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1. Indledning og formål 

I forbindelse med budgetprocessen for 2022 har Direktionen besluttet, at der skal udarbejdes 

en analyse af beskæftigelsessituationen set i lyset af covid-19. Analysen skal indgå i Byrådets 

drøftelse af budget 2022 den 7. juni 2021.  
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Analysen skal bidrage til at underbygge de beslutninger, der skal tages på området, og 

målrette de indsatser og tiltag, der kan støtte og optimere kommunens udvikling på 

beskæftigelsesområdet i tiden med og efter pandemien. Analysen vil derfor indeholde - udover 

at give et situationsbillede - konkrete anbefalinger til indsatsområder og forventede effekter af 

disse. Anbefalingerne vil være i tråd med kommunens beskæftigelsesplan, som sætter 

rammen for Job- og Vækstcenterets arbejde fremover.  

Analysens resultater og hovedkonklusioner opsummeres i afsnit 2.  

I afsnit 3 beskrives udviklingen i ledighedstallene opdelt i ydelsesgrupper i Middelfart. 

Udviklingen beskrives i antal årspersoner, hvor én årsperson svarer til, at der forventes én 

ydelsesmodtager i et helt år.  

Ud fra udviklingen i ledighedstallene opdelt på ydelsesgrupperne, beskrives der i afsnit 4 de 

modtiltag og virkemidler som Job- og Vækstcenteret allerede har taget i brug for at 

imødekomme og begrænse covid-19’s negative indflydelse på ledighedstallene og dermed på 

økonomien. Virkemidlerne har alle bidraget til at begrænse og opdæmme en stigende ledighed 

for især de forsikrede ledige og for borgere på kontant- og uddannelseshjælp.  

I afsnit 5 og 6 beskrives nærmere Job- og Vækstcenterets opgave med at kortlægge og koble 

den nuværende efterspørgsel efter arbejdskraft med de lediges kompetencer. Behov for 

opkvalificering og kompetenceløft kan vise sig nødvendig, før et match kan findes.  Samtidig 

har det sidste år videreudviklet jobcenteret og borgerne til at arbejde mere digitalt – både i 

forhold til samtaler og en øget brug af selvbetjening hos borgerne.  

Derefter gives der i afsnit 7 forslag til yderligere tiltag rettet mod sygedagpengeområdet – et 

område som analysen viser, er særlig udfordret. Formålet med tiltaget er at bremse 

udviklingen og optimere den budgetmæssige betydning. Forslaget er udformet som et 

investeringsforslag til budget 2022.  

Slutteligt gives der i afsnit 8 en kort beskrivelse af den nye lov ”Lov om tidlig pension” – i 

folkemunde kaldet ”Arnepensionen”, og hvilken betydning loven kan få for Job- og 

Vækstcenterets drift og fremtidige opgaveportefølje. 

2. Sammenfatning af analysens resultater 

Analysen viser, at der er sket en stigning i antal ydelsesmodtagere i perioden med covid-19. 

Stigningen kan særlig henføres til tre områder; de forsikrede ledige, borgere på kontant- og 

uddannelseshjælp samt borgere på sygedagpenge. 

Stigningen kan henføres til den generelle nedlukning af hele samfundet samtidig med at den 

aktive beskæftigelsesindsats delvis er suspenderet.  

Flere tiltag er igangsat for at opdæmme og reducere ledigheden, herunder øget brug af 

samtaler og målrettede indsatser for virksomhedskontakt. For at kontinuerlig kunne matche 

virksomhedernes behov for arbejdskraft med de lediges færdigheder, afdækkes behov for 

kompetenceløft eller brancheskift.  En øget digitalisering i tiden med den suspenderede 

beskæftigelsesindsats, har medført værdifuld erfaring samt en effektiv og fleksibel 

borgerkontakt.  
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De covid-19-relaterede nedlukninger og restriktioner har påvirket brancherne i Middelfart 

Kommune meget forskelligt, men særligt hotel- og restaurationsbranchen er negativt påvirket 

af nedlukninger.  

 

Generelt forventes der på bagkant af covid-19 en øgning i mangel- og paradoks-

problematikker inden for erhvervsfagene, både på grund af travlhed i visse brancher – f.eks. 

bygge- og anlægsbranchen, på grund af perioderne med nedlukkede erhvervsuddannelser 

samt brancher, hvor økonomien udfordrer motivationen til at uddanne elever. 

Ved den delvise genåbning i 2020 blev antal forsikrede ledige noget reduceret, og der 

forventes en yderligere nedgang i antal ydelsesmodtagere, når samfundet igen åbner helt op. 

For kontant- og uddannelseshjælp ses der også en stigning i starten af pandeminen. Efter 

første genåbning i maj 2020 skete der et mindre fald, medens der igen kan ses en stigning ved 

anden nedlukning i december. Som for de forsikrede ledige, kan der også for kontant- og 

uddannelseshjælpsmodtagere ventes en nedgang, når den aktive beskæftigelsesindsats 

kommer tilbage på sit normale niveau.  

Sygedagpengeområdet viser derimod en ophobning af sager – hvor der både er kommet flere 

sygedagpengemodtagere, flere langtidssyge og generelt flere syge, som har bevæget sig 

længere væk fra arbejdsmarkedet. For denne gruppe er Job- og Vækstcentrets 

arbejdsbetingelser også påvirket af længere ventetid på udredning og behandling i 

sundhedssystemet. Kombineret med, at borgerens arbejdsevne i lange perioder ikke har kunne 

afklares og udvikles ved brug af praktikker eller anden virksomhedsrettet indsats, oplever Job- 

og Vækstcenteret ikke den fremdrift, som normalt sker i en sygedagpengesag uden covid-19 

pandemien. 

For at afbøde den negative udvikling på sygedagpengeområdet, forslås der en 

investeringsstrategi. Sygedagpengeområdet får i forslaget tilført to medarbejdere (midlertidigt 

for et 2 års periode), som skal fokusere på at nedbringe ophobningen af det store antal 

sygedagpengesager. Vurderingen er, at de to medarbejdere hver kan nedbringe antal 

sygedagpengesager med 15 årspersoner. Nettoeffekten anslås at være en gevinst på netto 2 

mio. kroner.  

Afslutningsvis vil den nye lovgivning ”Lov om tidlig pension”, få indflydelse på Job- og 

Vækstcenterets rammer og arbejdsbetingelser fremover. Finansieringen skal bl.a. ske ved en 

nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats. En konkretisering af, hvad der ligger i 

en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og fremtidig opgaveportefølje, forventes udmeldt 

senere på året. Digitalisering er nævnt som ét område, og Job- og Vækstcenteret har i denne 

forbindelse gode erfaringer og fortsætter den digitale udvikling i forbindelse med samtaler og 

øget brug af selvbetjening. 

3. Udvikling på beskæftigelsesområdet - i lyset af COVID-19 

COVID-19 har fra marts 2020 betydet, at den kontekst, som Job- og vækstcenteret har 

arbejdet i, er ændret markant.  

For det første er antallet af ledige steget på landsplan, og vi har set en konjunkturnedgang. 

For det andet er medarbejdernes arbejdsforhold ændret markant. I perioder har 

medarbejderne i Job- og Vækstcenteret arbejdet hjemmefra, og de tilbud, der kan tilbydes 
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borgere, har været i ændret udgave.  En suspenderet beskæftigelsesindsats har særlig haft en 

negativ effekt for antallet på kontant- og uddannelseshjælp og antal langtidssygemeldte.  

For det tredje er der siden marts 2020 indført ny lovgivning, hvis formål er at afbøde de 

negative effekter, som covid-19 forårsager for ledige, sygemeldte og virksomheder. På 

sygedagpengeområdet er det muligt for arbejdsgivere at få refusion for lønmodtagere med 

sygefravær pga. covid-19 fra første sygedag. Sygedagpengemodtagere har fået forlænget 

retten til sygedagpenge, hvilket har medført, at antallet af sager stiger, mens der ikke visiteres 

nye borgere til jobafklaringsforløb. For de forsikrede ledige medfører ny lovgivning, at 

dagpengeancienniteten er sat på pause. Ledige, der ellers ville have opbrugt dagpengeretten 

efter 2 år, kan fortsat modtage dagpenge. For kontanthjælpsmodtagere er 225-timers reglen 

fortsat suspenderet, hvilket betyder at kontanthjælpsmodtagere ikke skal stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år.  

 

3.1 Udviklingen i antal årspersoner på ydelser i Middelfart Kommune 

Stigningen i borgere på ydelse kan aflæses tydeligt i tallene for Middelfart Kommune: 

Figur 1: Antal årspersoner på ydelser 2018 - 2021 

 

 

Kilde: Jobindsats og egne opgørelser. 

I tallene indgår antal årspersoner på A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv, revalidering, sygedagpenge, jobafklaring, 

ressourceforløb, løntilskud, seniorjob, fleks- og ledighedsydelse samt seniorpension og 

førtidspension. Ydelsestyperne er for en stor del ” forbundne kar” hvor der er en sammenhæng 

mellem de enkelte ydelsesområder. ”De forbundne kar” viser sig f.eks. med en tæt 

sammenhæng mellem sygedagpenge og jobafklaringsforløb. En stigning i antallet af 

fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb, kan ofte forklares med et fald i antallet af 

fuldtidspersoner sygedagpenge.  
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Det fremgår af figur 1, at antallet af ydelsesmodtagere stiger kraftigt fra februar 2020 til marts 

2020. Efter først genåbning i maj 2020 følger udviklingen i antal årspersoner de 

sæsonudsving, vi kender fra foregående år. I december 2020 kommer anden nedlukning, 

hvilket får antallet af ydelsesmodtagere til at stige i januar 2021. 

Opgørelsen over årspersoner summerer alle ydelsesgrupper. Erfaringen fra 2020 er, at det 

særligt er tre grupper, der er påvirket af covid-19: 

- Forsikrede ledige 

- Kontanthjælp og uddannelseshjælp 

- Sygedagpenge og jobafklaring 

Udviklingen for de tre grupper uddybes nærmere i det efterfølgende afsnit 2.2; Forsikrede 

ledige, afsnit 2.3; Kontant- og Uddannelseshjælp og afsnit 2.4; Sygedagpengeområdet og 

Jobafklaringsforløb. 

 

3.2 Forsikrede ledige 

Antallet af forsikrede ledige er steget som følge af covid-19. Det er der to årsager til. For det 

først er det et område, der i størst grad påvirkes af nedlukningen af samfundet. For det andet 

er området påvirket af ny lovgivning. For de forsikrede ledige er dagpengeancienniteten fra 1. 

marts 2020 sat på pause. Ledige, der ellers ville have opbrugt dagpengeretten til 

dagpengeretten efter 2 år, kan fortsat modtage dagpenge.  

Udviklingen i antal årspersoner på a-dagpenge fremgår af figur 2.   

Figur 2: Antal årspersoner på a-dagpenge 2018 - 2021 

 

Kilde: Jobindsats. Grafen er opdateret med tilgængelige data pr. 28.05.21 

Det fremgår af figur 2, at antallet af forsikrede ledige steg fra februar 2020 til maj 2020. Antal 

årspersoner på a-dagpenge steg i denne periode med 183 (fra 459 til 642). Fra maj til 

november kan der – når der korrigeres for sæsonudsving – anes et mindre fald i antal. Dog er 

faldet ikke så stort, at antallet kommer ned på niveauet fra 2018 og 2019. Antallet af 

årspersoner i november 2020 ligger stadig 109 årspersoner over antallet fra november 2019.  
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Anden nedlukning fra december 2020 har medført en stigning fra december 2020 til januar 

2021, således at antal årspersoner i februar 2021 sætter rekord og overstiger antallet fra maj 

2020. I marts måned kan der ses et kraftig fald i antal årspersoner, hvilket afspejler den 

gradvise genåbning.   

Den udvikling, der er for de forsikrede ledige i Middelfart Kommune fra marts 2020 ligner 

udviklingen i forsikrede ledige på landsplan. Figur 3 viser fuldtidspersoner i procent af 

arbejdsstyrken 16-66 år for hele landet og for Middelfart Kommune. 

Figur 3: Forsikrede ledige – Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 16-66 år 

 

Kilde: Jobindsats. Grafen er opdateret med tilgængelige data 28.05.21 

 

3.3 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 

Som allerede nævnt, har den aktive beskæftigelsesindsats været suspenderet. 

Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere er påvirket af den reducerede 

beskæftigelsesindsats, da borgerne i disse målgrupper har behov for håndholdt indsats. De to 

områder er samtidig områder, der generelt vil opleve stigning i antal som følge af en 

lavkonjunktur. 

Udviklingen i antal årspersoner på kontant- og uddannelseshjælp fremgår af figur 4. 

Figur 4: Antal årspersoner på kontant- og uddannelseshjælp 2018 – 2021 
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Kilde: Jobindsats. Grafen er opdateret med tilgængelige data 28.05.21 

Det fremgår af figur 4, at antallet af kontant- og uddannelseshjælp-modtagere steg fra februar 

2020 til maj 2020. Antal årspersoner på kontanthjælp steg i denne periode med 23 (fra 292 til 

315), mens antal årspersoner på uddannelseshjælp steg med 43 (fra 151 til 194). 

Efter først genåbning i maj 2020 falder antallet af uddannelseshjælp-modtagere, dels grundet 

flere unge kommer i job, dels grundet studiestart efter sommerferien. Ligeledes falder antallet 

af kontanthjælpsmodtagere fra maj til november. 

Anden nedlukning i december afspejles i antal kontant- og uddannelseshjælp modtagere og 

der kan ses en stigning i december 2020 og i januar 2021. I marts og april holdes antallet 

stabilt. 

Den udvikling, der er for kontant- og uddannelseshjælp-området i Middelfart Kommune fra 

marts 2020 ligner udviklingen på landsplan. Figur 5 viser fuldtidspersoner i procent af 

arbejdsstyrken 16-66 år for hele landet og for Middelfart Kommune. 

Figur 5: Kontant- og uddannelseshjælp – Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 

16-66 år 
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Kilde: Jobindsats. Grafen er opdateret med tilgængelige data 28.05.21 

 

3.4 Sygedagpenge og Jobafklaring 

Sygedagpengeområdet er et af de områder, der er mest påvirket af covid-19, når vi ser på 

udvikling i tallene. Det er der to hovedforklaringer på: 

For det første er sygedagpengeområdet et af de områder, der har mest brug for en håndholdt 

indsats. Den reducerede beskæftigelsesindsats har haft betydning for, hvor hurtigt den 

sygemeldte vender tilbage til arbejdsmarkedet. 

For det andet er der indført ny lovgivning målrettet sygedagpengeområdet. Det har siden 

marts 2020 været muligt for arbejdsgivere at få refusion for lønmodtagere med sygefravær 

pga. covid-19 fra første sygedag. Ligeledes er det muligt for selvstændigt erhvervsdrivende at 

modtage sygedagpenge fra første sygedag, hvis fraværet skyldes covid-19. Herudover har 

sygedagpengemodtagere fået forlænget retten til sygedagpenge, hvilket har medført, at 

antallet af sager stiger, mens der ikke visiteres nye borgere til jobafklaringsforløb. 

Udviklingen i antal årspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb kan aflæses i figur 6. 

 

Figur 6: Antal årspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb 2018 – 2021 

 

Kilde: Jobindsats. Grundet store efterregistreringer i seneste måned er der for sygedagpenge 

kun medtaget data t.o.m. feb-21. Grafen for jobafklaring er opdateret med tilgængelige data 

28.05.21. 

Da loven vedrørende sygedagpenge fra første covid-19-sygedag blev vedtaget, var der ikke et 

omfattende testprogram. Arbejdsgivere og selvstændigt kunne modtage sygedagpenge, hvis 

de med en tro-og loveerklæring sandsynliggjorde, at fraværet skyldes covid-19. Den store 

stigning i antal årspersoner på sygedagpenge, kan skyldes den nye usikre situation. Stigningen 

er ikke unik for Middelfart Kommune – samme tendens findes på landsplan. Antallet falder i 

april og i de efterfølgende måneder følges sæsonudsvingene, dog med en stigende tendens. 

Antallet af borgere på jobafklaring er faldet stødt siden marts 2020. Dette kan forklares ved, at 

der ikke visiteres nye til ordningen. 
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Den samlede stigning for de to ordninger kan ses i figur 7: 

Figur 7: Antal årspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb 2018 - 2021 

 

Kilde: Jobindsats 

Det fremgår af figur 7, at der i antal årspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb i 

februar 2021 ligger 64 årspersoner over antallet i februar 2020. Når der tages højde for de 

sager, hvor der ved åbning af samfundet vil ske en tilkendelse fra sygedagpenge til 

jobafklaringsforløb, er der i løbet af et år tilkommet ekstra 64 årspersoner. Stigningen 

afspejler, at det er muligt at få sygedagpenge fra første sygedag ved covid-19. Herudover er 

der kommet flere langtidssygemeldinger i forhold til før covid-19 pandemien. Varigheden af 

sygedagpengesager er blandt andet påvirket af længere ventetid på udredning og behandling 

både i forhold til somatiske og psykiske gener. Samtidig er Jobcenterets beskæftigelsesindsats 

på området stærkt påvirket af, at borgerens arbejdsevne ikke kan afklares og udvikles ved 

brug af praktikker eller anden virksomhedsrettet indsats. Dermed sker der ikke den fremdrift 

som der normalt sker i en sygedagpengesag uden covid-19 pandemien. 

Fastholdelsesindsatsen har i nogle sager også været negativ påvirket, for eksempel i de sager 

hvor virksomheder i perioder har været lukket og hvor borgeren ikke kan raskmeldes, men har 

brug for en gradvis og delvis tilbagevenden til sin arbejdsplads. Hermed er fremdriften i sagen 

sat på pause, og der går længere tid før borgeren bliver raskmeldt. 

Den stigende tendens, der er for området, er ikke unik for Middelfart Kommune. Figur 8 viser 

fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken 16-66 år for hele landet og for Middelfart 

Kommune 

Figur 8: Sygedagpenge og jobafklaring – Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 

16-66 år 
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Kilde: Jobindsats 

3.5 Opsummering af udviklingen 

Gennemgangen viser, at covid-19 pandemien har medført markant ændrede 

arbejdsbetingelser for Job- og Vækstcenteret. Der skete en nedlukning af 

beskæftigelsesindsatsen, hvor f.eks. antal virksomhedspraktikker stort set blev nulstillet. 

Samtidig steg ledigheden som konsekvens af den generelle nedlukning af hele samfundet. 

Tallene viser, at den aktuelle krise ramte beskæftigelsesområdet hårdt. Flere er kommet på 

ydelse, og der er en stor opgave, der skal løses, når samfundet åbner helt igen. 

Særligt tre områder er påvirket af covid-19 situationen; de forsikrede ledige, borgere på 

kontant- og uddannelseshjælp samt borgere på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. 

Tabel 1 viser antal og ændring i antal årspersoner på de tre ordninger samt de øvrige 

ydelsesgrupper fra februar 2020 til februar 2021: 

Tabel 1: Ændring i antal årspersoner fra februar 2020 til februar 2021 

 

Kilde: Jobindsats og egne opgørelser 

Det er vanskeligt at forudsige, hvordan udviklingen vil blive i de kommende måneder og år.  

 

Erfaringen fra første genåbning viser, at antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 

løbet af relativ få måneder vendte tilbage til det normale niveau. I oktober og november 2020 

var antallet af årspersoner tilbage på niveauet fra 2018 og 2019. 

 

Også en faldende tendens kan spores for de forsikrede ledige. Fra maj 2020 til november 2020 

bliver afstanden mellem kurverne for 2019 og 2020 mindre. Afstanden falder i løbet af de 6 
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måneder med 152 årspersoner. I gennemsnit er tallet 25 årspersoner pr. måned. Med andre 

ord kan vi ved første genåbning se, at årspersontallet blev ”forbedret” med 25 årspersoner om 

måneden. 

 

I skrivende stund, midt i anden genåbning, ventes et fald i antallet af forsikrede ledige. Det 

seneste år har dog vist, at udviklingen hurtigt kan vende. Begge nedlukninger har medført 

kraftige stigninger i antallet af forsikrede ledige. Forventningen er dog, at så længe, der ikke 

kommer en tredje nedlukning, så vil antallet af forsikrede ledige over tid vende tilbage til 

niveauet fra 2018 og 2019.  

 

På sygedagpengeområdet medførte genåbningen i maj 2020 ikke en tilbagevenden mod 

normalniveauet. Antal årspersoner på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb i februar 2021 

ligger 64 årspersoner over antallet i februar 2020. I afsnit 6 vil et investeringsforslag, hvis 

formål er at nedbringe antal sygedagpengesager, blive præsenteret.  

 

 

3.6 Opdateret status over ledigheden den 24. maj 2021  

Ledighedsstigningen har ramt kommuneren meget forskelligt, og det er også meget forskelligt 

hvor hurtigt ledigheden igen er faldet.  For hele landet steg ledigheden fra den 8. marts 2020 

til den toppede i maj måned 2020. Nedenstående tabel over Job7-kommunerne (kommunerne 

i Trekantsområdet) viser, at ledigheden i Middelfart steg med 46 pct. fra marts til maj 2020, 

kun overgået af Vejen kommune med 52 pct.  

 

Tabel 2: Udvikling i antal ledige – fra før covid-19, da ledigheden toppede og de 

aktuelle ledighedstal 

 
 

De nyeste tal fra den 24. maj 2021 viser, at Middelfart har en stigning i ledigheden på 1 pct. i 

forhold til den 8. marts 2020 (653 ledige før covid-19 og 662 aktuelt), dvs. Middelfart er 

nogenlunde på niveau med ledighedstallet før pandemien. En af årsagerne til den lavere 

ledighed i maj 2021 skyldes, udover en genåbning af samfundet, også sæsonmæssige 

svingninger, hvor ledigheden normalt er en del lavere i maj i forhold til marts måned.  

 

Tallene i tabellen viser også, at Middelfart for nuværende har opnået en reduktion i antal 

ledige med 30,7 pct. efter at ledigheden toppede den 14. maj 2020 – fra 955 ledige i maj 2020 

Job7 kommuner

Ledighed 

8.marts 2020 

- antal

Ledigheden 

14. maj 2020 - 

antal

Stigning ift 8. 

marts 2020

Ledighed 24. 

maj 2021 - 

antal

Stigning/  

reduktion 

ift 8. marts 

2020

Procent 

reduktion ift 

14.maj 2020

Billund 454                  622                    37% 539                  19% -13,3%

Fredericia 1.290              1.658                29% 1.225               -5% -26,1%

Vejle 2.284              3.089                35% 2.267               -1% -26,6%

Middelfart 653                  955                    46% 662                  1% -30,7%

Haderslev 1.195              1.538                29% 991                  -17% -35,6%

Kolding 1.956              2.801                43% 1.755               -10% -37,3%

Vejen 692                  1.055                52% 643                  -7% -39,1%

Total 8.524              11.718              37% 8.082               -5% -31,0%
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til 662 ledige i maj 2021. Vejen kommune, som i udgangspunktet havde den største stigning i 

ledigheden, viser også den største reduktion med 39,1 pct. lavere antal i forhold til da 

ledigheden toppende (fra 1055 til 643 ledige).  

 

Tabellen viser herudover, at øvrige kommuner i Job7 – med undtagelse Middelfart og Billund - 

den 24. maj 2021 har registeret færre ledige end før pandemien (i gennemsnit 5 pct. reduktion 

for de syv kommuner). 

 

 

4. Indførte tiltag for at begrænse covid-19’s negative effekt på 
ledigheden 

I det følgende beskrives kort nogle af de modtiltag og virkemidler som Job- og Vækstcenteret 

allerede har taget i brug for at imødekomme og begrænse covid-19’ s negative indflydelse på 

ledighedstallene og dermed på økonomien. Virkemidlerne har bidraget til at begrænse og 

opdæmme en stigende ledighed for især de forsikrede ledige og for borgere på kontant- og 

uddannelseshjælp.  

 

4.1 Øget kontakt til de ledige 

Da nedlukningen medførte en suspension af beskæftigelsesindsatsen, hvor det var op til den 

enkelte dagpengemodtager om denne ønskede kontakt og vejledning fra jobcenteret, valgte 

Job- og Vækstcenteret, at kontakte samtlige ledige for at tilbyde telefonisk råd og vejledning 

om jobsøgning. Dette tilbud tog størstedelen af dagpengemodtagere imod.   

I forbindelse med suspensionens ophævelse i maj 2020, besluttede Job- og Vækstcenteret at 

optrappe de personlige samtaler med de ledige i betydeligt omfang. Målet var, at samtaler 

med samtlige dagpengemodtagere blev afholdt hver 4. uge. I første omgang prioriteredes de 

dagpengemodtagere, der ikke havde haft kontakt til kommunen gennem suspensionsperioden, 

samt de ledige, der vurderedes til at have ekstra behov for hjælp til jobsøgning.  

Samtalekadencen hver 4. uge har vist sig gavnlig for ledighedstallene og er en praksis som 

også fremover tilbydes for at hjælpe den ledige hurtigere ud i job eller uddannelse.  

I forbindelse med kontakt og vejledning til de ledige skal det slutteligt tilføjes, at Job- og 

Vækstcentret i udgangspunktet har en intern målsætning om at afholde otte samtaler med alle 

ledige og sygemeldte i løbet af en 12 måneders ledighedsperiode. Denne målsætning er det 

dobbelte af det antal, som Beskæftigelsesministeriet har til målsætning for landets kommuner. 

Middelfart anser den personlige samtale og hyppig kontakt som absolut det vigtigste redskab 

for at sikre kvaliteten i samtaleforløbet og få skabt fundamentet til at få den ledige hurtigst 

muligt ud i job igen.  

Derudover har Job- og Vækstcenteret udviklet webinarer til ledige og sygemeldte om 

jobsøgning, kompetenceafklaring m.m. 
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4.2 Hotline, opsøgende virksomhedskontakt og Task Force 

Hotline og serviceopkald: Rekrutteringsservice og virksomhedsservice har under 

nedlukningen haft løbende kontakt til kommunens virksomheder. Rekrutteringsservice har 

gennem hele nedlukningen fungeret som hotline for virksomheder, der ønskede råd og 

vejledning om arbejdsfordeling og hjælpepakker samt for særlig rekruttering til 

mangelområder i forbindelse med covid-19, f.eks. ved rekruttering til ekstra rengøring. 

Derudover har Job- og Vækstcenteret under begge nedlukningsperioder foretaget 

serviceopkald til kommunens virksomheder, med formålet at hjælpe virksomhederne bedst 

muligt gennem krisen. 

Virksomhedspraktikker og opsøgende kontakt: Ved nedlukningen af 

beskæftigelsesindsatsen skete der en betydelig reduktion i antal virksomhedspraktikker. Ved 

genåbningen i maj 2020 blev der arbejdet målrettet på at genetablere den virksomhedsrettede 

indsats. Ved fokus og en stor indsats fra Job- og Vækstcentret kom niveauet for antal 

virksomhedspraktikker hurtig op på næsten samme niveau som før nedlukningen. De gode 

erfaringer fra perioden giver håb om at antal virksomhedsrettede tilbud kan genetableres i 

løbet af en fornuftig tidshorisont.  

Task Force: Job- og Vækstcenteret har i forbindelse med den gradvise genåbning haft en task 

force af medarbejdere til at kontakte 630 virksomheder for at undersøge behovet for 

arbejdskraft og uddannelse. Sammen med den intensiverede opsøgende indsats fra 

Rekrutteringsservice har dette, i modsætning til forventningerne da covid-19 indtraf, ført til 

langt flere jobordrer til Job- og Vækstcentrets Rekrutteringsservice sammenlignet med 2019. I 

2020 var der 515 jobordrer som resulterede i ansættelse modsat 239 jobordre i 2019, dvs. en 

stigning på 54 pct.  

De gode erfaringer med den virksomhedsrettede indsats og det tætte samarbejde med 

virksomhederne har - og vil fortsat være - særdeles vigtige redskaber for at nedbringe 

ledigheden. 

5. Udfordringer og fokusområder som følge af COVID-19 

Job- og Vækstcenteret har stor opmærksomhed på at levere den arbejdskraft der efterspørges 

på arbejdsmarkedet. I den forbindelse har Job- og Vækstcenteret en vigtig opgave med at 

analysere og kategorisere ledighedsprofiler, koble dem sammen med manglen på arbejdskraft 

og konkretisere behovet for opkvalificering/kompetenceløft eller brancheskift for den enkelte.   

Den stigende ledighed under covid-19, har medført nye udfordringer og en ny sammensætning 

af ledige. Mange af de nytilmeldte ledige under covid-19 har kort ledighed, meget 

erhvervserfaring, stærke erhvervskompetencer og gode forudsætninger for erhvervsrettet 

opkvalificering og tilbagevenden til job. En del har gode muligheder for at gå tilbage til den 

branche, de har erhvervserfaring fra, mens der for andre skal udarbejdes konkrete initiativer 

og handleplaner, som gør det muligt at skifte branche.  

Nyuddannede, der mangler erfaring fra arbejdsmarkedet, oplever også konsekvenser af en 

øget ledighed og ansættelsesstop. Der går ofte længere tid før de kommer i arbejde. Det er i 

denne forbindelse en vigtig opgave at hjælpe de nyuddannede til at målrette deres jobsøgning 

til i første omgang de arbejdspladser, som efterspørger deres kompetencer, men at de også 
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efter en periode med ledighed, ansøger bredere udover deres specifikke uddannelser eller 

drømmejobbet.  

Opgaven med kompetenceløft og opkvalificering er også ramt af covid-19 situationen på andre 

måder. På grund af en presset økonomi hos f.eks. frisører og restauranter, opleves der en vis 

tilbageholdenhed med at tage elever ind i nye forløb. Dette til trods for at de er bevidst 

omkring risiciene ved ikke at få den nødvendige faglærte arbejdskraft senere. Hermed vil der 

på et senere tidspunkt kunne opstå manglende match mellem udbud og efterspørgsel på 

arbejdsmarkedet.  

I forhold til specifikke brancher har Job og Vækstcenteret det sidste år set flere ledige indenfor 

hotel- og restaurantbranchen, handel, transport og industi. Efterspørgslen efter arbejdskraft 

kommer fremover især fra bygge- og anlægsbranchen, rengøring, industriproduktion og lager. 

Her indgår Middelfart Kommune i et samarbejde med de omkringliggende kommuner i et Job7-

samarbejde, hvor der opkvalificeres ledige til bl.a. tømrerfaget, uddannelse til kølemontør og 

til at arbejde i industriel produktion. Derudover er der stor efterspørgsel efter social- og 

sundhedsassistenter, hvilket har bevirket, at Middelfart Kommune sammen med SOSU-

Fyn/Middelfartafdelingen uddanner social- og sundhedsassistenter.   

6. Et mere digitaliseret jobcenter 

Da samfundet lukkede ned, beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet og medarbejderne i 

jobcenteret blev sendt hjem for at arbejde, betød det blandt andet, at indsatsen for ledige 

udelukkende kunne foregå digitalt eller telefonisk. I forvejen er beskæftigelsesindsatsen 

præget af en høj grad af digitalisering. Ledige borgere skal tjekke jobforslag, dele cv med 

potentielle arbejdsgivere og registrere jobsøgning på Jobnet.dk. 

I forbindelse med suspensionen fik medarbejderne mulighed for at tænke anderledes og se på 

alternative måder at udnytte de digitale platforme til at hjælpe ledige borgere tættere på et 

arbejde. En intensivering af de digitale møder og sagsbehandling på beskæftigelsesområdet, 

gjorde det muligt at fortsætte de nødvendige jobindsatser og vejledningssamtaler. De 

jobsøgende og jobkonsulenterne kunne hermed bevare den tætte kontakt, efter at de 

lovpligtige fremmødeaftaler midlertidigt blev sat ud af kraft.   

Perioden har medført, at jobcenterets medarbejdere ser værdier og potentiale i de nye digitale 

arbejdsformer. Udover at være tidsbesparende og gøre møderne mere effektive, oplever 

mange en stigende fleksibilitet, for eksempel i form af digitale tilbud til de sygemeldte. For 

borgere, som følger et uddannelsesforløb vil der være muligt at gennemføre samtaler med 

uddannelsesvejleder eller jobkonsulenten undervejs. Andre borgere oplever styrket kontakt og 

bedre dialog med jobkonsulenten, når samtalen ikke foregår fysisk hos Job- og Vækstcenteret, 

hvor man befinder sig på hver sin side af et skrivebord.  

Telefonmøder og videomøder vil derfor også fremover – hvis loven tillader det - være en vigtig 

samtalekanal. Mange ledige er ressourcestærke og har ofte kun brug for lidt konkret 

vejledning, inden de er hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet igen. For andre ledige, som har 

større udfordringer med at finde et nyt job, vil video- eller telefonmøderne dog ikke kunne 

erstatte det fysiske fremmøde. I disse tilfælde vil det fysiske møde med jobkonsulenten være 

et vigtigt parameter for at modtage den støtte der skal til, for at opnå fodfæste på 

arbejdsmarkedet.   
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7. Investeringsforslag for at nedbringe antal borgere på 
sygedagpenge 

Analysen viser, at Middelfart kommune, som resten af landet, har oplevet en kraftig øgning i 

antal sygedagpengesager i løbet af 2020, og de høje tal fortsætter ind i 2021. I den 

forbindelse ligger der et investeringsforslag klar til budget 2022. 

Målet er at nedbringe antallet af sygemeldte borgere. Vi har aktuelt (maj 2021) 128 sager med 

over 52 ugers varighed. Dette er en stigning på 53 sager i forhold til februar 2020. Langt den 

største del af stigningen skyldes forlængelser af sygedagpengene som følge af covid-19 

situationen. Forlængelsen af retten til sygedagpenge betyder, at udbetalingen forlænges for 

sygedagpengemodtagere, der ikke kan få udbetalingen forlænget efter de almindelige regler 

og derfor ellers skulle overgå til jobafklaringsforløb.  

Udover flere længere sygedagpengeforløb er der også mange flere korte forløb relateret til 

covid-19. Derudover har den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen medført store 

begrænsninger i den virksomhedsrettede indsats for at få sygemeldte borgere hurtigere tilbage 

job. 

Middelfart kommune vurderer, tilsvarende mange af landets øvrige kommuner, at der også 

efter forlængelsernes udløb, når landet normaliseres, vil være flere, der i længere tid er på 

sygedagpenge. De langvarigt syge risikerer længere sygemeldinger, fordi de med de mange 

forlængelser er kommet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. Job- og Vækstcenteret 

erfarer også, at der med de langvarige syge er borgere, der er blevet endnu dårligere i 

perioden.  

Den store stigning i antallet afspejler et behov for ansættelse af to midlertidige medarbejdere 

på sygedagpengeområdet. De ekstra personaleressourcer skal fokusere på at nedbringe 

ophobningen af sygedagpengesager. De skal hjælpe med at sikre en hurtigere proces i forhold 

til samtaler og kontakt/koordinering mellem den sygemeldte borger og virksomhederne og 

sundhedsvæsenet. 

Vurderingen er, at de to ekstra medarbejdere vil bidrage med en reduktion på hver 15 

fuldtidspersoner på sygedagpenge ved fuld effekt i 2023 og 2024. Antallet svarer til en 

reduktion i de årlige ydelsesudgifter på netto 3 mio. kroner. 

For at komme hurtigere i gang anbefales det, at de to medarbejdere allerede ansættes fra 1. 

august 2021. De ekstra lønudgifter i år tages fra de forudgående års opsparede/overførte 

midler under Økonomiudvalgets konto 6 for Job- og Vækstcenteret. 

Tabel 3 – investeringsforslag for at nedbringe antal borgere på sygedagpenge 

  

1.000 kr. - 2021 priser   

  

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 
 
ØU (opsparede midler) 1 

 

417 

    

                                           
1 To medarbejdere ansættes fra 1. august 2020, ved brug af opsparede midler. .Job- og Vækstcentrets konto 6 under 
Økonomiudvalget har totalt 1,7 mio. kr. i overførte midler fra forudgående års mindreforbrug.  
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Udgifter2 - 2 årsværk 

  

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

 

Indtægter3 - 30 årspersoner ved fuld effekt fra 2023 
  

-1.500 

 

-3.000 

 

-3.000 

 

-3.000 
 
Totalt 

 

417 

 

-500 

 

-2.000 

 

-2.000 

 

-3.000 

 

8. Bemærkninger om kommende indførelse af ”Arnepension”  

Loven om tidlig pension, i folkemunde kaldet Arne-pension, blev vedtaget d. 21. december 

2020.  

Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før 

pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at 

trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 år og 43 år giver ret til, at man kan gå 

hhv. et eller to år før folkepensionen. 

Loven vurderes at få økonomiske konsekvenser for landets kommuner, hvor en del af 

finansieringen forventes at ske ved en såkaldt nytænkning af kommunale 

beskæftigelsesindsats.  

Når ordningen er fuldt ud indfaset, skal der spares 1,1 mia. kr. på landsplan svarende til 7,150 

mio. kr. i Middelfart Kommune.  

Lovforslagets finansiering - omregnet til Middelfart Kommunes andel – viser at der skal findes 

1,950 mio. kr. i 2022 via nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats. I 2023 skal 

der findes yderligere 2,925 mio. kr., dvs. totalt 4,875 mio. kr. Og fra 2024 vokser beløbet med 

2,275 mio. kr. til totalt 7,150 mio. kr.  

Det er regeringens forventning, at nogle af de personer, der vil få tildelt tidlig pension, vil 

komme fra andre overførselsindkomster.  

Konkret hvordan besparelserne skal udmøntes, er endnu ikke fastlagt. Politisk skal dette 

aftales i løbet af i år. Overordnet står der i aftalen, at jobcentrene er ramt af for meget 

bureaukrati, og at for mange ledige ikke får den hjælp som de har behov for, bl.a. på grund af 

jobcentrenes manglende frihed. Det ønsker aftalepartierne at forbedre. Øget digitalisering og 

opgaveoverflytning har også været nævnt som tiltag fra aftalepartierne.  

Konsekvenser for Job- og Vækstcenterets drift og fremtidige opgaveportefølje er dermed først 

mulig at vurdere efter nærmere konkretisering fra aftalepartierne i indeværende år. Det er dog 

ingen tvivl om, at Job- og Vækstcenteret må fortsætte sin proaktive retning, udvikle borgernes 

brug af selvbetjening og fortsætte erfaringerne med de digitale samtaler, hvis loven tillader 

det.  

 

                                           
2 Ansættelse af to medarbejdere i 2022 til 2024 
3 Forudsætter reduktion af 15 årspersoner i 2022 og 30 årspersoner i 2023 og 2024  


