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Hjælp til forsørgelse og til job 
 

Beskæftigelsesområdet er et stort og vigtigt område for borgernes tryghed og sociale liv. Ud over indsatsen 

for at sikre borgerne beskæftigelse, er området karakteriseret ved en række sociale ydelser, der i større 

eller mindre omfang medvirker til at understøtte borgere, der er ramt af ledighed eller sygdom. 

I det følgende redegøres kort for hvilke målgrupper der findes på beskæftigelsesområdet, hovedreglerne 

for deres forsørgelsesydelse samt hvilken beskæftigelsesfremmende indsats de kan modtage. Endvidere er 

de samlede forsørgelsesudgift samt antal helårspersoner i målgruppen opgjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupper efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6 

6.1 Personer, som modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

6.2 Jobparate personer, som er fyldt 30 år og modtager kontanthjælp / integrationsydelse. 

6.3 Aktivitetsparate personer, som er fyldt 30 år og modtager kontanthjælp / integrationsydelse. 

6.4 Uddannelsesparate personer under 30 år, som modtager uddannelseshjælp/integrationsydelse. 

6.5 Aktivitetsparate personer under 30 år, som modtager uddannelseshjælp/integrationsydelse. 

6.6 Personer, der modtager sygedagpenge, efter lov om sygedagpenge. 

6.7 Personer, i jobafklaringsforløb. 

6.8 Personer i ressourceforløb. 

6.9 Personer, der er visiteret til fleksjob. 

6.10 Personer, i revalideringsforløb. 

6.11 Personer, der modtager førtidspension. 

6.12 Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for offentlig hjælp til forsørgelse. 

6.13 Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats. 

 

Målgruppe efter lov om Integration 
Flygtninge efter udlændingeloven §§ 7, 8, 9b, 9c, familiesammenførte udlændinge og indvandrere i henhold til 

udlændingelovens bestemmelser. 
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Målgruppe 6.1 – Personer, der modtager dagpenge efter lov om 

arbejdsløshedsforsikring. 
Dagpenge er en ydelse, der kan udbetales til arbejdsløse, hvis man: 

• har været medlem af en a-kasse i mindst ét år 

• er registreret som arbejdssøgende i det lokale jobcenter fra den første dag. Registreringen skal ske 

via hjemmesiden www.jobnet.dk  

• som fuldtidsforsikret opfylder et indkomstkrav på 233.376 kr. inden for en periode på 3 år.  

Indkomstkravet for deltidsforsikrede er 155.580 kr. Kun indtægt i medlemsperioden medregnes. 

• står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder at søge og kunne overtage arbejde med dags 

varsel. 

Hvis betingelserne er opfyldt, er hovedreglen, at man har ret til dagpenge i to år inden for en periode på tre 

år. Reglen indebærer, at dagpengeretten efter to år bliver forlænget med det dobbelte af det antal 

arbejdstimer der er præsteret i perioden. Forlængelsen kan maksimalt være et år. 

Det er a-kassen, der på vegne af kommunen, udbetaler dagpenge og træffer alle afgørelser vedrørende 

dagpenge. 

Økonomi 

Dagpengesatser 2019 

Fuldtidsforsikrede. 18.866 kr. pr. måned 

Dimittender m/forsørgerpligt får 82% af satsen for fuldtidsforsikrede  15.470 kr. pr. måned  

Dimittender u/forsørgerpligt får 71,5% af satsen for fuldtidsforsikrede 13.487 kr. pr. måned 

Unge under 25 år og uden uddannelse får 50% af satsen for fuldtidsforsikrede   9.433 kr. pr. måned 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner1:  1024 Udgift: 127.9 mio. kr.2 
 

Tilbud til målgruppen 

Tilbud Hvornår Varighed  
Informationsmøde til alle ledige der modtager 

dagpenge 

Efter 2-4 ugers ledighed 3 timer 

Jobsøgningsforløb for dagpengemodtager under 30 

år  

Efter 1 uges ledighed 6 uger 

Fleksibelt kontaktforløb med individuelle samtaler 

– ret til fire samtaler de første 6. måneder 

Første samtale sker på 

informationsmøde 

Individuelt 

Fællessamtaler med deltagelse af A-kasse og 

Jobcenter 

Ved 3 og 6 og 16. mdr. 

ledighed 

1 time 

Jobrettet uddannelse Efter 5 ugers ledighed 6 uger max. 

Læse, skrive, regne, ordblindekurser  Fra første ledighedsdag 1 dag 

Realkompetencevurdering Fra første ledighedsdag 1 – 5 dage 

                                                           
1 Antal helårspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte 

ydelse inden for et år. 
2 Opgjort i kommunale nettoudgifter. 
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Uddannelsesløft – til personer over 30 år uden 

erhvervsuddannelse 

Fra første ledighedsdag Efter aftale 

Bliv iværksætter – for ledige der ønsker at starte 

selvstændig virksomhed. 

Senest efter 6 måneder 

 

4 – 12 uger 

Virksomhedspraktik  

 

Ret til virksomhedspraktik 

den ledige selv har fundet 

4 uger 

Løntilskud – kan tilbydes i både offentlig og privat 

virksomhed 

Efter 6. mdr. ledighed 

 

Offentlig – 4. mdr. 

Privat – 6. mdr. 

 

 

Målgruppe 6.2 Jobparate personer3 der er fyldt 30 år og modtager 

kontanthjælp/integrationsydelse 
Kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at 

forsørge sig selv eller sin familie. 

Der er en række betingelser der skal være opfyldt, hvis man vil modtage kontanthjælp. 

• Ansøgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks.  i form af   sygdom, arbejdsløshed eller 

samlivsophør 

• At den sociale begivenhed bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til 

sin egen eller familiens forsørgelse, og 

• At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge 

• At man selv og ens eventuelle ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige at 

man aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder. Man har således pligt til at tage imod tilbud om 

arbejde samt til at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der kan bringe en tættere 

på at arbejde. 

• Indtægt og formue har indflydelse på, om man har ret til kontanthjælp 

• Man skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, registreringen sker ved personligt 

fremmøde i jobcenteret. 

Det er kommunen der udbetaler kontanthjælpen og træffer alle afgørelser vedrørende kontanthjælp. 

Økonomi 

Kontanthjælpssatser 2019 

Fyldt 30 år, forsøger 15.180 kr. pr. måned 

Fyldt 30 år, andre 11.423 kr. pr. måned 

Enlig forsørger under 30 år 14.510 kr. pr. måned 

Udeboende ung 18 – 29 år  7.363 kr. pr. måned 

Hjemmeboende ung 18-29 år 3.553 kr. pr. måned 

 

                                                           
3 Jobparate personer, som vurderes at kunne tage et ordinært arbejde inden for 3 måneder og dermed blive selvforsørgende. 

Jobparate skal stå til rådighed for tilbud om arbejde, beskæftigelsesrettede tilbud m.v. De skal kunne og ville overtage arbejde med 

dags varsel. 
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Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 171 Udgift: 18.9 mio. kr. 
 

Tilbud til målgruppen 

Tilbud Hvornår Varighed  
Fleksibelt kontaktforløb med individuelle samtaler 

– ret til fire samtaler de første 6. måneder 

Første samtale senest 1 uge 

fra første henvendelse 

Individuelt 

Jobsøgning og brancheskifte, vejledning og 

opkvalificeringsforløb 

Senest efter 6 måneder 

 

3 – 6 uger 

Læse, skrive, regne, ordblindekurser  

 

Fra første ledighedsdag 1 dag 

Realkompetencevurdering 

 

Fra første ledighedsdag 1 -5 dage 

Bliv iværksætter – for ledige der ønsker at starte 

selvstændig virksomhed. 

Senest efter 6 måneder 4 – 12 uger 

Virksomhedspraktik  

 

Ret til virksomhedspraktik 

den ledige selv har fundet 

4 uger 

Løntilskud – kan tilbydes i både offentlig og privat 

virksomhed 

Efter 6. mdr. ledighed 

 

Offentlig – 4. mdr. 

Privat – 6. mdr. 

 

Målgruppe 6.3 Aktivitetsparate personer4 der er fyldt 30 år og modtager 

kontanthjælp/integrationsydelse 
Kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at 

forsørge sig selv eller sin familie. 

Der er en række betingelser der skal være opfyldt, hvis man vil modtage kontanthjælp. 

• Ansøgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks.  i form af   sygdom, arbejdsløshed eller 

samlivsophør 

• At den sociale begivenhed bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til 

sin egen eller familiens forsørgelse, og 

• At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge 

• At man selv og ens eventuelle ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige at 

man aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder. Man har således pligt til at tage imod tilbud om 

arbejde samt til at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der kan bringe en tættere 

på at arbejde. 

• Indtægt og formue har indflydelse på, om man har ret til kontanthjælp 

• Man skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, registreringen sker ved personligt 

fremmøde i jobcenteret. 

Det er kommunen der udbetaler kontanthjælpen og træffer alle afgørelser vedrørende kontanthjælp. 

                                                           
4 Aktivitetsparate, som ikke er i stand til at påtage sig arbejde på ordinære vilkår inde 3 måneder. Skal være aktivt jobsøgende, 

tage imod et rimeligt tilbud om arbejde og stå til rådighed for beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 
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Økonomi 

Kontanthjælpssatser 2019 

Fyldt 30 år, forsøger 15.180 kr. pr. måned 

Fyldt 30 år, andre 11.423 kr. pr. måned 

Enlig forsørger under 30 år 14.510 kr. pr. måned 

Udeboende ung 18 – 29 år  7.363 kr. pr. måned 

Hjemmeboende ung 18-29 år 3.553 kr. pr. måned 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 630                      Udgift: 69.5 mio. kr. 
 

Tilbud til målgruppen 

Tilbud Hvornår Varighed  
Fleksibelt kontaktforløb med individuelle samtaler 

– ret til fire samtaler de første 6. måneder 

Første samtale senest 1 uge 

fra første henvendelse 

Individuelt 

Læse, skrive, regne, ordblindekurser  

 

Fra første ledighedsdag 1 dag 

Realkompetencevurdering 

 

Fra første ledighedsdag 1 – 5 dag 

Bliv iværksætter – for ledige der ønsker at starte 

selvstændig virksomhed. 

Senest efter 6 måneder 

 

4 – 12 uger 

Virksomhedspraktik  

 

Ret til virksomhedspraktik 

den ledige selv har fundet 

13 uger 

Løntilskud – kan tilbydes i både offentlig og privat 

virksomhed 

Efter 6. mdr. ledighed 

 

6 måneder 

Jobsøgning og brancheskifte, vejledning og 

opkvalificeringsforløb 

Senest efter 6 måneder 

 

3 – 6 uger 

Jobigen tilbud Efter aftale Afhænger af tilbud 

 

Målgruppe 6.4 Uddannelsesparate personer5 der er under 30 år og 

modtager uddannelseshjælp 
Uddannelseshjælp (Kontanthjælp) efter lov om aktiv socialpolitik, er en offentlig ydelse til personer, under 

30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin 

familie. 

Der er en række betingelser der skal være opfyldt, hvis man vil modtage uddannelseshjælp (kontanthjælp). 

• Ansøgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks.  i form af   sygdom, arbejdsløshed eller 

samlivsophør 

                                                           
5 Åbenlyst uddannelsesparate, unge, der vurderes ikke at have nogle barrierer – og som derfor ikke har behov for hjælp og støtte – 

i forhold til at påbegynde og gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår. De skal hurtigst muligt i uddannelse. De skal kunne og 

ville overtage arbejde med dags varsel. 
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• At den sociale begivenhed bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til 

sin egen eller familiens forsørgelse, og 

• At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge 

• At man selv og ens eventuelle ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige at 

man aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder. Man har således pligt til at tage imod tilbud om 

arbejde samt til at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der kan bringe en tættere 

på at arbejde. 

• Indtægt og formue har indflydelse på, om man har ret til kontanthjælp 

• Man skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, registreringen sker ved personligt 

fremmøde i jobcenteret. 

Det er kommunen der udbetaler uddannelseshjælp og træffer alle afgørelser vedrørende 

uddannelseshjælp. 

 

Økonomi 

Uddannelseshjælp satser 2019 

Enlig forsørger under 30 år 12.519 kr. pr. måned 

Udeboende ung 18 – 29 år  6.259 kr. pr. måned 

Hjemmeboende ung 18-29 år 2.697 kr. pr. måned 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 300 Udgift: 20.6 mio. kr. 
 

Tilbud til målgruppen 

Tilbud Hvornår Varighed  
Fleksibelt kontaktforløb individuelle samtaler – ret 

til fire samtaler de første 6. måneder 

Første samtale senest 1 uge 

fra første henvendelse 

Individuelt 

Nytteindsats 6 hos offentlige arbejdsgivere Første samtale Optil 13 uger 

Uddannelsespålæg, pligt til uddannelse Første samtale Individuelt 

Jobsøgning og brancheskifte, vejledning og 

opkvalificeringsforløb 

Fra første ledighedsdag,  

 

3 – 6 uger 

Læse, skrive, regne, ordblindekurser  Fra første ledighedsdag 1 dag 

Realkompetencevurdering Fra første ledighedsdag 1 – 5 dag 

Virksomhedspraktik, der kan understøtte 

uddannelsesstart 

Ret til virksomhedspraktik 

den ledige selv har fundet 

4 uger 

 

                                                           
6 Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at personen skal arbejde for sin ydelse. Arbejdet skal have et indhold, som giver den 

enkelte mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et stykke samfundsnyttigt arbejde for sin ydelse. 
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Målgruppe 6.5 Aktivitetsparate personer7 under 30 år og modtager 

uddannelseshjælp 
Uddannelseshjælp (Kontanthjælp) efter lov om aktiv socialpolitik, er en offentlig ydelse til personer under 

30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin 

familie. 

Der er en række betingelser der skal være opfyldt, hvis man vil modtage uddannelseshjælp (kontanthjælp). 

• Ansøgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks.  i form af   sygdom, arbejdsløshed eller 

samlivsophør 

• At den sociale begivenhed bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til 

sin egen eller familiens forsørgelse, og 

• At behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge 

• At man selv og ens eventuelle ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige at 

man aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder. Man har således pligt til at tage imod tilbud om 

arbejde samt til at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der kan bringe en tættere 

på at arbejde. 

• Indtægt og formue har indflydelse på, om man har ret til kontanthjælp 

• Man skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, registreringen sker ved personligt 

fremmøde i jobcenteret. 

 

Det er kommunen der udbetaler uddannelseshjælp og træffer alle afgørelser vedrørende 

uddannelseshjælp. 

 

Økonomi 

Uddannelseshjælp satser 2019 

Enlig forsørger under 30 år 12.519 kr. pr. måned 

Udeboende ung 18 – 29 år  6.259 kr. pr. måned 

Hjemmeboende ung 18-29 år 2.697 kr. pr. måned 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 365 Udgift: 25 mio. kr. 
 

Tilbud til målgruppen 

Tilbud Hvornår Varighed  
Fleksibelt kontaktforløb - Individuelle samtaler ret 

til fire samtaler de første 6. måneder 

Første samtale senest 1 uge 

fra første henvendelse 

Individuelt 

Uddannelsespålæg, pligt til uddannelse Første samtale individuelt 

                                                           
7 Øvrige uddannelsesparate unge, der – med den rette støtte og indsats – vurderes at kunne påbegynde en uddannelse på 

ordinære vilkår inden for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på almindelige vilkår. Uddannelsesparate unge skal stå til 

rådighed for en uddannelsesrettet indsats, der skal være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i den enkeltes unges 

ressourcer og behov. 
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IGMU – I gang med uddannelse 

Uddannelsesforberedende tilbud 

Efter aftale 12 uger 

Jobspor - Virksomhedspraktik med 

uddannelsesperspektiv 

Efter aftale 6-10 uger 

Læse, skrive, regne, ordblindekurser  Fra første ledighedsdag 1 dag 

Realkompetencevurdering Fra første ledighedsdag 1 – 5 dage 

Virksomhedspraktik8, der kan understøtte 

uddannelsesstart 

Ret til virksomhedspraktik 

den ledige selv har fundet 

13 uger 

Løntilskud – kan tilbydes i både offentlig og privat 

virksomhed 

Efter 6. mdr. ledighed 

 

6 måneder 

Miljøpatruljen Park & Vej Service Efter aftale Individuelt 

Jobigen tilbud Efter aftale Afhænger af tilbud 

Jobstart Efter aftale Individuelt 

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU Viborg) Unge med særlige behov 3 år 

AspIT (STU) Unge med særlige behov  3 år /Efter aftale 

Springbrættet (STU) Unge med særlige behov 3 år / Efter aftale 

Havredal Praktiske Uddannelser (STU) Unge med særlige behov 3 år / Efter aftale 

 

Målgruppe 6.6 Personer, der modtager sygedagpenge efter 

sygedagpengeloven 
Sygedagpenge udbetales til personer der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes egen 

sygdom. Retten til sygedagpenge ophører den dag, hvor den sygemeldte ikke længere er uarbejdsdygtig på 

grund af egen sygdom. Man kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis 

den sygemeldte fortsat, er uarbejdsdygtig skal kommunen revurdere personens situation og tage stilling til, 

om sygedagpengene kan forlænges. Under et sygedagpengeforløb modtager den sygemeldte en individuel 

og tæt opfølgning.  

Retten til sygedagpenge kan forlænges efter særlige betingelser jf. § 27 i sygedagpengeloven - op til: 

• 69 uger – hvis der er brug for at gennemfører virksomhedspraktik eller andre afklarende 

foranstaltninger 

• 134 uger – hvis den sygemeldte afventer lægebehandling og det skønnes at den sygemeldte kan 

genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger. 

• Tidsubegrænset – når en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. 

Økonomi 

Sygedagpenge 2019 

Maksimum sygedagpenge 4.355 kr. pr. uge 

 

Udbetaling af sygedagpenge foretages af kommunen, enten som dagpenge eller som refusion til 

arbejdsgiveren, hvis denne udbetaler løn under sygdom. Det er kommunen der træffer alle afgørelser 

vedrørende udbetaling af sygedagpenge. 

                                                           
8 Alle tilbud om virksomhedspraktik gives med henblik på at afklare eller udvikle personens faglige, sociale eller sproglige 

kompetencer samt afklare og bringe personen tættere på jobmål/uddannelsesmål ved at personen deltager i konkrete 

arbejdsopgaver og indgår i kollegiale sammenhænge. 
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Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 1360 Udgift: 145.7 mio. kr. 
 

Tilbud til målgruppen 

Tilbud Hvornår Varighed  
Fleksibelt og individuelt opfølgningsforløb – i 22 uger 

med mulighed for forlængelse til 134 uger 

Første samtale inden 

udgangen af 8 uge 

Individuelt 

Tidlig indsats – Fast track Første samtalen inden for de 

første fem uger  

Individuelt 

Kompleks smertehåndtering Efter aftale 12 uger 

Gl. Almind Stressrehabilitering Efter aftale Efter aftale 

Tidlig coachende indsats for ny sygemeldte Efter aftale 8 uger 

Job og Livsstil Efter aftale  

Find ressourcerne Møde i rehabiliteringsteamet 2 uger 

Virksomhedspraktik Efter aftale 13 uger 

Arbejdsfastholdelse Efter aftale Individuelt 

 

Målgruppe 6.7 Personer i jobafklaringsforløb 
Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de 

eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. 

 

Fokus for et jobafklaringsforløb er, at personen får en individuelt tilpasset tværfaglig og sammenhængende 

indsats, som bidrager til at bringe personen i arbejde eller i gang med en uddannelse. Forløbet kan bestå af 

tilbud efter beskæftigelseslovgivningen (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med 

løntilskud og mentor) samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og servicelov 

 

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan maksimalt løbe i op til 2 år ad 

gangen, når man er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Ligesom efter sygedagpengeloven ophører 

jobafklaringsforløbet, når man ikke længere er uarbejdsdygtig, herunder når helbredstilstanden er 

stationær og man ikke er i målgruppen for revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension. Man 

kan få et nyt jobafklaringsforløb, hvis man fortsat er uarbejdsdygtig. 

 

Økonomi 

Under jobafklaringsforløb kan man få ressourceforløbsydelse, som er på kontanthjælpsniveau uden hensyn 

til egen formue og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold. 

 

Kontanthjælpssats 2019 i jobafklaringsforløb 15.180 kr. pr. måned. 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 344 Udgift: 41 mio. kr. 
 

Tilbud til målgruppen 

Tilbud Hvornår Varighed  
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Fleksibelt kontaktforløb Individuelle samtaler – ret 

til fire samtaler de første 6. måneder 

Første samtale inden 

udgangen af 8 uge 

Max 2 år 

Jobigen tilbud Efter aftale Individuelt 

Virksomhedspraktik Efter aftale 13 uger 

Læse, skrive, regne, ordblindekurser   Efter aftale 1 dag 

Realkompetencevurdering Efter aftale 1 – 5 dage 

Løntilskud 9 Efter vurdering 6 måneder 

Find ressourcerne Møde i rehabiliteringsteamet 2 uger 

Arbejdsfastholdelse   

 

 

Målgruppe 6.8 Personer i ressourceforløb 
 
Ressourceforløb er en ordning for personer, der har komplekse problemer ud over ledighed. Problemer der ikke har 

kunnet løses gennem en indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats / lov om en aktiv socialpolitik.  

Et ressourceforløb skal indeholde en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Fokus for forløbet er, at personens 

arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor personens mål i forhold til arbejde og 

uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Ressourceforløbet vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, 

sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, og de bliver kombineret og koordineret på tværs. 

Et ressourceforløb kan vare 1-5 år. Der kan tilbydes flere forløb, hvis det første ikke har ført til, at personen har fået en 

bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at blive visiteret til et ressourceforløb: 

• Personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse 

• Personen har deltaget i tilbud eller revalidering, uden at have øge tilknytningen til arbejdsmarkedet 

• At kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før det kan fastsættes et konkret 

beskæftigelsesmål 

Der udbetales ressourceforløbsydelse under et ressourceforløb og principperne for ydelsesniveauet er at det følger 

det niveau personen har modtaget på sygedagpenge /kontanthjælp /ledighedsydelse). Ressourceforløbsydelsen kan 

justeres undervejs i forløbet og ydelsen er uafhængig af formue-forhold egne såvel som ægtefællens.  

Det er kommunen der udbetaler og træffer alle afgørelse om ydelsen. 

Økonomi 

Ressourceforløbsydelse 2019  

Forsørger 15.180 kr. pr. måned 

Ikke-forsørger 11.423 kr. pr. måned 

 
 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 344 Udgift: 42.4 mio. kr. 
 
 

Tilbud til målgruppen  

Tilbud Hvornår Varighed  

                                                           
9 Alle tilbud om ansættelse i løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale og sproglige 

kompetencer. 



1. januar 2020 
 

Side 11 af 16 

 

Fleksibelt og individuelt kontaktforløb Fra første dag Ingen begrænsning 

Virksomhedspraktik Efter aftale 13-26 uger 

Løntilskud Efter aftale 6 måneder 

Vejledning og opkvalificering Efter aftale Afhænger af tilbud 

Ressourceforløb Efter aftale 1 – 5 år 

Jobigen tilbud Efter aftale Afhænger af tilbud 

ressourceforloeb-e
n-vej-til-job-eller-uddannelse.pdf

 

 

Målgruppe 6.9 Personer, der er visiteret til fleksjob 
 

Fleksjob er en ordning for personer, som er under folkepensionsalderen og som ikke kan opnå eller 

fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Det er en betingelse, at personen har varige 

og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen. 

Selve fleksjobbet er midlertidigt i fem år ad gangen, hvis personen er startet i sit fleksjob efter 2012, og ikke 

er fyldt 40 år. Efter 4½ år skal kommunen vurdere, om personen fortsat er berettiget til et fleksjob.  

Hvis man er fyldt 40 år, kan man få et permanent fleksjob efter det første fleksjob.  

Arbejdsgiver betaler løn for det arbejde, fleksjobmedarbejderen udfører i fleksjobbet. Lønnen aftales ud fra 

den overenskomstmæssige løn inden for arbejdsområde.  

 

Kommunen udbetaler et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiveren. 

Fleksløntilskuddet er et supplement til den udbetalte løn. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til 

borgeren. 

 

Ved ledighed modtages ledighedsydelse eller kontanthjælp. Ledighedsydelsen udgør 89 % af højeste 

dagpengesats og udbetales af kommunen, som også træffer alle afgørelser vedrørende ledighedsydelse. 

 

 



1. januar 2020 
 

Side 12 af 16 

 

Økonomi 

Ansatte i fleksjob 

Fleksløntilskud 18.489 kr. pr. måned 

 

Ved ledighed  

Ledighedsydelse 16.791 kr. pr. måned 

Kontanthjælp 15.180 kr. pr. måned 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner i fleksjob: 1849 Udgift: 146.9 mio. kr. 
Helårspersoner på ledighedsydelse: 286 Udgift: 39.9 mio. kr. 

 

 
 

Tilbud til målgruppen 

 
Tilbud Hvornår Varighed  
Fleksibelt kontaktforløb med individuelle samtaler 

– ret til fire samtaler de første 6. måneder 

Første samtale inden 

udgangen af 8 uge 

Individuelt/ingen 

begrænsning 

Jobrettet uddannelse Efter 5 ugers ledighed 6 uger max. 

Virksomhedspraktik Efter aftale 13 uger 

Anden aktør / Integro Efter 12 mdr. ledighed 6 måneder 

Anden aktør / FlexFabrikken Efter 12 mdr. ledighed 6 måneder 

 

 

Målgruppe 6.10 Personer i revalideringsforløb 
Revalidering er beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal fastholde eller hjælpe 

personer med begrænsninger i arbejdsevnen tilbage på det ordinære arbejdsmarked.  Revalidering 

benyttes udelukkende, når andre beskæftigelsesrettede tilbud ikke kan hjælpe borgeren i arbejde. 

Revalideringsforløbet skal skabe realistisk mulighed for at personen kan blive hel eller delvist 

selvforsørgende. 

 

Et revalideringsforløb tilrettelægges i samarbejde med borgeren således, at tilbuddet er tilpasset den 

enkeltes forudsætninger og behov under hensyntagen til egne ønsker til fremtidig beskæftigelse.  

 

Revalideringsforløb skal (som hovedregel) gennemføres på så kort tid som muligt og højest inden for 5 år. 

 

Der udbetales revalideringsydelse under et revalideringsforløb. Revalideringsydelsen udbetales af 

kommunen, som også træffer alle afgørelser vedrørende revalideringsydelse. 

 

 

Økonomi 

Revalideringsydelse 2019 

 

Forsørger / ikke-forsørger fyldt 30 år  18.878 kr. pr. måned 
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Ikke forsørger u/ 30 år 11.423 kr. pr. måned 

 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 46 Udgift: 6.9 mio. kr.  
 

Tilbud til målgruppen 

 

Tilbud Hvornår Varighed  
Fleksibelt og individuelt kontaktforløb – ret til fire 

samtaler inden for de første 6. måneder 

Fra første dag Ingen begrænsning 

Jobsøgning og brancheskifte, vejledning og 

opkvalificeringsforløb 

Efter aftale 

 

3 – 6 uger 

Virksomhedspraktik Efter aftale 13 uger 

Løntilskud Efter aftale 6. måneder 

Uddannelse Efter aftale Max.5 år 

Etablering af selvstændig virksomhed -Støtte i form 

af tilskud eller rentefrit lån 

Efter aftale - 

revalideringsplan 

Efter aftale 

 

 

Målgruppe 6.11 Personer, der modtager førtidspension 
 
Førtidspension tildeles til personer som: 

• åbenlyst ikke vil kunne varetage et job 

• er over 40 år 

• har en arbejdsevnen der er nedsat i et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne 

for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i 

stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. 

 

Personer som endnu ikke er fyldt 40 år, skal som udgangspunkt have et ressourceforløb. 

 

Det er kommunen, der vurderer, om man har ret til førtidspension. Udbetaling Danmark udbetaler og beregner 

førtidspensionen. 

 

 

Økonomi 

Førtidspension 2019 

 

Enlige  18.875 kr. pr. måned 

Andre 16.004 kr. pr. måned 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner: 4059 Udgift: 456.5 mio. kr.  
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Tilbud til målgruppen 

 
Tilbud Hvornår Varighed  
Fleksibelt og individuelt kontaktforløb – ret til 

mindst 3 samtaler 

Efter aftale Individuelt 

Jobkurs Efter aftale  

Virksomhedspraktik Efter aftale 13 uger 

Løntilskud – offentlig eller privat Efter aftale Mere end 1 år 

Ressourceforløb (hvis man ønsker at udvikle sin 

arbejdsevne) 

Hvis man er under 40  1-5 år 

 
 

Målgruppe 6.12 Selvforsørgende, der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne 

for at modtage offentlig forsørgelse 

Selvforsørgende, er personer der ikke er i beskæftigelse og ikke opfylder betingelserne for at modtage 

offentlig hjælp til forsørgelse, f.eks: 

- arbejdsløshedsdagpenge 

- kontanthjælp / uddannelseshjælp / ressourceforløbsydelse / ledighedsydelse 

- Integrationsydelse 

- SU 

 

 

 

Økonomi 

Målgruppen er ikke berettiget til offentlig forsørgelse. 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Personer: 45 Udgift: 0,00 kr. 
 

 

Tilbud til målgruppen 

 
Tilbud Hvornår Varighed  
Vejledning og opkvalificering – Jobigen tilbud Efter aftale Individuelt 

Læse, skrive, regne, ordblindekurser   Efter aftale 1 dag 

Realkompetencevurdering Efter aftale 1 dag 

Virksomhedspraktik Efter 6 måneder 4 eller 13 uger 

Løntilskud – offentlig og privat Efter 6 måneder  4 eller 6 måneder 

 

 

Målgruppe 6.13 Unge under 18 år med behov for en uddannelses- og 

beskæftigelsesfremmende indsats 
Særligt udsatte unge under 18 år kan få tilbud om virksomhedspraktik i jobcentret, hvis kommunens børn- 

og ungeafdeling vurderer, at servicelovens tilbud om bl.a. praktik ikke er tilstrækkelige til at hjælpe de unge 

på vej mod uddannelse og arbejdsmarked. 
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Unge 15-17-årige, der ikke er i uddannelse eller job, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering eller 

virksomhedspraktik i jobcentret, hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at der er behov for en 

særlig indsats for at hjælpe de unge i gang. 

 

Kommunen kan udbetale en økonomisk godtgørelse, i forbindelse med deltagelse i tilbud. Godtgørelsen 

fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer, og kan højest udgøre satsen for udeboende 

uddannelseshjælpsmodtagere under 25 år. 

 

 

Økonomi 

Økonomisk godtgørelse 2019 

 

Økonomisk godtgørelse 
(udeboende u/25 år uddannelseshjælp) 

6.259 kr. pr. måned (max) 

 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Personer: 50 Udgift: 19.300 kr. 
 
 

Tilbud til målgruppen 

 

Tilbud Hvornår Varighed  
Vejledning og opkvalificering Efter aftale Individuelt 

Læse, skrive, regne, ordblindekurser   Efter aftale 1 dag 

Realkompetencevurdering Efter aftale 1 dag 

Virksomhedspraktik Efter nærmer vurdering 13 – 26 uger 

 

Tilbud til målgruppen gives efter en konkret vurdering med henblik på at den unge bliver klar til 

uddannelse. 

 

 

Målgruppe Udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og 

hjemrejseprogram på selvforsørgelsesydelse eller hjemrejseydelse 
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse efter lov om aktiv socialpolitik § 11, er en offentlig ydelse til personer, 

der ikke opfylder kravene til lovligt ophold her i riget og som ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin 

familie. 

Der er en række betingelser der skal være opfyldt, hvis man vil modtage selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse. 

• Ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold (en social begivenhed), f.eks.  i form af   

sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør 

• Ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller 

familiens forsørgelse, og 
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• Behovet kan ikke dækkes gennem andre ydelser 

Det er kommunen der udbetaler selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og træffer alle afgørelser om retten 

til ydelsen.  

 

Økonomi 

Økonomisk godtgørelse 2019 – sættes ned pr. 1. januar 2020 

 

Økonomisk godtgørelse kr. pr. måned 

Samlevende med forsørger pligt 1 barn 8.498 kr.  Efter 1. 1.2020 7.498 kr. 

Enlige med forsørgerpligt 1 barn 12.143 kr.  Efter 1. 1.2020 10.145 kr. 

Enlig uden forsørgerpligt 6.072 kr. Efter 1. 1.2020 6.072 kr. 

 

 

Målgruppe regnskab 2018 

Helårspersoner på ydelse: 400 Udgift: 26.4 mio. kr. 
Personer selvforsørgende: 150 Modtager ingen ydelse 

 
 

Tilbud til målgruppen 

 

Tilbud Hvornår Varighed  
Integrationskontrakt Inden 1. måned efter 

kommunen har overtaget 

ansvaret 

Indtil meddelelse om 

tidsubegrænset 

opholdstilladelse 

Vejledning og opkvalificering Efter aftale Afhænger af tilbud 

Danskuddannelse 1, 2 eller 3 Hurtigst muligt Op til 5 år 

Virksomhedspraktik Efter aftale 4- 26 uger 

Nytte indsats Efter aftale Op til 13 uger 

Løntilskud Efter aftale Op til 1 år 

Højskoleophold (unge 18-30 år) Efter 1. virksomhedstilbud Op til 26 uger 

Mentorstøtte Efter aftale Konkret vurdering 

 

Jobcentret skal udarbejde en kontrakt med alle udlændinge, som Viborg Kommune overtager 

integrationsansvaret for – uanset om de er ledige eller selvforsørgende. 

 

Ledige skal i job og indsatsen skal være 15 timer pr. uge i virksomhedspraktik kombineret med 

danskuddannelse. Der skal følge op min. 4 ganger pr. år. 

Selvforsørgende tilbydes danskuddannelse og der skal følges op min. 1 gang pr. år. 

 


