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Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet – 2016 

 

Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden for ju-

nimødet i Udvalget for Beskæftigelse, punkt nr. 54 knyttes et hierarki af resultatmål. Re-

sultatmålene opdeles i to niveauer: 

 

A) Benchmarking resultatmål for 2016. Sammenlignelige resultatmål, hvor resultater 

og økonomi for Jobcenter Hedensted målsættes i forhold til gennemsnittet for lan-

det, BR Midtjylland og RAR Østjylland. 

 

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som 

understøtter benchmarking resultatmålene.  

 

I nærværende notat formuleres forslag til benchmarking resultatmål. Resultatmålene skal 

understøtte realisering af budget 2016 og hermed også en bæredygtig økonomi i Heden-

sted Kommune. Målene justeres, når der foreligger tal for 2015 og der følges løbende op 

på målene. 

 

Nedenfor gengives det oplæg til strategi og politiske mål, som er præsenteret på Udvalg 

for Beskæftigelse på juni mødet. Dernæst gives oplæg til dels overordnede resultatmål, 

dels resultatmål for relevante ydelsesgrupper Jobparate (bruttoledige)/a-dagpenge, sy-

gedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt ledighedsydelse. Valg af ydelses-

grupper er foretaget med baggrund i, at en styrket eller ændret indsats kan sikre flere 

hurtigere vej i beskæftigelse.  

 

Strategien som formuleret i oplæg: 

 

Overvejelser omkring politiske mål for budget 2016 

Udvalget for Beskæftigelse 

 

Overordnede Strategiske mål: 

 Andelen af borgere på offentlig forsørgelse reduceres i Hedensted kommune 

 Færre borgere er langtidsledige og langtidssyge 

 Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsperioden kommer hurtigere i job  

 Virksomhederne har den arbejdskraft de har behov for 

 

Strategien kan anlægges med udgangspunkt i 2 spor: 

 

1. Den tidlige indsats 

2. Den sammenhængende tværfaglige indsats 

 

Strategien skal understøtte borgerens bevægelse mod selvforsørgelse og selvforvaltning. 

 

1. Den tidlige indsats. 

 Tidlig arbejdsfastholdende indsats – fastholde x i job på eksisterende virksomhed 

eller hurtigt omplaceres til andet job 
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 Ledige tidligt i ledighedsforløbet eller i opsigelsesperioden formidles til nyt job. 

(Virksomhederne får den arbejdskraft de har behov for og borgeren bliver selvfor-

sørgende) 

 I 2016 er 91 % af en årgang i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder ef-

ter afslutningen af 9. klasse. 

 Jobcenteret får et tættere samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering 

og formidling af job. 

 

2. Den sammenhængende indsats 

 

 Der er flere borgere der oplever sammenhængende – enstrengede planer for den 

indsats der leveres fra Hedensted kommune 

 Flere borgere har små ordinære jobs (ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb 

og kontanthjælp) 

 Antallet af langtidsledige og langtidssyge der har en sammenhængende plan øges  

 

Resultatmål 

Der skal være et merfald på ydelsesmodtagere i 2016 i forhold til RAR Østjylland  

Gælder for ikke permanente forsørgelsesydelser (førtidspension og fleksjobbevillinger før 

01.07.2014 er undtaget). 

 

 Forsikrede ledige skal have et merfald på 3 % i offentlige udgifter pr. person i ar-

bejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland 

 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb skal have et merfald på 1 % i offentlige ud-

gifter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland 

 Kontanthjælp og uddannelseshjælp skal have et merfald på 2 % i offentlige udgif-

ter pr. person i arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland 

 Integration skal have en mindre stigning på 2 % i offentlige udgifter pr. person i 

arbejdsstyrken i forhold til RAR Østjylland  

 Jobcenteret øger samarbejdsgraden med virksomhederne med 10 % i 2016 

 

 
Basis 2014 – offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken  
 

Alle ydelser under ét. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken 

 

 

Offentlige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken 16-66 år (kr/person) 

Ydelsesgrupper 
i alt A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge Ledighedsydelse 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 

Hele landet 41.980,46 6.510,08 5.394,03 1.490,87 4.650,28 1.016,23 

BR Midtjylland 42.103,90 6.012,83 4.214,23 1.515,74 4.957,44 1.280,31 

RAR Østjylland 42.120,79 6.335,75 4.464,57 1.608,04 4.895,22 1.301,77 

Hedensted 34.493,21 4.744,48 2.920,54 934,58 5.200,72 826,23 

 

 
Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpen-
geregister, KMD's register for sociale pensioner 

Anm.: Forsørgertrykket udtrykker, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16-66 år bidrager med til forsørgelse af ydel-
sesmodtagere indenfor den viste periode og område. Udgifterne er opgjort i faste priser og omfatter perioder med og uden akti-
vering (ex. løntilskud). Der foreligger ikke oplysninger om forsørgelsesudgifter ifm. fleksjob. Sygedagpenge kan kun opgøres på 
årsniveau. "I alt" for alle ydelsesgrupper under ét er uoplyst, såfremt andre ydelser end fleksjob og sygedagpenge er uoplyst. 
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Resultatmål – tværgående (overordnet) 

 

1) Besparelsespotentialet for Hedensted reduceres minimum 25 procent, svarende til 

6,6 mio. kr. (tabel 1). 

 

2) Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken på Jobcentrets område fastholder 

den positive forskel til gennemsnittet for Landet, BR Midtjylland og RAR Østjyl-

land, aktuelt ca. 18 procent under (tabel 2). 

 

3) Antal fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken er minimum 4 procentpoint un-

der gennemsnittet for landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland (tabel 3). 

 

4) Den gennemsnitlige varighed i uger reduceres minimum 2 uger, og ligger konti-

nuerligt minimum 2 uger under gennemsnittet for Landet, BR Midtjylland og RAR 

Østjylland (tabel 3). 

 

5) Andelen af langtidsledige personer i forhold til bruttoledige er minimum 10 pro-

centpoint under gennemsnittet for landet, BR Midtjylland og RAR Østjylland (tabel 

4). Aktuelt niveau er 11 procentpoint under landet for ydelsesgrupper i alt. A-

dagpenge ligger 5,7 procentpoint under landet, kontanthjælp 20 procentpoint un-

der landet.   

 

Tabel 1 

 

Besparelsespotentiale Hedensted jobcenter 

 
Forsørgelsesydelse  
4. kvartal 2013 - 3. 
kvartal 2014 

Fuldtidspersoner 
i pct. af befolk-

ningen 

Forudsagte fuld-
tidspersoner 

i pct. af befolk-
ningen 

Potentiel 
reduktion 

af antal fuldtids-
personer 

Besparelses- 
potentiale  
(i mio. kr.) 

A-dagpenge (inkl. særlig 
uddannelsesydelse) 

2,23 2,80 -167 -15,5 

Kontanthjælp (inkl. reva-
lidering, forrevalidering, 
ressourceforløb og ud-
dannelseshjælp) 

3,34 2,93 122 9,6 

Sygedagpenge 2,44 2,31 39 4,0 

Permanente ydelser (le-
dighedsydelse, fleksjob 
og førtidspension) 

7,94 7,42 151 12,7 

I alt 15,95 15,45 313 26,3 

 
Kilde: www.jobindsats.dk  

Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig 
refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. 
Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesom-
råde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i job-
centret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuld-
tidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolknin-
gen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret 
med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidsper-
soner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der 
tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespo-
tentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale be-
tyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets 
rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse.  
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Tabel 2 Alle ydelser under ét. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken  

 

    
Offentlige udg. pr. pers. i arbejdsstyrken 

16-66 år (kr/person) 
Forskel til  
Hedensted 

Pct.  
forskel 

Hele landet 2014 41.980,46 7.487,25 17,8 

BR Midtjylland 2014 42.103,9 7.610,69 18,1 

RAR  
Østjylland 2014 42.120,79 7.627,58 18,1 

 
Hedensted 2014 34.493,21 

   

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, KMD's sygedagpen-
geregister, KMD's register for sociale pensioner 

Anm.: Forsørgertrykket udtrykker, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16-66 år bidrager med til forsørgelse af ydel-
sesmodtagere indenfor den viste periode og område. Udgifterne er opgjort i faste priser og omfatter perioder med og uden akti-
vering (ex. løntilskud). Der foreligger ikke oplysninger om forsørgelsesudgifter ifm. fleksjob. Sygedagpenge kan kun opgøres på 
årsniveau. "I alt" for alle ydelsesgrupper under ét er uoplyst, såfremt andre ydelser end fleksjob og sygedagpenge er uoplyst. 

 

 

Tabel 3 Alle ydelser under ét. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner 

 

 Antal per-
soner 

Gnsn. 
varighed, 

uger 
Antal fuldtids-

personer 

Fuldtidspersoner 
i pct. af arbejds-
styrken 16-66 år 

Hele landet 1.193.409 32,4 736.872 27,4 

BR Midtjylland 278.742 32,3 172.042 28,0 

RAR Østjylland 186.066 32,2 114.468 28,0 

Hedensted 9.423 30,3 5.442 24,0 

 

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA, 
KMD's sygedagpengeregister, KMD's register for sociale pensioner 

Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den 
viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste peri-
ode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den 
valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. For målingerne "Antal personer" og "Gnsn. Varighed, uger" er der ikke beregnet en sum for alle ydelsesgrupper 
under ét. Da samme person kan modtage flere ydelser inden for den valgte periode, kan man ikke lægge "Antal personer" 
sammen for de enkelte ydelser. For "Antal fuldtidspersoner" og "Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken hhv. befolkningen" er 
"I alt" for alle ydelsesgrupper under ét uoplyst, såfremt mindst én af ydelserne endnu ikke er opdateret for den valgte periode. 
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Tabel 4 Ministerens mål. Antal og andel langtidsledige personer – kontanthjælp og A-
dagpenge modtagere 

 

 

Antal langtidsledige personer (ministermål) 
Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige 

personer 

Dec 2014 Dec 2014 

Ydelsesgrupper 
i alt A-dagpenge Kontanthjælp 

Ydelsesgrupper 
i alt A-dagpenge Kontanthjælp 

Hele landet 36.687 18.950 17.737 26,6 18,9 47,2 

BR Midtjylland 6.292 3.741 2.551 23,1 17,6 42,5 

RAR Østjylland 4.539 2.717 1.822 24,0 18,5 43,4 

Hedensted 126 89 37 15,6 13,2 27,2 

 

Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Arbejdsmarkedsportalen, kommunale sagsbehandlings- og øko-
nomisystemer, AMFORA 

Anm.: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de sene-
ste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden. Perioder, hvor den ledige ikke har været jobklar eller ikke har 
stået til rådighed for arbejdsmarkedet, trækkes fra beregning af langtidsledighed. Andel langtidsledige personer i forhold til brut-
toledige personer opgør hvor stor andel langtidsledige personer udgør af de bruttoledige personer. Perioder med særlig uddan-
nelsesydelse (fra januar 2013) hhv. perioder med uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse (fra januar 2014) indgår i opgø-
relsen af antal og andel langtidsledige under kontanthjælp. I opgørelsen indgår alene ydelsesmodtagere, som i den valgte peri-
ode har været visiteret som "Jobparate" hhv. "Åbenlyst uddannelsesparate" (uddannelseshjælpsmodtagere). 

 
 
Tabel 4 a Ministerens mål. Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de 
seneste 6 måneder (Obs alle ydelsesgrupper) 
 

 
Antal langtidsfor-

sørgede 

Langtidsforsørgede 

som andel af alle 

forsørgede, pct. 

Andel langtidsfor-

sørgede med ak-

tivt tilbud i de se-

neste 6 måneder, 

pct. 

Andel langtidsfor-

sørgede med virk-

somhedsrettet til-

bud i de seneste 6 

måneder, pct. (mi-

nistermål) 

Dec 2014 Dec 2014 Dec 2014 Dec 2014 

Hele landet 89.720 21,5 58,8 26,3 

BR Midtjylland 17.647 19,2 67,6 30,2 

RAR Østjylland 12.708 20,3 65,7 28,1 

Hedensted 472 15,5 68,0 37,7 

 

 
Kilde: AMANDA, Arbejdsmarkedsportalen, RAM, Resultatdata, AMFORA, KMD’s sygedagpengeregister, KMD's register for so-
ciale pensioner og kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer 

 

Anm.: Langtidsforsørgelse opnås ved mindst 3 års offentlig forsørgelse (ekskl. førtidspension), som ikke afbrydes med en 
kalendermåned uden offentlig forsørgelse. Offentlig forsørgelse omfatter støttet beskæftigelse, men ikke fleksjob og seniorjob. 
Målingen opgør antal og andel langtidsforsørgede, som har været i hhv. aktivt tilbud hhv. virksomhedsrettet tilbud (løntilskud, 
virksomhedspraktik og nytteindsats) inden for de seneste 6 måneder. 
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Resultatmål bruttoledige 
 

1) Hedensted har en bruttoledighedsprocent udregnet i forhold til arbejdsstyrken, 

som fortsat ligger 1,5 procentpoint under bruttoledighedsprocenten for RAR-

område Østjylland (tabel 1). 

Aktuelt ligger Hedensted 1,1 procentpoint under RAR-område Østjylland. 

 

2) Udvikling i fald i antal bruttoledige i 2016 skal minimum svare til faldet for RAR-

områderne Østjylland (tabel 1) 

Aktuelt har faldet fra marts 2014 til marts 2015 været 9,7 for såvel RAR-område 

Østjylland som Hedensted. 

 

3) At den gennemsnitlige varighed for a-dagpengeforløb ligger minimum 2 uger un-

der gennemsnittet RAR Østjylland (tabel 2). 

Aktuelt: Hedensted en gennemsnitlig varighed på 1,8 uger under RAR Østjylland. 

 

 

Tabel 1 
Gennemsnitligt antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent I hele landet, regioner og kommuner I 

RAR-område Østjylland, marts 2015. Tabel fra RAR-Østjyllands hjemmeside. 

  Bruttoledige 1) 

Udvikling i antal brutto-

ledige 

Bruttoledigsheds-

procent 2) 

Bruttoledigheds-procent 

2) 

  marts 2015 2014-2015 marts 2014 marts 2015 

Hele landet 135.191 -7,2 5,5 5,1 

Region Midtjylland 26.664 -10,3 4,9 4,4 

RAR-område Østjylland 18.469 -9,7 5,1 4,6 

Favrskov 805 -8,7 3,9 3,5 

Hedensted 783 -9,7 3,9 3,5 

Horsens 1.817 -15,3 5,3 4,5 

Norddjurs 864 -12,2 5,8 5,1 

Odder 330 -17,1 3,9 3,3 

Randers 2.403 -11,2 6,1 5,4 

Samsø 113 -7,4 8,2 7,6 

Silkeborg 1.931 -6,4 4,8 4,5 

Skanderborg 817 -9,4 3,2 2,9 

Syddjurs 775 -13,6 4,8 4,1 

Aarhus 7.830 -7,7 5,5 5,1 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 

    
1) Antallet af ledige er beregnet ud fra nettoledighedstal og DST Aktiveringstal 

  
2) Bruttoledighedsprocent er udregnet i forhold til arbejdsstyrken fra DST 
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Tabel 2 A-dagpenge. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. Ledighed og 
aktivering (bruttoledighed) 

 

 Antal 
personer 

Gnsn. 
varighed, 

uger 
Antal fuldtids-

personer 

Fuldtidspersoner 
i pct. af arbejds-
styrken 16-66 år 

Fuldtidspersoner 
i pct. af befolk-
ningen 16-66 år 

Hele landet 1kv14-4kv14 296.100 17,0 94.893 3,5 2,6 

BR Midtjylland 1kv14-4kv14 68.835 15,8 20.493 3,3 2,4 

RAR Østjylland 1kv14-4kv14 47.012 16,2 14.390 3,5 2,5 

Hedensted 1kv14-4kv14 2.201 14,4 598 2,6 2,0 

 
Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA 

Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den 
viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste peri-
ode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den 
valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-66 år. Perioder med ferie fra beskæftigelse indgår ikke i 
målingen. 
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Resultatmål – sygedagpenge 

 

1) De kommunale udgifter pr. person i arbejdsstyrken nedbringes til niveau med 

landet (tabel 1). 

Aktuelt: Hedensted har en kommunal udgift pr. person i arbejdsstyrken, som er 

319 kr. højere end landet. 

 

2) Andelen af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til sygedagpengeforløb over 

8 uger nedbringes til landsgennemsnittet (tabel 2). 

Aktuelt er andelen i Hedensted 1,9 procentpoint over gennemsnittet for landet. 

 

3) Gennemsnitlig varighed nedbringes til under gennemsnittet for landet (tabel 3). 

Aktuelt har Hedensted en gennemsnitlig varighed, som er 0,4 uger over landet. 

 

4) Andelen af delvise raskmeldinger og sygemeldinger ligger minimum 1 procentpo-

int over gennemsnittet for landet (tabel 4). 

Aktuelt ligger vi på målet.  

 

 

Tabel 1 Sygedagpenge. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken  
 

  

Kommunale udg. pr. 
pers. i arbejdsstyrken 
16-66 år (kr/person) 

Statslige udg. pr. pers. i 
arbejdsstyrken 16-66 

år (kr/person) 

Offentlige udg. pr. pers. 
i arbejdsstyrken 16-66 

år (kr/person) 

Pct. forskel 
kommunale udg. 

Ift. Hedensted 

  1kv14-4kv14 1kv14-4kv14 1kv14-4kv14 
 Hele 

landet 2.866,01 1.854,02 4.720,03 -11,1 

BR 
Midtjyl-
land 3.110,27 1.921,53 5.031,81 -2,4 

RAR 
Østjyl-
land 3.084,19 1.884,46 4.968,65 -3,3 

Heden-
sted 3.185,19 2.093,55 5.278,73 

  

Kilde: KMD's sygedagpengeregister og Arbejdsmarkedsportalen. 

Anm.: Tabellen viser forsørgertrykket i forhold til antal personer i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år. Tallene er således et ud-
tryk for, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år indenfor det valgte område bidrager med til forsørgelse af 
sygedagpengemodtagere indenfor den viste periode. Forsørgelsesudgifterne er opgjort i faste priser, dvs. at udgiftsudviklingen 
fra år til  år er renset for de udgiftsstigninger, der alene skyldes den årlige løbende satsregulering 
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Tabel 2 Ministerens mål. Sygedagpengeforløb over 26 uger. Antal og andele 

 
Antal sygedagpengefor-

løb over 26 uger 
Andel ift. alle syge-

dagpengeforløb 
Andel ift. sygedagpengefor-

løb over 8 uger 

Hele landet 2kv14-1kv15 76.209 11,2 43,5 

BR Midtjylland 2kv14-1kv15 19.416 11,8 46,0 

RAR Østjylland 2kv14-1kv15 12.623 11,7 45,6 

Hedensted 2kv14-1kv15 748 11,6 45,4 

 
Kilde: KMD's sygedagpengeregister 

Anm.: Antal sygedagpengeforløb over 26 uger omfatter alle forløb i perioden med over 26 ugers varighed. Andel ift. alle syge-
dagpengeforløb er opgjort som andel af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger ud af samtlige sygedagpenge-
forløb i perioden. Andel ift. sygedagpengeforløb over 8 uger er opgjort som andel af sygedagpengeforløb med en varighed på 
over 26 uger ud af samtlige sygedagpengeforløb i perioden med en varighed på over 8 uger. Varigheden af sygedagpengefor-
løb beregnes fra første fraværsdag. 

 

 
Tabel 3 Sygedagpenge. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner 

 

 
Antal perso-

ner 
Gnsn. varig-

hed, uger 
Antal fuldtids-

personer 

Fuldtidspersoner 
i pct. af arbejds-
styrken 16-66 år 

2kv14-1kv15 2kv14-1kv15 2kv14-1kv15 2kv14-1kv15 

Hele landet 369.185 10,3 72.884 2,7 

BR Midtjylland 87.542 10,8 18.045 2,9 

RAR Østjylland 58.077 10,6 11.777 2,9 

Hedensted 3.480 10,7 712 3,1 

 

 
Kilde: KMD's sygedagpengeregister og Arbejdsmarkedsportalen. 

Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den 
viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste peri-
ode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den 
valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Pr. 1. juni 2008 er arbejdsgiverperioden øget fra 15-21 dage. Dette vil isoleret set medføre færre og kortere sy-
gedagpengeforløb. Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned der findes data for blive øget ved næste opdatering. 

 
 

Tabel 4 Sygedagpenge. Antal delvise raskmeldinger/sygemeldinger 

 

 Antal delvise raskmeldin-
ger/sygemeldinger 

Andel delvise 
rask- og syge-
meldinger, pct. 

Hele landet 2kv14-1kv15 78.817 11,9 

BR Midtjylland 2kv14-1kv15 20.434 12,9 

RAR Østjylland 2kv14-1kv15 12.861 12,3 

Hedensted 2kv14-1kv15 801 12,9 

 

 
Kilde: KMD's sygedagpengeregister og Arbejdsmarkedsportalen. 

Anm.: Pr. 1. juni 2008 er arbejdsgiverperioden øget fra 15-21 dage. Dette vil isoleret set medføre færre og kortere sygedagpen-
geforløb. Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned der findes data for blive øget ved næste opdatering. En delvis 
raskmelding/sygemelding giver mulighed for at arbejde delvist trods sygdom.  
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Resultatmål kontanthjælp 

 

1) Kommunale udgifter pr. forløb ligger fortsat minimum 35 procent under gennem-

snittet for RAR Østjylland (tabel 1)  

 

2) Antal fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken ligger fortsat minimum 1 pro-

centpoint under gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 2). 

Aktuelt 1 procentpoint under RAR Østjylland. 

 

3) Gennemsnitlig varighed i uger pr. forløb er minimum 4 uger under gennemsnittet 

for RAR Østjylland (tabel 2). 

Aktuel forskel: Hedensted ligger 3,2 uger under RAR Østjylland. 

 

 

Tabel 1 Kontanthjælp. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken 

 

 
Kommunale udg. 

pr. pers. i ar-
bejdsstyrken 16-
66 år (kr/person) 

Statslige udg. 
pr. pers. i ar-
bejdsstyrken 

16-66 år 
(kr/person) 

Offentlige udg. 
pr. pers. i ar-
bejdsstyrken 

16-66 år 
(kr/person) 

Procent forskel 
kommunale ud-

gifter  

Hele landet 2kv14-1kv15 3.640,79 1.833,28 5.474,07 48 

BR Midtjylland 2kv14-1kv15 2.811,83 1.492,46 4.304,29 33 

RAR Østjylland 2kv14-1kv15 3.011,66 1.557,16 4.568,82 38  

Hedensted 2kv14-1kv15 1.862,74 1.105,21 2.967,96  

 

 
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer 

Anm.: Tabellen viser forsørgertrykket i forhold til antal personer i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år. Tallene er således et ud-
tryk for, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år indenfor det valgte område bidrager med til forsørgelse af 
kontanthjælpsmodtagere indenfor den viste periode. Forsørgelsesudgifterne er opgjort i faste priser, dvs. at udgiftsudviklingen 
fra år til  år er renset for de udgiftsstigninger, der alene skyldes den årlige løbende satsregulering. 

 

 

Tabel 2 Kontanthjælp. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. Ledighed 
og aktivering (bruttoledighed) 

 

 Antal 
personer 

Gnsn. 
varighed, 

uger 
Antal fuldtids-

personer 

Fuldtidspersoner 
i pct. af arbejds-
styrken 16-66 år 

Fuldtidspersoner 
i pct. af befolk-
ningen 16-66 år 

Hele landet 2014 145.934 37,9 105.889 3,9 2,9 

BR Midtjylland 2014 26.926 36,3 18.718 3,0 2,2 

RAR Østjylland 2014 18.440 37,1 13.113 3,2 2,3 

Hedensted 2014 762 33,9 496 2,2 1,7 

 
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA 

Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den 
viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste peri-
ode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den 
valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-66 år. 
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Resultatmål – uddannelseshjælp  

 

1) Kommunale udgifter pr. forløb ligger minimum 30 procent under gennemsnittet 

for RAR Østjylland (tabel 1) 

Aktuelt. I Hedensted er de kommunale udgifter pr. borger i arbejdsstyrken 44,2 

procent under RAR Østjylland. 

 

2) Den gennemsnitlige varighed for unge på uddannelseshjælp ligger 5 procentpoint 

under gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 2) 

Aktuelt: Hedensted har en gennemsnitlig varighed på 5,1 procentpoint under RAR 

Østjylland. 

 

3) Antal fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken ligger 0,8 procentpoint under 

gennemsnittet for RAR Østjylland (tabel 2) 

Aktuelt ligger Hedensted 0,7 procentpoint under RAR Østjylland. 

 

Tabel 1 Uddannelseshjælp. Offentlige udgifter pr. person i arbejdsstyrken 

 

 
Kommunale udg. 

pr. pers. i ar-
bejdsstyrken 16-
66 år (kr/person) 

Statslige udg. 
pr. pers. i ar-
bejdsstyrken 

16-66 år 
(kr/person) 

Offentlige udg. 
pr. pers. i ar-
bejdsstyrken 

16-66 år 
(kr/person) 

Forskel i procent 

Hele landet 2kv14-1kv15 1.011,33 478,88 1.490,21 39,5 

BR Midtjylland 2kv14-1kv15 1.022,56 493,11 1.515,67 40,2 

RAR Østjylland 2kv14-1kv15 1.096,68 517,52 1.614,19 44,2 

Hedensted 2kv14-1kv15 611,92 326,11 938,03  

 

 
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer 

Anm.: Tabellen viser forsørgertrykket i forhold til antal personer i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år. Tallene er således et ud-
tryk for, hvor meget hver person i arbejdsstyrken mellem 16 og 66 år indenfor det valgte område bidrager med til forsørgelse af 
uddannelseshjælpsmodtagere indenfor den viste periode. Forsørgelsesudgifterne er opgjort i faste priser, dvs. at udgiftsudvik-
lingen fra år til  år er renset for de udgiftsstigninger, der alene skyldes den årlige løbende satsregulering. 

 

 

Tabel 2 Uddannelseshjælp. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner. Le-
dighed og aktivering (bruttoledighed) 

 

 Antal 
personer 

Gnsn. 
varighed, 

uger 
Antal fuldtids-

personer 

Fuldtidspersoner 
i pct. af arbejds-
styrken 16-66 år 

Fuldtidspersoner 
i pct. af befolk-
ningen 16-66 år 

Hele landet 2014 77.310 28,8 42.632 1,6 1,2 

BR Midtjylland 2014 17.678 29,4 9.947 1,6 1,2 

RAR Østjylland 2014 12.308 29,3 6.898 1,7 1,2 

Hedensted 2014 484 24,2 224 1,0 0,8 

 

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer 

Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den 
viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste peri-
ode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den 
valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-66 år. 
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Resultatmål – ledighedsydelse  

 

 

1. Gennemsnitlig varighed i uger fastholdes på 2015 niveau (tabel 1) 

 

2. Ledighedsprocenten på ledighedsydelse skal være minimum 7 procent under 

landsgennemsnittet. 

Aktuelt ligger Hedensted 5,9 procentpoint under landet. 

 

 

Tabel 1 Ledighedsydelse. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner 

 

 Antal 
personer 

Gnsn. 
varighed, 

uger 
Antal fuldtids-

personer 

Fuldtidspersoner 
i pct. af arbejds-
styrken 16-66 år 

Fuldtidspersoner 
i pct. af befolk-
ningen 16-66 år 

Hele landet 2014 30.848 25,9 15.334 0,6 0,4 

BR Midtjylland 2014 9.391 24,4 4.384 0,7 0,5 

RAR Østjylland 2014 6.126 25,2 2.954 0,7 0,5 

Hedensted 2014 322 16,3 100 0,4 0,3 

 
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer 

Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den 
viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste peri-
ode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den 
valgte ydelse inden for den viste periode. Arbejdsstyrken er defineret som personer i alderen 16-66 år med tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 16-66 år. 

 
 

Tabel 2 Ledighedsydelse. Gnsn. varighed og antal fuldtidspersoner 
og ledighedsprocent 

 

       

    

Antal fuldtids-
personer, fleks-

job 
Gnsn. varig-

hed, uger 

Antal fuldtids-
personer, ledig-

hedsydelse 
Perso-

ner i alt 
Ledigheds-
procent 

Hele landet Mar 2015 59.802 3,9 14.772 74.574 19,8 

BR Midtjylland Mar 2015 18.053 3,9 4.276 22.329 19,1 

RAR Østjylland Mar 2015 11.962 3,9 2.969 14.931 19,9 

Hedensted Mar 2015 769 3,7 124 893 13,9 
 
Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer  
Anm.: Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal 
fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse in-
den for den viste periode.  

 


