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Hovedkonklusioner - Udfordringer
Notatet identificerer, at Aalborg særligt har udfordringer ift. tre nedenstående områder

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere:
- Aalborg har oplevet en stigning i antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, mens der i samme periode på landsplan har
været et fald.
- Aalborg har en længere varighed på forløbene sammenlignet med landsplan.
- I de seneste par år har Aalborg oplevet et fald i anvendelsen af vejledning og opkvalificering.
- I de seneste par år har der på landsplan været en stigning i anvendelsen af virksomhedspraktik, mens niveauet i Aalborg har været
stort set uændret. Aalborg har dog haft en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer.
- Aalborg ligger dårligere end landsgennemsnittet på indsatsen for de langvarige forløb på både manglende samtaler og aktivt
tilbud. Det samme gælder for aktive tilbud i den tidlige indsats.

Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere:
- Aalborg har oplevet en stigning i antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, mens der i samme periode på
landsplan har været et fald.
- Aalborg har en væsentlig længere varighed på forløbene sammenlignet med landsplan.

Virksomhedsrettet indsats:
- På tværs af ydelsesgrupperne dagpenge, kontanthjælp, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, samt sygedagpenge og
jobafklaringsforløb ligger Aalborg under landsgennemsnittet på den virksomhedsrettede indsats.

Samtaler og aktiv indsats
Til at følge kommunernes aktive beskæftigelsesindsats på tværs af ydelsesområder er der opsat to målinger, som løbende måler på
1
kommunernes anvendelse af samtaler og aktiv indsats.
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I målingerne indgår ydelsesgrupperne a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ressourceforløb
og ledighedsydelse. JAF og Integrationsydelse kommer også til at indgå i målingerne, men for nuværende er det ikke muligt at
inddrage disse ydelsesgrupper i ovenstående type måling.

1

Overblik
Overblik arbejdsmarkedet
Udviklingen i beskæftigelsen har
betydning for jobcentrenes muligheder
for at få ledige ud på arbejdsmarkedet.
Det gælder i særlig grad for de
forsikrede ledige, men også for de
øvrige målgrupper har konjunkturerne
på arbejdsmarkedet betydning, fx ift.
etablering af småjobs, lærepladser mv.
Af figur 1 fremgår det, at
beskæftigelsen i Danmark har været
stigende i en længere årrække, og fra 1.
kvt. 2017 til 1. kvt. 2019 er den steget
med 3,1 % i hele landet, mens det i
Nordjylland er 2,2%. Stigningen i
beskæftigelsen i Nordjylland er lavere
end for de øvrige 4-byers oplande,
hvilket kan have en betydning ift.
udviklingen i ledigheden, da ikke alle
ledige har samme mobilitet på
arbejdsmarkedet.
Tabel 1 viser udviklingen i ledigheden
fra maj 2018 til maj 2019. I den periode
har Aalborg oplevet en andelsmæssigt
fald på 9,9%. I maj 2019 er 4,4% af
arbejdsstyrken i Aalborg ledige, mens
det på landsplan er 3,5%.

Figur 1

Kilde: Statistikbanken LBESK31

Tabel 1

En af de væsentligste årsager til at
Aalborg har en høj ledighed, er at der
hvert år uddannes et stort antal
dimittender fra byens
uddannelsesinstitutioner. Selvom der
er vækst i Nordjylland, uddannes der
langt flere end der umiddelbart er
efterspørgsel efter i Aalborg og Region
Nordjylland, og mange flytter ikke fra
Aalborg før de har fået job andre
steder. Pt. udgør dimittender ca. 35%
af alle forsikrede ledige i Aalborg
kommune. Af dem har 289 en varighed
over 52 uger, og 394 har en varighed
mellem 27 og 52 uger.
De største grupper af ledige
dimittender er fra Akademikernes Akasse, Funktionærerne og
Tjenestemændenes A-kasse,
Magistrenes A-kasse og HKs A-kasse.
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Kontanthjælp (81)
Overblik kontanthjælp mv.
I Ministerens benchmark inddeles
forsørgelsesydelserne i
undergrupperne Kontanthjælp mv.,
Dagpenge og Sygedagpenge. Figur 2
viser den andelsmæssige
ydelsesfordeling af undergruppen
Kontanthjælp mv. Sammenlignet
med hele landet har Aalborg en
større andel på kontant- og
uddannelseshjælp.

Figur 2

Kilde: Jobindsats

Tabel 2
Tabel 2 viser andelen af
befolkningen, der er på en
kontanthjælpsydelse m.v.
Sammenlignet med hele landet har
Aalborg en større andel på kontantog uddannelseshjælp.

2. kvt 2019
Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år
Aalborg Hele landet København Odense
Aarhus Nordjylland
Kontanthjælp
2,3
1,9
2,7
2,9
1,7
1,8
Uddannelseshjælp
1,2
0,9
0,6
1,1
1,1
1,1
Revalidering
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Integrationsydelse
0,4
0,4
0,2
0,4
0,3
0,4
Ressourceforløb
0,6
0,6
0,7
0,6
0,5
0,7
Kilde: Jobindsats
Ledighedsydelse
0,3
0,4
0,2
0,4
0,6
0,4

Figur 3
Figur 3 viser den indekserede
udvikling af alle
kontanthjælpsydelser m.v. i Aalborg
siden 2. kvt. 2017. I den periode har
der været stigninger i
ledighedsydelse og ressourceforløb,
mens der har været fald i
integrationsydelse og revalidering.
Kontant- og uddannelseshjælp har
haft en mere jævn udvikling, dog
med et mindre fald.
På baggrund af ovenstående
analyser af ydelserne i gruppen
kontanthjælp mv. vælger vi i det
følgende at dykke nærmere ned i
kontant- og
uddannelseshjælpsområdet.
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Kontanthjælp (81)
Kilde: Jobindsats

Kontanthjælp – Jobparate
Tabel 3 viser, hvor mange af de
jobparate der har modtaget mindre
end 4 samtaler og ikke har
modtaget et aktivt tilbud de seneste
6 (6 mdr. anciennitet) og 12 (12
mdr. anciennitet) måneder. På både
den tidlige indsats (6 mdr.) og for
de langvarige forløb (12 mdr.) ligger
Aalborg dårligere end
landsgennemsnittet på de aktive
tilbud.

Tabel 3
Maj 2019
Aalborg
Hele landet Nordjylland
Jobparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har
modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 6 måneder
18,9%
63,2%
44,3%
Jobparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der ikke
har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder
52,2%
24,3%
28,1%
Jobparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet,
som har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder
12,2%
16,7%
12,5%
Jobparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet,
der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder

24,0%

14,1%

16,4%

Kilde: Jobindsats

Figur 4
Figur 4 viser den indekserede
udvikling i antallet af jobparate
siden 2. kvt. 2017. I den periode har
Aalborg oplevet et andelsmæssigt
fald på ca. 35%, hvilket er et større
fald end på landsplan.

Kilde: Jobindsats

Tabel 4
Aalborg

Aalborg ligger bedre end
landsgennemsnittet på bl.a. antal
forløb med 1. samtale inden for 1.
måned (87,2%), og hvor mange der
er afgået til
uddannelse/beskæftigelse 3. mdr.
efter afsluttet forløb (66,9%).
Aalborg ligger dårligere end
landsgennemsnittet på den
gennemsnitlige varighed for
afsluttede forløb i maj 2019 (54,5
uger), og på andelen af afsluttede
forløb under 13 uger (25%).

Forløb med første samtale inden for 1
måned, maj 2019
Kontanthjælpsmodtagere i privat
løntilskud, jun. 2019
Personer med ordinære timer, apr. 2019
Forløb med afgang til uddannelse eller
beskæftigelse, 4. kvt. 2018
Gennemsnitlig varighed (antal uger) for
afsluttede forløb, maj 2019
Afsluttede forløb med varighed under 13
uger, maj 2019
Igangværende ydelsesforløb med mere
end 1 års varighed, maj 2019
Kilde: Jobindsats

Hele landet Nordjylland

87,2%

79,9%

82,1%

4,7%

3,4%

3,8%

20,0%

18,8%

21,0%

66,9%

60,7%

62,8%

54,5

52,2

56,5

25,0%

32,2%

25,4%

43,6%

43,9%

42,0%
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Kontanthjælp (81)
Kontanthjælp – Jobparate
Figur 5
Figur 5 viser, hvor stor en andel af
de påbegyndte forløb for jobparate
i 2. kvt. 2018, der fortsat er på
ydelsen efter 1 år. Her ligger
Aalborg over 12 procentpoint
højere end landsgennemsnittet.

Kilde: Jobindsats

Figur 6 viser udviklingen i andelen
af jobparate, der er i vejledning og
opkvalificering. Fra 2. kvt. 2017 til 2.
kvt. 2019 har Aalborg oplevet et
mindre fald, og ligger i 2. kvt. 2019
på ca. 9%.

Figur 6

Kilde: Jobindsats
Anm.: Der er registreringsfejl i 1. kvt. 2019, og derfor er tallene for dette kvt. ikke
retvisende

Figur 7 viser udviklingen i andelen
af jobparate i virksomhedspraktik.
Fra 2. kvt. 2017 til 2. kvt. 2019 har
Aalborg oplevet et fald på over 6
procentpoint. I 2. kvt. 2019 ligger
Aalborg ca. 5 procentpoint under
landsgennemsnittet.

Figur 7

Kilde: Jobindsats
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Kontanthjælp (81)
Kontanthjælp – Aktivitetsparate
Tabel 5 viser, hvor mange af de
aktivitetsparate, der har modtaget
mindre end 4 samtaler og ikke har
modtaget et aktivt tilbud de seneste
6 (6 mdr. anciennitet) og 12 (12
mdr. anciennitet) måneder. På
indsatsen for de langvarige forløb
(12 mdr.) ligger Aalborg dårligere
end landsgennemsnittet på både
manglende samtaler og aktivt
tilbud. Det samme gælder for aktive
tilbud på den tidlige indsats (6
mdr.).

Tabel 5
Maj 2019
Aalborg
Hele landet Nordjylland
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har
modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 6 måneder
82,3%
82,4%
76,5%
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der
ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder
69,2%
47,8%
56,1%
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet,
som har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder
65,0%
35,9%
46,1%
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet,
der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder
45,9%
29,1%
37,9%

Kilde: Jobindsats

Figur 8
Figur 8 viser den indekserede
udvikling i antallet af
aktivitetsparate siden 2. kvt. 2017. I
de seneste kvartaler har Aalborg
oplevet en stigning, mens der i
samme periode på landsplan har
været et fald.

Kilde: Jobindsats

Tabel 6
Aalborg

Aalborg ligger dårligere end
landsgennemsnittet på andel forløb
med 1. samtale inden for 1. måned
(50%), andel personer i
virksomhedsrettet indsats (9,6%),
samt på den gennemsnitlige
varighed af de afsluttede forløb
(240,4 uger).
Til gengæld ligger Aalborg lidt bedre
end landsgennemsnittet ift. andelen
af forløbene afsluttet i 4. kvt. 2018,
som er i uddannelse/beskæftigelse
efter 3 mdr. (20,3%).

Forløb med første samtale inden for
1 måned, maj 2019
Personer i virksomhedsrettet indsats,
jun. 2019
Personer med ordinære timer, apr.
2019
Forløb med afgang til uddannelse
eller beskæftigelse, 4. kvt. 2018
Gennemsnitlig varighed (antal uger)
for afsluttede forløb, maj 2019

Hele landet Nordjylland

50,0%

65,4%

60,9%

9,6%

18,7%

16,3%

4,7%

4,9%

4,9%

20,3%

18,0%

14,8%

240,4

234

205,2

Kilde: Jobindsats
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Kontanthjælp (81)
Kontanthjælp – Aktivitetsparate

Figur 9 viser udviklingen i andelen
af aktivitetsparate med ordinære
timer. Fra 1. kvt. 2017 til 1. kvt.
2019 er Aalborg gået fra 3% til 6%
og ligger på niveau med
landsgennemsnittet.

Figur 9

Kilde: Jobindsats

Figur 10
Figur 10 viser udviklingen i andelen
af aktivitetsparate i
virksomhedspraktik. Fra 2. kvt. 2017
til 2. kvt. 2019 har Aalborg oplevet
et mindre fald, mens der i samme
periode på landsplan har været en
stigning. I 2. kvt. 2019 ligger Aalborg
ca. 4 procentpoint under
landsgennemsnittet.

Kilde: Jobindsats

Figur 11
Figur 11 viser udviklingen i andelen
af aktivitetsparate, der er i
vejledning og opkvalificering. Fra 2.
kvt. 2017 til 2. kvt. 2019 har Aalborg
oplevet et fald på ca. 3
procentpoint. I 2. kvt. 2019 ligger
Aalborg ca. 2,5 procentpoint under
landsgennemsnittet.

Kilde: Jobindsats
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Kontanthjælp (81)
Uddannelseshjælp –
Tabel 7 viser, hvor mange af de
aktivitetsparate der har modtaget
mindre end 4 samtaler og ikke har
modtaget et aktivt tilbud de seneste
6 (6 mdr. anciennitet) og 12 (12
mdr. anciennitet) måneder. Her
ligger Aalborg bedre, eller på
niveau, med landsgennemsnittet på
de fleste målinger, med undtagelse
af afholdelsen af samtaler i den
tidlige indsats (6 mdr.), hvor
Aalborg ligger på 83,3%.

Aktivitetsparat
Tabel 7
Aalborg
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har
modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 6 måneder, jan 2019
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der
ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder, maj 2019
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet,
som har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder, jan 2019
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet,
der ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder, maj 2019

Hele landet Nordjylland

83,3%

71,8%

77,6%

22,2%

20,3%

19,3%

20,9%

29,4%

27,0%

16,9%

20,3%

18,3%

Kilde: Jobindsats

Figur 12
Figur 12 viser den indekserede
udvikling i antallet af
aktivitetsparate siden 2. kvt. 2017.
Fra 2. kvt. 2017 til 2. kvt. 2019 har
Aalborg oplevet en stigning på ca.
8%, mens de øvrige 4-byer i samme
periode har oplevet et fald.

Kilde: Jobindsats

Figur 13 viser den gennemsnitlige
varighed for forløb afsluttet i 1. kvt.
2019. Her ligger Aalborg væsentligt
over landsniveauet med et
gennemsnit på 157,2 uger.

Figur 13

Kilde: Jobindsats
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Kontanthjælp (81)
Uddannelseshjælp – Aktivitetsparate
Figur 14
Figur 14 viser andelen af
aktivitetsparate afsluttet i 4. kvt.
2018, som er i job/uddannelse efter
3 måneder. Her ligger Aalborg ca.
5,5 procentpoint over
landsgennemsnittet.

Kilde: Jobindsats

Figur 15

Figur 15 viser udviklingen i andelen
af aktivitetsparate, der er i
vejledning og opkvalificering. Siden
2. kvt. 2017 har Aalborg ligget
nogenlunde stabilt omkring 7-8%. I
2. kvt. 2019 ligger Aalborg ca. 6
procentpoint højere end
landsgennemsnittet.

Kilde: Jobindsats

Figur 16

Figur 16 viser udviklingen i andelen
af aktivitetsparate i
virksomhedspraktik. Fra 2. kvt. 2017
til 2. kvt. 2019 har Aalborg oplevet
et mindre fald. I de seneste
kvartaler har Aalborg dog oplevet
en stigning, og i 2. kvt. 2019 ligger
Aalborg kun 1 procentpoint under
landsgennemsnittet.
Kilde: Jobindsats

9

Dagpenge (76)
Dagpenge
Tabel 8 viser, hvor mange
dagpengemodtagere der har
modtaget mindre end 6 samtaler og
ikke har modtaget et aktivt tilbud
de seneste 6 (6 mdr. anciennitet) og
12 (12 mdr. anciennitet) måneder.
Her ligger Aalborg dårligere end
landsgennemsnittet på de aktive
tilbud både i den tidlige indsats (6
mdr.) og for de langvarige forløb (12
mdr.).

Tabel 8
Juni 2019
Dagpengemodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har
modtaget mindre end 6 samtaler de seneste 6 måneder
Dagpengemodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der ikke har
modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder
Dagpengemodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, som
har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder
Dagpengemodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, der
ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder

Aalborg

Hele landet Nordjylland

59,5%

61,4%

59,9%

43,2%

21,6%

31,4%

3,7%

3,5%

3,0%

23,4%

14,8%

18,9%

Kilde: Jobindsats

Tabel 9
Aalborg ligger dårligere end
landsgennemsnittet på bl.a. andel
forløb med 1. samtale inden for 1.
måned (78,8%), og på den
gennemsnitlige varighed af de
afsluttede forløb (7,7 uger).
Aalborg ligger bedre end
landsgennemsnittet på andel forløb
afsluttet i 4. kvt. 2018, som er i
uddannelse/beskæftigelse 3 mdr.
efter (69,6%).

Aalborg
Dagpengeforløb med første samtale inden
for 1 måned, nov. 2018
Dagpengemodtagere i privat løntilskud,
jun. 2019
Dagpengeforløb med afgang til uddannelse
eller beskæftigelse, 4. kvt. 2018
Gennemsnitlig varighed for afsluttede
dagpengeforløb (uger), apr. 2019
Afsluttede dagpengeforløb med varighed
under 13 uger, apr. 2019
Igangværende
ydelsesforløb med mere
Kilde: Jobindsats
end 1 års varighed, maj. 2019

Hele landet Nordjylland

78,8%

86,5%

86,0%

1,3%

1,9%

1,3%

69,6%

67,4%

68,0%

7,7

7,1

6,3

80,6%

81,9%

83,6%

2,3%

1,6%

1,6%

Figur 17
Figur 17 viser varigheden på de
igangværende dagpengeforløb.
Sammenlignet med hele landet har
Aalborg en mindre andel af forløb
med en varighed på 0-13 uger
(63,5%), og tilsvarende en større
andel af forløb med en varighed på
27-52 uger (15%).

Kilde: Jobindsats
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Dagpenge (76)
Dagpenge
Figur 18
Figur 18 viser udviklingen i andelen
af dagpengemodtagere, der er i
vejledning og opkvalificering. Fra 2.
kvt. 2017 til 2. kvt. 2019 har Aalborg
haft en lille fald på omkring 2
procentpoint. I 2. kvt. 2019 ligger
Aalborg ca. 1 procentpoint under
landsgennemsnittet.

Kilde: Jobindsats
Anm.: Der er registreringsfejl i 1. kvt. 2019, og derfor er tallene for dette kvt. ikke
retvisende

Figur 19
Figur 19 viser udviklingen i andelen
af dagpengemodtagere i
virksomhedspraktik og løntilskud.
Fra 2. kvt. 2017 til 2. kvt. 2019 har
Aalborg oplevet et fald på 11
procentpoint.
I samme periode har
landsgennemsnittet ligget
nogenlunde stabilt omkring 7-8%. I
2. kvt. 2019 ligger Aalborg på ca.
6%.
Kilde: Jobindsats
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Sygedagpenge (17)
Sygedagpenge og
Jobafklaringsforløb
Tabel 10 viser, hvor mange
sygedagpengemodtagere der har
modtaget mindre end 4 samtaler og
ikke har modtaget et aktivt tilbud
de seneste 6 (6 mdr. anciennitet) og
12 (12 mdr. anciennitet) måneder.
Her ligger Aalborg dårligere end
landsgennemsnittet på de aktive
tilbud både i den tidlige indsats (6
mdr.) og for de langvarige forløb (12
mdr.).

Aalborg ligger dårligere end
landsgennemsnittet på andelen af
sygedagpenge/jobafklaringsforløb
med 1. samtale inden for 1. måned
(3,4% og 40%), andelen af
sygedagpenge/jobafklaringsforløb
med virksomhedsrettet tilbud (1,9%
og 12,5%), og jobafklaringsforløb
der afsluttes til
uddannelse/beskæftigelse (26,4%).

Tabel 10
Apr. 2019
Aalborg
Hele landet Nordjylland
Sygedagpengemodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der har
modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 6 måneder
21,2%
22,8%
19,8%
Sygedagpengemodtagere med 6-9 mdrs. anciennitet, der ikke har
modtaget et aktivt tilbud de seneste 6 måneder
97,2%
71,5%
81,9%
Sygedagpengemodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, som
har modtaget mindre end 4 samtaler de seneste 12 måneder
Sygedagpengemodtagere med mindst 12 mdrs. anciennitet, der
ikke har modtaget et aktivt tilbud de seneste 12 måneder

5,8%

11,3%

9,1%

60,2%

45,0%

49,3%

Kilde: Jobindsats

Tabel 11
Aalborg
Sygedagpengeforløb med første samtale inden for 1 måned, nov. 2018

Hele landet Nordjylland

3,4%

27,4%

29,8%

40,0%

56,7%

55,7%

27,4%

35,5%

32,0%

Sygedagpengeforløb med virksomhedsrettet tilbud, maj 2019

1,9%

5,1%

3,7%

Sygedagpengemodtagere med delvis raskmelding, maj 2019

20,1%

18,6%

17,9%

Personer i jobafklaringsforløb med virksomhedsrettet tilbud, jun. 2019
Jobafklaringsforløb med afgang til uddannelse eller beskæftigelse
inklusiv fleksjob, 4. kvt. 2018

12,5%

24,2%

23,7%

26,4%

36,4%

34,9%

Jobafklaringsforløb med første samtale inden for 1 måned, nov. 2018
Sygedagpengeforløb med virksomhedsrettet tilbud (inkl. delvis
raskmelding) inden udgangen af 13. sygefraværsuge, maj 2019

Kilde: Jobindsats

Figur 20
Figur 20 viser den indekserede
udvikling i antallet af personer på
sygedagpenge og i
jobafklaringsforløb siden 1. kvt.
2017. Fra 1. kvt. 2017 til 1. kvt. 2019
er antallet i Aalborg steget med ca.
6%, hvilket er en lidt større stigning
end på landsplan.
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