborg

X**

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X****

*
Noter:
X betyder, at Rambøll vurderer, at kommunen benytter tilgangen.
(X) betyder, at Rambøll vurderer, at kommunen til en vis grad benytter indsatsen.
* I Ballerup har visitation været frivilligt for gruppen af unge og for mellem 30-49 årige, men obligatorisk for
gruppen af seniorer. Dog er der ikke visiteret nogen, der var åbenlyst umotiverede.
** Deltagerne er blevet opskrevet af deres sagsbehandler, men deltagelse har ikke været nulstillende, og der
har ikke været sanktioner over for lavt fremmøde.
*** Deltagelsen er som udgangspunkt frivillig, men enkelte borgere af deres sagsbehandler blevet pålagt at
deltage
**** Rådgivningen er foretaget gennem aktionslæring i mindre grupper
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Tabel 16: Organisatoriske rammer på Hovedvej 1

Kommuner

Varighed i alt
(i uger)
≤10

Møder i jobklub
pr. uge

>10

≤1

X

X

Randers

17

Fysisk placering

>2

Jobcenter

X

X

Skive

X

X

X

Glostrup/
Albertslund

X

X

X

X

X

Skanderborg

X

X

X

Mariagerfjord/
Rebild

X

Fredericia

X

Guldborgsund

X

Jammerbugt

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (10)
X

Køge

X
X

19

X

Stevns

Solrød

X

X

X

X

Nej
X

X

Rødovre

Ja

X

X

Ballerup

Ekstern

X

Odder

Kolding

Samarbejde
med ekstern
aktør18

Esbjerg

X

X

Viborg

X

X

X

X
X

X

X

Noter:
X betyder, at Rambøll vurderer, at kommunen benytter tilgangen.

Tabel 17: Kerneelementer og tilgange på Hovedvej 220

Faxe

X

Gentofte

X

X

Nordfyn

(X)

Syddjurs

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

(X)

X

(X)

X

X

X

X

Aarhus
X
X
X
(X)
(X)
(X)
Noter:
X betyder, at Rambøll vurderer, at kommunen benytter tilgangen.
(X) betyder, at Rambøll vurderer, at kommunen til en vis grad benytter indsatsen.
17

nem vikarjob

Vikarjob

Opbygning af er-

Åben vejled-

Informationsmøde

Frivillig deltagelse

Tilgange

spørgsel efter ledige

kasser
vikarbureauers efter-

med borgere

Jobcenter servicerer

bureau

ren

karbureau

på borge-

med a-

lem jobcenter og vi-

bejde

stemning

Løbende kontakt mel-

ningsaf-

ter

samtaler

elemen-

ger ved individuelle

Samarbejde med vikar-

Opfølgning med bor-

Opfølgning

a-kasser

Samar-

Inddragelse af

Forvent-

Screeningssamtale

Visitation

ning/speed screening

Kerne-

Under indsatsen

hvervserfaring gen-

Før indsatsen

Der kan være sket ændringer undervejs i projektet. Derfor er krydsskemaet et tilnærmelsesvist billede af, hvordan indsatsen i
kommunerne er endt med at se ud.
18
Ekstern aktør er defineret som private virksomheder.
19
De mødes hverdag i jobklubben de første 4 uger. Derefter nedtrappes indsatsen, og den gøres mindre intensiv og mere fleksibel.
20
Kommunernes tilgange har i visse tilfælde ændret sig i løbet af projektet, hvorfor skemaet indikerer, hvad Rambøll vurderer bedst
opsummerer indsatsen i kommunerne ved projektets afslutning.
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Tabel 18: Kerneelementer og tilgange på Hovedvej 3

21

Før indsatsen

hedsrettet

ning

somheder

ning

indsats
Deltagelse i virksomhedsrettet

Virksom-

følg-

X

X

(X)

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ger og jobcenter

(X)

misk kompensation

X

misk kompensation

X

Borgeren finder virksomhed

X

Jobcentret finder virksomhed

X

duelle samtaler

X

indsats i op til 8 ugers varighed

Opfølg

person

Individuelle samtaler mellem bor-

Jobkontakt-

med virk-

Hjælp til videre jobsøgning

Match

Begrænset mulighed for økono-

Forvent-

Støtte til virksomhedsforløbet

Vallens-

Frivillig deltagelse

Obligatorisk deltagelse

Tilgange

Samarbejde

ningsafstem-

Konsekvent mulighed for økono-

Visitation

elementer

Informationsmøde og/eller indivi-

Kerne-

Under indsatsen

bæk
Nordfyn
Lyngby-

X

Taarbæk
Rødovre

X

X

X

X

Skander-

X

X

X

X

X

Fredericia

X

X

X

X

Kalund-

X

X

X

X

X

(X)

X

X

X

X

X

X

borg

borg
Lolland
Haderslev
Jammer-

(X)

X

X
X

X

X

X

X

(X)

X

bugt
Noter:
X betyder, at Rambøll vurderer, at kommunen benytter tilgangen.
(X) betyder, at Rambøll vurderer, at kommunen til en vis grad benytter indsatsen.

21

Kommunernes tilgange har i visse tilfælde ændret sig i løbet af projektet, hvorfor skemaet indikerer, hvad Rambøll vurderer bedst
opsummerer indsatsen i kommunerne ved projektets afslutning.
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10. BILAG 3: DEFINITIONER – VISITATION, PÅBEGYNDTE
OG GENNEMFØRTE FORLØB
Dette bilag samler relevante definitioner fra de forskellige elementer af projektet.
Visitation, påbegyndte og gennemførte forløb
Der er på grund af de indsatsernes forskellighed opsat varierede definitioner for henholdsvis visitation, påbegyndte forløb og gennemførte forløb på de tre hovedveje.
Tabel 19: Definitioner på visitation, påbegyndte og gennemførte forløb22

Visitation, påbegyndt forløb og gennemført forløb er defineret på følgende måder for de tre hovedveje:
Visiteret til projektet

H1: Indkaldt til jobklub

H2: Deltaget i screeningssamtale og/eller informationsmøde medmindre de efterfølgende har takket nej
til deltagelse

H3: Visitation til projektet er aftalt med borgeren
Påbegyndt forløb

H1: Påbegyndt i jobklub

H2: Opskrevet hos vikarbureau

H3: Påbegyndt virksomhedspraktik/løntilskud
Gennemført forløb

H1: Gennemført minimum 50 pct. af jobklubforløbet

H2: Gennemført minimum 1 vikarjob

H3: Gennemført fuld virksomhedspraktik/løntilskud
Desuden gælder for alle tre hovedveje, at overgang til job og uddannelse efter påbegyndelse af indsatsen,
men før gennemførsel af det fulde forløb, tælles med som gennemførte forløb. Desuden tælles alle borgere
som afsluttede ved udgangen af indsatsperioden.

Definition af succeskriterier
Minimumskravene er opsat på baggrund af puljeopslaget med titlen ”Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer”. Nedenstående tabeller angiver kriterier
for henholdsvis fuldkommen, delvis og manglende implementering af indsatsen i henhold til disse.
Tabel 20: Succeskriterier på Hovedvej 1

Succeskriterier
Fællessessioner med jobstøtteaktiviteter, der skal understøtte, at
deltagerne hjælper hinanden med
at afdække jobmuligheder og samtidig opnår en styrket selvtillid.

Grøn
Der er afholdt fællessessioner

Gul

Rød
Der er ikke afholdt
fællessessioner

En individuel del, hvor den ledige
tilbydes intensiv individuel rådgivning af en jobrådgiver.

Alle tilbydes intensiv
individuel rådgivning
ved jobrådgiver efter
behov

Der er ikke tilbudt
individuel jobrådgivning af en jobrådgiver

En eller flere kompetente jobrådgivere i jobklubben sikrer
strukturerede rammer for borgernes jobsøgning og bidrager til en
hensigtsmæssig og målrettet anvendelse af borgernes jobklubforløb.

En eller flere jobrådgivere har været fast
tilknyttet jobklubben

Der er tilbudt individuel rådgivning ved
jobrådgiver, men ikke
intensivt og/eller
efter borgerens behov

Blanding af målgrupper i
jobklubberne på tværs af køn,
alder, ledigheds-anciennitet mv.
med henblik på at skabe et miljø,
hvor borgerne får mulighed for at
bidrage med nye vinkler på jobsøgning, netværksskabelse, brug af

Der har været en
blanding af målgrupper på de enkelte
jobklubhold i forhold
til køn, alder, ledighedsanciennitet og
branche

Jobklubholdene har
været opdelt i henhold til et centralt
parameter, fx jobønsker, men blandet i
forhold til de øvrige

Der har ikke været
blanding af målgrupper i jobklubben

22

Der har ikke været
tilknyttet en eller
flere faste jobrådgivere til jobklubben

Definitionen af påbegyndte forløb på Hovedvej 2 blev ændret fra august og frem til at inkludere borgere, der er opskrevet hos vikarbureau. Før skulle borgerne have været i vikariat for at tælle som et påbegyndt forløb. Ændringen skyldes tilbagemeldinger fra kommunerne om, at indledende samtaler også ofte resulterede i afgang til ordinær beskæftigelse for mange borgere, hvorfor de indledende samtaler blev regnet for at være en del af indsatsen.
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Succeskriterier
sociale medier osv. og derved inspirere og opmuntre hinanden.

Grøn

Gul

Rød

Jobrådgiveren i jobklubben
følger løbende op på, om borgerne får ført jobsøgningsaktiviteter
ud i livet

Jobrådgiveren i
jobklubben følger
løbende op på om
borgeren får ført
jobsøgningsaktiviteter
ud i livet

Jobrådgiveren i
jobklubben følger for
de fleste løbende op
på om borgeren får
ført jobsøgningsaktiviteter ud i livet

Jobrådgiveren i
jobklubben følger for
de færreste løbende
op på om borgeren
får ført jobsøgningsaktiviteter ud i livet

Tabel 21: Succeskriterier på Hovedvej 2

Succeskriterier
Udvikling af samarbejdsmodel med ét eller flere
vikarbureauer.

Sikring af at borgerne kommer i konkret virksomhedsplacering med sigte
på varig beskæftigelse

Støtte til den ledige med
henblik på, at vikarjobbet
kan føre til varig beskæftigelse.

Grøn
Der er igennem projektprocessen skabt en
samarbejdsmodel, som
sikrer et velfungerende
samarbejde mellem
jobcenter og vikarbureau
Næsten alle deltagere
har været i konkret
virksomhedsplacering
via vikarbureau

Gul
Der er igennem projektprocessen skabt en
samarbejdsmodel, som
dog fortsat giver anledning til udfordringer i
samarbejdet

Rød
Det er igennem projektprocessen ikke
lykkedes at skabe en
fungerende samarbejdsmodel med vikarbureauerne

Deltagerne har overvejende været i konkret
virksomhedsplacering
via vikarbureau (50 %
af påbegyndte forløb og
opefter)

Deltagerne har overvejende ikke været i konkret virksomhedsplacering via vikarbureau

Der afholdes samtaler
med borgere, når der er
behov

Der afholdes samtaler
med borgere, men dette
sker ikke nødvendigvis
efter borgerens behov
og/eller ikke nødvendigvis for alle

Der er ingen eller meget få opfølgende samtaler med borgerne

Tabel 22: Succeskriterier på Hovedvej 3

Succeskriterier
Jobcentrene skal styrke deres
samarbejde med virksomheder
inden for brancher med gode jobmuligheder og mange jobåbninger.

Grøn
Jobcentret har forbedret sine relationer
med lokale virksomheder inden for brancher med gode jobmuligheder og mange
jobåbninger.

Jobcentrene skal styrke deres opgave med at matche borgere med
virksomheder via et udvidet kendskab til arbejdsopgaver og funktioner i virksomhederne samt den
lediges interesser og kompetencer.

Der er igennem projektprocessen skabt
rutiner eller tilgange,
som styrker matchet
mellem borger og
virksomhed igennem
et udvidet kendskab
til arbejdsopgaver og
funktioner i virksomhederne samt den
lediges interesser og
kompetencer

Den ledige skal sikres støtte ved at
få tilknyttet en jobkontaktperson, der er ansat i praktikvirksomheden/branchen, og ved at blive
tæt fulgt af jobcentret.

Næsten alle borgerne
har haft tilknyttet en
jobkontaktperson, og
jobcentret har ydet
tæt opfølgning

Gul

Borgerne har i overvejende grad haft
tilknyttet en jobkontaktperson, og jobcentret har i overvejende grad ydet tæt
opfølgning

Rød
Jobcentret har ikke
forbedret sit samarbejde med lokale
virksomheder inden
for brancher med
gode jobmuligheder
og mange jobåbninger.
Der er igennem projektprocessen ikke
skabt rutiner eller
tilgange, som styrker
matchet mellem
borger og virksomhed igennem et udvidet kendskab til
arbejdsopgaver og
funktioner i virksomhederne samt den
lediges interesser og
kompetencer
Der har hverken
været tilknyttet en
jobkontaktperson
eller ydet tæt opfølgning
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11. BILAG 4: REGRESSIONSTABELLER
Regressionstabellerne er udviklet på baggrund af besvarelser fra borgersurveyen.
Tabel 23: Regressionstabel for Hovedvej 1

Hvor tilfreds har du i alt
været med jobklubforløbet?

-0,017**
(0,006)

-0,006
(0,004)

-0,012*
(0,007)

-0,024***
(0,007)

-0,18**
(0,007)

Studentereksamen/HF

-0,093
(0,408)

-0,264
(0,248)

-0,298
(0,469)

-0,591
(0,460)

-0,268
(0,454)

Erhvervsfaglig uddannelse

-0,002
(0,252)

-0,004
0,155)

-0,203
(0,279)

-0,074
(0,280)

-0,281
(0,281)

0,077
(0,273)

0,112
(0,170)

0,026
(0,305)

0,063
(0,305)

-0,049
(0,309)

0,007
(0,262)

0,036
(0,162)

-0,180
(0,292)

0,002
(0,292)

-0,671**
(0,296)

-0,265
(0,308)

-0,203
(0,191)

-0,500
(0,346)

-0,205
(0,346)

-0,922**
(0,361)

4,770***
(0,363)

3,943***
(0,223)

5,155***
(0,406)

5,545***
(0,406)

4,578***
(0,415)

R2

0,014

0,011

0,009

0,023

0,030

n

655

680

660

635

556

Alder

Kort videregående uddannelse,
under 3 år
Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år
Lang videregående uddannelse,
over 4 år
Konstant

Fællesskabet på holdet har
bidraget positivt til min
jobsøgning

De individuelle samtaler med
jobrådgiverne har bidraget
positivt til min jobsøgning

Inddragelse af konkrete
virksomheder i jobklubben
har bidraget positivt til min
jobsøgning

Jobklubforløbet har bidraget
til at forbedre dine jobmuligheder

Afhængig variabel

Note: Spredning i parentes
* p < 0,1, ** p < 0,05 *** p < 0,01
De afhængige variabler er surveybesvarelser, der enten angiver enighed med udsagnet fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” (7) eller ”Meget utilfreds” (1) til
”Meget tilfreds” (5) på spørgsmålet om tilfredshed med forløbet. ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” frafalder i regressionsanalysen. Alder er målt i år. De resterende
uafhængige variabler er en række dummy variabler for højest opnåede uddannelse med ”Folkeskole/mellemskole” som referencekategori.
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Tabel 24: Regressionstabel for Hovedvej 2

Afhængig variabel

Vikarforløbet har bidraget til
at forbedre dine jobmuligheder

Hvor tilfreds har du i alt
været med vikarforløbet?

Der var et godt match mellem mine kompetencer og
det, der blev efterspurgt i
vikarjobbet

-0,041**
(0,017)

-0,003
(0,012)

0,021
(0,021)

Studentereksamen/HF

0,167
(0,816)

-0,039
(0,587)

0,265
(1,011)

Erhvervsfaglig uddannelse

-0,965
(0,629)

-0,678
(0,421)

-0,973
(0,696)

Kort videregående uddannelse, under 3
år

-0,895
(0,663)

-0,957**
(0,453)

-2,816**
(0,761)

Mellemlang videregående uddannelse,
3-4 år

0,141
(0,688)

-0,201
(0,496)

0,178
(0,851)

Lang videregående uddannelse, over 4
år

-0,476
(0,700)

-0,5
(0,472)

-1,572*
(0,794)

5,456***
(1,011)

3,842***
(0,695)

3,939**
(1,226)

R2

0,101

0,062

0,163

n

131

111

92

Alder

Konstant

Note: Spredning i parentes
* p < 0,1, ** p < 0,05 *** p < 0,01
De afhængige variabler er surveybesvarelser, der enten angiver enighed med udsagnet fra ”Slet ikke” (1) til ”I meget høj grad” (7) eller ”Meget utilfreds” (1) til ”Meget tilfreds” (5) på spørgsmålet om tilfredshed med forløbet. ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” frafalder i regressionsanalysen. Alder er målt i år. De resterende uafhængige variabler er en række dummy variabler for højest opnåede uddannelse med ”Folkeskole/mellemskole” som referencekategori.

Tabel 25: Regressionstabel for Hovedvej 3

Afhængig variabel

Alder

Studentereksamen/HF

Erhvervsfaglig uddannelse

Kort videregående uddannelse, under 3
år

Forløbet har bidraget til at
forbedre dine jobmuligheder

Hvor tilfreds har du i alt
været med forløbet?

Min jobkontaktperson har
haft en afgørende positiv
betydning for mig i forhold til
at forbedre mine jobmuligheder

-0,020
(0,015)

-0,012
(0,008)

-0,026
(0,016)

1,979
(1,411)

1,244
(1,082)

-2,781
(2,123)

-0,157
(0,541)

-0,182
(0,299)

-0,039
(0,587)

0,364
(0,567)

0,012
(0,317)

0,026
(0,622)
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Mellemlang videregående uddannelse,
3-4 år

Lang videregående uddannelse, over 4
år

Konstant

R2
n

0,325
(0,638)

0,443
(0,345)

0,804
(0,707)

0,889
(0,585)

0,036
(0,322)

0,079
(0,667)

5,039***
(0,901)

4,374***
(0,507)

5,169***
(0,999)

0,071

0,058

0,058

121

119

114

Note: Spredning i parentes
* p < 0,1, ** p < 0,05 *** p < 0,01
De afhængige variabler er surveybesvarelser, der enten angiver enighed med udsagnet fra ”Slet ikke” (1) til ”I
meget høj grad” (7) eller ”Meget utilfreds” (1) til ”Meget tilfreds” (5) på spørgsmålet om tilfredshed med forløbet. ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” frafalder i regressionsanalysen. Alder er målt i år. De resterende uafhængige
variabler er en række dummy variabler for højest opnåede uddannelse med ”Folkeskole/mellemskole” som referencekategori.
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12. BILAG 5: DEFINERING AF KATEGORIER
I forbindelse med den kvantitative analyse af deltagerne i hovedvej 1, 2 og 3, er der lavet en
analyse af hvilket forsørgelsesgrundlag deltagerne har i uge 4, 13, og 26 efter visitationen til
forløbet.
Dette bilag beskriver hvordan de fem analyse-kategorier er defineret.
I job: defineres som personer, der har følgende kodning i DREAM-registret:
 modtager feriedagpenge fra beskæftigelse (kode: 121, 122 og 123)
 har et fleksjob (kode: 771, 772 og 773)
 har ikke nogen kode i DREAM men har en branche-kode i den givne uge
Uddannelse (SU): defineres som personer, der modtager SU:
 er under uddannelse (kode: 651, 652 og 661)
På anden måde selvforsørgende: defineres som personer, der ikke har en kode i registret, hvilket betyder, at de ikke modtager en offentlig ydelse og således enten er i job eller
er selvforsøgende af andre årsager
Dagpenge: er defineret som deltagere, der modtager dagpenge el. lignende, konkret er det
deltagere der:
 … modtager dagpenge (kode: 111-113, 211-219)
 … er ledig uden dagpenge (kode: 114)
 … modtager feriedagpenge fra ledighed (kode: 124-126)
 … har 6-ugers-selvvalgt uddannelse (kode: 231)
 … modtager arbejdsmarkedsydelse (kode: 152)
 … er rotationsvikar (kode: 522)
Sygedagpenge: er defineret som deltagere, der modtager sygedagpenge el. lignende, konkret er det deltagere der:
 … modtager sygedagpenge (kode: 890-899)
 … modtager sygedagpenge under fleksjob (kode: 774)
Kontanthjælp: er defineret som deltagere, der modtager kontanthjælp el. lignende, konkret
er det deltagere der:
 … modtager kontanthjælp (kode 130-139, 730-739)
 … modtager kontanthjælp under integrationsloven (kode: 710-719)
 … modtager uddannelseshjælp (kode: 140-149, 720-729)
Øvrige kategorier:
 … modtager integrationsydelse (kode: 700-709)
 … modtager ledighedsydelse (kode: 740-748)
 … modtager jobklar integrationsydelse (kode: 169)
 … modtager kontantydelse (kode: 153)
 … er i skånejob eller førtidspension (kode: 781, 783)
 … er i efterløn, fleksydelse eller VUS/SVU (kode: 661, 621, 622)
 … er voksenlærling eller servicejob (kode: 511, 521)
 … er i (for)revalidering (kode 750-758 og 760-768)
 … er i ressourceforløb (kode: 810-818)
 … er i jobafklaring (kode: 870-878)
 … er på barselsdagpenge (kode: 881)
 … ikke er bosiddende i Danmark, er på folkepension eller død (kode: 997, 998, 999)

