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Resultatrevision – indsatsen 2019, Jobcenter Frederikssund

Indledning
Om resultatrevisionen
Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i
Jobcenter Frederikssund.
Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i
jobcentrets beskæftigelsesindsats, med fokus på opfølgning på målene i
Beskæftigelsesplan 2019. Resultatrevisionen viser resultaterne for forskellige
ydelsesgrupper (modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge, sygedagpenge etc.)
og viser udviklingen for antal berørte personer, fuldtidspersoner mv.
Resultatmålene i beskæftigelsesplan 2019 er formuleret i forhold til
gennemsnittet af de realiserede resultater i hele landet - og derfor måles disse
resultatmål for Frederikssund Kommune op imod gennemsnittet for landet. Ved
de supplerende målinger er gennemsnittet for landet ligeledes brugt som
sammenligningsgrundlag.
Resultatrevisionen giver Vækstudvalget, Byrådet og øvrige interessenter
mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter
Frederikssund, og giver samtidig et afsæt for arbejdet med Beskæftigelsesplan
2021.
Resultatrevisionen udarbejdes én gang om året, men på www.jobindsats.dk kan
der løbende hentes opdaterede opgørelser vedrørende resultaterne af
jobcentrets indsats.

Opsamling
Mål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for
at være på offentlig forsørgelse.

Resultatmål 1, andelen af borgere på offentlig forsørgelse.
På tværs af alle forsørgelsesydelser (inkl. efterløn) var 16,2 pct. af befolkningen
målt i fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Frederikssund Kommune i dec.
2019. Det er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til dec. 2018. I hele
landet var 17,9 pct. af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er en
stigning på 0,2 procentpoint i forhold til dec. 2018. Resultatmålet, om at
andelen af borgere på offentlig forsørgelse fortsat skal være mindst 1,9 pct.
lavere end gennemsnittet i landet, er dermed ikke indfriet.
Mål 2: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede
arbejdskraft.

Resultatmål 2A, antal opsøgte virksomheder uden hidtidig kontakt til
jobcentret. Jobcentret har i løbet af 2019 opsøgt 337 virksomheder uden

hidtidig kontakt til jobcentret. Resultatmålet, om systematisk at opsøge 275
(opjusteret fra 200 af Vækstudvalget pr. 16.08.2019) virksomheder uden
hidtidig kontakt til jobcentret, er således indfriet.

Resultatmål 2B, virksomhedernes tilfredshed med servicen fra
jobcentret.
Jobcenter Frederikssund gennemførte ultimo 2019 en tilfredshedsundersøgelse
blandt de virksomheder, som jobcentret samarbejder med. Undersøgelsen
havde fokus på virksomhedernes oplevelse af jobcentrets service og
kommunikation.
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Af de 125 virksomheder, som responderede på undersøgelsen, svarede 94 pct.
”tilfredsstillende” eller ”meget tilfredsstillende” på det centrale spørgsmål om,
”Hvordan oplevede du servicen fra Jobcenter Frederikssund?” Resultatmålet,
om at mindst 85 pct. af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med,
udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret, er dermed
indfriet.
Mål 3: Flere flygtninge
selvforsørgende.

og

familiesammenførte

skal

være

Resultatmål 3, andelen af flygtning og familiesammenførte til
flygtninge, der kommer i beskæftigelse. I december 2019 var 112
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået udstedt cpr.nr. i
årene 2015 til 2019, i beskæftigelse i Frederikssund Kommune - svarende til en
andel på 37,2 pct. i dec. 2019. For landet var andelen på 33,8 pct. – altså en
andel i Frederikssund Kommune, som er 3,4 procentpoint højere end
gennemsnittet i landet.
Resultatmålet, om at andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge,
som har fået udstedt cpr.nr. i årene 2019 til 2019, der kommer i beskæftigelse,
skal være mindst 5 procentpoint højere end gennemsnittet i landet (opjusteret
fra mindst svarende til gennemsnittet i landet af Vækstudvalget pr.
16.08.2019), er dermed ikke indfriet.
Mål 4: Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse,
og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i
beskæftigelse.

Resultatmål 4, andelen af borgere på kontanthjælp.

Frederikssund
Kommune havde i dec. 2019 i alt 365 fuldtidspersoner på kontanthjælp, hvilket
er et fald på 50 personer i forhold til dec. 2018, svarende til et fald på 12,0 pct.
- i landet var faldet på 6,4 pct.
Målt på andel af befolkningen ligger andelen i Frederikssund Kommune på 1,3
pct. i dec. 2019. I landet ligger andelen på 1,8 pct. – dermed ligger andelen i
Frederikssund Kommune 0,5 procentpoint lavere en gennemsnittet i landet i
dec. 2019.
Resultatmålet, om at andelen af borgere på kontanthjælp skal være mindst 0,5
procentpoint lavere end gennemsnittet i landet (opjusteret fra fortsat lavere
end gennemsnittet i landet af Vækstudvalget pr. 16.08.2019), er dermed
indfriet.
Mål 5: Flere unge skal have en uddannelse.

Resultatmål 5, andelen af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes.

Frederikssund Kommune havde i dec. 2019 i alt 238 uge på uddannelseshjælp,
hvilket er en stigning på 2 fuldtidspersoner i forhold til dec. 2018, svarende til
en stigning på 0,8 pct. – i landet har der været et fald på 3,6 pct.
Målt på andel af befolkningen ligger andelen i Frederikssund Kommune på 0,9
pct. i dec. 2019. I landet ligger andelen ligeledes på 0,9 pct.
Resultatmålet, om at andelen af unge på uddannelseshjælp fortsat skal være
lavere end gennemsnittet i landet, er dermed ikke indfriet.
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Supplerende målinger vedrørende diverse ydelsesgrupper
Frederikssund Kommune har en lavere andel af befolkningen på A-dagpenge og
kontanthjælp end landet – henholdsvis 4,4 pct. og 1,3 pct., hvor landet ligger
på 5,5 pct. og 1,8 pct. Ligeledes har Frederikssund Kommune kun 0,5 pct., 1,7
pct. og 4,7 pct. af befolkningen på henholdsvis ressourceforløb, fleksjob og
førtidspension, hvor landet ligger på en andel af befolkningen på 0,6 pct., 2,2
pct. og 5,6 pct.
En større andel af befolkningen er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt
overgangsydelse (0,4 pct.), sygedagpenge (2,3 pct.), jobafklaringsforløb (0,8
pct.) og ledighedsydelse (0,5 pct.) i Frederikssund Kommune end i landet, hvor
andelen ligger på henholdsvis 0,3 pct., 1,9 pct., 0,6 pct. og 0,4 pct.
For unge på uddannelseshjælp ligger både Frederikssund Kommune og landet
med en andel af befolkningen på 0,9 pct.
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Målinger vedrørende konkrete resultatmål i
beskæftigelsesplan 2019
Tabel 1: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse
Resultatmål 1

Periode

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

1,7 pct.

1,7 pct.

Forsørgede i alt – (inkl.
Efterløn)

Dec. 2019

4.521

Andel af befolkn. på
forsøgelse - (inkl. efterløn)

Dec. 2019

16,2 pct.

Ændring i andel af befolkn. på
forsøgelse – (inkl. Efterløn)

Dec. 2018
– dec. 2019

17,9 pct.

0,3 procentoint

0,2 procentpoint

Frederikssund Kommune forsørgede i dec. 2019 i alt 4.521 fuldtidspersoner. Det er 76 fuldtidspersoner mere end i dec. 2018. En stigning på 1,7 pct. – landet har ligeledes haft en stigning på 1,7
pct.
I Frederikssund Kommune var 16,2 pct. af befolkningen målt på fuldtidspersoner på offentlig
forsørgelse, hvilket er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til dec. 2018. I landet var 17,9 pct.
af befolkningen på offentlig forsørgelse, hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til dec.
2018.
Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Frederikssund Kommune er 1,7 procentpoint lavere
end i landet. Målet i beskæftigelsesplan 2019, om at andelen af borgere på offentlig forsørgelse i
Frederikssund Kommune fortsat skal være 1,9 pct. lavere end gennemsnittet i landet, er dermed
ikke indfriet.

Tabel 2: Antal opsøgte virksomheder uden hidtidig kontakt til
jobcentret
Resultatmål 2A

Antal opsøgte virksomheder
uden hidtidig kontakt til
jobcentret

Periode

Dec. 2019

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

337

Jobcentret har i løbet af 2019 opsøgt 337 virksomheder uden hidtidig kontakt til jobcentret. Det
indebærer, at målsætningen i beskæftigelsesplan 2019, om systematisk at opsøge 275 (opjusteret
fra 200 af Vækstudvalget pr. 16.08.2019) virksomheder uden hidtidig kontakt til jobcentret, er
indfriet.
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Tabel 3: Resultatet af 2019 tilfredshedsundersøgelsen blandt
virksomhederne Jobcenter Frederikssund samarbejder med.
Resultatmål 2B
Spørgsmål

Svar:

Hvordan oplevede du servicen fra Jobcenter
Frederikssund?

94 pct.

Hvordan oplevede du kommunikationen med
Jobcenter Frederikssund?

93 pct.

Føler du dig som arbejdsgiver oplyst om dine
muligheder og rettigheder efter kontakten med
Jobcenter Frederikssund?

86 pct.

Vil du anbefale Jobcenter Frederikssund til andre i dit
netværk?

90 pct.

Tilfredsstillende / meget tilfredsstillende

Jobcenter Frederikssund gennemførte en tilfredshedsundersøgelse ultimo 2019 blandt de
virksomheder, som jobcentret samarbejder med. Undersøgelsen havde fokus på virksomhedernes
oplevelse af jobcentrets service og kommunikation.
Af de 125 virksomheder, som responderede på undersøgelsen, svarede 94 pct. ”tilfredsstillende”
eller ”meget tilfredsstillende” på det centrale spørgsmål om, ”Hvordan oplevede du servicen fra
Jobcenter Frederikssund?” Målet i beskæftigelsesplan 2019, om at mindst 85 pct. af
virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service,
de får af jobcentret, er dermed indfriet.

Tabel 4: Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge,
der kommer i beskæftigelse.
Resultatmål 3

Antal flygtninge og familiesammenførte, som har fået
udstedt cpr.nr. i årene 2015 –
2019, der er i beskæftigelse

Periode

Dec. 2019

Andel flygtninge og
Dec. 2019
familie-sammenførte, som
har fået udstedt cpr.nr. i
årene 2015 – 2019, der er i
beskæftigelse

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

112

37,2 pct.

33,8 pct.

I december 2019 var 112 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som har fået udstedt
cpr.nr. i årene 2015 til 2019, i beskæftigelse i Frederikssund Kommune. Det svarer til en andel på
37,2 pct. i dec. 2019. For landet var andelen på 33,8 pct. – altså en andel i Frederikssund
Kommune, som er 3,4 procentpoint højere end gennemsnittet i landet.
Målsætningen i beskæftigelsesplan 2019, om at andelen af flygtninge og familiesammenførte til
flygtninge, som har fået udstedt cpr.nr. i årene 2019 til 2019, der kommer i beskæftigelse, skal
være mindst 5 procentpoint højere end gennemsnittet i landet (opjusteret fra mindst svarende til
gennemsnittet i landet af Vækstudvalget pr. 16.08.2019), er dermed ikke indfriet.
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Tabel 5: Andelen af borgere på kontanthjælp
Resultatmål 4

Periode

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

Antal kontanthjælpsmodtagere Dec. 2019
i alt

365

-12,0 pct.

-6,4 pct.

Andel kontanthjælpsmodtagere i alt i forhold til
befolkningen

1,3 pct.

Dec. 2019

1,8 pct.

I dec. 2019 havde Frederikssund Kommune i alt 365 fuldtidspersoner på kontanthjælp, hvilket er et
fald på 50 personer i forhold til dec. 2018, svarende til et fald på 12,0 pct. – i landet var faldet på
6,4 pct.
Målt på andel af befolkningen ligger andelen i Frederikssund Kommune på 1,3 pct. i dec. 2019. I
landet ligger andelen på 1,8 pct. – dermed ligger andelen i Frederikssund Kommune 0,5
procentpoint lavere en gennemsnittet i landet i dec. 2019.
Målsætningen i beskæftigelsesplan 2019, om at andelen af borgere på kontanthjælp skal være
mindst 0,5 procentpoint lavere end gennemsnittet i landet (opjusteret fra fortsat lavere end
gennemsnittet i landet af Vækstudvalget pr. 16.08.2019), er dermed indfriet.

Tabel 6: Andelen af unge på uddannelseshjælp
Resultatmål 5

Periode

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

0,8 pct.

-3,6 pct.

Antal unge på uddannelseshjælp i alt

Dec. 2019

238

Andel unge uddannelseshjælpsmodtagere i alt i
forhold til befolkningen

Dec. 2019

0,9 pct.

0,9 pct.

I dec. 2019 havde Frederikssund Kommune i alt 238 uge på uddannelseshjælp, hvilket er en
stigning på 2 fuldtidspersoner i forhold til dec. 2018, svarende til en stigning på 0,8 pct. – i landet
har der været et fald på 3,6 pct.
Målt på andel af befolkningen ligger andelen i Frederikssund Kommune på 0,9 pct. i dec. 2019. I
landet ligger andelen ligeledes på 0,9 pct.
Målsætningen i beskæftigelsesplan 2019, om at andelen af unge på uddannelseshjælp fortsat skal
være lavere end gennemsnittet i landet, er dermed ikke indfriet.
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Supplerende målinger vedrørende diverse
ydelsesgrupper
Tabel 7: A-dagpenge
A-dagpenge

Periode

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

4,4 pct.

5,5 pct.

Antal borgere på
A-dagpenge

Dec. 2019

478

Andel af befolkningen på
A-dagpenge

Dec. 2019

1,7 pct.

2,3 pct.

I dec. 2019 havde Frederikssund Kommune 478 fuldtidspersoner på A-dagpenge. Det er en stigning
på 20 fuldtidspersoner i forhold til dec. 2018, svarende til en stigning på 4,4 pct. Til sammenligning
har der i landet været en stigning på 5,5 pct.
Opgjort på andel af befolkningen i dec. 2019 udgør de 478 borgere på A-dagpenge i Frederikssund
Kommune 1,7 pct. – i landet udgør andelen 2,3 pct.

Tabel 8: Kontanthjælp
Kontanthjælp

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

365

-12,0 pct.

-6,4 pct.

Antal jobparate kontanthjælps- Dec. 2019
modtagere

95

-21,5 pct.

-8,4 pct.

Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Dec. 2019

265

-8,0 pct.

-5,8 pct.

Antal uoplyst

Dec. 2019

5

-16,7 pct.

-2,8 pct.

Andel kontanthjælpsmodtagere i alt i forhold til
befolkningen

Dec. 2019

1,3 pct.

1,8 pct.

Andel jobparate kontanthjælpsmodtagere i alt i forhold
til befolkningen

Dec. 2019

0,3 pct.

0,5 pct.

Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i alt i forhold
til befolkningen

Dec. 2019

0,9 pct.

1,3 pct.

Andel uoplyst

Dec. 2019

0,0 pct.

0,1 pct.

Antal kontanthjælpsmodtagere i alt

Periode

Dec. 2019

Frederikssund Kommune havde i dec. 2019 i alt 365 fuldtidspersoner på kontanthjælp – fordelt på
95 jobparate, 265 aktivitetsparate og 5 uoplyst. De 365 fuldtidspersoner på kontanthjælp i dec.
2019 er et fald på 50 personer i forhold til dec. 2018, svarende til et fald på 12,0 pct. Til sammenligning har der i landet været et fald på 6,4 pct.
Målt på andel af befolkningen er andelen i Frederikssund Kommune faldet 0,2 procentpoint – fra 1,5
pct. i dec. 2018 til 1,3 pct. i dec. 2019. Den samlede andel fordeler sig med 0,3 pct. jobparate og
0,9 pct. aktivitetsparate. Landet har i samme periode oplevet et fald på 0,1 procentpoint – fra 1,9
pct. i dec. 2018 til 1,8 pct. i dec. 2019. For landet fordeler den samlede andel sig med 0,5 pct.
jobparate og 1,3 pct. aktivitetsparate.
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Tabel 9: Uddannelseshjælp
Uddannelseshjælp

Periode

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

Antal uddannelseshjælpsmodtagere i alt

Dec. 2019

238

0,8 pct.

-3,6 pct.

Antal jobparate uddannelseshjælpsmodtagere

Dec. 2019

123

8,8 pct.

-6,5 pct.

Antal aktivitetsparate
uddannelseshjælpsmodtagere

Dec. 2019

115

-6,5 pct.

-1,2 pct.

Antal uoplyst

Dec. 2019

0

Andel uddannelseshjælpsmodtagere i alt i
forhold til befolkningen

Dec. 2019

0,9 pct.

0,9 pct.

Andel jobparate uddannelseshjælpsmodtagere i alt i forhold
til befolkningen

Dec. 2019

0,4 pct.

0,4 pct.

Andel aktivitetsparate
Dec. 2019
uddannelseshjælpsmodtagere i
alt i forhold til befolkningen
Andel uoplyst

Dec. 2019

0,0 pct.

0,4 pct.

-22,1 pct.

0,5 pct.

0,0 pct.

0,0 pct.

Udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp i Frederikssund Kommune viser i fuldtidspersoner en stigning på 2 - fra 236 i dec. 2018 til 238 i dec. 2019 – en stigning på 0,8 pct. Til
sammenligning har den gennemsnitlige udvikling i landet været et fald på 3,6 pct. Udviklingen
dækker over en stigning på 8,8 pct. blandt de uddannelsesparate og et fald på 6,5 pct. blandt de
aktivitetsparate unge. I landet var den tilsvarende udvikling et fald på 6,5 pct. blandt de
uddannelsesparate og et fald på 1,2 pct. blandt de aktivitetsparate unge.
Opgjort som andel af befolkningen udgjorde unge på uddannelseshjælp 0,9 pct. i Frederikssund
Kommune i dec. 2019 – fordelt med 0,4 pct. uddannelsesparate og 0,4 pct. aktivitetsparate. I
landet udgjorde den gennemsnitlige andel af unge på uddannelseshjælp ligeledes 0,9 pct. af
befolkningen – fordelt med 0,4 pct. uddannelsesparate og 0,5 pct. aktivitetsparate.

Tabel 10: Revalidering
Revalidering

Periode

Niveau

Udviklig

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. i landet – Dec.
2019

20,0 pct.

-13,4 pct.

Antal borgere på revalidering

Dec. 2019

6

Andel af befolkningen på
revalidering

Dec. 2019

0,0 pct.

0,1 pct.

Fra dec. 2018 til dec. 2019 har der været en stigning fra 5 til fuldtidspersoner i Frederikssund
Kommune. En stigning på 1 fuldtidsperson, svarende 20,0pct. Til sammenligning har landet haft et
gennemsnitligt fald på 13,4 pct. i perioden.
Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på revalidering 0,0 pct. i Frederikssund
Kommune, mens borgere på revalidering gennemsnitlig udgør en andel på 0,1 pct. i landet i dec.
2019.

11/15

Resultatrevision – indsatsen 2019, Jobcenter Frederikssund

Tabel 11: Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
Selvforsørgelses- og
hjemrejseydelse
samt overgangsydelse

Periode

Niveau

Udvikling

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. I landet – Dec.
2019

Antal selvforsørgelses- og
hjemrejsemodtagere mv. i
alt

Dec. 2019

121

-12,9 pct.

-18,0 pct.

Jobparate selvforsørgelses- og
hjemrejsemodtagere mv.

Dec. 2019

81

-19,0 pct.

-27,3 pct.

Aktivitetsparate selvforsørgelses- og hjemrejsemodtagere
mv.

Dec. 2019

36

5,9 pct.

-2,9 pct.

Uddannelsesparate selvforsørgelses- og hjemrejsemodtagere mv.

Dec. 2019

4

-20,0 pct.

-2,0 pct.

Antal uoplyst

Dec. 2019

0

0,0 pct.

-30,8 pct.

Andel af befolkningen på
integrationsydelse

Dec. 2019

0,4 pct.

0,3 pct.

Andel jobparate på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
mv.

Dec. 2019

0,3 pct.

0,2 pct.

Andel aktivitetsparate på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.

Dec. 2019

0,1 pct.

0,1 pct.

Andel uddannelsesparate på
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.

Dec. 2019

0,0 pct.

0,0 pct.

Andel uoplyst

Dec. 2019

0,0 pct.

0,0 pct.

Udviklingen i antallet af selvforsørgelses- og hjemrejsemodtagere samt overgangsydelsesmodtagere
i Frederikssund Kommune viser i fuldtidspersoner et fald på 18 - fra 139 i dec. 2018 til 121 i dec.
2019 – et fald på 12,9 pct. Til sammenligning har den gennemsnitlige udvikling i landet været et
fald på 18,0 pct. Udviklingen dækker over et fald på 19,0 pct. blandt de jobparate og en stigning på
5,9 pct. blandt de aktivitetsparate samt et fald på 20,0 pct. blandt de uddannelsesparate. I landet
var den tilsvarende udvikling et fald på 27,3 pct. blandt de jobparate og et fald på 2,9 pct. blandt
de aktivitetsparate samt et fald på 2,0 pct. blandt de uddannelsesparate.
Opgjort som andel af befolkningen udgjorde borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt
overgangsydelse 0,4 pct. i Frederikssund Kommune i dec. 2019 – fordelt med 0,3 pct. jobparate og
0,1 pct. aktivitetsparate. I landet udgjorde den gennemsnitlige andel af borgere på
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse 0,3 pct. af befolkningen i dec. 2019 –
fordelt med 0,2 pct. jobparate og 0,1 pct. aktivitetsparate.
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Tabel 12: Sygedagpenge
Sygedagpenge

Periode

Niveau

Udvikling

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. I landet – Dec.
2019

-1,1 pct.

1,5 pct.

Antal borgere på
sygedagpenge i alt

Dec. 2019

632

Andel af befolkningen på
sygedagpenge

Dec. 2019

2,3 pct.

1,9 pct.

Der har i 2018 været et fald fra 639 til 632 fuldtidspersoner i perioden dec. 2018 til dec. 2019 i
Frederikssund Kommune – et fald på 7 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 1,1 pct. Til
sammenligning har der været en stigning i landet på 1,5 pct. i samme periode.
Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på sygedagpenge 2,3 pct. i Frederikssund
Kommune - mens andelen i landet udgør 1,9 pct. i dec. 2019.

Tabel 13: Jobafklaringsforløb
Sygedagpenge

Periode

Niveau

Udvikling

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. I landet – Dec.
2019

19,9 pct.

4,0 pct.

Antal borgere på
jobafklaringsforløb i alt

Dec. 2019

229

Andel af befolkningen på
jobafklaringsforløb i alt

Dec. 2019

0,8 pct.

0,6 pct.

Der har i 2018 været en stigning fra 191 til 229 fuldtidspersoner i perioden dec. 2018 til dec. 2019 i
Frederikssund Kommune – en stigning på 38 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 19,9 pct.
Til sammenligning har der været en stigning i landet på 4,0 pct. i samme periode.
Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på jobafklaringsforløb 0,8 pct. i Frederikssund
Kommune - mens andelen i landet udgør 0,6 pct. i dec. 2019.

Tabel 14. Ressourceforløb
Ressourceforløb

Periode

Niveau

Udvikling

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. I landet – Dec.
2019

-9,5 pct.

-1,3 pct

Antal borgere på
ressourceforløb i alt

Dec. 2019

133

Andel af befolkningen på
ressourceforløb

Dec. 2019

0,5 pct.

0,6 pct.

Der har i 2018 været et fald fra 147 til 133 fuldtidspersoner i perioden dec. 2018 til dec. 2019 i
Frederikssund Kommune – et fald på 14 fuldtidspersoner, svarende til et fald på 9,5 pct. Til
sammenligning har der været et fald i landet på 1,3 pct. i samme periode.
Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ressourceforløb 0,5 pct. i Frederikssund
Kommune - mens andelen i landet udgør 0,6 pct. i dec. 2019.
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Tabel 15: Ledighedsydelse
Ledighedsydelse

Periode

Niveau

Udvikling

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. I landet – Dec.
2019

10,0 pct.

7,8 pct.

Antal borgere på
ledighedsydelse

Dec. 2019

143

Andel af befolkningen på
ledighedsydelse

Dec. 2019

0,5 pct.

0,4 pct.

I dec. 2019 var der 143 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i Frederikssund Kommune. Det er en
stigning på 13 fuldtidspersoner i forhold til dec. 2018 - svarende til en stigning på 10,0 pct. Til
sammenligning har landet i samme periode haft en stigning på 7,8 pct.
Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere på ledighedsydelse 0,5 pct. i Frederikssund
Kommune i dec. 2019 - mens andelen i landet er på 0,4 pct.

Tabel 16: Fleksjob
Fleksjob

Periode

Niveau

Udvikling

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. I landet – Dec.
2019

8,3 pct.

11,0 pct.

Antal borgere i fleksjob

Dec. 2019

484

Andel af befolkningen i
fleksjob

Dec. 2019

1,7 pct.

2,2 pct.

Frederikssund Kommune havde i dec. 2019 i alt 484 fuldtidspersoner i fleksjob. Det er en stigning
på 37 fuldtidspersoner i forhold til dec. 2018 – svarende til en stigning på 8,3 pct. Til
sammenligning har landet i samme periode haft en stigning på 11,0 pct.
Opgjort som andel af befolkningen udgør borgere i fleksjob 1,7 pct. i Frederikssund Kommune,
mens den i landet udgør 2,2 pct. i dec. 2019.

Tabel 17: Førtidspension
Førtidspension

Periode

Niveau

Udvikling

Sammenligning

Antal / pct.

Dec. 2018 til
dec. 2019

Gns. I landet – Dec.
2019

3,3 pct.

3,1 pct.

Antal borgere på
førtidspension

Dec. 2019

1312

Andel af befolkningen på
førtidspension

Dec. 2019

4,7 pct.

5,6 pct.

I alt 1312 fuldtidspersoner modtog i dec. 2019 førtidspension i Frederikssund Kommune. Det er en
stigning på 42 fuldtidspersoner i forhold til dec. 2018 - svarende til en stigning på 3,3 pct. Til
sammenligning har landet i samme periode haft en gennemsnitlig stigning på 3,1 pct.
I dec. 2019 udgør borgere på førtidspension en andel på 4,7 pct. af befolkningen i Frederikssund
Kommune, mens andelen af borgere på førtidspension i gennemsnit udgør 5,6 pct. af befolkningen i
landet.
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